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CURSO 1 
Formanda C1-3 
 
I. Estrutura do Portfolio Reflexivo 

A. Organização/Divisão/Cronologia – Portfolio organizado em "tomos" 
individualizados em capas diferentes, correspondentes a cada um dos blocos 
programáticos – é com base nestes blocos que construímos uma espécie de Índice: 

- Bloco Programático I – Supervisão e Formação  
- Bloco Programático II – Supervisão e Conhecimento Profissional 
- Bloco Programático III – Supervisão 
- Bloco Programático IV – Supervisão e Investigação 
- Bloco Programático V – Supervisão e Autonomia 
- Bloco Programático VI – Papel dos Cenários e das Metáforas 
- Bloco Programático VII – a) Desenvolvimento Holístico do Professor; b) A 

Perspectiva Humanista 
- Bloco Programático VIII – A minha Prática docente à Luz da Perspectiva 

Construtivista.  
- Conclusão  

 
Podemos verificar, através deste índice, que a formanda seguiu uma ordem 

cronológica de apresentação do seu Portfolio reflexivo, respeitando os temas tratados nas 
aulas da disciplina de Supervisão I, tendo desenvolvido, por iniciativa própria, alguma 
investigação sobre os assuntos que mais a interessavam e os investigadores que lhe 
permitiam aprofundar os mesmos.  

 
Como um dos seus temas favoritos, também abordados nas aulas, foi a Perspectiva 

Construtivista de formação e de ensino/aprendizagem, preocupação que já tinha ao entrar 
para o curso, o último Bloco Programático VIII representa a sua meta-reflexão, face à 
disciplina, que contribuiu, como o afirma adiante, para um enriquecimento e 
aprofundamento das teorias pelas quais já se pautava.  

 
B. Conteúdo 

O bloco antes referido faz a súmula de tudo o que sentiu ter aprendido sobre os 
temas que mais lhe interessaram e nos quais também investiu ao longo da disciplina, dá-
nos mais alguns dados sobre a sua pessoa como profissional e uma perspectiva final, ainda 
dentro do contexto da disciplina do que foi para si o desenvolvimento do Portfolio 
Reflexivo.1 

 
Cada tomo contém: 1) os apontamentos manuscritos das aulas escritos em folhas de 

cor diferente, como sugerido pela docente Idália Sá-Chaves – discurso de confirmação 
(branco), discurso de aprofundamento (azul) e discurso de novidade (amarelo) e as 
reflexões estão escritas a computador em folhas rosa; 2) os documentos fornecidos e os 
pesquisados pela própria formanda, com a respectiva reflexão/resumo; 3) um glossário; 4) 
lista de metáforas usadas nas aulas; 5) lista das palavras-chave;... 

Esta formanda, cumprindo o que lhe foi sugerido em termos de construção do 
Portfolio reflexivo, termina com um bloco onde integra a teoria recebida, investigada e 
                                                        
1 O questionário a que respondeu no início da disciplina de Supervisão II, também leccionada pela autora 
deste estudo, dar-nos-á mais informação sobre esta experiência, esta formanda não respondeu a a) e b) da Q1. 
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construída na sua prática docente, apresentado em A. A Pessoa, e reflecte sobre a 
estratégia de formação e de avaliação, utilizada na disciplina – o seu Portfolio Reflexivo – 
cujo conteúdo apresentamos em II, em conjunto com a evolução da sua atitude face ao 
mesmo ao longo das suas reflexões. 

 
C. Apresentação da autora  

Podemos afirmar que a formanda/autora que se apresenta directamente no início do 
seu Portfolio Reflexivo e ao longo deste, quando utiliza a 1ª pessoa do singular, faz prever 
alguém que gosta de se envolver em projectos e de aceitar desafios, afirmando pautar-se 
por princípios morais nas escolhas que faz desses projectos e planos.  

Estas características são (pre)visíveis no que afirma sobre si própria no início, na 
escolha da citação de Fallaci e na recorrente referência ao poema de Machado (1917). Pelo 
que lemos nos subtemas referidos no Bloco VIII (1.1 e 1.2. e em 3.1 e 3.2), parece 
estarmos na presença de uma formanda que tem tentado desenvolver-se e progredir na 
carreira através da matrícula em cursos "superiores" à sua formação inicial.  

 
Nasci em S. Tomé e Príncipe a 28 de Setembro de 1956, onde vivi até aos 5 anos de 
idade. Cresci em Ucanha (Tarouca). Gostava muito da minha Escola Primária e da 
minha Professora...que também sempre empatizou comigo e vivo actualmente em 
Lamego com o meu marido e os meus dois filhos. 
Percurso Profissional e pessoal: [...] foi como o de quase todas as crianças. Os anos 
foram passando e, na altura de decidir o meu futuro pessoal e profissional, optei pelo 
curso do então Magistério Primário em Lamego, onde me formei como Professora do 1º 
Ciclo do Ensino Básico. 
A minha primeira experiência no 1.º Ciclo foi, contudo, reduzida. Devido a alguma 
formação complementar que fui realizando, colocou-se-me, a certa altura da minha 
carreira profissional, a possibilidade de uma nova opção em termos profissionais: 
leccionar o 2º ciclo no Ensino Básico Mediatizado (EBM), antiga telescola. De tal 
maneira gostei da a experiência que, ainda hoje, passados dezoito anos, continuo como 
professora de uma EBM (de Panchorrra – Resende), onde lecciono a secção de 
“Letras”. 
Na sequência do meu processo de desenvolvimento profissional e pessoal, frequento 
actualmente o Curso de Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores. Pelo meio 
ficaram os cursos de: Agentes de Desenvolvimento (PRODEP), o Curso de Inglês Geral 
(nível Intermediate B), a frequência da Licenciatura em Ensino – variante de Estudos: 
Português-Inglês e o 1º ano do Curso de Português-Inglês na ESEV de Viseu – Pólo de 
Lamego. 
Que mais dizer? Não direi mais nada, contudo gostaria de terminar esta breve 
apresentação citando Oriana Fallaci (1975) – “Não me sinto, nunca me senti, como fria 
máquina registadora que ouço e vejo. Vibro a cada experiência profissional, participo 
naquilo que ouço e vejo como se de mim se tratasse ou como se tivesse o dever de tomar 
posição (e tomo-a sempre dentro de uma rigorosa escolha moral)...” 

[sócio-afectiva // transformadora/interpretativa]
2 

 
D. Desenvolvimento pessoal e profissional  

Passamos a transcrever o que a formanda escreveu no Bloco VIII, em termos do seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, por referência a alguns temas/subtemas da matriz 
de análise utilizada: 

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

A minha história de vida, com um percurso feito de momentos altos e baixos, pode 

                                                        
2 Referência às categorias e subcategorias de analise em presença nos textos transcritos. 
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traduzir-se numa trajectória, que eu posso definir como sendo de desenvolvimento 
ascendente. Assim, pautada pelos próprios princípios de inacabamento, auto-
implicação e efeito multiplicador da diversidade, fui-me apropriando de novos 
conhecimentos que se reflectem na evolução do meu desenvolvimento pessoal e 
profissional.  
...Imbuída deste espírito sinto que esta teoria de aprendizagem tem tido efeitos 
significativos ao nível do ensino/aprendizagem na minha sala de aula.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 
 

1.2. Auto-supervisão 
Sempre me identifiquei com a concepção de Educação perspectivada como um 
processo de desenvolvimento que se prolonga pela vida ('longlife-learners'). Desde 
sempre foi preocupação minha procurar conhecimentos que me permitissem a 
valorização e o enriquecimento da minha formação. 
Ancorada há algum tempo numa perspectiva construtivista, transpondo-me para o 
campo profissional, desde cedo me apercebi que a capacidade para a docência não 
é estética ao longo da vida. Reconheço, por isso, que a minha prática docente é 
uma realidade que tem vindo a ser ‘reconstruída’ ao longo da minha carreira. 
Efectivamente, neste processo de construção/reconstrução foram valiosíssimos os 
conhecimentos que fui adquirindo. As inferências produzidas enquadram-se 
perfeitamente no movimento de contestação de métodos de ensino que têm vindo a 
ser utilizados e ainda muito impregnados de uma visão mecanicista e positivista da 
aprendizagem – o 'paradigma construtivista’.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 
 

  
Tendo já referido nos blocos anteriores vários exemplos de um dos temas a 

considerar na análise do Portfolio reflexivo – 2. A Experiência (anterior, presente) nos 
Contextos Profissionais (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenções de acção), neste 
Bloco VIII a formanda enfoca mais no tema 3. As Teorias (Públicas/Privadas) no que se 
refere aos dois subtemas que a integram, pois é um modo de sustentar o que afirmou no 
tema A. Pessoa, já transcrito. Inicia este tema com uma frase de Damásio (1999) e 
seguidamente “apropria-se” das teorias de autores por si investigados. Assim, 
transcrevemos as suas próprias palavras sobre as teorias que durante a formação 
confirmaram a sua acção anterior e/ou vão alicerçar práticas futuras, bem como aquelas 
que foi construindo e reconstruindo, tornando-as suas: 
 

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) 
"A chave da consciência é uma mente analisada" 
A teoria construtivista parte do pressuposto de que a construção da nossa própria 
concepção do mundo e da vida, da nossa maneira própria de encarar a realidade, 
se faz a partir de uma atitude reflexiva sobre as nossas vivências, utilizando, para 
tal, 'regras' e 'esquemas mentais', por nós próprios construídos durante um 
processo interior de reflexão. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 
 

Depois de citar Fosnot (1999:9), afirma: De acordo com esta teoria 
[construtivismo], o conhecimento resulta da ‘interacção do sujeito (auto)reflexivo 
com o meio. É esse exame (auto)reflexivo, que  frequentemente pratico, no sentido 
de tomar consciência de mim própria, e traduzido por Freema Elbaz de 
conhecimento metacognitivo, que me leva às seguintes conclusões3:   

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 
 

Cita Amaral (1999:94) enfocando no auto-empenhamento e na reflexão a 
desenvolver por todos no sentido de encontrarem “respostas nunca definitivas com a 
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ajuda da investigação.” 
Com o auxílio de Kelly (1963) considera ainda que “cada ser humano [é] um 
processador activo de informação, com a capacidade de construir/reconstruir 
...seus...conhecimentos, ...actividade que é criativa, emocional e racional"  
Refere ainda Alarcão (1995:142) para continuar a defender a perspectiva 
construtivista que implica uma maior humildade e aprender a usar os contributos 
científicos de um modo criativo.                                                        

[conceptual // interpretativa] 
 
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

No novo paradigma, assumem papel preponderante os conhecimentos que os alunos 
já trazem consigo, enfatizando, não o que os alunos não sabem, mas as ideias que 
já possuem. Isto desencadeia, por sua vez, a necessidade de atender e apoiar a 
formação e o desenvolvimento da pessoa professor. Quer dizer, no campo 
pedagógico implica que os professores sejam alertados para atender à importância 
das concepções dos alunos no processo educativo e para a utilização de estratégias 
de ensino facilitadoras da mudança conceptual. 
Assim, preocupo-me muito mais em:  
- Conseguir estratégias de ensino/aprendizagem diversificadas (estratégias de 
replicação não replicada, analogias, ... 
- Compreender melhor os erros dos alunos 
- Dar-lhes mais oportunidades de explicarem as suas ideias 
- Possibilitar a aplicação de novas ideias apreendidas 
- Confrontar as ideias dos alunos com situações contrárias àquelas. 

                            [conceptual / sócio-afectiva // interpretativa / transformadora] 
 

  
Podemos confirmar a sua crença na (auto)reflexão. Esta permite que o indivíduo se 

auto-conheça mais profundamente para poder interagir com os contextos e com os seus 
habitantes, através dos esquemas mentais e das regras que o próprio foi construindo ao 
longo da profissão. Esta interacção é tanto mais conseguida quanto maior for a dimensão 
de conhecimento metacognitivo, não só do professor, mas também dos próprios alunos. 
Como professora sente-se obrigada a informar-se permanentemente para poder responder 
às solicitações dos alunos, havendo assim um mútuo enriquecimento e aprendizagem, quer 
de conteúdos, quer também estratégias de aprendizagem e de ensino. 
 Sendo uma pessoa, que se fundamenta nos princípios da auto-implicação, do 
inacabamento e do efeito multiplicador da diversidade, foi aplicando a si própria o 
“paradigma construtivista” para se tornar numa “longlife-learner”, transferindo-o 
criativamente para os seus alunos, contrariando assim teorias mecanicistas e tecnicistas da 
sua formação inicial,. 
 
II – Evolução do posicionamento do autor(a) perante o portfolio e sua 

construção 

Como já afirmámos, nesta secção vamos cruzar os dados integrantes do portfolio 
reflexivo, com as respostas ao questionário de avaliação sobre a experiência de construção 
deste, aplicado cerca de três meses após a conclusão do portfolio reflexivo e de dois meses 
após a avaliação do mesmo, no início da disciplina de Supervisão II. As respostas poderão 
ter sido o resultado de uma reflexão “com menos receios” e mais aprofundada pelo 
distanciamento no tempo. 

Por uma questão de clareza e de coerência com os nossos objectivos investigativos, 
mantivemos a nomenclatura utilizada na matriz de análise dos Portfolios. O nosso enfoque 
foi o macro-tema B. O Portfolio e todos os subtemas de 4. Documento pessoal de 
desenvolvimento profissional nos quais integraremos as unidades de registo consideradas 
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essenciais quer num, quer no outro instrumento. 
 
Já referimos que no Questionário, porque, aquando da sua aplicação não havia 

qualquer intenção de realizar este estudo doutoral, nenhuma questão está dirigida a uma 
conceptualização individual do Portfolio reflexivo. Porém, nas respostas dadas, esta 
concepção mais ou menos pessoal e/ou colectiva foi surgindo nas quatro questões aqui em 
análise, sobre as vantagens, as dificuldades de elaborar um Portfolio e a hipótese de ser 
avaliado através de portfolio em (quase) todas as disciplinas do curso.  

 
Assim, os extractos de texto que podem corresponder ao tema B. Portfolio – 

Documento de desenvolvimento pessoal e profissional e seus subtemas são os seguintes:  
 
Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desta experiência, e aceitando o Portfolio como o único e principal instrumento de 

avaliação afirma 
(Q2)...A não ser assim, o Portfolio reflexivo poderá tornar-se, apenas, em mais um instrumento 
de avaliação, a par dos outros mais tradicionais, perdendo todo o seu potencial. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 
 
Seguem-se os dados recolhidos do próprio Portfolio Reflexivo

4, relativamente a 
estes subtemas, os quais, no caso desta formanda, apenas se encontraram claramente 
especificados na 1ª e na 8ª reflexão. 

Quando no texto inserido em baixo a formanda refere a ansiedade, provocada em si 
e na turma, pela perspectiva da construção de um Portfolio reflexivo, justificando este mal-
estar nas condições de trabalho que têm para o realizar, há uma atitude de menor abertura e 
de aceitação do Portfolio do que a que verificámos no questionário. A experiência com 
Portfolios nas disciplinas do 1º Semestre demonstrou-lhes haver diferentes concepções de 
Portfolios reflexivos e por isso, houve uma certa sobreposição de tarefas a realizar para a 
avaliação dessa disciplina, para além do Portfolio, ao contrário do que defende na Q2.  

 
Nos extractos retirados da 1ª Reflexão, as dificuldades que prevê, decorrem 

também do facto de sentir que nem a própria, nem a turma poderão responder da mesma 
forma à tarefa que lhes é proposta, facto que no questionário já foi ultrapassado. Como é 
sua característica, sustenta esta “queixa/receio” em teoria pública por si pesquisada. 

 
4.1.Conceptualização/Construção 

                                                        
4  Para facilitar a síntese sobre a análise deste portfolio, sublinharemos as palavras/conceitos-chave nele 
evidenciados. 
 

Q1-a) Uma nova “ferramenta” a utilizar no processo ensino aprendizagem, 
nomeadamente, ao nível da avaliação...um momento de reflexão importante sobre as 
práticas, com os colegas e com os alunos 
Q2 – Revelando-se um valioso meio de estruturação da aprendizagem, poderá ser o 
instrumento principal de avaliação em todas as disciplinas, desde que constitua o único 
instrumento de avaliação. 
Q3 – Um Portfolio reflexivo deve constituir-se numa estratégia flexível e, ao mesmo 
tempo criativa e inovadora, de aprendizagem e de avaliação, sem obedecer a normas na 
sua organização. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 
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Reflexão 1 

 
É que cada indivíduo tem a sua própria concepção do mundo e da vida, a sua maneira de 
encarar a realidade, o seu próprio ritmo, a sua forma de organizar o trabalho, a sua 
maneira de pensar e de agir. Citando Philippe Meirieu (cit. por Perrenoud, 1995:20) 
diria que "é muito bonito o que me propõem, mas como realizá-lo atendendo às minhas 
competências, ao meu estatuto, aos meus alunos, à minha vida?" 

[sócio-afectiva / conceptual // transformadora] 
 
Em consequência da experiência anterior ou da novidade que um instrumento que 

pretende desocultar os seus autores e dar-lhes liberdade para inovarem e serem eles 
próprios, “contrariando” a formação inicial recebida, prevê dificuldades na sua construção, 
apesar de parecer aceitar as suas vantagens em termos da promoção da reflexão (um dos 
seus temas favoritos) quando cita Sá-Chaves (1998). Esta vantagem decorrente da 
construção do seu Portfolio veio de facto a ser confirmada no questionário, tendo-lhe 
acrescentado a importância da avaliação e da estruturação das aprendizagens fomentadas 
pelo mesmo. 
 

A propósito de Portfolio... Citando Idália Sá-Chaves, o Portfolio é visto e utilizado como 
um instrumento de estimulação do pensamento reflexivo, "providenciando oportunidades 
para o documentar, registar e estruturar os procedimentos e a própria aprendizagem, ao 
mesmo tempo que evidenciando para o próprio formando e para o formador, os processos 
de auto-reflexão permitem que este último aja em tempo útil para o formando, indicando 
novas pistas, abrindo novas hipóteses que facilitem as estratégias de auto-
direccionamento e de reorientação, em síntese de auto-desenvolvimento". 

[conceptual  //  interpretativa] 
 

 Durante todas as reflexões intermédias (Blocos II-VII), não faz mais nenhuma 
referência directa às previsíveis dificuldades e/ou vantagens da construção do seu 
Portfolio, nem à sua conceptualização/construção pelo que a evolução da sua atitude só 
pode ser analisada, por comparação/contraste no Bloco VIII, numa secção que a formanda 
intitula de “Conclusão”. 

 Continuamos assim a análise do subtema 4.1. Conceptualização/Construção na 
Reflexão 8 – Conclusão: 
 

Ao construir este Portfolio, construí, simultaneamente uma história do que aprendi e 
daquilo que ainda tenho para aprender e aprofundar. 
Não se tratou apenas de um Portfolio de evidências de aprendizagem, pois a sua 
construção proporcionou-me, igualmente, momentos de auto-reflexão que me poderão 
abrir novas hipóteses de auto-desenvolvimento pessoal e profissional. 
Procurei que o produto deste Portfolio tivesse alguma qualidade no seu conteúdo, mas, 
igualmente estética. Mas mais importante do que o produto final deste Portfolio, foi todo 
o processo de construção, de reflexão, que o Portfolio e a disciplina de Supervisão 
Pedagógica me proporcionou. 

[sócio-afectiva / conceptual // transformadora / interpretativa] 
 

 No extracto de texto transcrito acima, constatamos que houve uma evolução 
positiva da sua atitude receosa inicial, que o portfolio obedeceu à concepção de que se trata 
de uma narrativa de carácter profissional e que, paralelamente à evidência das 
aprendizagens realizadas, cumpriu, pelos momentos de (auto)reflexão proporcionados, 
algumas das funções já referidas em D.  

 
4.2. Dificuldades 
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As dificuldades, tendo sido previstas na Reflexão 1, apresentam-se “esbatidas” e 
como que ultrapassadas na Reflexão 8, na medida em que apenas refere que o trabalho 
para a estruturação do Portfolio foi “complicado”, integrando esta dificuldade no meio das 
vantagens. 

 No questionário aponta mais dificuldades, geralmente reconhecidas por todos os 
autores de Portfolios e corroboradas pelos investigadores: a multiplicidade conceptual em 
redor do “Portfolio reflexivo” e a falta de tempo para o construir de modo flexível, 
inovador e criativo. 

 
Questionário 
 
Q 2...constitua o único instrumento de avaliação. 
A não ser assim, o Portfolio reflexivo poderá tornar-se, apenas, em mais um 
instrumento de avaliação, a par dos outros mais tradicionais, perdendo todo o seu 
potencial. 
A escassez de tempo e o elevado grau de exigência imposto na organização do Portfolio 
reflexivo. 

[sócio-afectiva / conceptual // transformadora] 
 

Reflexão 8 
 
B. O Portfolio – Conclusão  
     [trabalho de estruturação – complicado] 

 
  

4.3. Valor formativo (vantagens) 

As vantagens valorizadas no questionário não coincidem totalmente com as 
apresentadas no portfolio, o que vem reforçar a ideia de que o distanciamento temporal 
entre o final deste e a aplicação do instrumento de avaliação, permitiu uma reflexão mais 
aprofundada. 

 No Questionário a formanda realça o desenvolvimento de atitudes reflexivas nos 
professores quer ao nível individual, quer em grupo, com colegas e alunos, vindo assim a 
contribuir para uma alteração relativamente à falta de reflexão na profissão.5 Considera-o 
também uma importante estratégia de avaliação alternativa aos instrumentos tradicionais. 
Para além disso, e por recurso a uma metáfora, defende que o Portfolio reflexivo deveria 

ser um Acto de Liberdade, dada a sua flexibilidade e o seu carácter inovador. 
Consideramos, contudo, que há algo de paradoxal neste acto de liberdade: por um lado se 
os formandos acreditarem na estratégia e na sua capacidade “desocultadora” da sua pessoa 
em termos holísticos, “atrevem-se” a ser criativos na evidência que dão das aprendizagens 
realizadas. Porém, em consequência da formação “tecnicista” recebida e/ou por razões 
culturais, gostariam que lhes tivessem sido fornecidas “regras” mais definidas para a sua 
construção. Provavelmente, é por isso que coloca esta vantagem, na questão sobre as 
dificuldades, ainda que apresente a forma de algo desejável, mas que dificilmente 
acontece/aconteceu. 

 Como no questionário nunca utiliza a 1ª pessoa do singular as respostas não 
parecem relacionar-se com a sua própria experiência, mas com o que a classe ou a turma a 
que pertence poderá pensar, bem como com o que os seus alunos podem ganhar se 
promover o uso do Portfolio nas suas aulas.  
 
  
                                                        
5 Na Reflexão 1 afirma: reflecte-se muito pouco nesta profissão. 
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Questionário 
 
Uma nova “ferramenta” a utilizar no processo ensino aprendizagem, nomeadamente, ao 
nível da avaliação 
Poderá constituir-se num momento de reflexão importante sobre as práticas, com os 
colegas e com os alunos 
Um Portfolio reflexivo deve constituir-se numa estratégia flexível e, ao mesmo tempo 
criativa e inovadora, de aprendizagem e de avaliação, sem obedecer a normas na sua 
organização. 
Um Portfolio reflexivo deveria ser um Acto de Liberdade. 

[sócio-afectiva / conceptual // interpretativa / transformadora] 
 
 Na Reflexão 8, o valor formativo já é interpretado, como foram as outras 
características anteriormente analisadas, em termos individuais, uma vez que toda esta 
reflexão está escrita na 1ª pessoa do singular. De novo se verifica um dos traços 
característicos da sua profissionalidade que é o de tentar sempre filtrar as suas práticas 
através dos olhos dos teóricos – a competência de integração da teoria na prática. 

 Nesta Conclusão do seu portfolio, atribui à sua construção uma relevância no seu 
desenvolvimento pessoal e profissional e considera a experiência estimulante e motivadora 
das aprendizagens, realizadas nos momentos de auto-reflexão que registou no mesmo. 
 
 Reflexão 8  

 
B. O Portfolio – Conclusão  
A experiência de construção do Portfolio para a disciplina de Supervisão Pedagógica e 
Formação de Formadores proporcionou-me uma dinâmica de crescimento pessoal e 
profissional, pois todo o trabalho realizado para a sua estruturação, apesar de 
"complicado", foi algo estimulante, motivando uma melhor aprendizagem dos conteúdos 
da disciplina: 
 – auto-reflexão  
 – auto-desenvolvimento pessoal e profissional  

[sócio-afectiva / conceptual // transformadora] 
 

 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS e CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

RECOLHIDOS 
 

Sendo o título do nosso estudo Contributo dos Portfolios Reflexivos no 
Desenvolvimento Profissional – Um estudo em contexto de formação complementar 
pretendemos também “identificar aspectos auto e hetero reveladores da construção da 
matriz identitária integral dos autores dos Portfolios” e “identificar as possíveis alterações 
nas dimensões de conhecimento profissional e pessoal” dos mesmos, apresentamos de 
imediato alguma evidência desses aspectos, que parecem ser o resultado da “obrigação” de 
escreverem as reflexões.   

Começamos pelas características da narradora pois os textos por ela escritos serão 
indiciadores das alterações mencionadas e da sua matriz identitária. 

 
 A Narradora 
 

−−−− Quando cita, parafraseia, sintetiza e/ou interpreta os teóricos, sem os 
adaptar/relacionar/integrar nas suas experiências de ensino e ou de formação (passadas ou 
presentes) utiliza a 3ª pessoa, o que conduz a uma orientação de reflexão de tipo 
“interpretativo” ou “reprodutor”, na “dimensão conceptual”. No entanto, mantendo a 3ª 



Curso 1 – Formanda 3  

                                                                                               9 

pessoa, quando os teóricos foram investigados pela própria, correspondendo aos seus 
interesses, os indicadores também classificáveis sob a “dimensão conceptual”, já há algumas 
incursões à “dimensão sócio-afectiva”, mas ainda pouco opinativas ou pessoais.  

−−−− Quando escreve na 1ª pessoa, surgem dois posicionamentos: o “eu” serve à adaptação das 
teorias às suas experiências ou à integração destas em teorias “(re)descobertas” no contexto da 
formação ou nas intenções de acção; o “nós” surge como que falando para/da classe 
profissional a que pertence, a qual gostaria de ver aplicar esses seus “novos” conhecimentos à 
prática com o intuito de a alterar qualitativamente. Embora havendo uma dimensão conceptual 
muito marcada, há também um enfoque na dimensão sócio-afectiva (sobretudo escrevendo na 
1ª pessoa do singular) e as orientações da reflexão oscilam entre a transformadora e a 
interpretativa. 

−−−− A sua preocupação estética é cumprida através do recurso a “perguntas retóricas” que servem 
de introdução às suas reflexões, a “metáforas”, à constante referência a Machado e ao seu 
poema sobre “o caminho que se faz caminhando”, que identifica com a sua carreira. Daí que o 
seu Portfolio tenha obedecido a uma concepção de narrativa de carácter profissional ou uma 
história de vida:  

 
 
 A Formanda 
 
−−−− Considera a (auto)reflexão indispensável à alteração das práticas de sala de aula, uma real 

mudança na Formação de Professores. No seu entender, esta passará pelo investimento na 
investigação, pela formação ao longo da vida e em contexto de escola, e pelo 
desenvolvimento de práticas que sigam o Paradigma Ecológico do Desenvolvimento Humano 
de Bronfenbrenner e a Teoria Construtivista, nos quais várias vezes enquadra algumas das 
suas experiências docentes, passadas e presentes. 

Imbuída deste espírito reflexivo, vou tentando, de formas várias, estratégias que me levem a 
preencher as minhas lacunas, uma das quais passo a citar: [visitas dos alunos dos anos 
anteriores dão-lhe indícios do que ensinou melhor ou pior] E na verdade, depois de reflectir 
com eles e de, mais tarde, fazer a minha meta-reflexão, reconheço que houve sucessos e falhas 
em determinados assuntos. Feita esta constatação, é minha preocupação corrigir esses 
aspectos negativos com os meus actuais alunos, questionando-me e implicando-me em 
promover estratégias de aprendizagem mais significativas, com vista ao sucesso e, ao mesmo 
tempo, desenvolver práticas melhoradas e produtoras de novos saberes. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

−−−− Esta preocupação com a alteração da qualidade das práticas de ensino parece tê-la 
acompanhado desde muito cedo, dando evidência da sua auto-implicação no seu próprio 
processo de formação e na busca de novos saberes. 

O que choca muitas vezes aqueles que se preocupam com a formação de professores, com a 
Supervisão, é o desfasamento entre a formação e a realidade dos microsistemas que são as 
escolas. De tal modo que, no início da profissão, muitos professores "fazem o luto" de uma 
parte da formação inicial... Para onde caminha essa profissão? A profissão docente caminha 
no sentido de um "modelo de execução" ou de um modelo de profissionalidade?  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

Passaram já mais de 20 anos da minha experiência como formanda no antigo estágio das 
então Escolas do Magistério Primário. Estávamos no pós 25 de Abril. A urgência de mudança 
era mais rápida que as próprias mudanças operadas. Mudar era preciso...mas como? E a nível 
das mentalidades? Que mudanças?  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

−−−− Quer através das respostas ao questionário, quer da leitura do seu Portfolio, percebe-se que a 
formanda desenvolveu as seguintes competências supervisivas: de intervenção na criação 
ambientes favoráveis à partilha e envolvimento dos colegas e dos alunos no desenvolvimento 
da competência de reflexão crítica; competência de observação, pela investigação realizada 
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sobre esta estratégia supervisiva; competência de reflexão sobre as suas práticas, alicerçando-
as e/ou explicando-as à luz dos teóricos disponibilizados ou investigados pela própria na 
vigência da formação; competência de (auto)avaliação; observação; competência de 
integração teoria-prática sobre a qual afirma: 

Pressupondo como fundamental esta articulação entre teoria e prática ao longo de toda a 
profissão de professor, a adopção de uma tal concepção levará o professor a desenvolver as 
suas próprias capacidades, a adaptar sequências e estratégias de ensino em função das 
necessidades ou, a inventar as suas próprias respostas, construídas na base de um saber 
comum e de uma interacção com os colegas.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

−−−− As competências antes listadas e as dimensões de conhecimento que adquiriu, desenvolveu ou 
consciencializou são integráveis em quase todas as categorias de análise, dependendo do seu 
maior ou menor grau de envolvimento pessoal.  

−−−− Através do processo auto-formativo de investigação e/ou do contacto que a formação lhe 
proporcionou e que a auto-reflexão e/ou a reflexão partilhada em contexto de turma ajudaram a 
clarificar, para sobre eles escrever no portfolio, desenvolveu conhecimentos nas seguintes 
áreas da sua preferência: 

−−−− dimensões do conhecimento (Shulman, 1987): de si própria; dos contextos nos quais 
considera também os seus habitantes; pedagógico geral; sobre avaliação e auto-avaliação; 
pedagógico de conteúdo; e do currículo necessário ao desenvolvimento de projectos nas áreas 
não-curriculares obrigatórias, na escola e na turma; 

−−−− conhecimento metacognitivo (Elbaz, 1988) que conduz à legitimação do conhecimento tácito 
(Elbaz, 1991) o qual viu transformar-se em “científico” após a reflexão sobre esse próprio 
conhecimento e alguma investigação realizada, permitem-lhe afirmar: 
 Reflectindo sobre o Conhecimento de mim própria. Os blocos programáticos 1 e 2 
constituíram o meu deslumbramento...A metáfora da cortina que ao abrir-se...iniciar o 
espectáculo...ofuscação momentânea...muita luz – deslumbramento, traduz exactamente a 
sensação que senti ao ver o meu conhecimento tácito passar a científico.  

E continua: Parafraseando Altet (2000), esse conhecimento, ou saber da/sobre a prática é 
deveras importante, pois, apesar de não ser considerado uma teoria fundamental para o 
professor aplicar, serve, contudo, para dotar o professor no terreno de uma competência 
suplementar para atingir os seus fins.  

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
Refere ainda: Assim, reconheço que me soube bem consciencializar-me de alguns 
conhecimentos que já possuía. Também confirmei, evidentemente, que existem muitas 
lacunas no meu património cultural, mas "o caminho faz-se caminhando...", como afirma 
Machado.  

[sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
−−−− saber – conhecimento de conteúdo – que na sua opinião está a ser substituído pelo "saber-

fazer" contextualizado (Oliveira, 1997:96) – saber do dia a dia (Hübner, s.d.); 
−−−− conhecimento básico sobre investigação (Alarcão, 2002 in Oliveira-Formosinho, 2002) 
−−−− conhecimento sobre investigação-acção como uma estratégia supervisiva a privilegiar na 

formação de professores em escolas reflexivas/“comunidades de aprendizagem 
colectiva”/”contextos de formação por excelência”; 

−−−− conhecimento sobre a perspectiva humanista na formação de professores, tendo citado 
Tavares (1990:212), afirma: 
É interessante constatar que, no início da formação, os formandos não são capazes de se 
descentrar dos conteúdos, encontrando-se demasiadamente imersos na realidade. Só 
depois, progressivamente, conseguem o chamado nível metacognitivo. Para que tal 
aconteça, surge a necessidade de desenvolver com os supervisandos instrumentos e 
competências que os ajudem a ler e a reflectir sobre a realidade, promovendo uma real 
autonomia face ao supervisor.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

−−−− conhecimento sobre supervisão/formação de professores: Vieira, (1993:115-116): necessidade 
de desenvolvimento da “inteligência pedagógica”; cita e interpreta Alarcão e Tavares 
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(1987:30) tendo antes afirmado  
Quanto a mim, o supervisor deverá manifestar um conjunto de características essenciais 
ao desempenho das suas funções e que estão relacionadas por um lado com a 
capacidade de observação e identificação das causas para as situações observadas, e 
por outro lado com os "skills" psicossociais tão importantes para a criação de um clima 
envolvente positivo em que deve decorrer todo o processo de supervisão.  

[conceptual // transformadora] 
Ora, no meu futuro papel de supervisora, será a partir da experiência com os meus 
alunos, atenta aos problemas/dificuldades dos alunos/formandos, que me proporei fazer 
um desempenho grupal e por vezes individual. Cada aluno é um caso, cada grupo de 
formandos é, também, um caso. Só mediante o conhecimento intra e inter-pessoal, o 
trabalho honesto, eficaz e em sã convivência se poderá levar ao desenvolvimento de 
"performances" activas e empenhadas. O bom senso, a tomada de consciência das 
dificuldades e erros, não podem ser esquecidas por um supervisor que se quer reflexivo e 
autónomo. Só assim poderá transmitir aos seus formandos esse carácter reflexivo e, de 
alguma forma, autónomo.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora /interpretativa] 

−−−− paradigma ecológico do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner, afirmando: Mas 
quando nos referimos às escolas como verdadeiros "microssistemas formadores", não 
pretendemos dizer que o professor se deva emparedar dentro da sua "capelinha" – a sua 
escola. Pelo contrário, o professor (o tal "bom professor" que utopicamente o deseja) – o 
professor reflexivo/investigador/implicado – deverá sair do seu microssistema, seja ele a 
sua sala de aula ou a sua escola, aumentando as suas interacções de um nível micro, para 
níveis mais alargados (meso, exo e macro), em constantes transições ecológicas, 
perspectiva sistémica ou ecológica do seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
−−−− teoria construtivista da aprendizagem, baseada na reflexão e na metacognição, através da qual 

critica a formação de professores em geral e perspectiva a formação de futuros professores que 
venha a supervisionar, enquadrando-a nas suas práticas de sala de aula:  
Efectivamente, neste processo de construção/reconstrução foram valiosíssimos os 

conhecimentos que fui adquirindo. As inferências produzidas enquadram-se perfeitamente 
no movimento de contestação de métodos de ensino que têm vindo a ser utilizados e ainda 
muito impregnados de uma visão mecanicista e positivista da aprendizagem − o 
'paradigma construtivista’.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

−−−− Quando se identifica com algo que realmente a marcou, como aconteceu com o poema de 
Machado e a “morte simbólica do supervisor”, há uma certa recorrência nas referências, 
utilizando uma estratégia que a docente Sá-Chaves metaforicamente apelidou de “apanhar 
malhas”:  

 A acção do supervisor estabelece-se em múltiplas relações (direcções) com os formandos 
(sistema N+2) e com os vários alunos. Nesta óptica, o supervisor deve preocupar-se em 
manter uma certa coerência na relação entre supervisando(s) e alunos, operando uma 
supervisão diferenciada. Para isso, terá que desconstruir o seu próprio "conhecimento de 
gestão de classe" (ou conhecimento pedagógico de conteúdo), para que o supervisando 
caminhe e construa o seu percurso de autonomização, até conseguir a gestão da 
aprendizagem dos alunos. "O caminho faz-se caminhando". No campo da gestão 
supervisiva, a figura 6 representa de forma sintética, os conceitos supervisão e autonomia, 
traduzindo o processo de sustentar algum até que construa a sua autonomia, verificando-se 
de uma forma gradual o apagamento do supervisor, ou a "morte do supervisor" 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

−−−− A construção do seu conhecimento depende de si e da sua história de vida  
Este pequeno poema ajudou-me a compreender que a construção do meu conhecimento 
tinha de partir de mim própria, reconstruindo alguns saberes já incorporados ao longo de 
toda uma história de vida, mais de metade da qual, ligada à educação escolar e ao acto 
pedagógico. É nesta perspectiva que se enquadra esta "nova" concepção de aprender. Isto é, 
como construir o seu próprio caminho do conhecimento, ao mesmo tempo que vamos 

                                                        
6 Esquema apresentado por Sá-Chaves par explicar a “morte simbólica do supervisor” 
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recriando as nossas histórias de vida.  
[sócio-afectiva/ conceptual // interpretativa / transformadora] 

−−−− Nas suas considerações sobre a formação ao longo da vida, concorda com Sá-Chaves (1997) 
que há certos princípios fundamentais para que esta aconteça eficazmente: princípio da auto-
implicação, do inacabamento, do efeito multiplicador da diversidade e o princípio da 
incompletude e mutação constante dos saberes. Afirma que estes foram fundamentais à sua 
própria formação pessoal e ao longo da vida, apesar de os ter utilizado tacitamente. 

−−−− Considera ainda que as escolas são contextos de formação por excelência, porque 
proporcionam a discussão partilhada, mas paradoxalmente, não faz qualquer referência às 
sessões sobre o “estado de arte” dos Portfolios, que constituíram momentos práticos de 
reflexão e de troca de ideias entre professores, num contexto de formação “grupal”.  

 
 
Uma das estratégias de auto-direccionamento que a formanda já possuía, e que 

continuou a desenvolver, de modo patente no seu Portfolio, foi a sua competência 
investigativa. 

Nos textos anteriores, verificamos que a formanda orienta a sua reflexão nas 
subcategorias “interpretativa” e “transformadora”. Quando investiga, por sua iniciativa, 
nos blocos/reflexões II-VI, a orientação tende a ser “reprodutora” e incide sobretudo no 
subtema 3. As Teorias Públicas/Privadas. Porém nos dois últimos blocos verificamos que 
o conhecimento adquirido nessas leituras, vem a surgir assimilado, adequando-o às suas 
práticas. 

Para tentar evitar uma leitura fastidiosa, limitamo-nos a apresentar os temas em que 
investiu, seguidos dos nomes dos investigadores mais citados, sintetizados ou 
parafraseados, tal como a formanda os cita e da reflexão em que ocorreram. Consideramos 
que esta apresentação permitirá ver a sua evolução em termos formais no que respeita à 
investigação (ex.: indicação das páginas a seguir à data de publicação). 

Alguns destes extractos de texto constituíram a base que lhe permitiu afirmar que o 
seu “conhecimento tácito” se tornou “científico” e contribuem para a legitimação de 
algumas das suas crenças sobre o que deveria ser a formação de professores. 

Os temas da sua preferência e os autores aos quais os associa são os seguintes: 
 
−−−− Competências supervisivas, dimensões do conhecimento e princípios fundamentais ao 

desenvolvimento do “bom” profissional:  
−−−− “princípio do inacabamento” (1ª Reflexão) 
−−−− Dimensões do conhecimento profissional (Shulman, 1987), com uma 

transcrição/paráfrase mais longa sobre o “conhecimento pedagógico de conteúdo” 
através de Sá-Chaves (1997) e Sá-Chaves e Alarcão (s.d.) (2ª Reflexão)  

−−−− Sarmento (1994) e Altet (2000) (2ª Reflexão)  
−−−− conhecimento tácito: Elbaz (1991) através de Sarmento (2ª Reflexão); Oliveira (1997, 

in Sá-Chaves) (2ª e 4ª Reflexões) 
−−−− Perrenoud (s.d.) (2ª Reflexão) 
−−−− professor investigador: Hübner (s.d., texto tirado da NET) (2ª Reflexão)  
−−−− Schön, através de Alarcão (1991) e Altet (2000) (2ª e 3ª Reflexões); Vieira (1993) (2ª 

Reflexão); Elbaz (1988) através de Sá-Chaves e Alarcão (1998) (4ª Reflexão); 
Tavares (1990) (5ª Reflexão); Kelly (1963) e Amaral (1999) (8ª Reflexão) 

−−−− Formação no local de trabalho: Sá-Chaves (1997) (2ª Reflexão) 
−−−− Necessidade de mudança das práticas pedagógicas e de formação de professores, no 

sentido da qualidade: Sá-Chaves (1997:19) (1ª e 5ª Reflexões); Alarcão e Tavares 
(1987) bem como alguns teóricos citados por estes investigadores, sem o referir sempre 
(1ª e 6ª Reflexões) 

−−−− Conceitos de Supervisão, de Supervisor e Cenários Supervisivos: Alarcão e Sá-Chaves 
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(1994, in Tavares); Sá-Chaves (1999); Alarcão (1994) (3ª Reflexão); Alarcão e Tavares 
(1987); Moreira, Lalanda e Amaral (1996) (6ª Reflexão) 

−−−− Reflexão: Hübner (s.d., NET) (3ª Reflexão); Alarcão e Tavares (1987) (3ª e 4ª 
Reflexões); Alarcão (1994) (3ª Reflexão); Zeichner (1993); Moreira e Alarcão (1997, in 
Sá-Chaves) (4ª Reflexão)  

−−−− Paradigma Ecológico do Desenvolvimento Humano: Alarcão e Sá-Chaves (1994); 
Portugal (1992); Bronfenbrenner (1987) em inglês; Sousa Santos (s.d.) (4ª Reflexão) 

−−−− Investigação e Investigação-acção: Moreira e Alarcão (1997, in Sá-Chaves) (4ª 
Reflexão); Carr (1997) (5ª Reflexão) 

−−−− Observação e instrumentos: Nérici (1983); Pacheco e Flores (1999); Estrela (1990); 
Guislain (1990); Landshere e Bayer (1969) (5ª Reflexão) 

 
 
IV – SÍNTESE  

 
Em todas as considerações anteriores podemos verificar que a preocupação pelo seu 

desenvolvimento profissional, após cerca de vinte anos na profissão, não decorre apenas 
nem da construção do seu Portfolio reflexivo, nem só da formação recebida. Trazia já na 
sua “bagagem” profissional um investimento permanente na sua auto-formação, a qual foi 
enriquecida com esta experiência. 
 Estamos a referir-nos à autoformação, numa perspectiva “ao longo da vida”, à 
reflexão, à motivação para encetar projectos, à ligação teoria-prática. 
 Consideramos que a sua matriz identitária, o Portfolio reflexivo e a disciplina de 
Supervisão I desenvolveram a formanda de acordo com a Figura n.º 1 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C1-3 
     Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva                  Reflexão Transformadora           Reflexão Interpretativa  Reflexão Reprodutora 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 
- Narrativa profissional/história de vida; preocupação com conteúdo, forma/estética e processo  
- Processo construção foi “complicado”, mas a ansiedade inicial dá lugar à motivação, e no final à satisfação  
- Construído pela auto-reflexão e reflexão partilhada � auto-desenvolvimento pessoal e profissional  
- documenta, regista e estrutura a aprendizagem; evidência para o próprio e para o formador � agir em tempo útil 
- Novas pistas de auto-direccionamento 
- Motivador de uma melhor aprendizagem dos conteúdos da disciplina  
- Dinamizador do crescimento pessoal e profissional  
 

- Auto-reflexão �qualidade 
     das práticas  
- Construção do seu conheci/o  
- Integração Teoria-Prática    
- Auto-conhecimento /?/ Auto 
  consciencialização� conhec/ 
     dos outros 
- Auto-conheci/o – Paradigma 
  ecológico� qualid aprendizs 
- Alteração Formação Profs 
- Alteração da Observação 
- Paradigma construtivista 
- Esc Reflexiva / Cs Aprendiz  

- Profissão é caminho/    
   história de vida 
- Auto-implicação� mudança 
- ansiedade � satisfação 
- deslumbrada descobertas � 
     “empowered” 
- ambientes relacions positvs  
- envolvimento afectivo profs 
  � qualidade aprendizagens 
- defende autonomia profs 
- características como narra- 
  dora 
 

Desenvolvimento Profissional 
- Enfatiza a importância da (auto)reflexão proporcionada não só pelo portfólio, mas também pela disciplina e pelo modo como as sessões foram estruturadas. O produto foi o 
resultado da sua experiência pessoal e profissional que já trazia consigo e da formação em curso, na qual recebeu “input” teórico e pistas para continuar a desenvolver as 
competências investigativa e reflexiva, e para integrar a teoria na sua prática supervisiva de sala de aula, passada e presente. Serviu também para perspectivar a sua intervenção 
futura neste ou noutro contexto. 
- Considera ter construído uma narrativa profissional de auto-supervisão, à qual tentou incutir qualidade em termos de conteúdo e estética – “Acto de Liberdade” 
- Construído pela auto-reflexão e reflexão partilhada � auto-desenvolvimento pessoal e profissional  
- Sentiu-se estimulada a ir mais longe ao encontrar “lacunas” no seu conhecimento, tentando colmatá-las através da investigação, da auto-reflexão e da reflexão partilhada 
- Indicou novas pistas facilitadoras das estratégias de auto-direccionamento e de reorientação, de auto-desenvolvimento pessoal e profissional, com possíveis benefícios para os 

seus alunos, sobretudo no que diz respeito à sua avaliação 
- Descobriu o carácter científico de grande parte do seu saber tácito, o que considerou ser o momento de” deslumbramento”, tal “cortina de palco que se abre”. 
- Defende alterações à formação de professores inicial e contínua (esta ao longo da vida e centrada na escola), com base nos princípios fundamentais da formação de 

professores (auto-implicação, inacabamento, constante mutação e incomplitude dos saberes, efeito multiplicador da diversidade, consciencialização), reconhecendo que a 
sua formação como “lifelong-learner” se tem baseado em alguns deles. 

- Dimensões do conheci/o 
- Teoria construtivista 
- Formação ao longo da 

vida 
- Formação em contexto de 

escola � “escola reflex” 
- Competências supervis/ 
- Investigação-(acção)  
- Paradigma Ecológico do 

Desenvolvi/o Humano 
- Supervisão/Supervisores 

– características (passado 
e futuro) 

- Perspectiva humanista 
 

- Supervisão Humanista 
- Supervisão diferenciada e 
contínua � autonomia 

- “Morte Simból Superv” 
� autonomia do prof 

- Climas relacionais 
- Conhec metacognitivo � 

real autonomia 
- I-A � projectos e formaç 

centrados na escola 
- Conceito lato aprendizgm 
- Princípios fundamentais à 
formação de professores 

- Formação local trabalho 
- Compets supervisivas 
- Dimensões conhecimento 
- Princps fundamentais de 
formação 
- Mudança PPs e formação  
-Conceitos Supervisão/Su- 
pervisor + Cenários Sup 
- Reflexão 
- Paradigma Ecológico 
- Investigação e I-A 
- Observação e fichas 
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Curso 1 – Formanda 4  

I. Estrutura do Portfolio Reflexivo 

 
A. Organização/Divisão/Cronologia do Portfolio – organizado em torno das 

instruções dadas pela formadora e pela teoria disponibilizada. Começa por se apresentar, 
seguindo-se o objectivo, conceito, filosofia subjacentes e estruturação do seu Portfolio. O 
ponto 3.7 foi organizado de modo cronológico, de acordo com as sessões, terminando com 
a sua autoavaliação em termos de processo e de produto e da avaliação da disciplina. 
Finalmente, apresenta a sua meta reflexão (Conclusão) e a lista das referências 
bibliográficas que considerou estruturantes, tendo ao longo do Portfolio inserido também 
referências aos textos lidos para cada reflexão. De acordo com as instruções recebidas, 
construiu este Índice: 
 

1. Apresentação da autora 
2. Apresentação do Portfolio 

2.1. Objectivo 
2.2. Conceito e filosofia subjacentes 
2.3. Conteúdos 
2.4. Estruturação  

3. Sessões temáticas 
3.1. Supervisão e Formação 
3.2. Supervisão e Conhecimento  
3.3. Supervisão: Concepções e Práticas 
(Conferência) 
3.4. Supervisão e Investigação 

     3.5. Supervisão e Autonomia 
     3.6. Supervisão: Cenários e Metáforas 
     3.7. Desenvolvimento Holístico do 

Professor  
     3.8. Supervisão e Investigação (sessão 

prática) 
     3.9. Supervisão e Desenvolvimento 

Curricular 
4. Avaliação do Processo e do Produto 

4.1. Do trabalho da autora 
4.2. Da disciplina                                                                      

5. Conclusão 
6. Bibliografia 

 
Apesar da subdivisão em 5. e 6., a formanda inclui a Conclusão num separador 

intitulado “Conclusão e Bibliografia”, pelo que o ponto 6. não aparece. 

Os textos inseridos em cada um dos pontos e alíneas incluídos no índice estão 
organizados num “dossier” de folhas soltas, individualizados através de separadores de 
cartolina, nos quais inclui o título correspondente ao nome dado a cada reflexão, num total 
de onze. 

O facto de esta formanda ter estado exposta às mesmas sessões de C1.3 e de este 
índice não ser uma cópia do outro, decorrerá da liberdade que o Portfolio reflexivo confere 
ao seu autor de o organizar de modo singular e de acordo com os seus interesses e 
características pessoais, que já a acompanhavam quando chegou ao curso e que se 
relacionam com a Reflexão, o Desenvolvimento Curricular, orientado para uma pedagogia 
diferenciada, e a componente da Investigação que a Formação Inicial e a autoformação 
contínua dos professores devem integrar. Considera a investigação como uma forma de 
encontrar soluções para os problemas das suas próprias práticas pedagógicas. Percebe-se 
também que os seus formandos (“estagiários”) são também alertados para este facto, bem 
como para a necessidade de reflexões partilhadas, porque mais esclarecedoras. 

Porém, ao contrário da formanda anterior, estes interesses vão sendo apresentados 
ao longo do Portfolio e não concentrados num bloco reflexivo. 

 

                                                        
7 Sempre que nos referirmos ponto… estamos a indicar a organização do Índice organizado pela formanda. 
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B. Conteúdo  
 

Em grande parte o conteúdo do Portfolio é semelhante ao de C1.3. Até ao ponto 
3.5. do Índice (inclusive) cada reflexão contém: 1) os apontamentos manuscritos das aulas, 
em cor diferente, correspondendo ao discurso de confirmação (branco), discurso de 
aprofundamento (azul) e discurso de novidade (amarelo), abandonando as cores a partir 
desta reflexão mas mantendo a subdivisão nos vários discursos, indicados por um título; 2) 
todos os textos, que constituem as suas reflexões estão escritos a computador em folhas 
brancas; 3) alguns dos documentos fornecidos (neste caso apenas as cópias das 
transparências utilizadas pelas formadoras); 4) um glossário; 5) uma lista de metáforas e 
analogias usadas nas aulas; 6) uma lista das “Fontes do conhecimento – 
Bibliografia/referentes” sem dados completos, apenas os nomes dos investigadores/autores 
mencionados durante as sessões. Depois da sua própria apresentação, informa-nos sobre a 
estrutura e o conteúdo do portfolio, através do índice já transcrito e dos textos que se 
seguem8, nos quais afirma que a escolha dos mesmos foi pessoal:  

 
Conteúdos – Os conteúdos que elegemos para constarem deste Portfolio traduzem uma 
opção pessoal que consagra a ideia de reflexividade na e sobre a acção. Neste sentido, 
incluímos: 
- Análise crítica sobre a informação teórica pelas docentes da disciplina 
 - Análises de metáforas 
 - Estudos sobre diversos autores [Dewey e Zeichner] 
 - Reflexão sobre novos conceitos, expressões e vocábulos (glossário).  
- Comentários críticos de textos relativos aos diversos conteúdos da disciplina 
 - Ensaios reflexivos sobre conceitos pesquisados/investigados. 
 - Avaliação do trabalho da autora 
 - Avaliação da disciplina 
 - Conclusão 
 
Estruturação – A organização que seguimos na estruturação deste Portfolio aproxima-se 
da indicada no índice. Começámos por apresentar as definições de Portfolio que mais 
significado tinham para nós. Depois de apresentada a autora, definimos o objectivo deste 
trabalho e o conceito e filosofia subjacentes ao mesmo.  
As secções temáticas, enquanto corpo principal do Portfolio, mereceram uma atenção 
particular pela riqueza conteudal das mesmas. Porque um trabalho com estas 
características é intrínseco / interdisciplinar e integrador de saberes, achámos pertinente 
integrar outros trabalhos que pela sua natureza reflexiva, também contribuíram para a 
nossa formação. Evidentemente que as leituras reflexivas que fizemos de textos indicados 
ou outros com ligação aos conteúdos da disciplina, também mereceram um particular 
destaque. Naturalmente que um trabalho essencialmente reflexivo não podia dispensar 
uma avaliação do próprio trabalho e uma conclusão.  

[conceptual / sócio-afectiva // interpretativa] 
 

A sua experiência com o portfolio reflexivo volta a ser referida nos pontos 
4. e 5. e nas suas respostas ao questionário9, fornecendo-nos mais alguns dados 
sobre a sua pessoa e sobre o desenvolvimento do Portfolio Reflexivo.     

      
C. Apresentação da autora 

Antes de fornecer os seus dados profissionais, já que em termos pessoais não nos dá 

                                                        
8 Os sublinhados são nossos e pretendem a ajudar a identificar rapidamente os temas mais importantes. 
9 O questionário a que respondeu no início da disciplina de Supervisão II, também leccionada pela autora 
deste estudo. Esta formanda respondeu a todas as questões. 
 



Curso 1 – Formanda 4  

                                                                                               17 

muita informação, “abre” o Portfolio com uma frase de Alain (s.d.) “Sem uma reflexão 
sobre a dificuldade de pensar, tudo o que inventamos sobre a educação é inútil” (in Propos 
sur l’ éducation, XL 88). Esta frase parece sustentar o seu interesse pela reflexão, sobre a 
metacognição e sobre o ensino diferenciado com o intuito de responder capazmente às 
características individuais dos seus formandos e alunos.  

Tal como aconteceu com C1.3, esta formanda revela-se no início do seu Portfolio na 
Reflexão1 salientando, no que se refere às suas funções de professora cooperante, que a 
reflexão está subjacente ao relacionamento com a Orientadora da Prática Pedagógica do 
estabelecimento do ensino superior [ESEV – Pólo de Lamego] quando pretendem 
aprofundar, reflexivamente, a formação pessoal e profissional dos respectivos alunos 
[estagiários].  

Também considera que é a reflexão e o desenvolvimento da reflexividade dos 
estagiários, que orientam as reuniões de reflexão/planificação que realiza semanalmente com 
os alunos. Constituem momentos especialmente formativos, onde os alunos confrontam e 
partilham os seus pontos de vista relativamente às suas opções teórico-práticas com a professora 
cooperante e com os colegas da prática pedagógica. É, assim, defensora de uma “supervisão 
dialógica”, na qual estão envolvidos todos os intervenientes no processo. 

Na Reflexão 2 realça importância que a Formação Contínua tem tido na sua vida 
profissional, a sua presença no Curso de Complemento de Formação, que está a frequentar 
e o contributo que o mesmo está a ter na consciencialização da sua própria acção, quer 
como professora cooperante, quer como docente: 

A minha sensibilidade para as questões da diferenciação pedagógica tem vindo a 
aumentar e a frequência de "Acções" deste tipo tem contribuído positivamente para o 
meu crescimento pessoal e profissional. Ao longo da minha carreira profissional, embora 
intuitivamente, sempre pensei na importância da formação contínua; […] sentia que 
alguns saberes se tornavam rapidamente desajustados e mesmo obsoletos. 

Todas as crianças, mas sobretudo as oriundas de meios socioculturais desfavorecidos ou 
divergentes, ganham com a prática de um ensino-aprendizagem que apela à diversidade e 
à diferenciação pedagógica.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

Na Reflexão 3, após ter referido algumas dimensões do conhecimento de Shulman 
(1987), afirma: 

Obviamente que o que foi dito só ganha sentido com o conhecimento dos contextos, isto é, 
o processo de E/A ganha coerência quando é contextualizado não só à especificidade da 
sala de aula mas também às culturas de origem dos alunos e da comunidade              

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

Parece estar a referir-se à sua experiência docente em França, sobre a qual escreve, de 
modo explícito na Reflexão 5, não só no que se refere à importância de contextualizar as 
práticas, mas também de as desenvolver de modo diferenciado e interdisciplinar, de acordo 
com a diversidade dos contextos culturais: 

A consciencialização sobre a importância das questões culturais nos processos de E/A 
apareceu quando vivi uma experiência de 7 anos de ensino em França com filhos de 
emigrantes. A partir daí passei a considerar a cultura social a que pertencem os alunos 
deve também ser integrada na gestão pedagógica do grupo-turma sob pena de muitos 
deles, por se sentirem em ambientes descontextualizados, acabarem por se desinteressar e 
cair no insucesso. Outras rupturas com as práticas pedagógicas dos anos iniciais também 
se verificaram em campos pedagógicos tão relevantes como a interdisciplinaridade, 
integração de novas aprendizagens em saberes anteriores solidamente adquiridos, o 
respeito pelos ritmos individuais, a diversificação dos processos de aprendizagem, etc. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
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        Ainda nesta reflexão, continua a dar-nos evidência do modo como encara a sua 
própria prática pedagógica e como esta foi evoluindo à medida que se consciencializava da 
necessidade de modificar o que tinha aprendido na formação inicial, face aos contextos 
com que tinha de se confrontar e as teorias que foi construindo (reflexão sobre 
experiências passadas):  

Importa agora tecer algumas considerações sobre a minha prática pedagógica e com a 
orientação que presto, na qualidade de professora cooperante, aos meus alunos da prática 
pedagógica da ESE […]. Uma reflexão sobre o meu percurso profissional iniciado em 
1975, permite-me hoje, afirmar que ao longo destes últimos 25 anos experienciei 
"metamorfoses" profissionais sucessivas que conduziram (e estão a conduzir) à 
construção de uma profissionalidade docente assente em pressupostos e princípios muito 
distantes daqueles em que me iniciei profissionalmente há já 25 anos.[…] Aos poucos, fui 
deslocando a centralidade do processo de E/A de mim própria para os alunos… em boa 
hora o fiz, porque me sinto muito mais recompensada profissionalmente hoje do que no 
passado. Com efeito, passados estes anos todos, sinto que não sou mais a profissional dos 
anos 70 e que a prática e as teorizações que sobre a mesma fui tecendo, forjaram uma 
outra profissional, com uma postura que muito se aproxima dos modelos que se inscrevem 
nos paradigmas construtivistas reflexivos. Segundo K. Zeichner, o processo de 
compreensão e melhoria do ensino, por parte dos professores, deve começar pela reflexão 
sobre as suas próprias experiências e não pela imitação de modelos que são, no melhor 
dos casos pobres e, pior, uma ilusão.                           

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 

 É ainda nestas reflexões que refere as funções desempenhadas ao nível da instituição 
onde trabalho não se limitam à docência. É também Coordenadora de Docentes do 
Agrupamento, membro do Conselho Pedagógico. Nestes órgãos supervisivos intermédios 
pode consciencializar os colegas para a necessidade de reflexão sobre como é difícil pensar 
para que a educação, que praticam, não seja inútil [referência à frase de Alain.] 

Esses órgãos são também contextos fundamentais para se tomarem decisões 
curriculares úteis e individualizadas. 

Acaba de se apresentar na última reflexão (Reflexão 11) ligando-a à Reflexão 5, na 
qual a sua apresentação directa é corroborada pelos seus estagiários, que confirmam as 
teorias supervisivas por si defendidas, numa nota que a própria inseriu em rodapé:  

Na reflexão de 12 e 13 de Maio, referi a propósito do trabalho colaborativo que estava a 
desenvolver com os alunos da PP da ESE […]: "De uma maneira geral, procuro que os 
futuros professores reelaborem os seus saberes pedagógicos a partir da reflexão sobre as 
suas próprias Práticas Pedagógicas, incentivando-os na busca de alternativas, 
formulando novos problemas, proporcionando-lhes novos desafios que possam ser 
ultrapassados pelo seu esforço e reelaboração cognitiva. Tudo isto tem acontecido numa 
relação de ajuda e de colaboração com resultados muito gratificantes." Chegados ao final 
do ano, e depois de ler as suas análises críticas sobre a forma como decorreu a 
orientação da PP, as expectativas que fui criando e verbalizando na referida reflexão, 
foram completamente confirmadas, pela leitura das expressões que se seguem: 
"Seguidamente gostaria de agradecer à minha Cooperante, pois sempre teve uma palavra 
de apoio para connosco, orientando-nos de uma forma soberba, ao mesmo tempo que nos 
mostrava os diversos caminhos que se poderão seguir (...) Mais importante foi o seu apoio 
nas horas em que também o desânimo se apoderava de nós (...), contribuindo para que em 
cada aula, o gosto de ser professor fosse cada vez maior. A ela devo a maior parte do meu 
percurso." [L.L., aluno do 2º ano de Educação Física] "Uma eficiente profissional (...) 
Nunca nos impôs nada, sempre nos pôs à vontade, nunca quis ser modelo de ninguém 
apenas queria que fossemos nós mesmos, e tinha sempre uma palavra amiga e não de 
alguém que estava ali para nos julgar" [ AR., aluna do 2º ano de P/I] 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
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Estes excertos dão-nos um retrato coerente com a pessoa que ressalta das reflexões 

escritas no seu Portfolio: defensora de uma formação em construção; apologista da 
supervisão humanista que pôs em prática com aqueles formandos; apoio (sempre que 
necessário) de ordem afectiva e cognitiva; contribuindo para a autonomização dos seus 
estagiários ao não impor um modelo de professor; já era reflexiva antes de iniciar esta 
formação e a construção do seu Portfolio. Atrevemo-nos a considerar que este poderá ter 
contribuído para uma profissionalidade mais consciencializada e para se auto-conhecer, 
identificando o que já fazia de modo intuitivo, com as teorias que o curso lhe 
proporcionou. Para além disso, já era reflexiva mas o Portfolio serviu o objectivo que se 
propunha, sobretudo quando se envolve na sua autoavaliação e no que respeita à 
estruturação escrita do seu pensamento.  

Podemos concluir que já se preocupava com questões supervisivas, ligadas aos 
estágios e que a formação lhe deu a oportunidade de tomar contacto com um conceito mais 
alargado de supervisão que já vinha exercendo e que não reconhecia como tal. 

 

D. Desenvolvimento pessoal e profissional  

Como afirmámos antes, esta formanda não se concentra numa reflexão quer em 
termos do seu retrato pessoal e profissional, quer do seu desenvolvimento. Vai-se 
revelando ao longo do Portfolio, quando a reflexão sobre textos teóricos a conduz ao 
reconhecimento de práticas já habituais em si, antes da formação complementar e da 
construção do portfolio reflexivo. Estas permitiram-lhe dar-nos evidência da 
consciencialização da sua prática habitual de modo mais sustentado e estruturado. 

Neste pressuposto, não vamos organizar a apresentação destes dados do modo 
como o fizemos para C 1.3. Vamos referindo os dados ao longo das reflexões realizadas no 
Portfolio pois estas poder-nos-ão dar evidência de como este e sobretudo a formação 
complementar serviram para a consciencializar de saberes já detidos e de como alguns 
outros evoluíram. 

Na 1ª Reflexão ao referir o objectivo do Portfolio, que integrou no ponto 2.1. 
“anuncia” que  

...tratando-se de um documento pessoal e personalizado procura mostrar o percurso e o 
processo evolutivo de formação por que passámos enquanto aluna...Supervisão 
I...basicamente de um conjunto de reflexões... [feitas] em grupo ou individualmente e que 
consideramos relevantes para a nossa formação e avaliação. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 

Na Reflexão 2, surgem os fundamentos para a sua actuação ao longo da carreira – 
ponto de chegada ao curso. 

… uma insatisfação profunda povoava o meu subconsciente e a oportunidade de 
frequentar um curso estruturado como o de supervisão, constituiu mais uma etapa 
importante na minha formação de docente. 

[sócio-afectiva // transformadora] 
 

Deu atenção especial à metáfora do “alumbramento” utilizada pela formadora sobre 
a qual discorre, em vez de se limitar a listá-la no final da reflexão: 

…por considerar que traduz uma forma de "estar" e de "fazer pedagógico" na relação 
com os meus AA […] É um olhar atento sobre as transformações que se vão operando e 
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que vão ganhando e dando sentido à vida de cada um dos meus alunos e à minha...é um 
desocultar do crescer, crescendo...na direcção da felicidade.  

[sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 

Após a descrição da estratégia reflexiva utilizada na sessão10, identifica-se com dois 
princípios de formação enunciados pela formadora, optando por aqueles que sentiu 
corresponderem melhor à sua atitude perante a formação, construída ao longo da vida e 
face ao carácter dinâmico do conhecimento: 

…a minha opção recaiu, em 1º lugar, no princípio do inacabamento. Este princípio 
pressupõe que os indivíduos, no seu ciclo de vida, estão em permanente desenvolvimento. 
Pressupõe também, que o conhecimento é algo dinâmico, mutável e, neste sentido, 
ninguém está formado para toda a vida. É por isso que a formação inicial, etapa 
importante na construção da profissionalidade docente, não é senão o primeiro momento 
dos muitos que se devem seguir ao longo da carreira de qualquer profissional. 

Em segundo lugar, optei pelo princípio do efeito multiplicador da diversidade. Algumas 
leituras reflexivas sobre "integração" e "multiculturalidade", que efectuei, tiveram (estão 
a ter) um efeito sinergético importante no meu trabalho pedagógico.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 

Na Reflexão 3, à questão Que conhecimento profissional caracteriza os 
professores? Diz que 

A resposta a esta questão, dada numa linha de ruptura com a visão tradicional, 
interessou-me particularmente pelo facto de ter contribuído para uma maior 
consciencialização da prática pedagógica que tenho vindo a assumir nos últimos tempos. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

Mais uma vez acreditamos que o uso consciente e estruturado da reflexão, através 
do Portfolio, tem-na ajudado a tomar um conhecimento mais profundo das suas acções. 

Continua a dar-nos evidência do modo como a estratégias utilizadas nas sessões da 
disciplina de Supervisão I, contribuíram para o seu desenvolvimento cognitivo (Reflexão 
4). O roleplaying de uma conferência11  pela formadora Sá-Chaves constituiu um momento 
importante de formação e de síntese de um conjunto de saberes disciplinares que nos têm 
aparecido neste contexto de formação algo dispersos, sem fio condutor. Para além disso, 
forneceu-lhe um conceito mais recente e alargado de Supervisão, aplicável às suas funções 
supervisivas dos órgãos de gestão intermédia que desempenha no agrupamento a que 
pertence. Descobre assim uma reconceptualização do conceito de Supervisão 

…quando aplicado a contextos que ultrapassam a PP propriamente dita ou sistemas de 
formação de profissionais. Com efeito, seja de inspecção ou de direcção ou com 
responsabilidades na gestão de sistemas ou subsistemas (direcção de escolas, 
coordenação de conselho de docentes, ou de projectos de investigação-acção,  
presidentes  de  conselhos  científicos  ou  pedagógicos), ela  apresenta  sempre  uma 
matriz  de  natureza  supervisiva  e  que  pressupõe  segundo  a  conferencista  "a  partilha  
de  saberes e complementaridade de competências [...], capacidades para avaliar, para 
dirigir, para orientar...", isto é, requer um tipo de competência supervisiva só possível de 
adquirir mediante uma formação em supervisão.  

Trata-se, no fundo, de uma nova concepção de formação em que a teoria e a prática, 

                                                        
10 Após a apresentação dos vários princípios em que se fundamenta a formação de professores, a formadora 
pediu que cada formando escolhesse três e reflectisse sobre dois. 
11 “Supervisão: Concepções e Práticas” proferida pela primeira vez na Semana da Prática Pedagógica das 
Licenciaturas de Ensino da Universidade de Aveiro, em 1999. 
 



Curso 1 – Formanda 4  

                                                                                               21 

interagindo num contexto particular, potenciam a mudança de concepções dos diferentes 
intervenientes no processo formativo.                  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 

Na Reflexão 5, menciona a sua estadia em França, considerando-a um momento de 
desenvolvimento profissional, potenciado pelas idiossincrasias do contexto socio-
económico, face  aos “ensinamentos” recebidos na Formação Inicial, afirmando ainda que 

Formada numa escola em que a orientação não visava senão a adequação do meu 
comportamento profissional à norma e ao modelo, e em que os espaços de liberdade e de 
criatividade apenas eram consentidos na medida em que contribuíssem para que a lição-
modelo (com os passos metodológicos previamente definidos) pudesse ter maior sucesso, 
a minha maneira de estar no ensino foi mudando, sobretudo a partir da reflexão que ia 
fazendo acerca dos (in)sucessos por que iam passando os meus alunos  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

  

Reflexão 6 

Quando reitera a importância da reflexão na formação de professores e na sua busca 
de autonomia, interpretando Garcia (1999), Moreira e Alarcão (1997) e Vieira (1993), 
continua a defender o trabalho colaborativo, no qual passou a incluir a vertente da 
investigação-acção, na medida em que considera que uma das competências fundamentais 
do professor autónomo consiste na capacidade e exercício da investigação na sala de aula. 

…admitir a abordagem reflexiva de formação de professores implica aceitar que o 
professor, na interacção colaborativa com o supervisor e a partir da reflexão na e sobre a 
sua própria prática, encontre, explore e expanda as suas melhores formas de ensinar. 

 Esta capacidade de produzir e de apreciar a própria capacidade de agir, isto é, o auto-
conhecimento que emerge, sobretudo, de processos auto-avaliativos, liberta o professor 
de muitos condicionalismos externos, conduzindo-o à autonomia. … uma das 
competências fundamentais do professor autónomo consiste na capacidade e exercício da 
investigação na sala de aula.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 

Reflexão 8 

Reflecte criticamente sobre um texto distribuído sobre a Perspectiva Humanista na 
Supervisão (Moreira, Lalande & Amaral, 1996), sugerindo alterações aos procedimentos 
apresentados, justificando-as. Considera esta abordagem supervisiva uma mais valia, pelo 
clima facilitador que deve ser criado entre os intervenientes, pela reflexão potenciada por 
este e pelo supervisor, com enfoque no formando.  

A ficha traduz um conjunto de itens observáveis numa aula de língua segundo uma 
perspectiva desenvolvimentista mas que julgamos inadequada para observar uma turma 
do 1º ciclo.  

…supervisão à luz da perspectiva humanista, ressalta o papel do formando no processo 
de formação, "valorizando-o enquanto pessoa, procurando desenvolver as suas 
potencialidades humanas antes de o procurar fazer com as suas capacidades técnico-
profissionais”.  

Nesta concepção, o supervisor é aquele que "envolve" o formando, ajudando-o na 
construção do seu próprio desenvolvimento pessoal e social e profissionalidade docente, 
construindo-se, esta, a partir das experiências proporcionadas pelo supervisor num 
ambiente emocional interpessoal positivo e autêntico. 

Trata-se de uma perspectiva que ressalta a importância da reflexão e o papel do 
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supervisor "facilitador" no processo de formação.        
[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 

 
Reflexões 9 e 10 

Continua a defender que, a reflexão partilhada e o auto-conhecimento, dela 
resultante, contribuíram para a autonomização dos seus formandos.  

Estas reflexões são aquelas em que a autora do Portfolio mais investiu na 
investigação no sentido de encontrar teorias que a apoiem nos conceitos/aspectos 
seleccionados no que se refere à sua prática supervisiva. 

A reflexão 9 propiciou esta actuação porque foi realizada durante a “montra de 
livros”12 

Esta formanda atravessa várias reflexões (8-10) nas quais patenteia a investigação/ 
aprofundamento sobre temas que poderão ajudá-la a transformar a supervisão exercida, 
que está mais relacionada com os estágios do que com a sala de aula do 1º CEB, como em 
C1-3. Estas reflexões correspondem aos pontos 3.7, 3.8 e 3.9. do índice do portfolio. 

 
Reflexão 11 

Esta reflexão inicia-se pelo ponto 5., retomando a seguir o ponto 4. Avaliação do 
processo e do produto, retomando em ambos o tema Portfolio reflexivo 

Sente que se empenhou na sua construção, mostrando-se especialmente satisfeita 
pela responsabilidade que teve de assumir no processo da avaliação, o que, no seu 
entender, torna o Portfolio reflexivo um instrumento insubstituível e alternativo aos 
modelos de avaliação tradicional. Está de novo a aceitar esta estratégia de formação e de 
avaliação de modo incondicional, como já notámos na Reflexão 1. 

Por referência a esta última constatação, continua a não nos parecer que tenha sido 
só o Portfolio que a conduziu à transformação nas suas funções supervisivas, a não ser 
pelo facto de este ter ajudado a que a reflexão, que a tem acompanhado ao longo da sua 
carreira, se tornasse mais visível e estruturada porque escrita.  

 Pudemos confirmar a sua crença na (auto)reflexão. Esta permite que o indivíduo se 
auto-conheça mais profundamente para poder interagir com os contextos e com os seus 
habitantes. Como professora sente que se deve manter informada para poder transformar a 
Formação Inicial, na qual afirma que vai alterar o sistema de avaliação, co-
responsabilizando os seus estagiários, tal como a avaliação da disciplina de Supervisão I a 
envolveu através da construção do Portfolio no qual inclui a sua meta-reflexão. 

 Sendo uma pessoa que se fundamenta nos princípios do inacabamento e do efeito 
multiplicador da diversidade, demonstrou ser uma “longlife-learner” desde o início da 
profissão, eventualmente como reacção à formação inicial recebida, que a obrigou a 
delinear as suas próprias estratégias de ensino quando foi docente em França e a aperceber-
se da importância dos contextos e da metacognição, quer no desenvolvimento curricular 
para esses alunos, quer na preparação dos seus estagiários. 

 

                                                        
12 Estratégia utilizada pela formadora Sá-Chaves com o intuito de “treinar” os formandos a procurar 
informação relevante em pouco tempo, num conjunto de livros trazidos para a aula, decidindo se e quais vão 
ler e porquê. 
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II – Evolução do posicionamento do autor(a) perante o portfolio e 
sua construção  

Nesta secção cruzamos os dados integrantes do portfolio reflexivo, com as respostas 
ao questionário de avaliação sobre a experiência de construção deste, categorizando entre 
parêntesis rectos o texto transcrito e sublinhando as palavras e os conceitos chave, como 
temos vindo a fazer. 

Por uma questão de clareza e de coerência com os nossos objectivos investigativos, 
manteremos a nomenclatura utilizada na matriz de análise dos Portfolios. O nosso enfoque 
centrou-se no macro-tema B. O Portfolio e em todos os subtemas de 4. Documento 
pessoal de desenvolvimento profissional nos quais integraremos as unidades de registo 
consideradas essenciais quer num, quer no outro instrumento. 

 

Os extractos de texto que podem corresponder ao tema B. Portfolio – Documento 
de desenvolvimento pessoal e profissional no subtema 4.1.Conceptualização/ 
Construção são os seguintes:  

Questionário 

 

 

 

Seguem-se os dados recolhidos do próprio Portfolio Reflexivo, relativamente a este 
subtema, o qual, no caso desta formanda, apenas se encontrara claramente especificado na 
1ª e na 11ª reflexão. 

Já referimos antes que a formanda é apologista da utilização do Portfolio reflexivo 
como documento pessoal e personalizado (ponto 2.1. do índice). 

 

Reflexão 1 

Em 2.2.1. recorre a Sá-Chaves et al (1994: 334) e a Domingos Fernandes (s.d.) 
interpretando a dupla dimensão (formação e avaliação) do Portfolio e o seu carácter 
alternativo à avaliação tradicional, mesmo em supervisão, e a potencialidade que tem de 
promover alterações nos vários contextos educativos. 

Não há qualquer referência ao mal-estar que a novidade da construção de um 
Portfolio reflexivo, nem no questionário, nem no Portfolio, ao contrário do testemunho 
deixado por C1.3., pois aceita incondicionalmente, ab initio, as vantagens apresentadas 
pela investigadora/formadora Sá-Chaves (2000:10). 

Hoje estamos certas de que a utilização de Portfolios constitui um instrumento 
fundamental de formação para a mudança e para a inovação pedagógica.  

Constitui também um processo dinâmico de construção e desenvolvimento de uma nova 
profissionalidade docente assente num conhecimento mais profundo de nós próprias 
enquanto pessoas também em desenvolvimento 

Trata-se...de um instrumento que apresenta um carácter continuado, formativo, reflexivo 
e compreensivo.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 

Não tendo datado esta reflexão, parece que a mesma pode ter sido realizada em 

Q1-a) O Portfolio reflexivo, enquanto instrumento com um carácter continuado, formativo, 

reflexivo e compreensivo…            

[conceptual // interpretativa / transformadora] 
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vários momentos, pois afirma …empreendemos a construção deste Portfolio. Foi uma tarefa 
complexa, exigente e desafiadora. 

Elenca em seguida os conteúdos que se espera que um Portfolio apresente, os quais 
como já afirmámos, estão muito dependentes das instruções dadas pela formadora/ 
investigadora, afirmando que a sua estrutura segue o índice, o qual, na nossa opinião, 
também segue muitas das sugestões recebidas na aula. 

No final desta reflexão refere  

Evidentemente que as leituras reflexivas que fizemos de textos indicados ou outros com 
ligação aos conteúdos da disciplina, também mereceram um particular destaque. 
Naturalmente que um trabalho essencialmente reflexivo não podia dispensar uma 
avaliação do próprio trabalho e uma conclusão.      
                            [conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

Embora haja um toque pessoal interpretativo ao longo do portfolio, resta-nos 
analisar os dados constantes da Reflexão 11, na qual continua ainda muito dependente das 
sugestões recebidas em contexto de aula. Também esta reflexão não foi datada nem em 
termos de sessões a que se refere, nem do momento em que a realizou. 

 Tal como aconteceu com C1.3., nas reflexões intermédias (2-10) não há qualquer 
referência ao seu Portfolio. No ponto 4 retoma o tema e em 4.1. Avaliação do trabalho da 
autora e a propósito da sua construção escreve, indiciando a diversidade de conceitos de 
portfolio: 

O material por nós seleccionado e que constitui o conteúdo deste Portfolio, revelou-se 
importante em termos das aprendizagens significativas que efectuámos. Em primeiro 
lugar, a construção de um instrumento desta natureza, foi uma novidade para nós pois, 
neste curso de formação, foi a primeira vez que nos confrontámos com esta nova 
metodologia. […] 

Este Portfolio, tratando-se de um instrumento em construção, não o poderemos 
considerar terminado pois ele reflecte uma dinâmica que vai ganhando sentido com 
novas leituras, novas reflexões, novas práticas, novas (meta)reflexões, [...]. É um 
trabalho que vai crescendo em termos de complexidade, imprevisibilidade, diversidade, 
reflexividade e que influencia positivamente a forma como se ensina, se aprende e se 
avalia; é um trabalho a que não é alheio o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 
No fundo, trata-se de um trabalho que vai para além da avaliação da disciplina.  

[conceptual / sócio-afectiva // interpretativa / transformadora] 
 

Como podemos verificar pelos extractos transcritos acima, não parece ter havido uma 
evolução no seu posicionamento face à construção do seu Portfolio. Parece que a 
investigação realizada e a informação recebida na aula não a assustaram, nem no início, 
nem ao longo do mesmo.  

 

4.2. Dificuldades 

As dificuldades apresentadas no questionário são semelhantes às de C1.3: diversidade 
de conceitos de portfolio reflexivo, ter havido apenas duas disciplinas em que 
experimentaram esta metodologia no 1º Semestre. Advogando que se houvesse coerência 
entre os formadores quanto ao seu conceito, poderiam ter utilizado esta estratégia de 
avaliação abrangendo mais disciplinas, o que pouparia o tempo que a todos escasseia, pelo 
exercício simultâneo da profissão e a confusão criada, que se reflectiu na sua estruturação e 
desenvolvimento. 
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Questionário 

Q 2 – Até ao momento (final do 2º semestre do 1º ano do curso), apenas em duas cadeiras 
fomos avaliados através de “Portfolios reflexivos”, apesar de ter sido possível noutras 
disciplinas. 

A diversidade de conceitos de Portfolios apresentada pelos diferentes docentes introduziu 
no grupo-turma alguma confusão que se reflectiu ao nível da estruturação, 
desenvolvimento, etc.  

[ conceptual / sócio-afectiva // interpretativa / transformadora] 

Q 3 – …as dificuldades com que nos deparámos sobretudo no início foram bastantes. A 
estruturação do Portfolio reflexivo através dos vários discursos (novidade, 
aprofundamento e consolidação), a que correspondiam cores diferentes (amarelo, azul e 
branco), constituindo uma novidade para nós, não foi tarefa fácil de executar. 

Outra dificuldade prendeu-se com a disponibilidade de tempo. As leituras a que um 
trabalho desta natureza obriga são, por vezes, dificilmente conciliáveis com um horário 
de trabalho e uma dedicação à escola, sobretudo se falarmos no 1º ciclo do EB. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 

 Na Reflexão I não se “assusta” com a “nova metodologia”, parecendo aceitá-la 
incondicionalmente, após a transcrição de duas definições de Portfolio reflexivo 
(Valadares et al, 1998; Sá-Chaves et al, 1994) inseridas no início do mesmo, depois da 
frase de Alain. Esta aceitação pode também ter resultado do entusiasmo colocado pela 
formadora (autora do segundo texto) na apresentação da estratégia e no modo como tentou 
sensibilizar os formandos a encetar algo de diferente e trabalhoso. Consideramos que o 
facto de já ser reflexiva e de desejar contribuir para a alteração das práticas supervisivas 
poderá também ter contribuído para esta atitude. 

 

Reflexão 1 

4. O Portfolio 

4.1. Conceptualização/Construção  

     Foi uma tarefa complexa, exigente e desafiadora. 
[sócio-afectiva] 

Na Reflexão 11, também não fala de qualquer constrangimento, daí virmos 
reafirmar que a aplicação do questionário em momento diferido foi de primordial 
importância para termos acesso a dados mais completos do que aqueles que o Portfolio nos 
dá. 

Não nos é possível recordar se esta docente pertencia ao grupo daqueles que 
insistentemente pediram instruções precisas sobre como construir o seu Portfolio, mas se 
pertencesse, haveria alguma incongruência entre o seu discurso oral e o escrito, o que não 
seria muito consequente com a abertura de espírito para romper com as práticas 
tradicionais na Formação Inicial e Contínua e para alterar a sua intervenção na comunidade 
educativa. 

  

4.3. Valor formativo (vantagens) 

No Questionário a formanda realça o valor formativo do Portfolio reflexivo em 
todas as questões, apesar de nós só pretendermos encontrar esses dados apenas na questão 
3. Passamos a apresentá-las: 
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 Questionário 

Q 1a) …trouxe-nos as bases teórico-práticas para uma mudança qualitativa de nível 
superior da nossa actuação na comunidade educativa onde exercemos a nossa actuação 
(alunos, colegas de profissão, pais e encarregados de educação, alunos da prática 
pedagógica) 

As reflexões que íamos fazendo contribuíram para a construção do sucesso escolar e da 
formação dos intervenientes 
                          [sócio-afectiva / conceptual // interpretativa / transformadora] 

Q 1b) Permitiu a construção de uma relação de interajuda uma diminuição da natural 
distância entre formadores e formandos, a partilha de saberes assentes numa relação 
empática 
                          [sócio-afectiva / conceptual // interpretativa / transformadora] 

Q 2 …apesar de encararmos como muito positivo o uso de Portfolios reflexivos como 
instrumentos privilegiados de avaliação,… Além disso, defendemos como muito 
vantajosa a construção de um Portfolio reflexivo que permitisse a avaliação de mais do 
que uma disciplina. Do nosso ponto de vista, seria muito mais enriquecedor e 
pouparíamos mais tempo... 
                           [sócio-afectiva / conceptual // transformadora / interpretativa] 

Q 3 …julgo que o esforço de aprendizagem que desenvolvemos ao longo do semestre se 
reflecte no Portfolio reflexivo apresentado. 

…uma vez compreendido o objectivo e o alcance da tarefa, sentimos que desenvolver o 
trabalho de outra forma não teria muito sentido ... 
                               [sócio-afectiva / conceptual // interpretativa / transformadora] 

Porém, as vantagens do Portfolio Reflexivo, em termos da sua formação e 
desenvolvimento, surgem desde a primeira reflexão, mas, como já demos conta em 4.1., o 
que escreve está muito dependente da aceitação incondicional da teoria apresentada e/ou 
lida, subjacente à estratégia, centrando-se as referências nas subcategorias “Conceptual” e 
“Interpretativa”, já que raramente utiliza a “Reprodutora”, nem sobre este, nem sobre outro 
assunto. A reflexão “Transformadora” surge quando a componente teórica lhe serve para 
confirmar e vir a alterar o seu conceito de avaliação, tornando-a mais autêntica e adaptável 
ao seu contexto de sala de aula e de orientação de estágio. 

Reflexão 1 

A implementação de ‘Portfolios’ como modelo alternativo às formas tradicionais de 
avaliação (realização de testes e/ou exames pontuais sobre dimensões exíguas, 
parcelares e descontextualizadas do processo de E-A dos alunos) tem vindo a ganhar 
terreno sobretudo nas críticas que se focalizam não só nos aspectos de natureza 
simplista, redutora, fixista e rígida da avaliação tradicional mas sobretudo das 
concepções e lógicas em que assenta e se fundamenta a sua pretensa racionalidade. 

A utilização de 'Portfolios', que pressupõe "uma mudança...aos diversos paradigmas de 
formação, de ensino, de aprendizagem, de avaliação e/ou de supervisão", apresenta 
bastantes vantagens. Estas decorrem da natureza dinâmica dos processos de construção 
continuada deste instrumento e situam-se a vários níveis.                  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 

 Já afirmámos que nesta reflexão a formanda considera que Foi uma tarefa 
complexa, exigente e desafiadora. 13 Sendo “desafiadora” contribuiu para que 

                                                        
13 Já afirmamos que o tempo de verbo nos leva a pensar que esta reflexão poderá ter sido escrita depois de 
terminado o portfolio, no que não vemos qualquer inconveniente, dado o seu carácter aberto e incompleto. 
Daí defendermos que estas adendas sejam datadas de acordo com a sua real consecução, o que tentámos nos 
formandos das turmas dos anos seguintes. As datas permitem-nos observar melhor o desenvolvimento do 
formando e as alterações à atitude face a esta estratégia supervisiva. 
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Muitas das nossas convicções sobre os processos de formação, algumas das quais 
construídas a partir de uma teorização alicerçada na e pela prática, saíram reforçadas.  
                               [conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

 Na Reflexão 11, ponto 5 do índice – Conclusão – afirma que o Portfolio Constitui 
sempre uma fonte de saber, de reflexão, com grandes potencialidades de formação. 

 Retoma o tema da avaliação alternativa e mais autêntica na medida e que a 
responsabilidade da avaliação é partilhada com o próprio sujeito a avaliar. 

Constitui já uma alternativa positiva aos modelos de avaliação tradicional assentes em 
perspectivas psicométricas. Os Portfolios, rompendo ainda mais com a lógica normativa, 
sumativa e classificativa da avaliação tradicional, traduzem uma filosofia nova sobre a 
avaliação em que quer o formador, quer o formando partilham responsabilidades na sua 
elaboração, decidindo o que nele incluir, em que condições, com que objectivos e qual o 
processo de avaliação.  
                          [conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

 Já temos vindo a constatar que o desenvolvimento desta formanda, de acordo com 
as suas próprias afirmações, resultou mais da formação e dos pressupostos teóricos 
adquiridos ou alargados através desta, do que da reflexão proporcionada pelo Portfolio. 
Mas em 5., afirma 

…pareceu-nos que estes requisitos [vide transcrição anterior] alimentaram e 
atravessaram o processo de construção e de estruturação deste Portfolio. Naturalmente 
que ainda é um produto inacabado e imperfeito, mas como se trata de um processo 
intrinsecamente dinâmico, pensamos que ele se transformará, por certo, num 
instrumento insubstituível e que nos conduzirá (já nos está a conduzir) a repetir o que já 
alguém afirmou: "Mas será que podemos trabalhar de outra maneira?" 
            [conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 

e, no ponto 4.1 (índice) atribui-lhe algum valor formativo como organizador de materiais 
quando avalia o seu próprio trabalho e como consolidador de aprendizagens, inserindo-o 
no contexto da formação que estava a receber e a dar, e na reflexão realizada nesses 
contextos (grupo turma do CCF ou grupo de estagiários):   

O material por nós seleccionado e que constitui o conteúdo deste Portfolio, revelou-se 
importante em termos das aprendizagens significativas que efectuámos. […] resultaram 
de um trabalho de reflexão consubstanciado na confrontação dos nossos saberes e pontos 
de vista pessoais e profissionais com aspectos destacados do currículo da disciplina e 
com as opiniões críticas, muitas vezes divergentes dos colegas e das docentes da 
disciplina. 
                           [conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 

Considera ainda que poderá vir a alterar as práticas de avaliação dos seus 
estagiários, depois de verificar que o Portfolio reflexivo co-responsabiliza neste processo o 
seu autor, tornando-o mais autónomo:   

Este processo de construção (em construção) de uma "nova" profissionalidade docente, 
também não é alheio ao trabalho colaborativo que fomos desenvolvendo com os alunos 
da Prática Pedagógica […] 

Com eles também contactámos e aprendemos a construir uma nova metodologia de estar 
na formação […] um processo de ensino-aprendizagem contextualizado, integrado, capaz 
de proporcionar uma visão alargada e detalhada das diferentes componentes em 
desenvolvimento. A avaliação assumirá para nós, a partir de agora, uma nova filosofia: 
deverá ser mais autêntica, mais participativa e mais reflexiva. […]             
                            [conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
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 III – CONSIDERAÇÕES FINAIS / CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 
RECOLHIDOS 

Recordamos que este estudo pretende identificar “aspectos auto e hetero 
reveladores da matriz identitária integral dos autores dos Portfolios”, bem como as 
possíveis dimensões do seu conhecimento profissional e pessoal. Assim, passamos a 
apresentar alguma evidência desses aspectos que continuamos a entender como resultado 
da “obrigação” de reflectirem por escrito. 

Tal como anteriormente, iniciamos estas considerações por elementos 
caracterizadores da formanda como narradora. 

 A Narradora 
 

−−−− Tendo uma relação afectiva e de envolvimento pessoal com alguns dos temas/conteúdo do seu 
portfolio, não se “esconde” sob a capa protectora da 3ª pessoa ou mesmo do “nós”. Estamos a 
referir-nos a quase todos os momentos em que orienta a sua reflexão para a “transformação”, 
embora também haja reflexão na orientação “interpretativa” que subjaz à “reprodução” de 
textos teóricos em que integra a sua prática. Assim utiliza o “eu” quando  
- descreve as suas experiências como supervisora e docente 
- defende a “diferenciação pedagógica” e a “metacognição”, justificando a sua preferência 

e a sua procura de acções de formação sobre estes pressupostos teóricos 
- demonstra ter-se envolvido numa formação ao longo da vida que não foi preparada na 

formação inicial, mas provocada pela sua maneira de ser, pelo que agora pretende que os 
seus estagiários saiam preparados para tal, já que os saberes rapidamente se tornam 
obsoletos 

- opta por dois princípios fundamentais da formação dos professores enunciados por Sá-
Chaves, numa das aulas – o “princípio do inacabamento” e o do “efeito multiplicador da 
diversidade – o primeiro evidente no seu posicionamento anterior e o segundo porque 
considera indispensável para ultrapassar esse sentir-se sempre “inacabada 
profissionalmente” que as reflexões e os conhecimentos de cada um sejam partilhados 

- responde à questão “Que conhecimento profissional caracteriza os professores?”  
- justifica a escolha de Zeichner como um dos autores que aprofunda  
- refere a metáfora usada pela docente que mais apreciou – “alumbramento” 
- justifica as metamorfoses por que tem passado ao longo da vida  
- critica a sua formação inicial e a instituição que a formou, tentando alterar as suas práticas 

supervisivas para não criar futuros professores sem capacidade de reflectir, seguindo 
modelos adaptados ou não à sua personalidade  

- justifica a sua opção de frequentar uma formação escolarizada como o curso de 
complemento em Supervisão e às mais valias que dele têm resultado 

- refere a sua intuição nas práticas por si desenvolvidas e os textos lidos nos quais 
reconhece os fundamentos para as mesmas e que considera virão a acompanhá-la na sua 
transformação e/ou condução de práticas futuras. 

−−−− Utiliza o “nós” quando parece querer distanciar-se dos teóricos cujos textos interpreta e/ou 
reproduz no meio das reflexões: 
- refere a utilização dos Portfolios como estratégia para a mudança e inovação da formação, 

a sua construção, conteúdos e estruturação 
-  apresenta o mais recente conceito de supervisão que ultrapassa a prática pedagógica 
- define o “bom professor” 
- encontra o suporte teórico para as tomadas de posição pessoais face à supervisão que 

exerce com os seus estagiários 
- na conclusão do Portfolio, afirma que a construção deste é sempre uma fonte de saber, de 

formação,… 
- avalia o seu trabalho de formanda e as potencialidades do Portfolio 
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- assume que a sua filosofia de avaliação dos estagiários vai mudar, embora já considere o 
modo, como os avalia, diferente do utilizado na instituição de ensino superior onde exerce 
funções de cooperante 

- refere o carácter incompleto do Portfolio que tal como a sua formação estará em 
construção permanente 

−−−− A 3ª pessoa do singular é usada quando 
- refere o objectivo do Portfolio reflexivo e à resposta que este pode dar a uma avaliação 

alternativa e mais autêntica 
- interpreta os autores lidos, citados e ouvidos, como é o caso do roleplaying da conferência 

de Sá-Chaves (1999) 
−−−− Oscila entre os três sujeitos quando se refere à partilha e às relações interpessoais 
−−−− Não tendo feito qualquer referência à liberdade estilística que o Portfolio concede ao seu 

autor, verifica-se uma certa ligação temática e coerente entre as reflexões, que julgamos ser 
uma característica pessoal da formanda.  

−−−− Inclui no seu Portfolio uma lista das metáforas utilizadas pela formadora. No texto refere 
aquela(s) que mais a  impressionou(aram) justificando o seu posicionamento e, em alguns 
casos, adaptando-as e (re)interpretando-as, ligando-as à sua experiência. É o caso das meias 
velhas nas quais se apanham malhas que reutiliza numa situação de correcção de erros, pois 
esta actividade torna-se estratégica quando através da metacognição se vai fundo até à origem 
do erro e depois através de um fio condutor do processo o aluno chega à consciencialização e 
à correcção do erro. Refere as metamorfoses que tem vivenciado na sua carreira. Relaciona a 
metáfora do alumbramento com o seu modo de fazer e estar pedagógico. 

 
 
 A Formanda 
 
−−−− Aceita incondicionalmente o Portfolio reflexivo como o instrumento de avaliação alternativo 

e abrangente, adaptável ao contexto de escola 
−−−− Defensora da formação ao longo da vida, nas suas várias modalidades: autoformação, 

formação contínua e formação escolarizada, daí a sua escolha do “princípio do 
inacabamento”. Este paradigma do inacabamento é reforçado na Reflexão 5, quando 
interpreta Sá-Chaves (1997:23) e na 6, quando aceita o lugar da investigação na 
autonomização do professor, ao referir Vieira (1993:51) 

É por isso que o "bom" professor se inscreve num paradigma de inacabamento, no sentido de 
que as competências pessoais e profissionais não são adquiridas a partir de um qualquer 
modelo preconcebido, mas que se vão desenvolvendo (construindo) num contínuo e num espaço 
de intervenção aberto e reflexivo. 
[…] 
 E uma das competências fundamentais do professor autónomo consiste na capacidade e 
exercício da investigação na sala de aula.  

[conceptual // interpretativa] 
 

−−−− Assume ter investido na formação sobre a “diferenciação pedagógica”, que tem contribuído 
para a sua transformação como ser global e que foi tornada necessária durante a sua 
estadia em França, reforçando esta crença do seguinte modo:  

Formar para uma sociedade aberta e em mudança pressupõe aceitar e valorizar a 
heterogeneidade e o poder estimulador da diferença. Esta continuando, por vezes com 
determinadas convicções, saberes e práticas ou poderes instituídos – o que provoca 
vacilações, estremecimentos, reavaliações, comparações, etc., não pode deixar de constituir 
um desafio com potencialidades de crescimento pessoal, profissional e mesmo institucional.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
−−−− Escolhe dois investigadores para aprofundar o seu conhecimento sobre a reflexão e a 

(auto)formação  
- Dewey – defesa da reflexão sobre a acção pedagógica centrada no aluno, para todos os 
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professores;  bases para a supervisão reflexiva e “clínica”; dimensão alargada da escola 
agora transformada em “contexto” 

- Zeichner – partir das experiências pessoais para a reflexão sobre a sua própria acção; 
defesa da autoformação após um período inicial que prepare os futuros para uma atitude de 
formação ao longo da vida 
...Formada numa escola em que a orientação não visava senão a adequação do meu 
comportamento profissional à norma e ao modelo […] a minha maneira de estar no ensino 
foi mudando, sobretudo a partir da reflexão que ia fazendo acerca dos (in)sucessos por que 
iam passando os meus alunos.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

−−−− Importância do conhecimento de conteúdo não só para não se apresentar erradamente os 
conteúdos aos alunos, mas também para criticar ou seleccionar manuais escolares, 
para se escolherem manuais adaptados aos programas e correctos em termos conceptuais. 

−−−− Importância do conhecimento dos contextos e do conhecimento de si próprio, pela ênfase 
dada àqueles e pelo investimento que tem feito no estudo da metacognição. Nesta linha está 
também a importância que dá à criação de relações supervisivas de sinal positivo, empático e 
decorrentes de um conhecimento mais profundo entre/dos intervenientes. 

−−−− O interesse pela metacognição, manifestado por esta e outros formandos, levou-nos a 
distribuir um texto de Valente, Salema, Morais e Cruz (s.d.) que sintetiza na penúltima 
reflexão, com enfoque nos conteúdos e nas competências a desenvolver nos alunos entre os 
quais destaca a de “aprender a aprender”    

O artigo termina fazendo uma relação entre metacognição e aprendizagem e entre aquela e 
instrução. Essencialmente são referidas algumas estratégias que visam treinar o pensamento 
cognitivo, na expectativa de que os alunos nelas envolvidos aprendam melhor os conteúdos e 
as competências específicas das diferentes áreas curriculares além das competências gerais 
de aprender a aprender. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

−−−− A constante integração da sua prática na teoria, ou o processo contrário quando sente 
necessidade, concorre para a promessa de mudar as suas práticas com base em teorias 
“descobertas” no contexto da formação, como por exemplo, o exercício de funções 
supervisivas nos contextos de gestão intermédia que habita: 

Com efeito, seja de inspecção ou de direcção ou com responsabilidades na gestão de 
sistemas ou subsistemas (direcção de escolas, coordenação de conselho de docentes, ou de 
projectos de investigação-acção, presidentes de conselhos científicos ou pedagógicos), […]  

[conceptual // interpretativa] 
 

Tem alterado as suas práticas docentes e supervisivas (de estágio) através da auto-supervisão e 
da descentração do seu eu e “descobre” que a artistry de Schön, veiculada por Alarcão 
(1996:16) contribui para a alteração das mesmas na medida em que fornece ao professor 
reflexivo, competências para lidar com situações instáveis: 

Aos poucos, fui deslocando a centralidade do processo de E/A de mim própria para os AA e 
em boa hora o fiz, porque me sinto muito mais recompensada profissionalmente hoje do que 
no passado.   
[…] o professor artista é o profissional que, face a um problema, o reformula e o vê sob 
outras perspectivas, isto é, que desenvolve a competência (meta) reflexiva assente na e sobre 
a sua própria acção.  
Saber-fazer criativo que, segundo Schön permitiria aos professores agir em contextos 
instáveis, indeterminados e complexos, desenvolver novas formas de utilizar competências 
adquiridas e estruturar novos saberes.    

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

−−−− Construção do conhecimento através de reflexões partilhadas, veiculado por Sá-Chaves no 
role-playing da conferência, faz-nos deduzir que a formanda é apologista de uma 
“supervisão dialógica” e colaborativa, como defendem Alarcão e Tavares (1987) e Zeichner 
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(1993) e o texto sobre a Perspectiva Humanista da Supervisão  
[…] construção de conhecimento como exercício de reflexão partilhada. É este um conceito 
caro à perspectiva construtivista do desenvolvimento humano. O conhecimento pessoal não 
resulta de um processo de transmissão mas é processado, (re)construído pelos indivíduos na 
interacção com o meio (ou opiniões divergentes) a partir da informação que já detêm. Daí a 
importância que assume a prática e/ou a opinião do supervisor que constituem o contexto 
adequado para que os indivíduos se desenvolvam pessoal e profissionalmente e se tornem 
capazes de gerar saber pedagógico em permanente reconstrução dialéctica. 
[…] A construção de novos saberes, finalidade última do processo interactivo supervisor-
formando, desenvolve-se através de um processo de negociação, associado à ideia de 
partilha e ajuste de intenções (dada a assimetria de saberes e papéis)   

[conceptual // transformadora / interpretativa] 
 

Recorre a Alarcão e Tavares (1987:46) para sustentar uma relação de interajuda, 
necessária ao processo supervisivo, que se desenvolve através de  

[um] bom clima afectivo-relacional; desenvolvimento pessoal e profissional; espírito de 
reflexão, auto- conhecimento e inovação; gosto pelo ensino; planificação e avaliação do 
processo de E/A; análise de programas, textos de apoio, etc; identificação e resolução de 
problemas; interpretação de dados recolhidos a seguir; definição de planos de acção na 
observação; (…)    

[conceptual // interpretativa] 
 

Depois de distinguir as funções atribuídas ao formando/professor e ao 
formador/supervisor, com base em Alarcão e Tavares (1987:66), afirma  

Naturalmente que estas tarefas, que têm pontos de contacto, não esgotam as funções 
próprias que competem ao formador e ao formando […], umas e outras só ganham sentido 
numa relação adulta de ajuda e dialogante assente "na confiança, no respeito, no 
empenhamento e entusiasmo, na amizade cordial e empática de colegas, que não obstante a 
diferença de funções, procuram atingir os mesmos objectivos"        

[conceptual // interpretativa] 
 

−−−− Defende a gestão flexível do currículo, para o que será necessário alterar a forma como os 
programas do 1º CEB estão concebidos, a concepção de escola e de professor, através do 
exercício de funções supervisivas sobre o modo de gerir o currículo e de “sonhar e lutar pelas 
utopias” o que na sua opinião sempre deu resultado, corroborando assim Roldão (1998), cujo 
texto interpreta 

[…] novas concepções de escola e novos entendimentos acerca do que é ser professor. Esta 
deixa de ser exclusivamente consumidor e executor do currículo para passar a ser conceptor 
e co-produtor de projectos curriculares.  
Neste sentido M. C. Roldão acha que a qualidade para todos poderá ser a utopia do novo 
século, e dizemos nos, por que todos devemos lutar. É que "as utopias nunca foram em vão." 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
−−−− Faz alguma investigação por iniciativa própria na tentativa de definir o “bom professor”: 

Arends (1999); Valente (1991) e Estrela (1983) 
−−−− Reflecte sobre os vários cenários supervisivos (Alarcão & Tavares, 1987), reconhecendo 

alguns na sua formação inicial e na supervisão que agora exerce nesse contexto 
 

 
Esta formanda entrou na formação, possuindo já uma competência supervisiva 

consciente de reflexão, que tinha desenvolvido através de experiências pessoais de prática 
pedagógica e de estágios orientados, de observação dos contextos e de investigação e 
formação contínua, nas quais foi investindo ao longo da carreira. 

Esta competência reflexiva está patente no modo como reflecte no seu Portfolio 
reflexivo, no qual raramente se aproxima da orientação “Reprodutora”, porque quando 
transcreve texto de investigadores, com quem veio a tomar conhecimento na formação ou 
que sentiu necessitarem de aprofundamento, adopta uma posição/orientação 
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“Interpretativa”, integrando a sua prática mais ou menos intuitiva, nos textos ou 
entendendo que estes podem constituir a alavanca para transformar o seu modo de “estar” 
na supervisão, já percebida como “ultrapassando” a orientação de estágios. 

Tal como fizemos para C1-3, antes da síntese e para facilitar a sua construção, 
passamos a elencar os temas e os autores em que apostou nas reflexões ao longo do 
Portfolio. 

− Conhecimento Profissional do “bom” professor: 
- selecção de extractos significativos do texto da Conferência de Sá-Chaves 

(1999) – roleplaying – distribuído a todos os formandos (4ª Reflexão)  
- citações de textos seleccionados de acordo com as suas próprias teorias 

privadas e experimentadas, e com as suas concepções de ensino, de 
aprendizagem e de supervisão (5ª a 7ª Reflexões): 

- Alarcão (1996: 174; 1991:16) 
- Alarcão e Tavares (1987: 24, 27) 
- Arends (1995:10) 
- Estrela (1983:137) 
- Pacheco (1995:54)  
- Valente [et al] (1991:14) 

- parafraseia Sá-Chaves (1997: 23, 111) (8ª Reflexão) 
−  Autonomia do Professor, proporcionada pela investigação(-acção) (6ª 

Reflexão): 
- Garcia (1999: 153) 
- Moreira e Alarcão (1997: 121) 
- Vieira (1993: 35, 50, 51) 

− Desenvolvimento Holístico do Professor (8ª Reflexão)   
- Moreira, Lalanda e Amaral (1995, não publicado, trabalho realizado na 

Disciplina de … durante o mestrado em Supervisão), mais os autores 
referidos no próprio texto, pelas autoras, sem o indicar 

− Supervisão e Investigação (sessão prática – “montra de livros”) (8ª Reflexão) 
− Supervisão e Desenvolvimento Curricular (10ª Reflexão) – esta reflexão tem 

duas características fundamentais: 1) há uma grande incidência na interpretação 
dos textos, eventualmente citados, com um posicionamento retroactivo no que 
respeita a teorias sobre desenvolvimento curricular; 2) não há nesta reflexão 
uma atitude proactiva relativamente a actividades de desenvolvimento 
curricular futuras, apesar de se manifestar nesse sentido quando fala da 
necessidade de contextualizar os curricula, que se tornou fundamental durante a 
sua estadia em França e, quando refere a imprescindibilidade de se alterarem os 
programas do 1º CEB, da Formação Inicial e mesmo da Contínua: 
- 3ª Reflexão – Supervisão Pedagógica e Conhecimento Profissional 
- 5ª Reflexão – Supervisão e Investigação – práticas supervisivas curriculares 

nos órgãos de gestão intermédia que já ocupa 
- 8ª Reflexão – Desenvolvimento Holístico do Professor 
- 11ª Reflexão – Avaliação do Processo e do Produto/Conclusão – 

corresponsabilidade na avaliação 
Tendo o seu CCF ocorrido entre 1999 e 2001, houve uma preocupação de encontrar 

textos recentes e de se referir aqueles que são fundamentadores de teorias supervisivas e 
avaliativas (?), considerados marcos importantes na literatura da especialidade. Há porém 
uma certa tendência de mencionar sobretudo as leituras sugeridas nas aulas do curso 
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IV – SÍNTESE  
 
Em todas as considerações anteriores podemos verificar que a preocupação pelo seu 

desenvolvimento profissional, após cerca de vinte e cinco anos na profissão e na 
supervisão, não decorre apenas nem da construção do seu Portfolio reflexivo, nem só da 
formação recebida. Trazia já na sua “bagagem” profissional um investimento permanente 
na sua autoformação mediada pela Formação Contínua e pela reflexão sobre as suas 
práticas, num e noutro contexto de intervenção, a qual foi enriquecida e aprofundada com 
esta experiência de formação escolarizada. 
 Reconhecemos-lhe uma aposta na autoformação, numa perspectiva “ao longo da 
vida”, na reflexão e na ligação teoria-prática e integração da prática na teoria 
proporcionada em contexto do CCF. 
 Consideramos que a sua matriz identitária, o Portfolio reflexivo e a disciplina de 
Supervisão I desenvolveram a formanda de acordo com a Figura n.º 2  
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C1-4 
Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva         Reflexão Transformadora         Reflexão Interpretativa                Reflexão Reprodutora 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 
- Documento pessoal e personalizado que mostra o percurso e o processo evolutivo de formação 
- Documento estruturador da reflexão que proporcionou um auto-conhecimento mais profundo e transformador 
- Conjunto de reflexões em grupo ou individualmente, relevantes para a formação e a avaliação – resposta 

possível à emergência de novos paradigmas de avaliação 
- Utilização de portfolios constitui um instrumento fundamental de formação para a mudança e para a inovação 

pedagógica  
- Processo inicial confuso 
- Potencialidade de ser usado para a avaliação 

- Ruptura com visão tradicional de 
supervisão 
- Adesão ao conceito mais recente 
de supervisão � intervenção  em 
outros contextos 
- Alteração práticas avaliativas e 
formativas estagiários 
- Preparação estagiários para 
avaliaç e desenvolvi/curricular 
- Alteração práticas, curricula, 
formaç inicial e conceito de 
“escola” e de “bom” 
- Práticas selecç manuais  
- Prof investigador � mudanças 
na s/ prática 

- Discussão partilhada (sessões) 
→ Auto-consciencialização  
- Auto-implicação� mudança 
- Ambientes relacions positvs  
- Defesa autonomia profs 
- Crítica à Formaç Inic e Cont e 
das Instituiçs formadoras 
- Centralid do A e Formando 
- Escola = local tds aprendem 
- Princípios inacabamento e efeito 
multiplicador diversidade 
 - Integração Teoria ↔ Prática 
- Reforço convicções Formaç 
- Aceitação avaliaç por Portf 
- Metáforas (interpretaç e novas) 

Desenvolvimento Profissional 
- Enfatiza a importância da (auto)reflexão proporcionada não só pelo portfolio, mas também pela disciplina e pelo modo como as sessões foram estruturadas. O produto foi o 
resultado da sua experiência pessoal e profissional, que já trazia consigo, e da formação em curso, na qual recebeu “input” teórico e pistas para continuar a desenvolver a 
competência reflexiva, e para integrar a teoria na sua prática supervisiva de orientação de estágios e a sua intervenção nos contextos de gestão intermédia a que pertencia 

- Integração das suas práticas na teoria, sentindo-se “alumbrada” por esse facto 

- Construído pela auto-reflexão e reflexão partilhada (apesar de também não apresentar qualquer reflexão sobre as “aulas do estado de arte” do portfolio – apresentação a toda 

a turma que comentava e questionava) � auto-desenvolvimento pessoal e profissional e preparação dos futuros professores,  
- Defende alterações à formação inicial de professores e aos programas da formação contínua, com base em dois princípios fundamentais da formação de professores (do 

inacabamento e do efeito multiplicador da diversidade) 
- Considera importante o uso do portfolio reflexivo como estratégia de avaliação mais autêntica e compreensiva, e pela implicação do sujeito na sua própria avaliação pelo 

que está determinada a utilizá-la com os seus estagiários 

- Desenvolvi/o holístico prof 
- Contextualização da PP 
- Dimensões do conheci/o 
- Formação ao longo da vida 
- Competêncs supervisivas: 
observação, reflex (sobre/para 
acção; partilhada), intervenção 
- Investigação� I-A  
- Diferenciação pedagógica  
- Diversid contextos sociais 
- Metacognição 
- Supervisão/Supervisores – 
(passado, presente e futuro)  
- Superv humanista e dialógica 
- Avaliação + autêntica e co-
responsável 
- Conceito portf reflexivo 
- Cenários supervisivos 
- Autonomização prof 
- Integração Teoria ↔ Prática 
- artistry � desenvolvimento 

 

- Definição Portf Reflex 
- Desenvolvimento Profiss 
do Prof 
- Paradigma Inacabamento 
- Autores aprofundados: 
Dewey and Zeichner 
- Metacognição 
- Perspectiva Humanista 
- Cenários Supervisivos 
- Gestão Curricular 
- artistry 

- Conceito de “bom” profess 

- “Supervisão: Concepções e 

Práticas” 
- Supervisão: cenários e 
metáforas 
- Desenvolvi/o Holístico do 
professor + Perspectiva 
Humanista 
- Supervisão e Investigação 
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Curso 2 

Formanda C2 – 18  

 
I. Estrutura do Portfolio Reflexivo 

A. Organização/Divisão/Cronologia do Portfolio 

Portfolio organizado em torno das aulas, começando cada reflexão pelo sumário da 
sessão, por uma breve descrição do conteúdo da mesma ou com um título atribuído a partir 
de alguma frase mais marcante (sublinhadas pela própria autora). Vamos organizar um 
índice a partir das entradas nas reflexões para facilitar uma primeira abordagem a este 
Portfolio, uma vez que a formanda não o fez. Os números correspondem às reflexões, 
verificando-se que nem todas indicam as datas das sessões a que se referem (reflexões 1, 4, 
8, 13 e 14), e nenhuma quando foi realizada. Não está paginado e foi encadernado, 
dificultando a inserção posterior de textos, como o carácter aberto deste documento prevê. 

 

 
Pode verificar-se pelo índice que esta formanda reflecte sobre o Portfolio e sobre o 

que ele significou para si, no início e no final, bem como nas Reflexões 5 e 9. Reflectiu 
sobre a primeira aula de apresentação do “estado de arte”14 dos Portfolios (5ª reflexão), 
sobretudo no que diz respeito ao seu próprio, tendo apenas mencionado os comentários dos 
colegas para dizer: hoje assustei-me ao ouvir os meus colegas a dizer que já se tinham debruçado 
sobre o Portfolio e eu ainda a nadar no nada. Este “susto” foi importante porque lhe permitiu 
começar a fazer as suas reflexões com base nos apontamentos “atrapalhados”. 

Há uma diferença em relação às formandas do 1º Curso, pois integrou no próprio 
Portfolio o trabalho de aprofundamento sobre um tema do seu interesse: Formação e 
Desenvolvimento Profissional.  

Como nos apercebemos e confirmámos pela leitura dos questionários e dos 
Portfolios do Curso 1, que a estratégia de tirar apontamentos em páginas de cor diferente, 
correspondentes a três tipos de discurso (novidade, confirmação e aprofundamento), tinha 
constituído uma dificuldade, abandonámos essa estratégia, dando-lhes liberdade de tirarem 

                                                        
14  Sessões destinadas à partilha da experiência do uso da estratégia reflexiva, ao questionamento pelos 
colegas e pela formadora para esclarecer dúvidas e/ou provocar reflexões mais profundas. Uma ocorre no 
meio do semestre e outra no final 
 

1. Introdução – Portfolio Reflexivo: O que é? 
Para que me serve?  

2. Metáforas. Leitura dos cenários. Procura de 
características do supervisor e dos 
supervisandos. Conclusões finais sobre os 
mesmos.   

3. Conceitos de currículo. Função social 
curricular da escola. Projecto 
educativo/projecto curricular: um modelo de 
organização de um projecto curricular.   

4. "Ninguém aprende na vez de ninguém". 
Sistemas contextuais/Transições ecológicas   

5. Brainstorming. Análise do estado de arte dos 
nossos Portfolios 

6. O Desenvolvimento Holístico do professor – a 
competência profissional. 

7. Formação de professores – O que entendemos 
por...? 

8. Reflexão sobre o Modelo de raciocínio e acção 
pedagógica (Shulman, 1987)    

9. Levantamento das ideias e frases chave dos 
textos de Schön (1993) e de Shulman (1999) 

10.  Resolução de problemas, segundo os modelos 
de Surrey e Quaker. Trabalho de grupo: 
“resolução” de problemas segundo o modelo 
Quaker 

11. Distinção entre problema e dilema. Trabalho 
individual de aprofundamento 

12.  Metodologia de casos 
13. Conclusão sobre a construção do Portfolio e 

sobre o que ele significou para mim   
14. Trabalho de aprofundamento – Formação / 

desenvolvimento profissional  
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os seus apontamentos como se sentissem mais à vontade. 
 

B. Conteúdo 

Este Portfolio contém catorze reflexões, todas escritas em computador e organizadas 
cronologicamente. Porém, não reflecte sobre todas as sessões, só o faz sobre aquelas que 
fazem mais sentido para si e que melhor respondem ao título que atribuiu ao seu Portfolio 
– Da Prática à Acção Reflexiva.  

Incluiu também em cada folha dois desenhos, um no canto superior esquerdo, 
representando uma aula e outro no canto inferior direito que poderá ser interpretado como 
uma professora (a própria? É muito parecida!) a escrever a sua reflexão. Estes desenhos 
parecem ser a representação gráfica do título atribuído ao Portfolio. 

Não há apontamentos manuscritos, nem listas vocabulares ou de metáforas, tendo 
inserido no final do Portfolio uma “Bibliografia Geral”, razoavelmente organizada ainda 
que incompleta no que respeita aos autores citados ao longo do texto do trabalho de 
aprofundamento (Reflexão14) e ao longo do Portfolio.  

 
C. Apresentação da autora  

Esta formanda vai-se apresentando ao longo do texto, iniciando este processo na 
Reflexão 4 e terminando-o na 13. 

A Reflexão 4 dá-nos o seu retrato profissional decorrente da experiência com alunos 
de vários tipos e do contacto com os pais dos mesmos, na sequência dos quais foi 
desenvolvendo estratégias próprias: 

Quando entrei para o ensino, sem grande preparação, imaginei que bastava fazer o que o 
sol faz nas flores do jardim, para que os meus alunos se desenvolvessem. Com o tempo fui-
me apercebendo que deveria ser professor dos pais dos meus alunos, pelo menos até ao fim 
do 1º período. Depois sim, deveria começar a trabalhar com os meus alunos... 
Como todos os professores acabei por arranjar dezenas de estratégias, truques, metáforas 
às quais recorria e recorro ao longo do ano lectivo. São o resultado da minha experiência 
diária com garotos "normais" ou com NEE, que encontro nas escolas de lugar único […]; 
são a minha bagagem, as minhas descobertas – o que me ficou depois de determinada 
aprendizagem.          
                                              [sócio-afectiva // interpretativa/ transformadora] 
 
 
Identifica-se com a frase de Alarcão (1996), “Ninguém aprende na vez de 

ninguém”, no que respeita ao modo como tem tentado motivar a aprendizagem dos seus 
alunos e dos seus estagiários, através do recurso a estratégias como as metáforas: 

Gostei desta expressão de Alarcão, por ser de uma verdade atroz e por recordar os meus 
apelos à compreensão dos conteúdos que fui abordando e orientando ao longo destes 
quase 14 anos de profissão docente: Metáforas..., na actualidade.          

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 
 Na sessão da primeira apresentação partilhada dos Portfolios reflexivos, construídos 

pelos formandos (Reflexão 5), aceita o processo de escrita como um modo de reflectir 
sobre a acção/ experiência passada e de evoluir no sentido da mudança: 

 
Assim, neste dia ficou-me uma frase, que por força da minha maneira de ser (despistada), 
não consegui aperceber-me da sua origem, pese embora ter-me tocado. 
A frase é a seguinte: "Não é a prática que nos ensina, mas a sua reflexão!" Acredito 
plenamente neste chavão e embora não tenha o hábito de reflectir por escrito, acrescento 
só mais um pouquinho: qualquer professor-professor deve ao longo da sua carreira ter a 
capacidade de "olhar para trás", pois é desse o olhar que resulta a luz, a mudança.  

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
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Explica que o “professor-professor” quando termina o seu dia pode sentir-se de dois 
modos – Flutuante ou Apreensivo – e depois afirma: 

 
[…] normalmente à noite, quando o silêncio cai sobre os meus olhos e os meus ouvidos, 
"repassso" mentalmente o dia: o que correu bem, o que correu mal, o que me deixou 
felizmente flutuante ou o que me deixou de coração apertado/apreensiva. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 
Não sendo das formandas com maior número de anos de serviço (quase 14 anos), 

considera que foi a reflexão sobre a prática que a ensinou a ser professora, embora não o 
tivesse feito por escrito 

 
Infelizmente não tenho por hábito fazer um relatório escrito de todas estas situações, mas 
costumo aprender e vou fazendo alterações à minha prática pedagógica, à minha maneira.           
                                 [conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
O episódio sobre a sua ida às Finanças, por causa da declaração do seu IRS, dá-nos a 

conhecer uma formanda que tem investido na sua formação, continua a dar testemunho do 
seu “mau feitio” e estabelece comparações inter-profissionais (Reflexão 7): 

 
O professor deve procurar um contínuo melhoramento da sua prática pedagógica, 
aumentando assim a sua competência profissional. Isto faz-me recordar uma pequena 
história onde eu fui a infeliz protagonista. […] Quando lá cheguei, deparei com uma fila 
enooooorme [...] esperei! 2h e 45m, mas esperei. Escusado será dizer que, eu já estava a 
ferver e sabia que ao mínimo detalhe me ...saltaria a tampa. Foi o que aconteceu [...] teve 
a infeliz ideia de comentar que eu tinha demasiados recibos de acções de formação, 
aproveitando para desancar nos professores: "O que os professores gostam é disto! Andar 
fora da escola e depois pobres dos alunos...." Ao que eu respondi: "Ao contrário dos 
funcionários das Finanças que por não procurarem formação alguma não sabem atender 
ninguém e muito menos utilizar um simples computador..." (isto porque o vira a trabalhar 
num...tanta lentidão! Ou seria ignorância?" 
                                         [sócio-afectiva / conceptual// interpretativa] 
 

D. Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

Muito do que já foi transcrito em C aponta para a Pessoa e para o Eu, dando-nos 
conta do conhecimento que a formanda tem de si própria, pelo que não nos repetiremos. 

Procuraremos as unidades de registo que ainda não tenhamos assinalado no que 
respeita às três dimensões do eu listadas em baixo, nas quais ressalta a 1 c) – Intervenção 
(relação com o outro), quando narra episódios de interrelacionamento com os alunos, os 
pais, os estagiários, os colegas… Para evitarmos transcrições muito longas, porque a 
formanda insere muitos pormenores e até mesmo o discurso directo, descreveremos 
brevemente o episódio e seus intervenientes, copiando apenas as unidades de registo que 
considerarmos mais significativas. 

 

A. A Pessoa 

1. O “Eu” 

a)  Auto-conhecimento 
A formanda alude a mais algumas características pessoais na Reflexão 6, as quais, 

na sua opinião lhe permitem mediar a sua competência de intervenção: o “bom senso”, o 
auto-conhecimento e a vontade de mudar: 

 
Estou […] em formação profissional e por isso tento adequar-me ao que tenho pela 
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frente. […] o "bom senso" leva-me à categoria de intervenção mais adequada à 
situação que estou a viver. Esta sensatez […] existe devido ao auto-conhecimento […] e 
à vontade de mudar (ou não) a minha atitude pessoal e a minha prática profissional.15  

[sócio-afectiva/ conceptual // transformadora] 
 

b)  Auto-supervisão 

Na mesma secção do Portfolio reconhece que se estiver atenta e observar os seus 
alunos pode melhorar as suas práticas através de um processo reflexivo: Com a reflexão 
posso estar mais atenta a todos os alunos e tento cada vez mais criar condições facilitadoras de 
aprendizagens. 

Entende que a autoavaliação é um processo supervisivo que lhe permite escolher as 
melhores estratégias de ensino (Reflexão 8): Avalio o meu ensino quando sei que esta 
estratégia me vai apoiar melhor que aquela, por isso uso-a. Esta estratégia de auto-supervisão 
confere-lhe uma maior competência profissional que lhe permite intervir mais 
adequadamente. 

A Reflexão 11 dá-nos evidência da necessidade de se auto-supervisionar no que 
respeita ao seu temperamento uma vez que as tomadas de decisão, face aos 
problemas/dilemas de sala de aula com que se depara, São momentos deveras desesperantes e 
que vão contra o meu temperamento decidido,[…]. A reflexão sobre a acção futura torna-se 
indispensável para que as opções tomadas sejam as mais correctas. 

 
 

c) Intervenção (relação com o outro) 

De acordo com a perspectiva ecológica brofenbrenneriana do desenvolvimento 
humano e tirando partido das vantagens decorrentes da monodocência do 1º ciclo, na 
Reflexão 4, defende que se solicite a presença na escola de elementos exteriores à mesma, 
ou que se levem os alunos a outros contextos:  

 
No 1º ciclo e com a monodocência temos a capacidade e a autonomia de gerir um pouco o 
"nosso currículo". Não é raro a escola convidar pais, amigos, médicos, outros professores, 
Polícia, GNR, para as nossas salas, para nos ajudarem a abordar determinado tema. 
Quando "dou" os meios de comunicação raro é o ano que não convide o carteiro […] 
também já fui com os alunos ver as suas avós ou as mães a fazer o seu fumeiro […] 
Também já convidei médicos […] o Presidente da Junta, […] Em todas estas situações o 
importante é o que fica nas nossas crianças; só através das interacções dos alunos com o 
meio que os envolve se pode explicar o comportamento e o desenvolvimento humano. A 
ecologia do desenvolvimento humano implica reciprocidade, interacção da pessoa com a 
transformação dos meios onde vive.                        

[conceptual // interpretativa] 
 
Na Reflexão 6, descreve a sua actuação como professora e como supervisora a 

propósito da leitura de textos sobre o “Desenvolvimento Holístico do Professor – a 
competência profissional”, entre os quais havia referências às categorias de intervenção de 
Heron, Rogers (1997) e Underhill (1993). A formanda também se mostra partidária da 
“morte simbólica” do supervisor, apesar de não utilizar este termo. 

 
Ao longo da minha docência tanto como professora de turma como supervisora de 
estagiários, encaixo-me na maioria das vezes na categoria de intervenção de supervisão 
como autoridade (authoritative), por ser mais velha na profissão professor por ter já 
alguma experiência da docência […] algumas reflexões sobre o que correu bem/mal 
durante o dia que, sem sombra de dúvida, me ajudaram a melhorar as minhas práticas 

                                                        
15 Os sublinhados são nossos 
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pedagógicas quando os ajudo a desenvolver e quando os desafio a fazerem algo que foge à 
regra mas que lhes fará bem... 

[conceptual // transformadora] 
[…] 
Segundo as categorias de intervenção dos supervisores (Heron, 1973), como supervisora, 
uso (no início das práticas pedagógicas) o poder de modo degenerado, 
(autoritário/authoritarian) quando parto de uma agenda que não é a dos meus estagiários. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
[…] 
"Imponho-a" por ter que dar cumprimento a um determinado objectivo pedagógico na 
minha sala de aula. Faço isto por não poder ser de outra forma, (o cenário behaviorista 
está subjacente a qualquer prática pedagógica) embora esteja sempre presente a qualquer 
hora, desde que eles o queiram. À medida que vão crescendo no à-vontade dentro da sala, 
nos conteúdos, pedagogias, etc, eu tento o mais possível, ficar "encolhida", para ver as 
suas capacidades de resposta às situações que se lhes deparam. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 
Reflecte sobre o “Modelo de raciocínio e acção pedagógica” (Shulman, 1987) 

(Reflexão 8), o que lhe permite identificar nele algumas das “estratégias” utilizadas na 
tentativa de solução dos problemas narrados em dois episódios de insucesso escolar. Dá-
nos a conhecer o modo como actuou nos seguintes extractos:  

 
Comecei a avaliar a situação [...] Comecei a "investigar" junto da Educadora o que se 
passaria por casa da..., por ter a certeza que a garota ia para a escola cheia de sono. Vim 
a saber pela Educadora e pelo Presidente da Junta que era… 
[…] 
"Chateei” a Assistente Social até à medula, por causa da garota. […] Na sala de aula, 
comecei a trabalhar individualmente com ela sempre que podia, o que não foi nada fácil! 
Transformei o meu ensino para ajudar a … passei a introduzir assuntos novos só da parte 
da manhã por [...] colaborar mais.  

[conceptual/sócio-afectiva // transformadora] 
 
A sua intervenção ao nível da supervisão de estágios volta a ser referida na Reflexão 

9, mas com contornos diferentes, pois trata da relação com a supervisora do ensino 
superior e da repercussão que o episódio teve no Conselho Escolar. Este episódio 
demonstra conhecimento do currículo, mas também algum do “bom senso” já referido, 
aliado à sua capacidade de confrontação, bem como à crítica da Formação Inicial dos 
professores: 

A ...queria abordar as Unidades de área, mas estava com receio […] Quando me pediu 
opinião, induzi-a a trabalhar com os 4 anos […] Colaborei no que ela precisou, dei-lhe 
algumas pistas e a ...preparou-se. Fez uma bela exposição com jogos (que eu chamei de 
"tapetes coloridos") e que os garotos adoraram. Na reflexão a supervisora do curso 
(Educação Física) fez questão de mostrar desagrado e disse aos jovens estagiários que 
não era possível fazer o que a ...tinha feito, caindo no erro de fazer um comentário acerca 
da minha orientação de estágio em relação ao tema abordado. Teve azar! […] fui ao 
Instituto e pedi para falar com a dita supervisora. […] a senhora que nunca tinha feito 
qualquer esforça para se reunir com os cooperantes daquela vez teve de me atender. […] 
o que se tinha passado na reflexão da tal aula (a que a senhora não assistira, mas da qual 
eu tinha feito um relatório). Caiu na asneira de dizer […] o 1º ano não podia estar 
incluído naquela actividade por não fazer parte do programa. Comecei a sorrir (com 
vontade de a morder) abri o bendito programa e li: "Efectuar medições c/ unidades de 
medida de escolha livre. […] A piada da questão veio depois do meu Conselho Escolar 
quando soube a versão da história contada por ela. Não era bem a minha, mas deixei 
passar por vários motivos: todos me conheciam e ao meu trabalho também; depois ela era 
nova nesta vida de professor... Tinha-se formado há 5 anos em ...e como tinha ficado no 
desemprego resolveu fazer um mestrado em..., mas de "artistry" ela não sabia nada! E eu 
também não, por não saber que havia pessoas que se dedicavam ao estudo destas 
pequenas grandes coisas da minha profissão e até davam nomes àquela que eu achava ser 
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o meu "feeling". 
[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 

 
Esta formanda, no final do Trabalho de Aprofundamento (Reflexão 14), promete 

intervir teoricamente na “Formação e Desenvolvimento Profissional” no seu Trabalho 
Final: Este assunto foi-me abrindo portas e penso direccionar o meu Trabalho Final para a 
profissionalidade do professor e/ou a sua formação. De facto, o seu projecto de investigação 
versou a problemática da Formação Contínua de Professores, a oferta disponível e os tipos 
de formação mais procurados pelos professores (acções). Critica esta opção por ser menos 
desenvolvimentista do que as “oficinas de formação” e os “círculos de estudo”. 

  
2. Experiência Profissional (anterior e presente) nos Contextos Profissionais 

(formação, ensino, supervisão) e Intenção de acção nos referidos contextos 
 

a)  Formação (curso ou outra)  

Na Reflexão 2, relata-nos um episódio da sua Formação Inicial e das práticas de 
avaliação dos estagiários: 

 
O meu grupo de estágio era formado por 2 elementos [os outros tinham 3] A minha 
colega de estágio, ficou grávida, solteira, passou momentos muito difíceis e como não fez 
(não pode fazer!...) o estágio, tal como ele (director) quis, saiu com uma nota baixa que a 
prejudicou imenso e continuará a prejudicar até ao fim da sua carreira [...] Do meu lado 
as "coisas" foram assim: tive que avançar para a frente da turma sempre que a minha 
colega desmaiava devido ao stress em que vivia. [...] Não foi nada fácil o estágio da 
minha colega. Também me senti penalizada quando vi a minha nota, pois tinha 
trabalhado para o nível a seguir... Infelizmente o peso do director (que nem sequer era 
meu/nosso professor) foi mais alto que o da Supervisora e da Orientadora de estágio... 
Felizmente a Supervisora esteve presente, apoiou e ajudou-nos ao longo desse "longo" 
ano de estágio. Desde sempre teve a preocupação de auscultar as nossas aflições 
ajudando-nos a contornar uma série delas, assistiu às nossas [aulas] e reflectiu-as 
connosco. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
  
 Mais tarde (Reflexão 7), reflecte sobre as vantagens da partilha de experiências na 
actualização do professor e no desenvolvimento da sua competência profissional, com base 
na estratégia utilizada na sessão de “Supervisão I”. Confessa ainda que tem prazer em estar 
em formação: 
 

Nesta aula gostaria de partilhar apenas algumas ideias que me surgiram aquando da sua 
exposição: com a formação, o professor formula ou reformula a arte da docência – 
actualiza-se. Na formação pretende-se que o professor se prepare para a reflexão sobre 
as nossas práticas, partilhando-as com os outros. Vou falar precisamente da questão da 
partilha entre os professores e tentar relacioná-la com as relações intra-pessoais. […] 
Creio também que grande parte dos meus colegas fazem formação por se sentirem bem, 
por gostarem de estar (se é que algum dia se pode estar actualizado...) […] O professor 
deve procurar um contínuo melhoramento da sua aumentando assim a sua competência 
profissional.  

[sócio-afectiva / conceptual // interpretativa] 
 

 Na mesma reflexão, mais adiante, critica algumas atitudes presenciadas no curso, 
que impedem os professores de se revelarem e partilharem experiências, por terem 
dificuldade em aceitar a sua falibilidade: 

 
Quanto à partilha feita por nós, também não acontece tanto quanto seria o desejável já 
que alguns professores pensam que, por sermos professores, não podemos ter dúvidas, 
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nem podemos errar... Pior!... São capazes de olhar de lado para o outro que perguntou 
como se escreve determinada palavra, ou corrigir um erro que está no acetato do 
formador, embora saibam que é uma situação que pode acontecer-lhes também. 

[sócio-afectiva / conceptual // interpretativa] 
 

b)  Ensino (aula, escola, agrupamento) 

Alguns dos episódios referidos em 1 c) poderiam também ser inseridos aqui, na 
medida em que actuou junto dos alunos e das suas famílias, depois de reflectir sobre a 
situação. Não os vamos repetir, tendo optado por deixar dois para tratar nesta secção de 
análise dos dados porque mais ligados a este contexto da sua profissional experiência. 

Pelo que afirma sobre a gestão do currículo, mostra ter aderido à necessidade de o 
transformar de acordo com os alunos e os contextos, quase desde o início da sua carreira, 
considerando que a flexibilização leva à adesão dos alunos e à amizade entre ela e eles 
(Reflexão 3): 

 
Na minha escola estou sempre a flexibilizar. Antigamente, no início da minha carreira, 
fazia-o porque achava que era diferente e por isso os meus alunos aderiam com algum 
sucesso. Hoje, acho que é uma construção pessoal que me permite dar as voltas 
necessárias ao programa até que a aprendizagem resulte. Mas a flexibilidade que eu faço 
não é só a nível disciplinar: costumo cortar as unhas a quem precisa, lavar o cabelo dos 
garotos que têm [...], cato piolhos, faço bolos para os aniversariantes da turma, levo-os ao 
cinema, etc. O mais importante é que gosto de criar um laço de amizade com cada um dos 
meus alunos. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 
Na Reflexão 7, lamenta que, na senda da partilha antes defendida, os professores 

não gostem de ser observados nas suas aulas, apesar dos conhecimentos possuídos e das 
boas estratégias pedagógicas que utilizam, as quais deverão ser entendidas como resposta 
ao contexto no qual se inserem: 

 
Actualmente o ensino nas escolas é uma actividade muito exigente, com um programa a 
ser aplicado e que ao professor tudo se pede. Para além disso, os professores sentem 
medo de mostrar o que se passa dentro das quatro paredes da sua sala. É sabido 
também que a cultura da maior parte dos professores é, de facto, altamente 
individualizada. Não há dúvida que todos os professores têm conhecimentos científicos 
que aplicam nas suas aulas ao longo da carreira profissional. […] A pedagogia que um 
utiliza pode não ser a mais adequada para o outro, porque os contextos escolares são 
sem dúvida diferentes, mas certamente posso ouvir o que o meu colega quer partilhar, 
fazer a minha aprendizagem, tirar as minhas ilações e, dali retirar o que me dará mais 
jeito em determinada situação. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 

 O modo como tenta resolver, em situação de sala de aula, os “dilemas/problemas” 
que antes já apresentámos como momentos deveras desesperantes …para o meu feitio decidido, 
surge na Reflexão 11, sendo também revelador da importância que dá ao “bom senso”. 
Começa por revelar quais os aspectos que considera dilemáticos/problemáticos, que têm a 
ver com reprovações, lidar com os pais dos alunos e com as “sacanices” de alguns colegas, 
trabalhar com os quatro anos, gerir o “programa pendurado”, etc. Posteriormente, afirma: 
 

Todas estas questões são velhas e "reincidivantes", por se me repetirem vezes sem 
conta. Aqui, mais uma vez, adapto a minha decisão de acordo com o meu bom senso da 
situação. Devo dizer que houve situações que se fosse hoje tê-las-ia resolvido de modo 
diferente.  

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
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Quase no final do Portfolio (Reflexão 12) relata o episódio de um aluno que rejeitava 
a escola. Utilizou contrato pedagógico com o aluno, o confronto com os pais e a reflexão 
partilhada com colegas, para o recuperar. Legitima a sua atitude junto destes sujeitos em 
Nóvoa (1992)16: 

 
Na minha escola, este ano, encontrei um aluno do 4º ano que revelava um "quadro 
esquisito". Durante os seus três primeiros anos de escolaridade (segundo diziam os pais 
e outros encarregados de Educação) odiava ir à escola... Chorava, gritava e tudo era 
motivo para não ir. […] Durante o dia, na sala, o ...tinha como que duas personalidades 
e revelava uma insegurança de todo o tamanho quer no seu quotidiano, quer nas 
actividades pedagógicas. […] Como o diálogo entre colegas da mesma profissão 
contribui para romper como o isolamento e para a reflexão conversei com alguns 
colegas/amigos sobre o ... Aconselharam-me a falar com… […] Mais uma vez, o garoto 
não fez os TPCs e tal como tinha prometido, redigi um pequeno recado aos pais [...] 
Pela hora do recreio, fui dar com o ...a chorar. […] Qualquer razão "abana" o ... […] 
Fiz então um contrato com este aluno. Eu não diria nada aos pais se ele prometesse 
que, dali em diante, faria sempre os TPCs. Eu assinei e ele assinou também. Ele 
cumpriu a sua parte e eu também. […] Conversei com a mãe sobre as minhas 
preocupações e as inseguranças do... […] Ela própria se tinha apercebido já que o filho 
nunca mais foi o mesmo desde a morte da avó. Aconselhei-a a ser compreensiva […] 
Surtiu algum efeito esta conversa porque ao longo do ano o ...foi desabrochando muito 
lentamente, embora as marcas lá permaneçam. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 
c) Supervisão  

 
Na Reflexão 2, após a leitura do texto sobre os Cenários Supervisivos (Alarcão & 

Tavares, 1987), insere a sua experiência de estágio e de supervisora em alguns deles, 
dando-nos a conhecer o tipo de intervenção utilizada: 

 
…enquadro-me nos cenários Clínico, Descoberta guiada, Psicopedagógico, Pessoalista e 
no Behaviorista. (No fundo sou uma cópia da supervisora que tive, talvez por sentir por 
ela, ainda hoje, uma grande admiração). […] 
Estes cenários aplicam-se, palavra a palavra, à Orientadora de estágio com quem aprendi 
a apelar à compreensão, aprendi a reflectir (pois achava sempre que a minha aula podia 
ter sido melhor) e me tornou numa pequena futura profissional docente, cheia de vontade 
de mudar o mundo. […] 
Como supervisora que já fui três anos, tentei sempre e antes de mais ser uma colega mais 
velha, com mais experiência. Não tenho um papel muito rígido para com os meus 
estagiários (crio um clima de empatia). Gosto de os deixar descobrir, embora com 
determinado objectivo definido e do programa (cenário Behaviorista). Permito que 
desenvolvam ferramentas necessárias à Prática Pedagógica (cenário pessoalista), 
capacidades de resolução de problemas, ou que tomem decisões de acordo com as 
respostas ao atingimento daqueles mesmos objectivos (cenário Psicopedagógico). Sempre 
que posso, anulo-me, para os deixar crescer, encorajando-os para a resolução de algumas 
situações e a verdade é que já fui surpreendida (positivamente)  com algumas 
"competências" de alguns dos meus estagiários. 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa/ reprodutora] 
 

3. Teorias Públicas/Privadas 

a) Formação/Supervisão (fornecidas, pesquisadas, construídas) 

Já nos referimos ao facto de esta formanda integrar no final do seu Portfolio o 
Trabalho de Aprofundamento – Formação e Desenvolvimento Profissional – o qual, foi 

                                                        
16 Tendo duas obras, datadas do mesmo ano, na Bibliografia apresentada, não distingue a ou b. 
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entendido como o corolário de todas as reflexões realizadas antes. Assim sendo, é natural 
que neste surjam as pesquisas realizadas para complementar as teorias sobre as quais já 
reflectiu antes.  

Na sua organização, parte de relatórios da OCDE (1987-1989) e da UNESCO (1996) 
sobre o que se pretende que seja a formação de professores (inicial e ao longo da vida). 
Depois, contextualiza o tema em Portugal, com referências a reformas propostas entre os 
anos 60 e os inícios da década de 90 (Apple & Jung/ck??, 1990), baseando-se 
fundamentalmente em Nóvoa (1992). 

Sustenta a sua posição face à Formação Inicial no Relatório da OCDE, retomando 
temas (cf. C. e D) como a partilha e a colaboração entre professores, a ligação teoria-
prática, a formação baseada em competências práticas e na reflexão.  

Defende também uma atitude de estar em formação permanente e reflecte criticamente 
sobre o fracasso da Formação Contínua de professores que não acautela este aspecto, nem 
promove a reflexão como base para o seu contínuo desenvolvimento profissional. Neste 
trabalho, cita Garcia (1999) que considera que o desenvolvimento profissional “pressupõe 
uma abordagem […] que valorize o seu carácter contextual, organizacional e orientado 
para a mudança.” 

Advoga igualmente o desenvolvimento pessoal do professor (Nóvoa, 1992; Canário, 
sem identificar a obra ou data) e acentua o facto de a formação não dever ser centrada em 
situações ideais de ensino ou em características do bom professor. 

Na conclusão, afirma não haver um modelo de formação de professores, pelo é adepta 
de um modelo eclético que retire dos existentes aquilo que têm de bom. Refere ainda que 
partilha com Schön (1983, cit por Alarcão, 1991) a importância da reflexão e das situações 
reais e contextualizadas, e termina prometendo retomar o tema deste estudo no seu 
Trabalho Final. 

As suas reflexões, ao longo do Portfolio já apontam para os temas da sua preferência 
que surgem com o suporte teórico de Alarcão e Tavares (1987), Alarcão (1996; 1991), 
Portugal (1992), Sá-Chaves (2000 a e b; 1997), M. T. Estrela et al (1997), Ontoria et al 
(1994), Garcia (1999) e Nóvoa (1992). Esses temas são: a Formação Inicial e ao longo da 
vida, baseadas na auto-reflexão e na reflexão partilhada, a ligação teoria-prática e na 
contextualização em situações reais. 

O carácter mais científico, que tentámos que os formandos imprimissem a este 
“ensaio” na investigação, não lhes permitiu a liberdade de incluírem no mesmo as teorias 
construídas através da prática e ao longo da formação, bem como a respectiva 
autenticação, ao contrário do que vai acontecendo no Portfolio nas Reflexões 3 e 8. Na 
primeira, através da ironia e da linguagem metafórica questiona o modo como, até há 
pouco tempo, a função da escola era encarada no que respeita ao ensino: 

 
Durante séculos, a escola foi um "órgão" sem história especial; fazia o seu trabalho 
regular e tinha o seu crescimento normal. Como "sucos digestivos", no calor e na sombra 
do tubo digestivo, os professores (mestres) iam assimilando as várias gerações de alunos. 
Nunca se falava propriamente de escola, mas de ensino.  
                                     [conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 

 Na Reflexão 8, reitera a necessidade de reflectir sobre as suas práticas e de se 
autoavaliar, parecendo querer alterar o conceito de “ensino” para o de aprendizagem 
através da diferenciação e do rigor: 

 
Se eu reflectir sobre o meu "ensino", quando faço as planificações, estou a fazer uma 
avaliação de qual será a melhor maneira de chegar a todos os alunos sem ter de baixar o 
nível de exigência. Sei que tenho de diversificar as actividades e os caminhos. 

[conceptual // transformadora/interpretativa] 
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b) Ensino (fornecidas, pesquisadas, construídas) 

As teorias subjacentes às suas práticas de ensino, sobre que reflectiu, referem-se à 
necessidade de flexibilizar o currículo e consequentemente sobre a necessidade de ensinar 
de modo diferenciado, tendo em conta que o aluno não é uma “tábua rasa”. 

A Reflexão 3 foi desenvolvida em torno do currículo e da função social da escola: 
 

Desta [sessão] ficou-me que a função social da escola é o pilar mestre da evolução do 
currículo. Todas as concepções de currículo, ao longo do tempo, foram ao encontro da 
função social da escola. […] o ensino, em tempos, foi só e apenas para as elites, sendo o 
currículo direccionado para cargos de chefia. Com a massificação do ensino, as escolas 
abriram as suas portas a todos aqueles que quiseram estudar. Surgiu uma elevadíssima 
taxa de insucesso, porque os currículos existentes eram uniformes; ainda não haviam 
reparado que cada criança e jovem é diferente, ainda que viva no mesmo meio. 

[conceptual // interpretativa] 
 
Após citar Landsheere (1994) para sustentar o que acabou de afirmar no que respeita 

à estrutura curricular – lista de matérias e especificação dos tempos semanais –, continua a 
defender a flexibilização do currículo que acredita levar a momentos de cooperação e 
partilha entre os professores, bem como ao sentido de pertença do currículo à escola: 

 
Concordo plenamente que, só a "flexibilidade curricular" […] permitirá às escolas 
potenciar a diversidade de níveis culturais do nosso meio escolar. […] a flexibilidade q 
hoje é pedida à escola passa por uma efectiva capacidade de a mesma se assumir como 
uma instituição educativa e autónoma, construindo o seu próprio currículo/rosto e dele se 
apropriando de forma participadora/participativa […] responsável e responsabilizada 
(porque afinal de contas o sucesso é que importa a todos nós!). […] a flexibilidade permite 
que a escola (professor) individualize os processos, exercite a interdisciplinaridade, 
valorize o Trabalho de Projecto, desenvolva competências nos alunos, […] "obriga" os 
professores a reflectir, a cooperar e a partilhar.    

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa] 
 
Em seguida cita a definição de currículo de Dewey, para sustentar a sua crença nas 

vantagens para o aluno, que neste caso apelida de aprendente, pela responsabilidade que 
deve ter no seu desenvolvimento através da aprendizagem centrada nele próprio, com vista 
a tornar-se um cidadão pleno: 

 
Dewey definiu o currículo como o "conjunto das experiências de vida necessárias ao 
desenvolvimento do aluno". […] Este desenvolvimento exige a apropriação de saberes e 
capacidades mas […] em função das necessidades do aluno (aprendente, por participar na 
sua própria aprendizagem), bem como da sua preparação/ participação responsável na 
sociedade. […] o currículo passa a estar centrado no aluno, nas suas necessidades, na sua 
realização pessoal tendo em vista o aumento de competências resultantes do que ficou das 
aprendizagens e que possa ser transferidas para outras situações...em contraposição ao 
currículo/programa/conteúdo/ matéria a debitar.   

       [conceptual // interpretativa/ reprodutora] 
 

Verifica-se também ser defensora de um ensino desenvolvedor de competências, 
transferíveis para outras situações da vida de cada um. 

 
II – O autor perante o Portfolio e sua construção – Evolução do 

posicionamento 

Passamos a cruzar os dados fornecidos sobre a utilização da estratégia reflexiva, 
supervisiva e avaliativa do Portfolio reflexivo, patentes quer neste, quer no questionário 
que a formanda assinou de modo inequívoco. Como já afirmámos antes, não havia 
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intenção de investigação futura quando aplicámos este, o que se traduz na formulação das 
questões. Mantemos a nomenclatura da matriz de análise dos Portfolios, como temos vindo 
a fazer. 

Centramo-nos no tema B. Portfolio – Documento de desenvolvimento pessoal e 
profissional e seus subtemas. Passamos por isso a verificar o que escreveu no seu 
Portfolio e no questionário, recordando que a formanda se vai referindo à experiência ao 
longo do Portfolio, ao contrário do que sucedeu nas formandas do Curso 1.  

A Reflexão 1, intitulada Portfolio Reflexivo – O que é? Para que me serve? –, 
parece poder ser interpretada como uma introdução ao seu Portfolio e à sua incredulidade 
perante a mais valia do mesmo. Apesar de a formadora acreditar nesta estratégia formativa, 
a própria, influenciada pela inutilidade que atribuiu ao “dossier” de estágio, questiona-se 
sobre a utilidade que o Portfolio terá para si:  

 
No primeiro dia e ao contrário do que costuma suceder, fiquei com uma primeira 
impressão: Não entendi "para que me serve" o Portfolio, nem tão pouco o que é, embora 
sentisse que era uma mais valia para a minha formadora. Será o Portfolio um dossier 
igual ao que fui fazendo no meu curso? E por estranho que pareça, 13 anos passaram e 
eu continuo sem qualquer interesse naquela "coisa"... Qual a diferença entre Portfolio e 
dossier?   

[sócio-afectiva / conceptual // interpretativa] 
 
Partimos assim para a análise deste Portfolio com um certo pessimismo da sua 

autora, a qual, depois de referir alguns dos receios que a assaltam no momento, aos quais 
voltaremos adiante, só retoma o tema Portfolio e sua 4.1. Conceptualização/Construção 
na Reflexão 5 – Análise do estado de arte dos nossos Portfolios. Os textos transcritos 
demonstram continuar preocupada e ainda não ter começado a sua escrita. Porém, parece 
que esta sessão de partilha de experiências e de conselhos lhe forneceu o “caminho” para a 
iniciar: 

 
Por conselho da formadora vim para o computador fazer a minha catarse, ou seja, partir 
para aquilo que eu tinha percebido acerca do que é um Portfolio. Então é hoje que vou 
"desenhar o esqueleto" do meu Portfolio e se bem me conheço é de rajada...[…] 

[sócio-afectiva / conceptual // interpretativa] 
 
O conselho que lhe demos decorre de uma estratégia experimentada num curso de 

formação de formadores que frequentámos, no qual nos pediam que déssemos voz ao que 
nos viesse à cabeça em primeiro lugar – “What’s on top?”. Na sequência deste conselho, 
afirma: 

 
Reconheço que preciso de começar por uma ponta, se quero ter um pouco de paz de 
espírito.  
Volvidos que estão cerca de 30 dias e depois de algumas conversas com os meus botões, 
penso que devo estar no bom caminho, ou pelo menos já vejo uma luz ao fundo do túnel. 
Decidi partir para as minhas reflexões sempre por aquilo que me ficou, ou seja, as minhas 
aprendizagens significativas. 
Fiquei com duas ideias-chave para a realização do meu Portfolio: partir sempre do que 

me ficou guardado na memória acerca da aula e, sempre que possível, aplicar/reflectir 
sobre mim enquanto profissão da docência Foi a partir deste dia que eu comecei a fazer 
as minhas reflexões. Fui guiada pelos meus apontamentos atrapalhados, mas que me 
serviram de fio condutor. Comecei sempre por aquilo que me ficou retido na memória, 
aprofundei e desenvolvi como me pareceu mais correcto. 

[sócio-afectiva / conceptual // transformadora/ interpretativa] 
 
A interpretação que faz do texto de Shulman (1999), cuja tradução lhes fornecemos, 

começa a alterar a primeira impressão sobre o portfolio. Na Reflexão 9, começa a aceitar 
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criticamente a utilização do mesmo, porque lhe reconhece potencialidades para fomentar a 
investigação em contexto, para permitir registar os dados, fazer pausas e para criar 
distanciamento dos acontecimentos para que as mudanças ocorram. Parafraseia Shulman 
no que respeita à finalidade e utilidade do Portfolio: 

 
Portfólio: surge como um processo operativo de fazer investigação no ensino (processo de 
registo). É uma paragem, uma quebra no ritmo, um distanciamento que proporciona 
reflexões e análises mais sérias, mais consistentes que vão potenciar mudanças efectivas 
nas práticas. 

[conceptual // interpretativa/ reprodutora] 
 

Exemplifica o que acabou de afirmar com uma tabela, na qual o Portfolio pode ter 
um duplo contributo: o desenvolvimento da competência profissional e a investigação no ensino. 
A primeira promove a autonomia e a liberdade da pessoa/profissional. A investigação no ensino, 
sendo uma contribuição académica, deve ser pública, para se tornar susceptível de análise e de 
avaliação, e depois ficar acessível para o intercâmbio entre a comunidade académica. 

Termina as considerações sobre o modo como orientou a construção do seu Portfolio 
na Reflexão 13, e na sequência da interpretação de uma citação de Rogers (1997:90)  

 
A aprendizagem significativa é um processo pessoal e activo por haver uma relacionação 
do novo com o já existente. "Libertar a curiosidade, permitir que as pessoas evoluam de 
acordo com os seus próprios interesses, despoletar o sentido da indagação, abrir as 
pessoas às questões e à exploração, reconhecer que tudo está em processo de 
transformação, ainda que nunca se atinja nada de uma forma total...". Parece-me que esta 
citação foi feita propositadamente para a formadora, aquando da defesa da sua dama: 
Supervisão. 

[conceptual / sócio-afectiva // interpretativa/ reprodutora] 
 

 
Conclui este subtema com as seguintes frases, que consideramos uma retrato 

final do processo, sobretudo no que diz respeito à inclusão de episódios da sua 
vida: 

Foi o que me aconteceu ao longo destas aulas, à medida que me fui abeirando do 
significado e da importância do Portfolio. 
Ouvi, participei ao longo das aulas, relacionei com o meu EU (pessoal e profissional) e 
transferi por quase sempre me ter ocorrido alguma passagem da minha vida. Descobri que 
gostei de fazer o meu diário (sim, o Portfolio também é um diário...)! Ouvi-me a mim 
mesma; abri os meus sentimentos de coragem, desafio, medo, desalento, por vezes, e até 
dei algumas opiniões escritas (coisa rara!). 
Peço desculpa pela minha rabugice e franqueza. São dois defeitos que têm vindo a piorar 
com a velhice. 

[sócio-afectiva / conceptual // transformadora/ interpretativa] 
 

As unidades de registo acima transcritas confirmam uma evolução significativa na 
atitude desta formanda face ao Portfolio, terminando por lhe reconhecer utilidade quando 
consciencializa e verbaliza as transformações que o mesmo operou em si.  

 
Questionário 

Apesar das limitações deste instrumento, já justificadas antes, encontramos uma 
unidade de registo relacionável com o processo pessoal de escrita e a possibilidade de 
reflectir sobre a acção: 

 
Q 1 – A verdade é que eu sou de “investidas”, mas ajudou-me a saber voltar atrás e... 
desculpar-me perante tudo e outros, aquando de algumas situações mais infelizes. 

[sócio-afectiva / conceptual // interpretativa/transformadora] 
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 4.2. Dificuldades 

 A aceitação progressiva desta estratégia supervisiva de reflexão não impediu a 
formanda de dar voz às dificuldades encontradas durante o processo. A Reflexão 1, 
metaforicamente, dá-nos conta dos sentimentos que a acompanharam:  

  
 Sinto-me deveras apreensiva. Não, na realidade sinto-me contrariada e "atropelada". 

Cada vez que me sento em frente ao meu computador e tento escrever algo, não consigo, 
por não saber por onde lhe pegar, como fazer, por onde devo começar.  [sócio-afectiva // 
interpretativa] 

 
Mantém as dúvidas e o estilo narrativo na Reflexão 5: 

 
Não saber como fazer, "rói" a minha boa disposição e o meu bom astral [...] hoje assustei-
me ao ouvir os meus colegas a dizer que já se tinham debruçado sobre o Portfolio e eu 
ainda a nadar no nada 

[sócio-afectiva // interpretativa] 
 
Na Reflexão 13, justifica o seu comportamento face à obrigação de reflectir por 

escrito, com o facto de já o fazer mentalmente e de não saber como iniciar uma forma 
diferente de reflectir: Barafustei por me sentir impotente e por não saber como iniciar. Reflectir 
já o fazia mentalmente. 

 
Questionário 

As dificuldades apresentadas no Portfolio não coincidem totalmente com as 
apresentadas no questionário, neste enfatiza a falta de tempo, que é também aquela em que 
a literatura da especialidade é unânime, e o receio de ser atraiçoada pela sua memória: 

 
Q 2 – muito exigente de tempo... coisa que me vejo aflita para conseguir. […] Não 
concordaria só porque não teria capacidade “temporal” para me empenhar, tal como 
gostaria. 
Q 3 – 1.º não sabia por onde começar, o que fazer e principalmente um enorme receio da 
minha memória “traiçoeira”! 
 2.º sou pessoa que necessita de fazer tudo de uma vez, por correr o risco de me 
esquecer ou desmotivar 

 3.º passar para o papel, aquilo que sempre fiz mentalmente […] 
[conceptual/sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 

 
 
4.3. Valor formativo (vantagens) 

Terminada a redacção do Portfolio a formanda reconhece o seu valor formativo na 
Reflexão 13, à qual deu o título de O que o Portfolio significou para mim. 

 
Reconheço que fui levada a construir o meu conhecimento próprio; estive interessada em 
associar o que me ficou (por ter sido significativo) à minha Prática Pedagógica. Percebi 
que houve alterações em mim. Desde sempre tive medo de falar em público por achar que 
nem sempre dizia o que o outro queria que eu dissesse. Quando entrei para este curso, o 
meu melhor amigo comentou que deveria repensar esta entrada por estar subjacente o 
falar para um público...na formação de formadores. Descobri que perdi o medo o que me 
deixa feliz.  

[conceptual/sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
As reflexões escritas, porque mais estruturadas e fundamentadas, deram-lhe uma 

segurança que lhe permitiu deixar de recear intervir em público, o que a faz feliz.     



Curso 2 – Formanda 18 

                                                                                               48 

 
 
Questionário 

Também no questionário reconhece que o Portfolio lhe proporcionou uma maior 
capacidade de reflexão sobre a acção e para a acção, consciencializando-se das mudanças 
ocorridas, entre as quais, problematizar as suas práticas através da escrita: 

 
Q 1 – Tento ser mais atenta aos pormenores, embora sempre fosse atenta às reacções. 

Q 2 – […] É sem dúvida uma mais valia para todos nós, […] 

Q 3 – […] passar para o papel, […] o que fiz, porque fiz assim, deveria ter feito ... etc. 

[conceptual/sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

 
III – Considerações Finais e Categorização dos dados 
  

Mantendo a estratégia utilizada nos portfolios anteriores, começamos por referir as 
características da formanda narradora. 

 
Narradora 

Trata-se de um Portfolio muito pessoal/vivido, no qual impera o eu que se envolve 
não só nas teorias-práticas de que se apropria ou que constrói, mas também em 
comentários muito sócio-afectivos, eivados de críticas, de ironia, sentimentos de empatia, 
de injustiça, de amizade, de rejeição… Utiliza também uma linguagem metafórica muito 
própria ou adaptada a si, sugestiva e reveladora da sua personalidade.  

Tratando-se de um Portfolio escrito por alguém que o considera o seu “diário”, está 
muito centrado na própria autora e nas suas experiências profissionais e de vida. A teoria 
invocada serve para legitimar a sua própria intervenção nas experiências narradas, as quais, 
pelos detalhes incluídos, vêm contrariar os seus receios da sua memória “traiçoeira”. Nesta 
circunstância utiliza, algumas vezes, um discurso persuasivo quando tenta incluir a classe 
dos professores nas suas crenças. 

O nós surge como o sujeito usado para se referir à classe profissional a que pertence, 
que pretende que venha a adoptar estratégias supervisivas diferentes.  

A 3ª pessoa surge, ainda que raramente, nos textos classificáveis como de orientação 
da reflexão “interpretativa” e “reprodutora” e na dimensão “conceptual”. Limita as citações 
dos autores seleccionados ao mínimo, antecedendo-as ou seguindo-as da sua interpretação. 

O texto do Portfolio tem uma estrutura circular, como podemos verificar pelos títulos 
das Reflexões 1 e 13. 

 
 A Formanda 

Considera que a reflexão sobre e para a acção é indispensável ao auto-conhecimento e 
à consciencialização das práticas e à mudança das mesmas. 

Critica a Formação Inicial recebida, ainda em vigor em várias instituições, com base 
nas teorias recebidas durante a formação. Não compreende que esta formação não 
desenvolva competências nos estagiários e não os alerte para a necessidade de continuarem 
a formar-se ao longo da vida. 

Defende o Paradigma Ecológico do Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner, 
para que a escola cumpra a sua função social. Para tal, a escola tem de ensinar a aprender e 
promover interacções entre os sistemas, deve envolver os alunos na sua própria 
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aprendizagem e compreender os contextos com os quais estes interagem. 
Para que essa função seja cumprida advoga a flexibilização curricular, a 

diferenciação pedagógica e o ensino centrado no aluno. 
Distingue ensino de aprendizagem e apresenta um conceito de escola para hoje. 
Considera fundamental a criação de relações interpessoais de sinal positivo, não só 

em relação aos alunos, suas famílias e comunidade, mas sobretudo entre professores para 
que a partilha de ideias e de experiências ocorra e todos se desenvolvam através da 
reflexão colectiva que fazem sobre as mesmas. Espera que o individualismo causado pelo 
receio de “errarem” ou de se exporem seja ultrapassado, para que a reflexão partilhada 
ocorra com mais facilidade. 

As competências supervisivas desenvolvidas por esta formanda são sobretudo: a 
reflexiva, através da escrita do seu Portfolio reflexivo e das discussões partilhadas; a 
observação; a auto-supervisão e a autoavaliação. Sente que estas competências a ajudam na 
competência de intervenção que já é sua característica, mas que confessa ter de “controlar” 
melhor dado o seu temperamento intempestivo. Desenvolve também a problematização de 
tomadas de decisão na resolução de problemas e dilemas da prática e o auto-
questionamento. Integra a sua prática na teoria recebida ou pesquisada e autentica algumas 
das suas teorias, no que se refere ao conceito de escola e ao de ensino e à avaliação das 
suas práticas que a levam a escolher as melhores estratégias para ultrapassar barreiras, nas 
quais valoriza a necessidade de saber diferenciar as tarefas propostas aos seus alunos. 

As dimensões do conhecimento profissional, que o Portfolio ajudou a desenvolver, 
são: o conhecimento de si e a consequente consciencialização das suas características; o 
conhecimento do outro (alunos e colegas); sobre supervisão (conceito recente) e relações 
interpessoais; e o conhecimento básico sobre investigação, sobretudo no desenvolvimento 
do trabalho de aprofundamento. 

 
Os temas sobre os quais investigou ao longo do Portfolio, bem como os autores 

consultados são os seguintes: 
− Supervisão e Práticas supervisivas: Alarcão e Tavares (1987); Sá-Chaves (2000b); 

Alarcão (1991); Estrela, M. T. et al. (1997); Nóvoa (1992) 
− Desenvolvimento Profissional: Sá-Chaves (1997); Alarcão e Tavares (1987); 

Shulman (1999); Nóvoa (1992) 
− Paradigma Ecológico do Desenvolvimento Humano: (Alarcão e Sá-Chaves, 1994; 

Portugal, 1992) 
− Portfolio Reflexivo: Sá-Chaves (2000 b); Shulman (1999) 
− Dilemas/Problemas: Estrela, M. T. et al (1997) 
− Aprendizagem: Alarcão (1996); Ontoria et al (1994) 
− Flexibilidade Curricular: Landsheere (1994); Sá-Chaves (2000b) 
− Formação ao longo da vida: Sá-Chaves (1999); Canário, s.d. 
− Metodologia de casos: Amaral (1998); Schön (1993); Nóvoa (1992). 
 

Esta formanda cita apenas excertos muito curtos dos autores acima, enquadrando-os 
numa interpretação pessoal. Raramente surge uma orientação totalmente reprodutora da 
reflexão. O único caso em que se verifica reprodução, sem qualquer envolvimento pessoal, 
tem a ver com a descrição breve de uma estratégia utilizada numa sessão prática sobre 
resolução de problemas através do Modelo Quaker. (Reflexão 10). 

Tratando-se de um Portfolio reflexivo muito baseado em experiências da sua vida 
profissional, que enquadra na teoria recebida, construída ou pesquisada, o seu texto 
integra-se, por isso, na categoria Dimensões, de forma equilibrada entre as subcategorias 
Conceptual e Sócio-afectiva. As teorias valem pelo contributo dado às práticas 
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desenvolvidas, adequando-as ou (re)construindo-as, no sentido de alterar a sua acção 
supervisiva, para o que terá contribuído a redacção do seu Portfolio reflexivo. 

No que respeita à Reflexão, provavelmente pelas razões apresentadas acima, 
raramente utiliza a orientação Reprodutora e mesmo quando tal acontece, há uma 
considerável orientação Interpretativa e muitas vezes também Transformadora. A escolha 
dos textos sintetizados ou parafraseados obedeceu a critérios relacionados com os seus 
interesses pessoais e ao desejo de inovar e de responder às necessidades dos seus alunos 
e/ou estagiários, como se verifica a seguir: 

Schön (1993) é referido para defender o facto de recorrer a muitas experiências 
pessoais 

 
Aproveitando ideias que me ficaram de Schön acrescento que o caso vai ao encontro da 
formação que ele pretende: partir de situações reais e práticas que necessitem de ser 
reflectidas. O aluno/formando acabaria por aprender a fazer, fazendo 

[conceptual/sócio-afectiva // interpretativa/ reprodutora] 
 
Interpreta a definição de caso fornecida (Shulman, 1992), procura outra em Nóvoa 

(1992) e vê as potencialidades reflexivas desta outra estratégia supervisiva: 
 
Caso constitui um processo activo de aprendizagem, onde se aplica teoria já apreendida, e 
sempre numa atitude activa... Implica interpretação de teorias que resultam do vivido por 
nós, na nossa vida de professores. Permite a reflexão e o questionamento sobre 
determinada situação. É a forma como nós contornamos determinada situação e nos 
saímos bem ou mal. 

[conceptual // interpretativa] 
 

IV – Síntese  
  

 Verifica-se que esta formanda se tem vindo a desenvolver ao longo dos seus 
catorze anos de profissão pela frequência de acções de formação não escolarizada, mas 
que gosta de estar na formação proporcionada pelo complemento de formação que 
frequenta. Também já era reflexiva, mas não o fazia de forma estruturada e escrita, facto 
que reconhece ter sido uma mais valia para o seu modo de estar na profissão e para a sua 
constante supervisão interventiva. 

 Tal como fizemos no final da análise e interpretação dos Portfolios anteriores 
passamos a apresentar o quadro síntese da sua matriz identitária (Figura n.º 3) 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C2-18 
       Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva                  Reflexão Transformadora           Reflexão Interpretativa                Reflexão 
Reprodutora 
 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 
- Incredulidade sobre a utilidade de o escrever por comparação com o dossier de estágio � rejeição obrigatoriedade de 

escrever porque sempre reflectiu mentalmente 
- Estratégia de escrita sugerida pela formadora � começa a escrever � faz a sua catarse � desenha o esqueleto � de rajada e 

partindo sempre o que ficou na memória � escreve e reflecte sobre si profissional e formanda; sobre e para a acção 
- Documento estruturador da reflexão que proporcionou um auto-conhecimento mais profundo e transformador 
- Quando já se sente mais motivada � Semelhança entre o portfolio e um diário � pede desculpa algumas atitudes   
- Receio de memória traiçoeira � dificuldade inicial � não saber como começar  
- Reconhece mais valias � estruturação da reflexão para poder repassar o dia; construção do auto-conhecimento; registo 

aprendizagens significativas; ultrapassa o receio de falar em público/sessões curso; consciencialização das suas características 
pessoais; problematização tomadas de decisão. 

- Ruptura com visão tradicional de 
supervisão 
- Alteração práticas formativas de 
estagiários 
- Preparação estagiários para 
aquisição competências 
- Alteração práticas, curricula, 
formação inicial, conceito de 
“escola” e de ensino versus 
aprendizagem 
- Alteraç sua compet intervenção 
- Importância reflexão escrita 
- Individualismo v. colaboração 
� autonomia escola 
- Questiona/o currículos formação 

- Ambientes relacions positvs  
- Crítica à Formaç Inicial e Cont e  
às Instituições formadoras 
 - Integração Teoria ↔ Prática 
- Rejeição � Aceitação doPortf 
- Metáforas – lingg + estratg ensin 
- Ironia; provérbios; … 
- Crítica individualismo dos profs 
- Narração de experiências pess 
- Consciencialização de mudanças  
pelo uso do portfolio 
- Título + gravuras nas págs 
- Sentimentos: injustiça; empatia; 
amargura 
- Bom senso / prazer na formação 

Desenvolvimento Profissional e Pessoal  
- (Auto)reflexão proporcionada pelo portfolio � auto-conhecimento � auto-supervisão � melhores práticas. 
- Consciencialização sobre a sua experiência pessoal e profissional, integrada no “input” teórico, recebido na formação. 
- Aquisição de pistas para continuar a desenvolver, por escrito, a competência reflexiva mental. Integração da teoria na sua prática supervisiva de orientação de estágios e de 
sala de aula 
- Autenticação de algumas das suas crenças / teorias (feeling). 
- Importância do professor investigador e teorizador sobre as suas Práticas Pedagógicas 
- Defensa de alterações à formação inicial de professores e aos programas da formação contínua, que devem constituir-se como uma preparação para a assunção de uma prática 

de formação ao longo da vida 
- Importância do uso do portfolio reflexivo como estratégia de reflexão sobre as suas competências supervisivas e algumas dimensões do conhecimento profissional � alteração 
- Dimensões de conhecimento: sobre si e sobre os outros; supervisão (conceito mais recente e abrangente); currículo; desenvolvimento humano 
- Competências supervisivas: intervenção; reflexão (pela escrita); auto-supervisão; integração teoria-prática. 

- Reflexão sobre/para acção 
(experiências); auto /partilhada 
- Formação de Profs (Inicial e 
Contínua) 
- Desenvolvi/o holístico prof e 
Ecologia Desenv Humano 
- Formç longo vida/contextualiz 
- Compts supervisivs: observção; 
intervenção; básica investigação 
- Diferenciação pedagógica e 
Flexibilização Curricular 
- Supervisão/Supervisores: 
humanista e dialógica; Cenários 
supervisivos 
- Integração Prática ↔ Teoria  
- artistry � capacidade de 
resolução de problemas 
- Função Social da Escola 
- Relações interpessoais 
- Conceitos E/A – centrada na 
pessoa 
- Avaliação estagiários 
- Autenticação teorias privadas 

- Interpretações muito 
pessoais e vivas 
- Cenários Supervisivos 
- Gestão Curricular 
- artistry 
- Integração T↔P/experiências  
- Integração conhecimento 
possuídos nos adquiridos 
- Supervisão Humanista  
- Ecologia do Desenv humano 
- morte simbólica supervisor 
- Autonomia do professor 
- Cultura vigente entre profs 

- Pouco frequente e com alguns 
problemas ao nível das 
referências bibliográficas 
- Sessão de resolução de 
problemas pelo Mod Quaker 
- Novak in Ontoria et al (1994) 
- Alarcão (1996; 1994; 1991) 
- Alarcão e Tavares (1987) 
- Landshere (1994) – currículo 
- Sá-Chaves (2000 a, b) 
- Nóvoa (1992) 
- Shulman (1999) 
- Amaral (1998) 
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II. Estrutura do Portfolio Reflexivo 

A. Organização/Divisão/Cronologia do Portfolio 

Este portfolio está organizado cronologicamente em torno das sessões, embora 
acrescente algumas reflexões posteriores, com indicação da data da sua realização. 

Todas as reflexões começam com uma breve descrição do conteúdo e desenvolvimento 
das sessões. Quase todas foram datadas no que respeita às sessões e cerca de metade (11/19)17 
à data de realização. Estes aspectos, bem como o facto de o ter encadernado em argolas (cf. 
C2-18) minoraram um pouco a inexistência de Índice. 

Todo o Portfolio foi escrito em computador com a excepção dos apontamentos/guião 
de apresentação do mesmo, organizado para a apresentação final do estado de arte dos 
Portfolios da turma. 

Vai integrando algumas referências bibliográficas, correctamente enunciadas, no final 
de algumas reflexões e no Trabalho de Aprofundamento, raramente as incluindo dentro dos 
textos escritos no Portfolio, apesar de nos ter sido fácil detectar que está a citar ou parafrasear 
investigadores, poetas ou pensadores. 

Nas Notas Finais (Reflexão 17) retoma vários temas já referidos ao longo do 
Portfolio: o atraso de Portugal em adoptar teorias mencionadas nas sessões, que já datam dos 
anos 60/70 ou ainda antes (Dewey); como gostaria que a escola, a formação e as atitudes de 
alguns colegas evoluíssem; a sua intervenção nestes contextos; e considerações sobre a 
realização de este trabalho e sobre o contributo da disciplina para a qual foi construído. 

 
 

B. Conteúdo 

O seu portfolio contém dezanove reflexões (cf. nota de rodapé) e como já referimos, 
inclui algumas adendas com a respectiva data de realização. Em 2001/06/09 insere o acróstico 
da palavra PORTFOLIO na segunda página e na Reflexão 10, em 2001/06/19, complementa o 
que disse sobre dilemas, com exemplos práticos das suas aulas. Por vezes, enriquece o texto 
com alguma investigação realizada autonomamente. 

Quando faltou às sessões (nºs 11 e 12), escreveu sobre os assuntos tratados, o que 
poderá sustentar a sensação que temos de que há um maior empenhamento na construção do 
seu Portfolio a partir da Reflexão 10, apesar de já na Reflexão 4 dar indícios de alteração da 
sua atitude de rejeição inicial. 

Um poema de José Ferreira Gomes abre o Portfolio, mas há outras referências 
literárias, a Torga, José Luís Borges, … e filosóficas e políticas, inseridas com propriedade, 
(Aristóteles, Sartre, Camus, Bispo de Coimbra,…). 

Utiliza algumas outras estratégias para enquadrar/clarificar alguns assuntos: uma 
imagem de “um” Sherlock Holmes ilustra a construção de um caso, estratégia supervisiva 
promotora da reflexão (Reflexão 9) e o filme “Casa do Lago” serve de exemplo clarificador do 
conceito de transgeracionalidade (Reflexão 11).  

Insere alguns documentos utilizados por nós nas aulas, um diagrama sobre as “Etapas 
da Profissão” encontrado em Gonçalves (1990, cit. por Nóvoa, 1992:9) e um outro, construído 
por si para sintetizar um texto, que versa a Perspectiva Humanista na Supervisão, (Reflexões 6 
e 14, respectivamente). 
                                                        
17 Nas dezanove reflexões, embora não numeradas, incluímos o Trabalho de Aprofundamento e os Apontamentos 
Manuscritos para a apresentação final à turma do seu portfolio reflexivo. 
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Não faz qualquer referência à primeira sessão de apresentação dos Portfolios à turma. 
 

C. Apresentação da autora 

Esta formanda não se apresenta numa reflexão específica no início do Portfolio. Vai-se 
revelando à medida que escreve. Entre os dados mais relacionados com a sua pessoa revela 
ter-se licenciado em Direito já depois de estar na profissão (Reflexão 12), o que poderá 
explicar parcialmente a sua cultura política, social e legal. 

O poema de José Gomes Ferreira constitui uma apresentação indirecta da formanda: 
“Do que sou / ao que penso / paira um voo / suspenso…// Mas tão subtil / que nem ata / o 
pântano como eu. / O pântano é o que sonha / a nuvem do céu”. Interpretámo-lo como um 
retrato fiel da sua postura no início das aulas de Supervisão I, – reservada mas reactiva em 
termos de linguagem não verbal – e na profissão por causa de experiências menos positivas 
em termos de liderança e intervenção na escola (Reflexão 9). 

 
A apresentação mais directa surge: 
 

− na Reflexão 1, depois de criticar a estratégia utilizada pela formadora para a 
apresentação colectiva dos formandos – enquanto "ela" tirava notas –, revela que a 
própria instituição de formação inicial já a considerava alguém capaz de tirar proveito 
de conferências e actividades fora desse contexto para poder vir a trazer feedback aos 
colegas, quando afirma  que como  Aluna finalista enviada pela EMPV 18, participei numa 
série de conferências sobre Freinet, em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, [...]. 

− na Reflexão 6, refere o modo como a “abertura de espírito”, herdada no convívio com 
as pessoas “certas”, e a importância da aquisição de conhecimento sempre a 
acompanharam ao longo da vida: 

 
Desde muito jovem (talvez por influência de algumas pessoas com quem convivi) percebi 
que ter abertura de espírito era não só um acto de inteligência, mas também de 
dignificação da Pessoa. Simultaneamente, a ânsia de conhecer/saber mais, assim como a 
consciência de que era um processo para toda a vida, foi-me acompanhando. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

− na Reflexão 12, autoavalia-se  como “Professora Nota 10” com base num notícia sobre 
um concurso nacional realizado no Brasil. Constrói uma narrativa semelhante às 
apresentadas no texto, autodenomina-se A Faz tudo e dando-nos a conhecer um 
episódio da sua prática docente – Lições de um Rio –, apresenta-se como alguém que 
desempenha funções docentes, as esperadas pela família dos alunos e as da auxiliar de 
acção educativa, exemplificando com uma das intervenções dos seus alunos na 
comunidade. Afirma ainda que há muitos professores portugueses merecedores desta 
avaliação, pois também promovem a função social da escola. 

 
[o seu nome], professora do 1º ciclo em Viseu…, é uma espécie de "faz tudo escolar". Tira 
o Curso do Magistério Primário, como trabalhadora estudante faz o 7º ano, depois o 12º 
ano; entra para a Universidade e como aluna voluntária licencia-se em Direito; 
presentemente encontra-se a frequentar um curso de Complemento de Formação em 
Supervisão; paralelamente foi-se interessando por várias áreas frequentando cursos, 
seminários, etc. No futuro pretende... 

                                                        
18 Escola do Magistério Primário de Viseu 
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Toma decisões de directoria, dinamiza actividades para toda a escola participa e dá a cara 
pela escola, acarta lenha, acende fogões, cuida e faz faxina, muda lâmpadas, usa 
berbequim, cuida dos envolventes (jardim e outros), adapta espaços, financia a limpeza da 
escola e às vezes o material didáctico dos alunos, transporta gratuitamente aqueles , vigia 
os recreios, é porteira, funcionária administrativa... 

[sócio-afectiva // interpretativa] 
 

 
D. Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

A Pessoa 

Acabámos de afirmar, que o retrato pessoal e profissional desta formanda vai sendo 
desocultado ao longo do Portfolio, quando a reflexão sobre textos teóricos a conduz ao 
reconhecimento de práticas já habituais em si, antes da formação complementar e da 
construção do Portfolio reflexivo (cf. Apontamentos Manuscritos). Estes permitiram-lhe 
dar-nos evidência da auto-consciencialização sobre a sua prática habitual de modo mais 
sustentado e estruturado. 

Neste pressuposto, vamos organizar a apresentação destes dados de acordo com os 
temas e subtemas constantes da matriz de análise dos Portfolios, continuando a seguir uma 
ordem cronológica. 

 
1. O “Eu” (formando/professor/supervisor) 

1.1.  Auto-conhecimento 

Na Reflexão 5, sobre a sessão dedicada à “Competência Profissional”, reconhece que a 
forma como se interrelaciona ao nível de escola, a conduz a um dilema interrelacional que não 
é ultrapassável pela consciência que tem do modo como actua, nem pelas várias tentativas de 
auto-supervisão e controlo. Analisa-se à luz das categorias de intervenção de Heron (1973, cit. 
por Underhill, 1993): 

 
À medida que fui adquirindo mais experiência, porque fui reflectindo sobre o meu desempenho, 
os resultados e objectivos alcançados, formulando as minhas próprias "teorias" e porque sou 
portadora de algum conhecimento científico e pedagógico, foi-me mais fácil usar o poder como 
autoridade. Noutros momentos, reconheço que faço um uso degenerado desse poder 
[autoritarismo]. 
Acho que tenho consciência disso, mas há circunstâncias que nos empurram […] É um dilema 
com que me debato, nas relações inter-pessoais, em contexto escolar. 
Sem pretensiosismos, com humildade, acho que tenho feito este esforço, talvez de uma forma um 
pouco desordenada, por tentativa/erro. Em certas alturas da minha vida profissional, a 
competência levou-me a situações de grande de desgaste e stress, possivelmente porque fiz uma 
interpretação errada de competência. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Na Reflexão 8, considera que a reflexão foi a estratégia de sobrevivência desde o 
início da carreira, sobretudo nos contextos de isolamento em escolas de um lugar. Reconhece-
se nas considerações de Schön (cit. por Alarcão, 1991): 

 
Desde cedo, fui arranjando as minhas estratégias e soluções, que ao longo dos anos se foram 
reconstruindo, adaptando, flexibilizando aos diferentes cenários. Foi uma aprendizagem que 
resultou de uma reflexão, obviamente. Talvez fruto da necessidade premente em dar respostas (que 
sejam as mais acertadas) aos múltiplos problemas, que logo no primeiro ano de profissão senti, 
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pois fui trabalhar sozinha numa escola com os quatro anos. [...] Nem sempre terei atingido a fase 
mais elevada da reflexão, ou seja a metacognição. Contudo, talvez até por algumas características 
pessoais exerço o auto-questionamento crítico.     

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Sente que tem alguma dificuldade em escutar sem interromper, que é algo que precisa 

de treino (Reflexão 9), afirmando:  
 
Quanto à capacidade de ouvir, sem interromper, reconheço que em determinadas situações não é 
fácil, requerendo um treinamento.  

[conceptual // transformadora/interpretativa] 
 
Já nos referimos a um caso que constrói sobre si própria em C. pelo que não nos 

repetiremos aqui (Reflexão 12). 
Na sequência desse caso e da leitura de um texto sobre a Perspectiva Humanista 

(Moreira, Lalanda & Amaral, 1994), na sua qualidade de formanda (que sabe ter adquirido 
saberes no contexto deste curso) de professora nas suas aulas e de supervisora das suas 
próprias práticas, confessa haver algumas características pessoais e profissionais a 
necessitarem de reorientação (Reflexão 14):  

 
Porventura ter-me-á falhado por vezes o tacto pedagógico com os alunos, mas de uma maneira 
geral, procuro estar atenta, perscrutando todo o tipo de sinais, todas as linguagens que possam 
reflectir os sentimentos, desejos...dos alunos, para assim orientar a minha acção. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Nos Apontamentos manuscritos escritos para a apresentação final do “estado de arte” 

dos Portfolios, apresenta-nos algumas características da sua pessoa/ profissional, ao longo da 
carreira, com enfoque no questionamento, partilha, desenvolvimento do conhecimento, em 
sentimentos (linguagem metafórica) face à profissão e no prazer que esta lhe dá:  

Sempre quis trabalhar em grupo na escola. Ensinar dá-me prazer (Rui Canário), para além  da 
muita angústia e frustrações ("baldes de água fria"). Ao longo dos anos, a minha insegurança, 
levava-me a questionar colegas mais velhas para tentar achar balizas. Quanto mais souber, mais 
posso dar.   

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
     1.2. Auto-supervisão 

O modo como valoriza a artistry e a reflexão-na-acção, depois da leitura de Alarcão 
(1991), é-nos apresentado na Reflexão 8: 

 
Trabalhando no 1º ciclo, esta sensibilidade artística é fundamental. Assim, a "reflexão na acção", 
que se me impõe constantemente, pela necessidade de estar atenta ao feedback com cada aluno e 
com o grupo todo. Reformulando, a minha acção pela análise e observação do efeito imediato. 
É mesmo preciso ter alguma arte, para simultaneamente gerir um grupo, por vezes tão 
heterogéneo e atender a cada criança individualmente. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Depois da apresentação, discussão e categorização das dimensões de conhecimento 
profissional e pessoal dos professores alvo das histórias narradas por Dias (1999)19, na 
Reflexão 10, reconhece que contar estes episódios pode ajudar à consciencialização da 
                                                        
19 A categorização foi realizada individualmente numa tabela adaptada por nós a partir de Shulman (1986) e 
Elbaz (1987) (cit. por Alarcão e Sá-Chaves, 1994)  
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existência de “buracos perigosos” na vida de cada um: 
 
Se calhar vou ter que dar mais atenção a estas histórias. Olhá-las mais na perspectiva que nos é 
aqui apresentada, ou seja um olhar sobre a condução da vida do professor, nas suas diferentes 
fases, dando conta também da existência de "buracos perigosos". 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Na Reflexão 14, afirma ser necessária uma auto-supervisão constante para poder dar 
resposta à imprevisibilidade das situações de aula, apresentando também as possíveis 
desvantagens dessa atitude:  

 
Isso implica um grande envolvimento e até desgaste físico. Por outro lado, também revela uma 
capacidade heurística, uma arte de inventar, de descobrir a resposta ou a atitude a tomar no 
imprevisto das situações. 

[conceptual/ sócio-afectiva // interpretativa] 
 

Nos Apontamentos manuscritos, reconhece o valor da auto-supervisão permanente 
sobre as [minhas] práticas possibilitada através de um posicionamento reflexivo, observador de 
nós próprios, para nos tornarmos mais competentes e assim mais autónomos e mais livres. 

 
     1.3. Intervenção 

Esta formanda caracteriza-se também por querer alterar o status quo na formação e nas 
escolas. Assim, na Reflexão 3, afirma tentar intervir nas situações vigentes na formação 
profissional e envolver os colegas numa formação ao longo da vida, porém, nem sempre é 
compreendida e na Reflexão 9, dá-nos um exemplo dessa intervenção e da sua dificuldade em 
liderar os colegas no Conselho de Docentes onde reinava a economia paralela, pelo que o 
apelida de feiras: 

 
Acho que me enredei um pouco (ou muito) nesta teia! Mas estou receptiva. Aliás nem compreendo 
que façamos o percurso de uma vida sem uma permanente formação. 
[…] 
Há uns anos, depois de muito ouvir que as reuniões dos então conselhos escolares não serviam 
para nada, e após um dia me defrontar com o local das ditas reuniões, transformado numa feira 
[…] os professores eram e são mal pagos, havia que recorrer à economia paralela, mas que 
diabo!... Naquele momento senti a minha dignidade profissional enxovalhada. 
Na reunião seguinte, fui dizendo que andava preocupada com um problema – a avaliação das 
composições/redacções dos alunos – que precisava de ajuda, que podíamos rentabilizar mais 
aquelas reuniões e ajudarmo-nos mutuamente nos problemas práticos que fossem surgindo. 
Durante uns tempos, lá transformámos as reuniões em sessões de trabalho onde um elemento 
apresentava um problema ou tema para discussão e posterior registo de algumas conclusões. […] 
Sujeitei-me a algumas críticas, chamaram-me alguns nomes, […] É curioso como havia pessoas 
que nunca tinham problemas ou dificuldades na sua prática pedagógica! 
Acreditando que estava num ambiente de boa fé, onde as pessoas eram profissionais, e 
humanamente bem formadas, já que até eram professores, expus sem rodeios dificuldades 
concretas, inseguranças, medos, disse que não sabia.  
[…] O futuro daquelas reuniões, naqueles moldes, não foi muito longo. Faltou-me a capacidade e 
o carisma para as dinamizar. […] 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Sendo seu hábito tornar a escola num lugar vivido em que a partilha de tarefas e o 
trabalho colaborativo sejam norma, afirma na Reflexão 7 gostar de continuar a promover esse 
tipo de experiências: 
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Tomo a iniciativa de muitas das actividades conjuntas que se realizam, por exemplo nas festas, 
ensaio, dinamizo e trabalho com todos os alunos e não só com os da minha turma. Proponho o 
convite a outras escolas vizinhas integrando-as na celebração de tradições ou épocas especiais.  
[…]"Fóruns" dos alunos, as invasões às outras turmas...? […] actividades que vou fazendo com a 
finalidade de abertura e de partilha. 
[…] pratico o intercâmbio entre colegas na(s) escola(s), […] os alunos o sejam de todos os 
professores da escola, […] abro a porta da sala aos colegas, transpondo a ideia da minha 
turma/sala para o espaço mais abrangente da escola (mesosistema) 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Defende ainda que o ensino deve ser centrado no aluno, afirmando na Reflexão 14, que 
é difícil descentrarmo-nos de nós próprios: 

 
Não é contudo fácil deslocarmo-nos do centro da atenção, saltando para o mundo do outro e agir 
em função dele. Julgo que é aqui que é preciso além de treino, um grande supervisionamento de 
nós próprios, para não se cair na tentação de prescrever receitas sobre o caminho a seguir. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Na Reflexão 17 – Notas Finais – para além da sua experiência com o Portfolio (cf. 4) 
também dá a conhecer algumas crenças que viu confirmadas através da formação: as 
transformações a operar nas escolas através do trabalho colaborativo, nunca ignorando e/ou 
desrespeitando o contributo individual. Os professores têm de demonstrar possuir valores nas 
relações interpessoais e de escola: 

 
Não sei bem se me tenho esforçado o suficiente, ou sabido dar o meu contributo na transformação 
da Escola para melhor. Porém, cada vez mais estou ciente de que a tarefa é demasiado grande 
para ser obra só individual, mas colectiva, onde o anónimo e pequeno contributo individual pode 
dar o toque da diferença. 
Sei que a docência não é uma profissão asséptica, onde não é possível separar o eu pessoal do eu 
profissional, sobretudo porque é uma profissão fortemente impregnada de valores e ideais, sendo 
muito exigente do ponto de vista do empenhamento e da relação humana. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

 
3. Experiência Profissional (anterior e presente) nos Contextos Profissionais 

(formação, ensino, supervisão) e Intenção de acção nos referidos contextos 

2.1. Formação (curso ou outra) 

Na segunda e última sessão de apresentação do “estado de arte” do seu Portfolio 
(Apontamentos manuscritos) a formanda faz uma síntese do que significou para si esta 
experiência de formação complementar: consciencialização e autenticação das práticas; o 
aluno é um ser global em desenvolvimento; os dilemas e a sua discussão levam à aquisição de 
valores e expandem o conhecimento, podendo transformar-se em pontos de partida para 
projectos de investigação-acção nos quais os professores questionam a suas práticas, 
argumentam, contactam com outros valores, mas sempre com o cuidado de não doutrinarem; 
refere ainda a importância da reflexão colectiva desenvolvida nas sessões; desenvolvimento da 
pessoalidade; perspectiva humanista; auto-questionamento. 

Vamos tentar apresentar dados sobre a formação recebida, ao longo da carreira que não 
tenham sido contemplados nesta síntese. Apresenta-nos as metáforas que atribuiu à sua 
orientadora de estágio e a si própria (Reflexão 1): 
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Uma sombra vaga e insípida, que me deixou um vazio pela ausência de qualquer marca e a si a D. 
Quixote: descalça, vestida de burel, de corda à cinta a ir pelo Mundo combater as injustiças e 
libertar a Dulcineia (Educação/Educação) que estava presa num castelo (sistema), das garras do 
dragão (conformismo/ignorância)  

[conceptual/ sócio-afectiva //interpretativa] 
 
Acrescenta, a seguir, que a sua descrição não se reporta só ao eu estagiária, mas também à minha 
postura no início da profissão.  

Continua a justificar as metáforas criadas e a sua atitude face à sua utilidade e 
utilização afirmando, com vista à reflexão e alteração do status quo educativo, permanecendo 
num registo simbólico: 

 
[…] interessante o recurso às metáforas para caracterizar […] minha formação profissional e o 
peso que teve como preparação para a difícil tarefa de ser professora.   
[…] As pessoas que naquela altura desempenhavam o papel de orientadores de estágio – 
simulacro de uma realidade – não tiveram o poder pessoal de me “marcar” pela positiva ou 
negativa. 
Cedo intuí que aquela formação era muitíssimo insuficiente […] depender essencialmente de mim 
o esforço e o processo para atingir o êxito ou inêxito. […] o entusiasmo era grande […] como a 
abnegação e crença na mudança do estado das coisas. Daí, […] sentido de despojamento e 
entrega a ideais. 
[…] passagem pela escola, até então, incluindo o 1.º ano do Magistério, foi recheada de alguns 
episódios que me revelaram uma escola e um sistema de ensino asfixiante e caduco. […] eu 
individualmente tinha uma parte de responsabilidade nessa transformação. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Podemos ainda verificar que estas metáforas estão eivadas da sua crítica recorrente à formação 
inicial. 

Na Reflexão 2, afirma já conhecer alguns dos conceitos sobre currículo (1º Semestre): 
o behaviorismo deu lugar ao construtivismo/evolução curricular originada pelas alterações 
sociais; no 2.º semestre, constata a coerência e a estrutura lógica do curso no que se refere às 
disciplinas de Metodologia da Investigação e de Supervisão. Lamenta também a falta de 
conhecimento dos professores sobre o currículo: 

 
Nestas duas aulas abordámos muitos conceitos, alguns já nossos conhecidos por terem sido 
tratados noutras disciplinas no 1º semestre. Ocorrem-me como ideias essenciais a reter: 
- As mudanças conceptuais de currículo têm sempre a ver com as mudanças nas concepções que a 
escola sofreu ao longo dos anos, motivadas pelas modificações da sociedade. 
- De uma concepção behaviorista passa-se para uma concepção construtivista. 
- No decurso, desta aula, fez-se a interligação com a disciplina de Metodologia, sendo visível pelo 
menos para mim, a estrutura lógica do curso nesta área. 
- Relativamente a todas estes assuntos, julgo que muitos destes conceitos e entendimentos, ainda 
não são conhecidos ou assimilados pela generalidade dos professores. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Na Reflexão 4, posiciona-se quanto aos títulos de três textos de Sá-Chaves (2000a, b; 

1997), trabalhados em grupos, considerando que eles são em si mesmos relacionáveis com 
processos de desenvolvimento contínuo, pessoal e profissional, já tratados nas sessões: 

 
O meu grupo analisou o segundo texto [“As narrativas nos Portfolios”]. 
Para começar achei interessantes os títulos destes três textos [“São metáforas, senhores” e “A 
qualidade das escolas somos nós”]. Há neles como que um jogo de palavrass, de sentido pseudo-
contraditório, que transmite movimento dialéctico: o sim e o não, fazer/refazer; construir 
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/desconstruir; ocultar/desocultar; teoria-prática; presente/passado; acção /reflexão; pensar/agir. 
[conceptual // interpretativa] 

 
Ao fazer a análise sobre um texto de Alarcão (1994), na Reflexão 6, afirma que como 

professora reflexiva se desenvolve num continuum e que, conhecendo o seu passado e presente 
deve construir o seu futuro: 

 
É este acrescentar permanente, este esforço contínuo, resultante de uma forma especializada de 
pensar – ser-se reflexivo (Alarcão, 1994) – que vai construindo a minha pessoalidade, da qual 
posso conhecer o passado e o presente, mas que tenho o imperativo de escrever o futuro. 

[conceptual // transformadora/interpretativa] 
 

"A Anatomia de uma Disciplina" de Shulman (1999) 20 conduz a mais um lamento sobre a 
falta de tradição de partilha de experiências que resultaram, à defesa da investigação feita pelos 
professores e centrada nas práticas, observada em contexto e a sugestões de alteração da formação de 
professores: a investigação deve ser introduzida na formação para aprofundamento da reflexão, 
partilha, análise e avaliação, pois o professor-investigador, à semelhança do académico, deve tornar 
públicas as suas teorias práticas, partilhando-as: 

 
[…] - reconhecer que o autor faz a apologia do paralelismo entre ensino e investigação 
- considerar o Portfolio da disciplina como um instrumento que permite a estruturação de um processo de 
investigação, e assim contribuir para o conhecimento sobre o ensino.[…] 
O autor defende que o ensino/leccionação tem em si todos os ingredientes, (de espanto/ 
questionamento/problematização/hipótese/verificação e formulação da teoria) da tradicional actividade 
académica de investigação. […] Nesta perspectiva de o Ensino contribuir para o conhecimento, com a sua 
actividade investigativa, realizada pelos próprios professores, implica que ela seja pública, no sentido de 
ser susceptível de análise e avaliação crítica pelos pares. 
De facto não há uma grande tradição em Portugal destas práticas, pois algumas experiências de que às 
vezes se têm ecos, não são muito divulgadas. […] poderiam estimular outros professores, ou servir de 
pontos de referência e apoio para se lançarem no caminho da mudança positiva […] ver concretamente, 
ou ir observar presencialmente muitos destes processos acontecerem, julgo que mobilizariam mais, do que 
só pelo contacto escrito. Uns círculos de estudos mais dinâmicos e em interacção com todas as escolas 
poderiam facilitar este processo, […] Contudo, para uma reflexão mais séria e cuidada, para que 
aconteçam as tais paragens, o tal distanciamento, sinto que a voracidade do ritmo diário na escola do 1º 
ciclo, com a imperiosa necessidade de respostas constantes e imediatas, nos atropelam nas nossas 
melhores intenções […] sei que procuro "sempre" esse afastamento da acção e desenvolvo as "minhas 
teorias", mas dar-lhes um tratamento mais científico...ainda não! 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Interpretamos a Reflexão 10 como o “momento de viragem” do “seu” Portfolio, pois 
parece começar a fazer algum sentido para si. Retoma o tema dos dilemas cujas características 
permitem a construção escrita de casos, para análise, discussão e sua resolução, decidindo 
nesta reflexão o tema do seu trabalho de aprofundamento. Inicia a reflexão citando Torga 
(Diário de 10-11-1995) que se debate entre o eu poeta e o eu médico – território de conflitos 
identitários –, considera o seu contexto profissional, igualmente conflitual e afirma a 
importância dos casos escritos (narrativa autobiográfica) na tentativa de resolução de 

                                                        
20 Shulman, L. (1998b) Course Anatomy: the dissection and analysis of knowledge. In In Pat Hutchings (1998) (ed.) The 
Course Portfolio: How Faculty Can Examine Their Teaching to Advance Practice and Improve Student Learning. 
Washington, D.C.: American Association for Higher Education, pp.5-12. Este texto foi traduzido na Universidade de 
Aveiro (1999) e os formandos tiveram acesso a essa tradução. 
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problemas:  
 
"Nestes dias assim de trabalho profissional intenso, cada sintoma pesado numa balança de precisão, 
cada golpe do bisturi na tangente do erro que o tornaria fatal, o poeta que dentro de mim não se 
resigna, nem cala, acaba por me irritar como uma criança importuna e teimosa (...) E nem a paz do 
dever cumprido saboreio quando dispo a bata. É como se um sacerdote acabasse de rezar uma 
missa em pecado mortal, com o diabo no corpo!" 
[…] A cadência das aulas vem desenhando a intencionalidade da disciplina, na sequência dos 
temas tratados. Assim, e novamente regressámos à ideia do eu/professor, onde convivem em 
constante cumplicidade a dimensão eu e a dimensão profissional. E, por isso mesmo, o palco de 
muitos conflitos, lutas, ajustamentos..., que vão delineando uma identidade. 
Começámos mais uma vez por salientar a importância da metacognição, como forma de 
supervisionarmos as nossas práticas de maneira mais reflexiva e assim atingir o auto-
conhecimento pessoal e profissional, quando face a um problema nos interrogamos:"Onde está o 
problema? Em mim, nos outros, o que posso fazer, o que me ultrapassa?" […] 
De momento não vou fundamentar estas afirmações, [...] pois como o tema escolhido para o meu 
trabalho de aprofundamento é – Os Dilemas –  fá-lo-ei nessa altura. 
Concordo que se nos habituássemos a fazer este tipo de trabalho/registos, com certeza que 
descobriríamos algumas respostas.  

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
Após a leitura de algumas histórias de professores e alunos (Dias, 1999), conquanto o autor não tenha 
tido essa intenção, afirma: 

 
"Nas Ruelas da Má Fama" pretendeu-se chamar-nos à atenção de que a construção ou narração 
de histórias/casos podem funcionar como processo de ajuda na resolução de problemas/dilemas, 
no âmbito da nossa profissão, desocultando estratégias que consolidem a maturidade 
psicológica e pedagógica, para fazer face à diversidade e complexidade da escola de hoje, ou 
seja adquirir resiliência. 

         [conceptual // transformadora/interpretativa] 
 

A Reflexão 13 trata da estratégia formativa de construção de casos (narrativas 
autobiográficas) e o do desenvolvimento da competência reflexiva. Lamenta a não inclusão da 
investigação sistemática sobre casos da prática pedagógica, apesar de a linguagem comummente 
utilizada pelos professores, parecer indicar o contrário. Para além disso, estas duas estratégias de 
formação contribuem para a autonomia e a responsabilização dos professores. Assume ainda 
princípios fundamentais de formação defendidos por Sá-Chaves (2000b), mas reconhece a 
hipótese de nem tudo correr sempre bem: 

 
Nas conversas entre professores é vulgar ouvir-se: "É o caso de fulano...", referindo-se a um 
aluno. Porém, ainda não há uma prática investigativa alargada, ficando-se nuns relatos muitas 
vezes de mero desabafo. 
  A capacidade que o professor tem ou não de partilhar ou pôr à discussão os casos, passa também 
pelo desenvolvimento pessoal e profissional. Sendo certo que por via da colaboração e partilha, 
somos mais responsáveis pelas decisões que tomamos, operamos o nosso crescimento 
pessoal/profissional e conquistamos autonomia.      
Esta metodologia dos casos está em consonância com alguns princípios […] fundamentais já 
esplanadas nas aulas anteriores: auto-implicação, inacabamento como atitude, teorização da 
prática pelos que a exercem em detrimento da aceitação passiva de teorias alheias. […] um 
professor reflexivo. […] 
O que se procura com o estudo de casos é apetrechar o professor com destrezas e competências, 
tentando "navegar com terra à vista". Não afastando a possibilidade de naufrágios, contudo com 
mais hipóteses de salvamento. 

  [conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 



Curso 2 – Formanda 19 

                                                                                               62 

 
 O texto sobre a perspectiva humanista na supervisão (Moreira, Lalanda & Amaral, 

1994) foi sintetizado por si, num diagrama bem conseguido, cujo final aponta para a sua luta 
pela realização das utopias (Reflexão 14). 

 Na reflexão seguinte (15), numa linguagem metafórica (“receita”; “andar de bicicleta") 
volta a referir a coerência com a formação dos textos tratados no contexto da disciplina 
(Canário, 1999), apresenta a importância da relação teoria-prática e o conhecimento dela 
decorrente, e critica a legislação da formação e sua contextualização e escolha: 

 
Quando peguei no texto para o ler [Canário, 1999], ao reparar que eram umas quantas páginas 
[…] pensei que ia só dar uma vista de olhos. Engano meu! […] estava ali condensado o espírito e 
os conceitos que temos vindo a trabalhar no curso.[…] acrescentava umas pitadas de 
inquietação/problematização. A escolha deste texto foi estratégica e feliz, […] 
O facto de se fazer depender a Formação de professores e a progressão na carreira de um 
acumular de Acções de Formação, independentemente do seu interesse, dá lugar à 
mercantilização de Acções de Formação, desvirtuando a sua função. Numa das últimas reuniões 
do Conselho de Docentes a que pertenço, falei nas Oficinas de Formação e as pessoas ficaram 
receptivas. E os Círculos de Estudos, o que são e onde estão? Ignorância a minha!...  
[…] o tipo de formação existente, tanto na vertente formação inicial como contínua, é redutora e 
não corresponde às necessidades para o exercício da profissão docente, […] por que não ocorre a 
mudança, por que se continua a insistir num formato de racionalismo académico, imbuído de 
resquícios positivistas, cada vez mais contestados em todos os quadrantes? […] 
[…] uma outra postura face ao que é Conhecimento, o que é válido ensinar, para quê e a quem, 
[…] o que quer a Sociedade da Escola e dos Professores. As respostas terão de ser colectivas, 
nomeadamente políticas. E os professores não se podem abster desta discussão, sendo necessário 
e imperioso que cada um reflicta a sua prática e colectivamente a profissão. […] 
As Entidades Formadoras, nomeadamente as Escolas Superiores de Educação deveriam fazer um 
trabalho de maior ligação às escolas da área de inserção. […] um maior número de professores 
entrasse em contacto com todo este ideário, […] injustificável e sem lógica (a não ser a da 
poupança económica) as restrições na admissão a estes Cursos de Complemento de Formação ou 
similares. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
 Na Reflexão 16, sintetiza o texto de Canário (idem), autentica através deste algumas 
das posições que tem vindo a defender sobre a formação de professores, interliga conceitos 
apresentados antes, defende também que o papel mais importante do formador é o de dar apoio 
e servir de consultor, e critica a formação “prelectora, analítica e acumulativa”. Dispensamo-
nos de inserir unidades de registo, porque o texto produzido é quase uma citação do autor. 
 A Reflexão 17 é mais um exemplo da sua competência de questionamento. Põe em 
causa o atraso de Portugal relativamente a algumas concepções de Educação e Formação, 
pretende alterar o modo como a escola depende do conservadorismo da sociedade exterior, que 
conduz a um fatalismo atrofiante, questiona a incongruência entre as teorias e as práticas de 
alguns professores (dando exemplos concretos da sua vida de aluna e já de professora), 
preocupa-se com o “desencanto” generalizado pela docência: 

 
Por que razão só agora em Portugal se abraçam estas ideias, no discurso oficial e nas 
instituições de Formação? […] Porquê esta emergência, neste momento histórico, em se falar 
de professor-reflexivo, autonomia, supervisão-reflexiva...? […] Por que é que não sendo novas 
estas ideias, e apesar dos trabalhos teóricos e experiências feitas no estrangeiro, este 
movimento do professor reflexivo, investigador, este entendimento de escola não transmissiva 
não foi assumido, e cada vez mais se fala na crise da Educação e da incapacidade formativa da 
Escola, mesmo nos países onde os movimentos e ideias nasceram? […] 
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 Será que a vida, a Sociedade é que comandam sempre a Escola? […] 
Gostaria que a escola fosse o lugar do anti-fatalismo, onde se combatesse o fatalismo que é 
nascer em desigualdade sócio/económica/social. […] 
Há uma coisa que me tem preocupado bastante nos últimos tempos que é ouvir tantos 
professores, da minha convivência, aspirarem pela reforma e manifestarem um grande 
"desprazer" pela docência. […] 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

 
2.2.  Ensino (aula, escola, agrupamento) 

Depois de adoptar a intercontextualidade dos subsistemas educativos, afirma na 
Reflexão 2 que a relação teoria-prática é muitas vezes “boicotada” pelas atitudes individuais 
de alguns supervisores de gestão intermédia ou pela desorientação provocada por alguns 
normativos, que impedem a Educação de se assumir como o alicerce do cidadão. 

 
Sinto que é mais fácil aderir às teorias do que pô-las em prática – a teoria na prática é outra. 
Contribui para isto alguma desorientação e a formulação pouco clara de alguns objectivos, 
nomeadamente no que toca à autonomia das escolas, relações Escola-Comunidade, novo perfil 
do professor, papéis, competências dos diversos actores educativos; o que é que a sociedade 
quer da escola, se privilegiar a eficácia, excelência ou a qualidade.    

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Na mesma reflexão acredita na influência das relações inter sistémicas e contextuais de 

Bronfenbrenner nas actuais concepções de Ensino/Aprendizagem, currículo, avaliação, 
supervisão, bem como na flexibilização curricular, acentuando a importância do 
desenvolvimento de projectos curriculares de agrupamento e de escola, que viabilizam a 
função social da escola. Mas reconhece que para tal os professores devem ser reflexivos, 
assumindo uma maior autonomia, liberdade e responsabilidade nas actividades que lhes cabe 
promover, o que ainda não acontece, pois o paradigma ecológico continua apenas emergente: 

 
A importância dos sistemas contextuais (macrosistema, exosistema, meso e micro), as transições 
ecológicas e a sua influência nas novas concepções de Ensino/Aprendizagem, escola, currículo, 
avaliação, supervisão. Talvez o paradigma emergente, ainda é tão só emergente. […] A 
Educação será o alicerce do Homem/cidadão do mundo de amanhã. 

- O Currículo Nacional, definidor de perfis de competências, como orientação geral para se 
atingir o equilíbrio entre uma matriz nacional e as especificidades locais, de escola, etc. 

- O Projecto Curricular de Escola/Agrupamento, com adequação a um mundo mais restrito e 
particular, viabilizando a função social da Escola; e o Projecto Curricular de Turma. 

- Da Escola que executa, à que decide, que tem um projecto curricular e que se alimenta do 
saber, da produção e reflexão dos seus professores. 
  - Do professor que executa (funcionário) ao professor construtor/reflexivo (mais autonomia, 
mais liberdade, mais responsabilidade) 
- Do ensino transmissivo ao ensino de competências (de "constructos") 
- Da escola burocratizada, numa lógica vertical das relações de poder – à escola Comunidade 
Educativa/partilha de poder e construção conjunta de uma identidade. 

[conceptual // transformadora/interpretativa] 
 
Mais uma vez, na Reflexão 7, refere a necessidade de contextualizar a investigação no 

ensino, através do professor investigador, acreditando que o isolamento do professor e as suas 
atitudes face à avaliação estão a mudar ou mudarão se o professor abrir a porta da sua 
“capelinha” para que os seus pares lhe revelem aspectos desconhecidos das suas teorias 
práticas:  
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[…] em vez de o Ensino recorrer ao conhecimento que resulta da investigação de outros, 
deveria começar a produzir o seu próprio conhecimento, através da sua própria investigação e 
no seu próprio meio, resultando um Conhecimento contextualizado. […] estas características 
têm estado ausentes pois o ensino é visto como um acto privado e raramente avaliado. […] o 
fechamento em que cada professor trabalha dentro da sua sala de aula e com os seus alunos ("a 
sua capelinha"), o remete a um isolamento, que atrofia a própria visão do seu ensino, por falta 
de referentes, comparações e olhares diferentes dos seus pares, que lhe poderão revelar outros 
aspectos sobre a realidade deste ecossistema, e assim confirmar ou infirmar as suas teorias 
privadas. […] 
É verdade que a avaliação, mesmo entre pares, ainda provoca receios e constrangimentos pela 
exposição pessoal que implica. Passar do discurso protegido do público, do escondido ao 
revelado mete algum medo, mas é preciso criar e cultivar um espírito de grande humildade, 
honestidade e partilha. Contudo, acho que alguma coisa já está a mudar nas nossas escolas.  

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

As interrelações preconizadas pela Cultura Humanista são apresentadas como a 
solução para as atitudes de alguns colegas face à profissão em contexto de escola, com 
repercussões ao nível da cidadania democrática (Reflexão 9):  

 
A generalização destas práticas nas nossas escolas, ajudaria […] a quebrar, […] sentimentos 
de insegurança e mal-estar, relativamente à profissão docente. […] mais valia em termos de 
desenvolvimento humano, […] se partir sempre da "agenda" do outro encaminhando-o, mas 
respeitando-o na sua individualidade, no seu modo de ser e de estar. Repercutindo-se nas 
relações inter-pessoais/sociais, afastando mesquinharias e criando um espírito de cooperação, 
altruísmo, que levaria ao aperfeiçoamento/ desenvolvimento da democracia, da cidadania, do 
Homem.  

[conceptual // transformadora/interpretativa] 
 

Os dilemas já foram referidos como estratégia de formação de professores. Na 
Reflexão 10, surgem também como estratégia utilizada no ensino para que os seus alunos 
reflictam sobre valores e se tornem cidadãos conscientes e pró-activos e para promover a 
transdisciplinaridade:  

 
[…] o professor confronta-se essencialmente com problemas, […] ao professor também se 
colocam dilemas, especialmente em alturas de grandes indefinições, como as mudanças 
paradigmáticas e de acentuada convulsão social. […] a docência desenrola-se e trabalha numa 
área onde a questão dos valores, do dever ser, se põem com muita premência. […] costumo 
fazer isto. […] temos um cartaz na parede –  "O nosso espaço" – e os alunos voluntariamente 
vão assinalando acontecimentos, etc. […] vamos analisar os registos colectivamente e […] 
surgem problemas que depois dissecamos. […] as aulas são conversas alargadas que se vão 
estendendo a todas as áreas curriculares (transdisciplinaridade)  

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Esta formanda, quando faltou às sessões (cf. B) informou-se e reflectiu sobre os assuntos 

tratados. Nas Reflexões 11 e 12 descreve um projecto curricular flexível e transversal no qual os 
seus alunos intervieram ao nível do contexto social (mesosistema). Refere ainda : 

 
Não estive presente nesta aula, mas pelas informações que recolhi junto de alguns colegas 
depreendi que o assunto da aula girou à volta das seguintes ideias: 

- Metáfora da "cebola" – adaptada por Alarcão, para figurativamente dizer que o 
Conhecimento não é uma coisa dada, que se adquire num só e determinado momento, mas que 
como a cebola, vai tendo várias camadas que vão engrossando, adquirindo volume, vai sendo. 

- A partilha e estudo de casos, como estratégia para formar professores reflexivos 
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O estudo de "casos", como elemento de Formação, acontece em várias profissões, ex.: médicos, 
enfermeiros, no campo jurídico...e cada vez mais nas ditas Ciências Sociais, pretendendo 
estender-se também à Educação. 
- [transgeracionalidade] […] No desenvolvi/o de alguns projectos […] na escola, tenho estado 
sensível e consciente desse efeito transgeracional. […] Este ano o avô do Diogo...ajudou-nos na 
construção de uns brinquedos […] o ano passado a Sr.ª...veio à escola falar e exemplificar 
como no tempo da sua juventude se cultivava o linho, as canções, as danças... […]  

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
 Na Reflexão 15, analisa o texto de Canário (1999:11-19) – “A Escola: o lugar onde os 
professores aprendem” o que lhe permite autenticar algumas das posições que vai tomando ao 
longo da vida e do portfolio pois considera que o investigador põe o dedo em muitas feridas, 
contestando por exemplo a certificação de saberes independentemente da presença de 
competências – saber-fazer: 

 
O texto põe o dedo em muitas feridas. Desde logo pensar os professores enquanto colectivo, não 
no sentido corporativista, mas como a forma de resposta à complexidade da tarefa de ser 
professor hoje; ou o problema das certificações dos Saberes, independentemente da sua 
correspondência em termos de saber-fazer.  

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Como prometeu na Reflexão 10, na qual reflecte sobre a utilização dos dilemas com os 
alunos e os professores para que os valores sejam adquiridos por todos no Trabalho de 
Aprofundamento, parafraseia Kohlberg (1984, cit por Coimbra, 1990:30) e afirma que 
vivendo-se na profissão professor sempre no fio da navalha, para se sobreviver é necessário 
que se faça investigação colaborativa e se reflicta colectivamente sobre dilemas reais, sempre 
vividos solitariamente, podendo transformar estas reflexões em estratégia de formação para se 
ser professor reflexivo e para o desenvolvimento holístico dos alunos: 

 
Os dilemas foram encarados […] relativamente ao exercício da profissão docente, [...] podem 
também ser olhados como um recurso usado pelos professores no desenvolvimento moral dos 
seus alunos.[…] 
[…] o seu estudo e reflexão colectiva podem minimizar os seus efeitos nefastos e contribuir 
como estratégia de formação, no sentido de melhor entender, conhecer e saber o que é ser 
professor, com vista à construção de uma identidade. […] quanto mais conhecimento tivermos 
acerca da natureza e processos internos dos professores quando vivenciam dilemas, em melhor 
situação estamos para "dominar" e enfrentar esses dilemas, para que o professor exerça a sua 
profissão com a "serenidade" que tem de existir nas profissão que o são, sempre no “fio da 
navalha”. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Finalmente, nos Apontamentos manuscritos, faz uma síntese do que sentiu ter sido 

uma mais valia da formação recebida até àquele momento no que respeita ao ensino e 
intervenção na escola e na sala de aula: 

 
- Ensinar é dar significado, dar sentido 
- Fazer da Escola um lugar de ensinar e questionar 
- A Escola não é neutra. Como Instituição Social qualquer sociedade quer transmitir valores. 
- Considerar a profissão docente, uma profissão que se desenvolve permanentemente com 
dilemas de vária ordem. Daí a necessidade permanente de reflexão para superar, para conviver 
e sobreviver com os dilemas. 
- Estar mais atenta às aprendizagens significativas. Este conceito leva-me a interrogar-me, pois 
se o entendo, nem sempre consigo pô-lo em acção na sala de aula. 
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- A profissão de professor constitui um campo de ambivalências e conflitos 
- Confrontos que são vividos interiormente 
- Ser professor não é ter uma profissão asséptica, requer alma e emoção. 
- A Escola – não deve viver no fatalismo, mas sonhar [Eu tenho um sonho (M.L. King)] 21 
- Lembra a "qualidade da escola somos nós " e "alma/alquimia”. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

2.3.  Supervisão 

Na Reflexão 5, a Perspectiva Humanista, as categorias de intervenção de Heron e o 
conhecimento dos contextos servem de base para interpretar a actuação da formadora no 
contexto de turma, alterando o clima até então vigente: 

 
Esta aula foi um exemplo prático de muitas das teorias e conceitos que foram apresentados. 
Pois, a formadora experienciou com a turma, as capacidades processuais a deter pelo 
supervisor, quando abandonou o lado do poder autoritativo e com inteligência, coragem e 
frontalidade (que eu admirei) enfrentou o clima pesado e de ruptura que se tinha gerado na 
turma. 
Uf! Por fim as nuvens desfizeram-se, o sol apareceu, empurrou a vida, e, uma brisa fresca 
sorriu trazendo consigo o entusiasmo.  

[conceptual/ sócio-afectiva // interpretativa/ transformadora] 
 

Na Reflexão 8, considera que a “artistry” (Schön, 1983, in Alarcão, 1991) é a base de 
sobrevivência de muitos professores e acredita serem esses aqueles que já vão pesquisando 
sobre a “técnica”: 

 
No terreno da prática profissional, a técnica baseada na pesquisa, ocupa uma grande 
importância, pois baseia-se no espírito crítico, e está rodeada da tal "artistry". Foi talvez esta 
capacidade que salvou e fez permanecer na profissão muitos de nós, na profissão de professor.  

[conceptual // interpretativa] 
  
Contrapõe às atitudes de alguns colegas, em contexto de escola e de trabalho de grupo, 

o tipo de relações interpessoais preconizado pela “cultura humanista” e pelos modelos de 
resolução de problemas trabalhados na sessão. Parece que este assunto e o clima relacional de 
sinal mais positivo, criado na aula estão a contribuir para a sua motivação e empenhamento na 
formação, como veremos a seguir (Reflexão 9): 

  
Para além das particularidades e objectivos deste tipo de trabalho de grupo, a maior 
proximidade, o facto de as pessoas se exprimirem num grupo mais restrito que a turma e por 
isso menos inibitória e com mais tempo e atenção individual, possibilitou um maior 
conhecimento entre alguns elementos, e até empatia, o que não tinha acontecido até então. 
 [...] salientando o funcionamento e as principais diferenças entre ambos [os modelos Quaker e 
Surrey]. Após a apresentação do problema e questionários de cada grupo, fizemos um exercício 
de análise quanto à correcção ou erros de formulação das nossas questões ao detentor do 
problema, etc. 
 Embora hoje já seja tarde, e como o sono não chega e o assunto da aula me está a bailar na 
cabeça, vou registar alguns pensamentos/reflexões. 
Os dois modelos […] são-nos apresentados como sendo uns bons instrumentos ou estratégias 
para desenvolver nos professores […] capacidades e atitudes, acentuando a importância do 
[…] grupo no desenvolvimento pessoal e profissional do eu.  

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

                                                        
21 Esta referência é desenvolvida mais adiante na mesma reflexão . 
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3. Teorias Públicas/Privadas 

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

Muitas das teorias públicas, pesquisadas e construídas sobre estes dois temas já foram 
surgindo ao longo das secções anteriores. Tentaremos não nos repetir. Continuamos a lamentar 
a ausência da maioria das fontes. 

O texto sobre os cenários supervisivos (Alarcão e Tavares, 1987) foi distribuído nas 
primeiras sessões para que os formandos pudessem fazer corresponder as metáforas atribuídas 
aos intervenientes no processo do seu estágio nas características definidoras dos cenários. Esta 
estratégia, desenvolvida na Reflexão 1, provocou na formanda o seguinte comentário: 

 
[…] nos cenários de supervisão estudados, o que mais me impressionou e me fez pensar foi: a 
visão diversificada e muitas vezes antagónica, de pessoas que viveram na mesma época, foram 
sujeitas ao mesmo estágio, na mesma instituição. […] Julgo que isto acontece porque o sentir e 
a opinião de cada estagiário é formada por um conjunto de aspectos, desde logo: - A nossa 
personalidade, as nossas atitudes perante as situações, os nossos valores e crenças. - Cada 
estagiário é uma pessoa em desenvolvimento e por isso arrasta consigo um passado de 
experiências, transporta expectativas e desejos para o futuro que lhe moldam as opiniões. - As 
nossas expectativas e desejos. - A maior ou menor capacidade de assimilação e percepção das 
coisas. 

[conceptual/ sócio-afectiva // interpretativa] 
 
Enquadrou o seu estágio em diversos cenários, pelo que aponta para um "outro cenário 

possível" que identifica como eclético, atribuindo esse ecletismo – a ligação teoria-prática e 
algumas mudanças no sentido de dar importância ao desenvolvimento pessoal, crítico e 
interventivo do estagiário – ao contexto político português do pós 25 de Abril e às teorias de 
Freinet e Piaget, adoptadas em Portugal: 

 
[…] minha metáfora, identifiquei elementos dos vários cenários, que pela sua conjugação, na 
sistematização estudada poder-se-ão classificar de outro cenário possível. Como eu vivi a 
passagem do antes e pós 25 de Abril, inevitavelmente isso repercutiu-se no estágio. 
Numa primeira fase, predominaram a imitação artesanal e behaviorista, para na 2ª fase se 
pretender um ecletismo das várias teorias, com destaque para as Piagetianas e de Freinet, 
embora não houvesse grande consistência, porque muita coisa nova se queria entender e 
experimentar, dando campo à germinação de algo novo, no sentido de uma perspectiva de 
desenvolvimento pessoal, crítica e interventiva. 
Desenvolveu-se (evolui assim): da mera observação do modelo do professor que demonstrava 
para ser imitado; acompanhamento pelo supervisor na planificação de aulas, definição de 
objectivos e aplicação das teorias; observação da aula pelo supervisor e outros estagiários; 
crítica participada entre o supervisor e estagiários, com possibilidade de contra-argumentação 
do aluno; grande preocupação na motivação das crianças; alguma abertura à inovação até no 
ultrapassar as directrizes da supervisora; apelo à abertura da escola ao mundo exterior. 
[…] Considero que esta nova concepção de supervisão é mais adequada à escola dos nossos 
dias.  

   [conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Ainda nesta reflexão, tendo já aceite o novo conceito de supervisão no que concerne às 
alterações desejáveis na Formação Inicial de professores, vem reiterar a crença de que esse 
conceito alargado contribui para a autonomia e a abertura das escolas ao exterior. 
Fundamenta-se nos autores lidos que lhe deram acesso ao Paradigma Ecológico de 
Bronfenbrenner, sem qualquer identificação dos mesmos: 
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Ao pretender-se libertar a escola do peso do aparelho burocrático, dando-lhe autonomia e 
poder de auto-regulação, com partilha de poderes, que seja um espaço de prática democrática e 
de multiculturalidade com ao abertura ao exterior, não fazia sentido a antiga acepção de 
supervisão. Daí que a supervisão de hoje, se queira a diferentes níveis: numa dimensão vertical 
ou horizontal (por ex.: entre pares), enquadrando-a num contexto não só das práticas na sala 
de aula (micro-sistema), mas alargando-a à Escola e esta à Comunidade e ao Mundo. 
Podem assim existir diversos tipos de supervisão como forma de melhor organizar as 
respostas/acções educativas da escola […] Na Escola: Director de escola; Coordenador de 
escola, de ciclo; de um grupo de trabalho; de um projecto de escola; de prática pedagógica na 
sala de aula. No Agrupamento: Assembleia de Escola; Comissão Executiva; Conselho 
Pedagógico; Departamentos curriculares; Conselho de docentes.  

[conceptual // transformadora/interpretativa] 
 
A evolução da vertente curricular nos estágios é tratada na Reflexão 2, na qual a 

formanda distingue “supervisão” de “monitorização”, considerando que apenas a “supervisão” 
é capaz de conduzir à (re)construção das próprias práticas, a qual depende da meta-análise e da 
metacognição: 

 
...dando também lugar a um novo entendimento de Supervisão […] agora de carácter mais 
interpretativo e por isso qualitativo, com vista à avaliação e prossecução de um projecto 
curricular – Supervisão Curricular.  
1- Como muitos destes conceitos já me eram familiares, despertaram especial interesse pela 
novidade, dois conceitos: mecanismos de controlo – Monitorização/Supervisão, suas 
aproximações e suas diferenças. 
São ambos mecanismos de controlo de regulação do processo, mas a Supervisão é mais 
abrangente, pois a partir da análise, desconstrói para refazer, reorganizar, reconstruir e assim 
optimizar o processo sujeito a avaliação. 
Levantam-se questões de meta-análise e metacognição. O facto de tomarmos consciência destes 
processos internos (o saber porquê, o como e para quê) habilita-nos com determinadas 
competências que possibilitam a melhoria da nossa prática como profissionais. 
2 - […] Com a falência do modelo exclusivamente positivista como explicação, o Homem 
valoriza os aspectos qualitativos.  

[conceptual // transformadora/interpretativa] 
 

Nesta reflexão, integra também um texto de aprofundamento realizado na disciplina do 
primeiro semestre (Desenvolvimento Curricular) baseado em Roldão (1999). Nele compara o 
anterior conceito de currículo a um “espartilho” e refere o carácter de projecto do conceito 
mais recente, que aposta nos saberes de referência e nas competências pessoais e colectivas. 
Afirma pretender seguir este novo conceito curricular para poder intervir na Sociedade:  

 
[...] O conceito de currículo tem evoluído [...] diferentes abordagens teóricas [...] conceito 
estático [...] racionalismo académico [...] pêndulo oscilante [...] "espartilho"[...] esta outra 
concepção incorpora uma filosofia centrada na importância da aquisição de saberes de 
referência fundamentais e de determinadas  competências pessoais (relativas aos alunos), e até 
colectivas (relativas à escola), reconhecidas como sendo as aprendizagens que a escola deve 
garantir. […]  
Neste sentido, o conceito de currículo estende-se, torna-se elástico, permitindo enquadrar 
aspectos mais complexos do Ensino/Aprendizagem, mas enriquecendo-se e manifestando uma 
tendência eclética, na tentativa de melhor responder aos desafios, contradições e expectativas 
da sociedade do séc. XXI. 

[conceptual // transformadora/interpretativa/ reprodutora] 
 
Na Reflexão 3, defende que os professores se formem ao longo da vida nas Acções e 
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Oficinas de Formação e Círculos de Estudo, para que a consecução do novo conceito de 
currículo ocorra. Continua a defender a abertura, a flexibilidade e a dinâmica do novo 
paradigma curricular desenvolvido e supervisionado ao nível de escola. Questiona a 
interpretação dada a algumas práticas curriculares vigentes (actividades extracurriculares e o 
conceito de Projecto Educativo) bem como a própria legislação (DL no 6/2001 de 18 de 
Janeiro): 

 
Agora, surge um novo paradigma curricular, que elege a pessoa como a razão de ser da acção 
da Escola, e daí o currículo se apresentar como projecto integrador e a construir 
progressivamente, sujeito a reajustamentos, dinâmico, aberto, mais flexível e individualizado e 
onde é relevante a acção deliberativa da Escola. […] os mecanismos de auto-regulação e 
controlo/supervisão podem possibilitar a concretização desses objectivos. Esta dinâmica exige 
que se fale na necessidade de uma permanente Formação. No nosso quadro actual, a Formação 
faz-se através de: Acções de Formação creditadas; Círculos de Estudo; Oficinas de Formação. 
[…] 
O D.L. n.º 6/2001 de 18 de Janeiro é o diploma actual que estabelece os princípios orientadores 
da reorganização e gestão curricular no Ensino Básico. Expressa uma concepção de currículo 
como projecto, afasta a interpretação de Projecto Educativo como reportando-se 
essencialmente às actividades extracurriculares, (já que o currículo é entendido como a 
totalidade de aprendizagens versus competências que o aluno adquire de forma formal, 
informal e oculta). Contudo, revela um desfasamento quanto ao espírito do diploma, quando é 
definido rigorosamente o número de horas para cada disciplina nos 2.º e 3.º ciclos. 

[conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

Na reflexão seguinte (4.ª) defende que é possível alterar as práticas de Formação Inicial 
dos professores se estes forem alertados para o “princípio do inacabamento” e para o “princípio 
da auto-implicação” (Sá-Chaves, 2000b) como algo a perseguir na carreira. Por outro lado, 
também se espera que os supervisores vão progressivamente “abandonando” os seus estagiários 
(“morte simbólica do supervisor”) o que se objectiva no desenvolvimento da competência auto-
supervisiva nestes: 

 
Partindo da assunção ou até da humildade de aceitar o "princípio do inacabamento", pretende-
se que o professor, face aos desafios que a prática coloca, tome consciência de, faça uma 
apropriação pessoal consciente e crítica sobre os factos, as teorias ou valores (“auto-
implicação”). O que lhe permite uma percepção clara e contextualizada, e com o conhecimento 
emergente dessa reflexão, gerar novos conceitos e princípios orientadores de futuras acções, 
podendo traduzir-se todo este processo como desenvolvimento/crescimento pessoal e 
profissional. 
Este percurso deve levar a que o formando gradualmente vá diminuindo a acção supervisora do 
formador, substituindo-a pela capacidade de auto-supervisão. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

A Reflexão 5 faz uma síntese das características fundamentais da supervisão humanista. 
No início desta reflexão o binómio autoritário/autoritativo aparece sem distinção semântica, ao 
contrário do que aconteceu em 2.3., provavelmente em consequência da dificuldade em se 
traduzir “authoritative”: 

 
Quando desempenhamos o papel de supervisor, este deve assumir-se mais como um facilitador: 
- Que encoraja o auto-conhecimento (catalítico), dá a conhecer os aspectos mais positivos 
(apoiantes), está atento aos sentimentos (catártico).  
- Num exercício de poder-autoridade, que Underhill classifica de válido por contraposição a 
degenerado, com as facetas de poder pessoal, cognoscitivo  e não de poder-autoritativo/ 
autoritário. 



Curso 2 – Formanda 19 

                                                                                               70 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Esta reflexão baseia-se num texto nosso, organizado para sessões de formação em Supervisão 
– “O que é a competência profissional?”. Os investigadores que cita ou parafraseia são os que 
nós referimos, sem os identificar correctamente no texto. A sua paráfrase enfoca na 
dificuldade de generalização de algumas características do conceito de competência, nas 
definições apresentadas e na concepção holística do professor, como um sujeito com 
características identitárias únicas. Interpreta a definição de “competência sempre em 
construção” (Sá-Chaves, 1997) conducente a alterações nas suas próprias práticas. Considera 
ainda que é desejável que o desenvolvimento profissional ocorra em espiral, sujeito a um 
processo de supervisão, baseado na reflexividade e na competência crítica, que conduzirá a 
uma maior segurança profissional e pessoal, que permita que alguns se libertem de falsas 
armaduras e se tornem autênticos e congruentes, na aceitação incondicional do outro. No 
texto, em baixo, volta a referir o poder autoritativo em oposição a autoritário: 

 
A competência deve ser uma busca permanente, um processo para atingir o auto-melhoramento, 
[…] aproveitando-se da interacção dialéctica entre o sujeito e a complexidade da situação 
ecológica que se repercute (prospectivando-se) num saber fazer. 
É também uma atitude prática que pressupõe auto-implicação, envolvimento, e 
consequentemente leva ao auto-conhecimento e ao Conhecimento que permitirá um desempenho 
melhor nas acções futuras. Figurativamente, é um desenvolvimento em espiral que à medida que 
se eleva vai adquirindo um campo mais alargado, diria, de refinamento da estrutura do e como 
sujeito, e como profissional.  
O processo de reflexão crítica leva a que nos conheçamos melhor, que tomemos consciência do 
nosso eu. […] educativa enquanto professores ou supervisores, sejamos nós próprios capazes 
de nos despojarmos de "falsas armaduras" e assim, pela nossa autenticidade e congruência, 
aceitemos as diferenças do outro, numa perspectiva humanista, ajudando-o no seu próprio 
crescimento. Num exercício de poder-autoridade, que Underhill classifica de válido por 
contraposição a degenerado, com as facetas de poder pessoal, cognoscitivo […]  

[conceptual //transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
A questão das características que a formação de professores deverá assumir, para 

permitir a construção da competência profissional antes referida é apresentada do seguinte 
modo, na Reflexão 6: 

 
[…] a resposta passará sempre por entender a  Pessoa em permanente desenvolvimento 
(princípio do Inacabamento); numa visão complexa e holística, onde a Pessoa em Formação se 
desenvolve a vários níveis: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver com os 
outros, aprender a Ser. 
Trata-se do direito e do dever de reconstruir sucessivamente a nossa Pessoa nas duas 
cambiantes pessoal/profissional; de perseguir a autonomia versus liberdade, para atingir a 
competência; de ser responsável, coerente e autêntico, fruto de uma competência científica pelo 
acesso a novas informações; de um conhecimento a nível intra e interpessoal que se vai traduzir 
num saber-fazer (competência pedagógica). […]  
Também considero que no paradigma actual deve prevalecer um modelo de ecletismo onde 
estejam presentes as características que Dewey (1933) indica  como essenciais: a abertura de 
espírito, entusiasmo e responsabilidade.  
[…] sendo necessário cultivar uma atitude de desassossego e anti-dogmatismo. […] um 
questionamento[…] persistente sobre as nossas convicções e acções. 

    [conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

Na reflexão seguinte (7.ª) continua a discorrer sobre o professor-investigador com base 
em Shulman (1999), mostrando agradar-lhe este envolvimento dos docentes na investigação até 
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porque valoriza o papel do professor na sociedade: 
 
Subjacente a todo o texto de Shulman, está a ideia do professor investigador que investiga 
sobre, com e para os alunos, construindo um conhecimento contextualizado, que por isso 
mesmo é significativo. 
 Agrada-me esta ideia, pois julgo ser o caminho para a verdadeira autonomia do professor e 
desta forma atingir o estádio de competência profissional, que o liberta do papel de funcionário 
público. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

Na sequência do que acabou de afirmar, na Reflexão 8, aceita as razões da crise 
profissional apresentadas por Schön (cit. por Alarcão, 1991), interpreta conceitos e teorias de 
Schön e Alarcão e atribui valor ao conhecimento tácito e ao intuitivo, que parecem ter 
orientado as suas práticas no passado. Preconiza alterações à formação profissional através da 
reflexão sobre problemas reais e integra as funções atribuídas ao supervisor na maiêutica 
socrática e na perspectiva humanista da formação: 

 
Segundo Schön, na sociedade actual há uma crise de confiança nos profissionais (de qualquer 
profissão) recém formados. […] a formação ministrada nas Instituições de Formação, não os 
preparou para enfrentarem a multiplicidade de situações novas/problemáticas […]  

[…] pela referência às competências […] dos bons profissionais (que devemos observar não 
para copiar, mas para apreender ensinamentos que nos ajudem na nossa própria actuação), 
que se manifestam num saber sólido, consistente e coerente, resultante de uma sabedoria 
intuitiva, sensibilidade artística, de um conhecimento tácito (conhecimento na acção) e que lhes 
permitem agir com originalidade em contextos imprevisíveis, de incerteza e conflito […] tomar 
as decisões apropriadas, nas zonas de indefinição que os caracterizam. 
Engenho e arte conjugam-se numa inteligência agente para actuar com eficácia […] para 
Schön, a actividade profissional (incluindo-se também o ensino) […] de actuação inteligente e 
flexível, situada e reactiva, é o produto da mistura integrada de conhecimentos científicos, 
técnica e arte […] "artistry". 

[…] o acontecimento-surpresa (problema/incerteza), que desestrutura, […] faz intervir 
estratégias de "reflexão-na-acção", numa postura dialogante com a realidade, e que actuam 
sobre ela, […] 
Este processo também pode recair sobre a acção, pensar, reflectir para trás (backtalk) ou 
reflectir sobre a reflexão na acção (metacognição). […] a Formação de Profissionais deve 
incluir uma forte componente de reflexão, a partir de situações reais. Pois aprender a pensar é 
a única forma de resolver questões de escolha entre teoria ou prática, de uma forma dialéctica. 
Esta epistemologia da prática defendida por Schön, dando primordial relevo ao conhecimento 
experiencial […] Pressupõe a assunção de uma postura de empenhamento auto-formativo 
permanente, […] autonomizante, libertando o profissional de servilismos hierarquizantes e 
burocráticos, […] o papel do formador/supervisor não é tanto ensinar, dar receitas estáticas, 
mas ser um facilitador, um conselheiro ("coach"). […] ajuda a desocultar os outros sentidos de 
uma realidade que inicialmente parece caótica, demonstrando, aconselhando, 
questionando..mas também indicando regras e conceitos fundamentais que podem ser auxiliares 
do  processo reflexivo. 
No fundo, trata-se de exercer a maiêutica socrática, facilitando a aprendizagem numa 
perspectiva humanista.  

[conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

O desenvolvimento do indivíduo nos grupos (família, amigos, aldeia, escola, clube, 
partido, país), como uma forma de combater os efeitos nefastos do isolamento, é retomado na 
Reflexão 9 na qual regressa aos modelos de resolução de problemas Quaker e Surrey 
enunciando uma teoria pessoal sobre o desenvolvimento e formação do professor. Termina 
citando Freire (1995: 109-111) no que respeita ao valor da intuição na compreensão dos outros: 
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O desenvolvimento de cada pessoa opera-se sempre no seio de grupos, mais ou menos 
alargados, desde logo a família, […] o país, etc. […] conhecido o efeito nefasto de muitas 
situações de solidão forçada, de exclusão dum grupo..., e da capacidade tranquilizante, 
protectora e incentivadora que nos transmitem […] as já distantes reuniões ou conselhos de 
família para ajudar a resolver problemas, etc. […] 
Daí aceitar plenamente esta ideia do papel do grupo na formação do EU, permitindo-lhe 
ultrapassar as situações de ilusão, que a mera descrição dos fenómenos ou da nossa prática 
não faz, transitando assim para um estádio de explicação ou significação. […] 
Ninguém se forma no vazio, a identidade pessoal e profissional constrói-se, edifica-se em 
interacção. Formar-se supõe troca de experiências, interacções sociais, aprendizagens... Um 
percurso de vida é assim um percurso de formação. […] 
O ser-se reflexivo, dito por mim em termos populares e de modo simplista é “não andar na 
profissão por ver andar os outros.” […] podemos ser auxiliados, encaminhados pelo grupo dos 
nossos pares, que nos confrontam com questões, em ambiente cordial e de "modo não 
degenerado". […] 
Quando se fala também se ouve com o corpo todo. A este propósito Paulo Freire diz: "É meu 
corpo inteiro que socialmente conhece (...) Para mim, a intuição faz parte da natureza do 
processo de fazer e do pensar criticamente o que se faz (...) entender a realidade que inclui não 
somente o momento da reflexão, mas o momento empático da compreensão e de sentimento 
com o resto das pessoas que você está tentando compreender." 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
Encontra em Fullat (cit por Amaral, 1999, in Dias) a dimensão temporal do 

desenvolvimento de cada um de nós (Reflexão 10): 
 
E se a vida de cada um de nós tem três tempos: o presente das coisas passadas, das presentes e 
das futuras, como refere Octavi Fullat, é de notar o carácter dialéctico do presente. Interessante 
é também a expressão que o mesmo filósofo atribui a um monge […] exprimindo a mesma ideia: 
"vida vivida, vida havida e vida a haver".  

[conceptual // interpretativa/reprodutora] 
 

Deu o título Conceito de transgeracionalidade e sua importância educativa a um bloco 
da reflexão seguinte (11.ª). Percebe-se que se baseia em Sá-Chaves (2000b), mas não há 
identificação da fonte. Nesse texto critica a atitude da sociedade face aos mais idosos e as mais 
valias educativas decorrentes da criação de uma relação interpessoal transgeracional, como 
aquela que ocorre no filme “A Casa do Lago”: 

 
 A interacção entre contextos, entre microsistemas provoca um conhecimento mais enriquecido 
[…] Há que revalorizar esta dimensão social, política e moral da convivialidade e 
aprendizagem conjunta das pessoas, nos diferentes patamares da vida. […] 
Vão surgindo exemplos práticos e felizes deste conceito. Por ex.: no mesmo edifício funciona um 
lar de 3.ª Idade ou de Dia e um Jardim Infantil ou escola, com espaços que são partilhados 
pelas diferentes idades. […] Recordo um filme [...] – A Casa do Lago com C.Hepburn e H. 
Fonda. […] Retrata primorosamente esta noção de transgeracionalidade. Um casal de idosos 
nos oitenta anos, em casa de quem é "despejado" um garoto de 13 anos, criado num meio 
citadino, dá uma lição de vida, conseguindo até que o rapazola goste das férias forçadas. 
Criam-se cumplicidades e esbatem-se idades. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
No sentido de conseguir a cooperação entre professores e que estes dêem a conhecer as 

suas teorias privadas, na Reflexão 13, invoca Julien Edge (cit. por Amaral, 1994) e Camus (s. 
ref. bibl.) e mais uma vez defende o professor que investiga as suas práticas e partilha os 
resultados, accionando o princípio do “efeito multiplicador da diversidade” (Sá-Chaves, 2000b) 
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que a metodologia de casos proporciona: 
 
Parafraseando Julian Edge, o professor reflexivo não é aquele que sabe um monte de teorias 
que os outros formularam, mas aquele que reflecte, teoriza sobre as suas práticas, num esforço 
interpretativo, para novamente reconstruir e possibilitar mudanças na sua prática. 
Contudo, neste processo reflexivo, "o observador é o observado" (Camus), e daí algumas 
dificuldades no distanciamento que a teorização exige. […] com espaços de cooperação, 
corresponsabilização e partilha.  
A metodologia de casos reafirma o significado do eu, do outro e dos contextos. […] as teorias 
privadas de cada professor constituem […] porções significativas do seu conhecimento da 
profissão. Os casos são como que recortes, retalhos de realidade/ensino, […] o "efeito 
multiplicador" que a diversidade e pluralidade dos casos gera, permite uma abordagem 
investigativa mais compreensiva e qualitativa do Ensino, numa visão holística. 

[conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
Na Reflexão 14, retoma a perspectiva humanista da supervisão aquando da análise de 

um texto de Moreira, Lalanda e Amaral (1994), retirando deste mais algumas características 
deste tipo de supervisão, que considera o único capaz de respeitar a Pessoa. Não deixa contudo 
de apontar os aspectos menos conseguidos pela supervisora “retratada” no texto, expandindo a 
interpretação das autoras: 

 
Em termos de ideal, de filosofia estruturante de um sistema de Ensino, não tenho dúvidas que a 
perspectiva Humanista é a que mais dignifica a Pessoa seja ela formando ou professor 
/supervisor. 
Porém como as autoras do texto referem na conclusão, uma das dificuldades de implementação 
é a existência de uma avaliação quantitativa. Nos tempos que correm onde prevalece o "salve-
se quem puder", a concorrência e disputa por uma nota que permita entrar no mercado do 
trabalho, onde as técnicas se sobrepõem à experiência emocional..., honestidade e 
solidariedade entre alunos tem um sentimento estranho. […] desnecessário a supervisora estar 

sempre como que a pedir desculpa por qualquer indicação, sugestão ou reparo […] se a 
intenção é criar um clima empático e propício ao diálogo (que aparentemente esteve ausente) o 
ambiente deve ser mais solto e autêntico. Talvez a presença do gravador tenha sido inibidora. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Ainda nesta reflexão e com base no mesmo texto, interpreta metaforicamente o “tacto 
pedagógico” (Van Manen, 1991), aplicando-o ao contexto descrito: 

 
Não conhecia Van Manen. Achei a expressão tacto-pedagógico interessante, embora o termo e 
a semântica seja muitas vezes aplicado quando se ouve: "este professor sabe tocar, marcar os 
alunos". […] A expressão tem subjacente o bom-senso necessário nestas relações, para que 
aconteça o equilíbrio entre a perspectiva pessoal do formando e a do supervisor enquanto 
criador de situações de aprendizagem. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Adopta Canário (1999) no que respeita à defesa de uma reconfiguração da profissão 
de professor com base numa formação centrada local de trabalho, nos conflitos entre a pessoa 
e o profissional (cf. Diário de Torga, em 2.1.) no seu envolvimento e na identidade da sua 
pessoa, a qual poderá reconstruir e dar sentido às suas práticas e desenvolver competências 
(Reflexão 15). Deste modo considera que as escolas se poderão tornar em “casas com alma” 
demonstrando maior optimismo do que Arsélio Martins:  

 
Pondo a tónica no problema da Formação dos Professores, inicial ou contínua, [Canário] 
sustenta que ela deve ocorrer privilegiadamente em contexto de escola/trabalho, onde se 
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articulam as dimensões pessoal, profissional e organizacional, para assim as competências se 

produzirem, implicando cada sujeito como o principal recurso da sua formação, através da 
lucidez/reflexão, fazendo do professor um reinventor das suas práticas e um construtor de 
sentido, num processo de construção identitária, resultante do confronto entre o percurso 
biográfico e o profissional, que se traduz numa nova reconfiguração profissional do professor. 
[…] 
O chamar-se à atenção para o entendimento do professor como profissional da relação, com 
função essencial do ensino, professor construtor de sentido, transformando as escolas "em 
casas com alma" onde se cria cultura […] 

[conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

Charlot (1997, cit por Canário, 1999) e Sartre ajudam a reiterar a sua defesa da aprendizagem 
ao longo da vida, a qual depende da liberdade que todo o homem deve possuir para se poder 
desenvolver: 

 
A formação citada no texto, com referência a Charlot (1997) "(...) cada pessoa está, desde que 
nasce, obrigada a aprender, segundo um processo permanente que se confunde com uma 
produção de si, por si", é emblemática, mas à qual me apetece acrescentar: com e para os 
outros. Sartre falava que o Homem está condenado a ser Livre. É um pouco assim, são marcas 
da hominização.  

[conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
No Trabalho de Aprofundamento, sobre o uso de dilemas em educação, baseia-se 

principlamente em Caetano (1997), nas referências a Peretz e Kraemor-Hayon (1997), em 
Lampert (1985:2-3) e em Kohlberg (1984, cit por Coimbra, 1990:30): 

 
Definições de dilema e comparações com o conceito de problema. O que pode incluir o conceito 
de dilema? Conflitos entre alternativas de acção não circunscritas a um tempo e um espaço 
particular; conflitos entre a acção e o pensamento; conflitos entre posições valorativas 
antagónicas de um mesmo curso de acção; contradições entre o pensamento e a acção do 
professor e os próprios condicionalismos da situação objectiva que lhe é exterior. Questões 
dilemáticas mais enunciadas pelos professores (segundo Caetano, 1997:197) ocorrem 
predominantemente sobre: "Contexto de relação professor-aluno; contexto organização 
curricular; contexto de avaliação; e contexto institucional. […] 

[conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

Nos Apontamentos manuscritos, já identificados anteriormente, pretende alterar as 
crenças generalizadas sobre o efeito nocivo do conflito, reconhecendo-lhe características 
desenvolvimentistas: 

 
Modificação da crença comum de que o conflito constitui uma forma negativa de comunicação 
�  pontos de vista diferentes � acesso a estádio de desenvolvimento mais elevado, num clima 
de confiança e tolerância �  promover simultaneamente o raciocínio.  

[conceptual //transformadora/interpretativa] 
 

Por fim, elenca alguns dos aspectos ou princípios básicos da supervisão a ter em consideração, 
quando se adopta o conceito de professor – ser inquieto que se questiona, auto-supervisiona e 
partilha, com abertura de espírito e reflexivo que pensa antes de agir –  sintetizando-os do 
seguinte modo: 

- Princípio do inacabamento: o Professor deve ser um ser inquieto, questionar-se  
- O valor do grupo, da partilha, abertura de espírito 
- Pensar antes de agir.        

[conceptual // transformadora/interpretativa/reprodutora] 
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3.2. Ensino (fornecidas, pesquisadas, construídas) 

 
Como temos vindo a reparar, as teorias até agora mencionadas geralmente relacionam-

se com a supervisão/formação de professores, interligando-se frequentemente com as teorias 
de ensino. Assim, categorizámos muito poucos indicadores para colocar nesta secção. 

Na Reflexão 2, reiterando o papel social da escola, autentica algumas das suas teorias 
práticas quando desenvolve actividades intercontextuais: 

 
Por todas as escolas onde leccionei, procurei aproveitar os saberes e influências do exterior, do 
meio familiar e local da zona de inserção da escola. […] esta tinha um papel importante a 
desempenhar (função social da escola), não só pela instrução, mas também como que o semear 
da curiosidade e da inquietação que pudesse vir a influir na evolução da Sociedade […] Na 
tentativa de fazer esta ponte, que agora sei chamarem-se "transições ecológicas", usei de 
expedientes "simples", como por ex.: visitas a locais de interesse e com ligação a assuntos ou 
conteúdos a serem trabalhados na escola; […] Por vezes foi difícil ultrapassar algumas 
barreiras, nomeadamente de colegas de escola, por medos e receios […] o conceito de 
transições ecológicas tem uma dimensão mais complexa. […] prefiro dar passos pequenos mas 
possíveis do que  ficar à espera dos momentos e circunstâncias perfeitos e ideais. 
No fundo, trata-se de tornar a utopia possível! 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

Justifica o uso da analogia e da metáfora como estratégias de transmissão de 
conhecimento (Reflexão 4) e como forma de descodificação do sentido dos conceitos a passar 
aos seus alunos. Afirma que as começou a utilizar de modo intuitivo e por verificar a adesão 
dos alunos a essa estratégia: 

 
Partilhei com a turma a analogia que me ajudou este ano a resolver um problema de ortografia. 
Perante a persistência na confusão entre "vêm" e "vêem", chamei à atenção que se vê com dois 
olhos, então quando o sentido for este é com dois e. Resultou!  
[…] Possibilita-lhes extrair o significado recorrendo aos seus campos, aos seus contextos 
habituais de representação e de experiência. […] obriga a raciocínios de compreensão e 
descodificação de sentidos, que considero úteis para o desenvolvimento intelectual das 
crianças. […] recorro com frequência à metáfora como estratégia para facilitar a comunicação 
na transmissão de conceitos e ideias, que de alguma forma considero de difícil apreensão pelos 
alunos. […] 
Muitas vezes em substituição do discurso metafórico, utilizo as demonstrações, exemplos e 
analogias. Esta prática repercute-se nos próprios alunos que também já muitas vezes usam o 
estratagema. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 

No Trabalho de Aprofundamento para além do tema central – Dilemas na Docência – 
também nos apresenta conceitos de docência e de educação fundamentados nas suas crenças 
político-sociais, reveladas ao longo do Portfolio: 

 
Docência...actividade cuja função primeira é educar: formar alunos e contribuir para o seu 
desenvolvimento pessoal e social. […] educação para os valores […] que orientem a vida para 
o BEM mais a integração plena e consciente na Sociedade.  
Em contexto educativo é necessário adoptar-se um conceito de Dilema mais alargado e eclético 
[…] dada a complexidade dos interesses em jogo e a própria natureza teleológica do acto de 
educar, onde todas as decisões têm componentes axiológicas (valores) e técnicas.  
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[conceptual/sócio-afectiva22// transformadora/interpretativa] 
 
 

II – Evolução do posicionamento do autor(a) perante o portfolio e sua 
construção  
 
Passamos a cruzar os dados integrantes do portfolio reflexivo, com as respostas ao 

questionário de avaliação sobre a experiência de construção deste, mantendo a organização 
utilizada nos anteriores, isto é, a nomenclatura constante na matriz de análise dos Portfolios. 
Centramo-nos no segundo macro-tema B. O Portfolio e em todos os subtemas de 4. 
Documento pessoal de desenvolvimento profissional nos quais integraremos as unidades 
de registo consideradas essenciais quer neste, quer no outro instrumento. 

 
4.1. Conceptualização/construção 

No que respeita a este subtema começamos por transcrever o acróstico, datado de 9 de 
Junho de 2001, colocado no seu início, que nos apresenta o objecto do portfolio reflexivo e a 
sua potencialidade para revelar o seu autor e desenvolver neste a competência profissional 
encarada como construção permanente:  

 
Para ajudar a reflectir 
Organizar o pensamento 
Reconstruir o saber 
Transformar o amanhã. 
Fazer e saber fazer 
Onde o próprio aprendente 
Liberta a pessoalidade, e o 
Inacabamento consciente 
Opera a tua Competência! 

 
No Questionário centra-se na construção do Portfolio na seguinte questão23: 
 
Questão 1 a) […] relativamente a muitas aulas, em casa quase me limitei a passar a escrito as 
reflexões, ligações ou ideias que me afluíram de imediato no decorrer das aulas, relativamente 
ao tema tratado.  
Contudo, ressaltou a necessidade de manter uma atitude de abertura e reflexão permanente, 
como sendo uma postura inerente ao ser-se professor. 
[…] o esforço do registo leva a organizar melhor as ideias, as reanálises; a procura da palavra 
certa ajuda a conceptualizar; a concretização vincula-nos; a narrativa expõe-nos mas permite 
que cada um se vá auto-investigando. 

[conceptual/ sócio-afectiva // transformadora/interpretativa] 
 
Na Questão 2, esta formanda manifesta-se sobre o modo como encararia a hipótese 

de construir outros Portfolios reflexivos para ser avaliada a outras disciplinas deste curso de 
complemento de formação e justifica o seu posicionamento, ao afirmar:  

 

                                                        
22 Dado que esta unidade de registo se baseia numa matriz identitária ideológica de cariz político, social e 
educativo, sustentado ao longo do portfolio reflexivo, consideramos haver um envolvimento sócio-afectivo, 
apesar de não utilizar o “eu” pelas características mais “científicas” desta secção.  
23 Os sublinhados simples nas respostas aos questionários são nossos.. 
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Com relativa tranquilidade. Mesmo nas ditas aulas tradicionais, sempre gostei de acompanhar e 
reflectir sobre o que se falava. Não era raro o assunto da aula acompanhar-me para fora da 
escola.      

[conceptual // interpretativa / transformadora] 
 
Seguem-se os dados recolhidos no próprio Portfolio Reflexivo, categorizados neste 

subtema. Na Reflexão 1 cita Sá-Chaves (2000a), a sua descrição de portfolio reflexivo e a 
potencialidade formativa e avaliativa do mesmo, inserindo-o na categoria das narrativas 
autobiográficas. Não deixa porém de referir a rejeição generalizada na turma, avançando 
algumas hipóteses explicativas. Questiona a formadora e o próprio portfolio como 
instrumento de formação e avaliação, mas como se verifica adiante ainda não estava na posse 
de toda a informação sobre o processo:  

 
Logo ali, na aula, fui-me interrogando porque estávamos a reagir tão mal à ideia do Portfolio? 
Eu compreendia as razões apresentadas [elenca as vantagens por nós apresentadas 
relativamente às outras formas de avaliação]. […] o sentimento de rejeição persiste. […] 
postura "preguiçosa", de comodismo e de acomodação à rotina, falta de abertura de espírito ao 
que é novo, receio da autenticidade e do confronto com as nossas experiências, medos e receios, 
fundados em juízos preconcebidos, ou consequência dos boatos sobre a dificuldade da 
realização do portfólio? 
E então onde está o efeito positivo do portfólio? E as situações de desigualdade...maior ou 
menor disponibilidade de tempo, […] nem todos os formandos exercem funções lectivas ou são 
titulares de turma? "...passei o domingo a fazê-la [reflexão]" Levará isto a efeitos positivos, a 
mudanças efectivas e duradouras nos comportamentos, transformando-os assim em professores 
reflexivos? Tenho algumas dúvidas? Ocorrem-me 3 perguntas: 1 – Se nesta caminhada de 
descoberta e construção, que deverá ser o portfólio, onde o formador também está presente, até 
pela melhor ou pior forma como orienta todo o processo formativo das aulas, porque é que no 
final só o formando é avaliado? 2 – Estas reflexões individuais e que não são partilhadas com a 
turma, não induzirão a um fechamento do professor como profissional sobre si próprio, as suas 
práticas, valores, crenças com a consequente desvalorização do papel do grupo, com apoio ao 
crescimento uns dos outros? 3 – Pretende-se que através do questionamento constante o 
professor seja um professor reflexivo, que oriente e desenvolva a sua prática. Mas para quê? Só 
se for para estar permanentemente vigilante, ser mais autónomo e assim menos subserviente ao 
esquema carreirista do funcionário público. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 
Mais adiante, na Reflexão 4, continuando a basear-se em Sá-Chaves (2000a), parece 

começar a aceitar as razões invocadas pela formadora para a sua imposição, ao considerar 
que o Portfolio se integra bem no conceito de formação, defendido na disciplina, na medida 
em que promove o conhecimento do próprio e a metacognição, a autonomia, o 
desenvolvimento holístico e constante e atitudes mais positivas nas relações interpessoais: 

 
O Portfolio reflexivo, como forma de adestrar o espírito à crítica e tomada de decisões 
coerentes, permite que o professor adquira asas próprias, tornando-se cada vez mais autónomo. 
Ao proceder a uma selecção da informação e estruturação do pensamento/ conhecimento põe 
em evidência o nível de reflexividade atingido: (três níveis: narrativo/ reflexivo/meta-reflexivo). 
Numa filosofia que integre novas perspectivas acerca do que deve ser a formação de 
professores, o ensino, a aprendizagem, os novos valores nas relações, a avaliação e a 
supervisão, os Portfolios reflexivos são apresentados neste texto, como um novo instrumento 
avaliativo, alternativo às formas tradicionais. Com mais possibilidades de se atingir um estádio 
de consciencialização, que proporciona um conhecimento do professor enquanto pessoa em 
desenvolvimento (inacabamento), dos saberes específicos da sua profissionalidade e do 
conhecimento sobre o próprio Conhecimento (metacognição: ter consciência dos processos de 
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regulação que a pessoa fez para pensar) 
[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa/reprodutora] 

 
O texto de Shulman (1999) deu o mote para a Reflexão 7, baseada na sua análise e 

discussão em pequeno grupo, prometendo vir a pensar um pouco mais sobre o assunto, o que 
começa a fazer ainda nesta reflexão, dando mais um passo para a aceitação do portfolio como 
contributo para uma mudança efectiva das práticas ao proporcionar uma reflexão mais séria: 

 
[…] ideias […] suscitou a análise […] em grupo, […] são fundamentalmente: – reconhecer que 
[…] faz a apologia do paralelismo entre ensino e investigação; – considerar o Portfolio da 
disciplina como um instrumento que permite a estruturação de um processo de investigação, e 
assim contribuir para o conhecimento sobre o ensino. […] Vou pensar um pouco mais sobre o 
assunto. […]  
O Portfolio surge aqui como um processo operativo de fazer investigação no ensino, como um 
processo de registo, que proporciona reflexões e análises mais sérias, mais consistentes e que 
por isso vão potenciar mudanças efectivas nas práticas. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

Consideramos que a rejeição pessoal continua a atenuar-se na Reflexão 10, pois já 
começa a reconhecer algumas vantagens de manter um Portfolio quando afirma:  

 
Faço mais do que ponho no papel, embora procure fazer do obrigatório documento de reflexão 
crítica, um momento de paragem e questionamento da minha Prática Pedagógica. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

A Conceptualização/Construção do Portfolio só volta a surgir nos Apontamentos 
manuscritos, nos quais refere que uma vez construído constitui uma unidade coerente 
reveladora dos altos e baixos do seu autor, na medida em que Não há momentos estanques, que 
se possam diferenciar ou sobrevalorizar, tudo formou uma unidade coerente. 

 
4.2. Dificuldades  

O Questionário fornece unidades de registo sobre as dificuldades pessoais em duas 
questões, apesar de ser a terceira questão que pretendia recolher esses dados: 

 
Questão 2 – o problema é quanto às dificuldades ou exigências inerentes à escrita como: maior 
esforço de concentração, tempo disponível e estruturação da expressão. 
 
Questão 3 – Principalmente a falta de tempo para escrever as reflexões, dado o tempo que 
mediava as aulas (1 semana), tendo em conta as exigências profissionais/familiares diárias a 
conjugar com este Curso de Complemento de Formação em regime pós-laboral. […] falta de 
tempo para ser “rato de biblioteca” e procurar e consultar bibliografia para aprofundar alguns 
temas abordados. […] falta de clareza e indefinição quanto a alguns aspectos a contemplar no 
Portfolio e que viriam ser significativos para a classificação final […] falta de tempo para fazer 
alguns trabalhos empíricos que poderiam enriquecer o Portfolio […] falta da capacidades ou 
artes no domínio da escrita. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 
Apresentando as dificuldades apresenta também sugestões para ultrapassar algumas 

delas:  
 
Questão 2 – Concordo que ao nível destes Cursos, o trabalho deve estruturar-se bastante na 
reflexão, análise e discussão de textos. Agradava-me que isso fosse realizado essencialmente no 
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tempo das aulas, com apresentação das conclusões ao grupo/turma, possibilitando a partilha 
entre todos alunos, evidenciar capacidades, por ex., argumentação ou outras complementares 
para uma avaliação mais justa, e por outro lado, punha cobro a tentações de “embuste” quanto 
à autoria e veracidade das reflexões. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 
No portfolio reflexivo, as unidades de registo sobre as dificuldades pessoais e da 

turma surgem na sequência do anterior subtema, auto-questionando-se, pondo em causa a 
estratégia de avaliação e tentando encontrar justificação para a reacção generalizada de 
rejeição. Assim na Reflexão 1: 

 
As coisas não correram muito bem nesta primeira aula! Quanto a mim, e a título de desabafo, já 
me pedem para fazer um exercício catártico, escrevendo […] No 1º semestre... O modelo 
avaliativo adoptado por negociação entre formandos/professores, foi o de trabalho de grupo. É-
nos agora proposta/imposta uma nova forma avaliativa: a realização de um Portfolio reflexivo 
e mais um trabalho de aprofundamento. Logo ali, na aula, fui-me interrogando por que 
estávamos a reagir tão mal à ideia do Portfolio?  
[…] derivará também de factores, como por ex.: falta de tempo por exercerem a docência e 
estarem a frequentar um curso em horário pós-laboral...grande esforço e prejudicando as horas 
de descanso? Antevisão de uma actividade que exige esforço para além do habitual? 
Dificuldade relativamente à escrita mais a dificuldade de tirar apontamentos? Receios e 
insegurança...algo novo...base de uma avaliação quantitativa que por falta de tempo não 
permitirá alguns dos aspectos que considero positivos...acompanhamento pela formadora, 
esclarecimentos e novos reencaminhamentos. Corre-se o risco de enveredar por um caminho e 
seguir até final e só quando da classificação/avaliação, verificar que não era por ali. Mas já é 
tarde.  

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 
A sua crítica inicial à imposição do portfolio parece estar menos agressiva, mas na 

turma continua a rejeição, à qual se refere em termos metafóricos, na Reflexão 3: 
 
Nota: emocionalmente a rejeição do Portfolio continua generalizada, apesar do esforço da 
Formadora para que o pensemos enquanto profissional docente, enquanto pessoa em formação, 
enquanto desenvolvimento profissional. Nuvens muito negras cobriram o céu desta aula. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

Na Reflexão 5, volta ao discurso menos positivo em relação à escrita, o qual nós 
entendemos como uma crítica velada à imposição do portfolio, atribuindo propriedades 
igualmente catárticas ao diálogo frontal e autoritário da formadora com os formandos: 

Nesta situação, o diálogo olhos nos olhos formadora/formandos, foi mais catártico do que a 
escrita! 
 

Uf! Por fim as nuvens desfizeram-se, o sol apareceu, empurrou a vida, e, uma brisa fresca 

sorriu trazendo consigo o entusiasmo.
24 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 
Já afirmámos que a sua atitude face ao Portfolio parecia menos agressiva. Viemos a 

confirmá-lo na medida em que nos Apontamentos Manuscritos apresenta mais aspectos 
positivos na construção do seu Portfolio do que dificuldades (apenas uma). Relacionamos 
esta Dificuldade em escolher o que colocar no Portfolio, com a afirmação inserida em 4.1. 
(Reflexão 10 – Faço mais do que ponho no papel), pois ambas nos dão a noção de que escrevia 

                                                        
24 Repete esta expressão diversas vezes. 
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realmente as suas reflexões e depois as triava.   
 

4.3.  Valor Formativo 

Como fomos verificando ao longo do portfolio e acabámos de afirmar em 4.2. a 
aceitação desta estratégia de desenvolvimento e de avaliação tornou-se evidente no final, bem 
como nas unidades de registo incluídas nas respostas às Questões 1a e 1b: 

 
Questão 1a – Talvez, no meu caso, as vantagens se devam mais ao exercício da escrita, 
propriamente dito, do que às características do “Portfolio reflexivo”. // Normalmente, seguindo 
com alguma atenção um assunto que se está a discutir, vou naturalmente reflectindo e 
transpondo-o para as minhas experiências/vivências, neste caso, a prática-pedagógica, fazendo 
ligações e pontes com várias áreas do conhecimento, de forma crítica e autocrítica. […] 
reforçou a ideia de que é através da reflexão que se combatem as rotinas e se constrói a 
competência profissional, na dimensão individual e colectiva. […]“tranquilizou-me”, deu-me 
alguma segurança por saber confirmadas algumas teorias privadas, por autores reconhecidos. 
Até mesmo a “generosidade” de algumas notas de avaliação dos Portfolios pode ter gerado um 
sentimento de autoconfiança que no futuro vá incentivar trabalhos de reflexão e análise da 
prática pedagógica. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
Questão 1b – Querendo ser verdadeira, não posso dizer que foi através e tão só, da elaboração 
do “Portfolio reflexivo” que adquiri capacidades ou atitudes de: curiosidade, implicação, 
crítica e autocrítica, abertura de espírito, reflexão, questionamento permanente, inacabamento, 
mecanismos de metacognição, etc.  
Não foi o milagre da Revelação! Porém, algumas arestas foram limadas, fui confrontada 
comigo e com outras visões e perspectivas ... por isso, melhorei e cresci! 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

O seu portfolio também nos dá evidência deste desenvolvimento, que na sua opinião 
foi também o resultado dos conteúdos da disciplina. Por uma questão de sequência temática, 
vamos referir primeiro a Reflexão 17, na qual, alguns meses antes de responder ao 
questionário, já pensava do mesmo modo: 

 
Terminado este trabalho [portfolio], e no que respeita a esta disciplina, tenho a dizer que 
adquiri e integrei conceitos, teorias e conceptualizações que se me afiguram pertinentes e 
significativas e me permitem um enquadramento mais concreto e objectivo, como profissional. 
Constituem um chão, terra firme, que me possibilita percorrer caminhos que antes só, 
desfocadamente, imaginava. Tive mesma a satisfação de saber confirmadas por autores 
reconhecidos, algumas concepções e práticas empíricas, que agora se encontram melhor 
fundamentas e estruturas. Na realidade só conseguimos saber melhor quem somos, como somos 
e porque somos, se conhecermos a globalidade teórica em que nos integramos.     

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

Retomamos agora, na habitual ordem cronológica, os indicadores de valor formativo 
do portfolio reflexivo, incluídos no mesmo. Na Reflexão 1, já afirmámos antes que 
pertencendo à turma que rejeitava liminarmente esta estratégia, parece concordar com Sá-
Chaves (2000a) em termos teóricos: 

 
Em suma, como alguém disse "uma estratégia de desocultação, para ajudar a pensar" 
...alguns dos aspectos que considero positivos ...acompanhamento pela formadora, 
esclarecimentos e novos reencaminhamentos. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 
 Como referimos em 4.2. a Reflexão 4 já aponta no sentido da progressiva aceitação, 
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enquanto considera que o Portfolio reflexivo, como estratégia de avaliação, se fundamenta 
num conceito mais justo e abrangente. Porém, como na Reflexão 1, está ainda muito 
dependente do texto de Sá-Chaves (idem) no registo a negrito dos enfoques da avaliação: 

 
Os objectivos e finalidades em que se fundamenta o Portfolio, pressupõem um novo conceito de 
avaliação, vista como um processo centrado no: enfoque continuado, enfoque formativo, 

enfoque reflexivo, 
[conceptual // interpretativa] 

 Na Reflexão 7 acentua-se o valor formativo do Portfolio ao considerar positiva a 
reflexão provocada pela sua organização, pois esta conduz a paragens que permitem o 
distanciamento da prática. No texto produzido, interpreta Sá-Chaves (2000a) e Shulman 
(1999), sem os referir directamente, e reitera a ideia de que a apresentação e partilha dos 
Portfolios pode operar mudanças no ensino: 

 
Leva à necessidade de fazer paragens para reflectir sobre a prática. Apresenta-se como uma 
interrupção crítica das experiências de ensino. Permite um distanciamento entre o 
envolvimento que acontece no momento da acção e a reflexão, que facilita a consciencialização 
dos problemas, dos objectivos pretendidos, do modo de actuar, da eliminação do 
supérfluo...Enfim, a alternância entre distanciamento (síntese) e "zooms" (análise) é a única 
forma de compreender os fenómenos e assim melhorar o conhecimento e o ensino. Por outro 
lado, todo o processo para expor e apresentar um trabalho à Comunidade Científica escolar e 
académica exige todo um maior cuidado: como vamos fazer/como vamos compreender/ como 
organizar/ como transmitir aos outros, que se vai repercutir na melhoria do ensino. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

Podemos afirmar que a Reflexão 10 constitui o momento da mudança relativamente à 
rejeição da imposição do Portfolio reflexivo, como estratégia de avaliação e formação. 
Reconhece vantagens em manter um Portfolio, apresentando-o como uma estratégia de auto-
conhecimento e de reflexão estruturada sobre as práticas. Acresce que a partir da data deste 
registo, sentimos um maior empenhamento na sua construção que se mantém até ao final: 

 
Reconheço a minha falha quanto aos registos, pois constituíriam uma base de material de 
estudo, para além da resolução particular imediata. Para dar um carácter empírico a este 
trabalho, vou apresentar sumariamente o resultado de uma experiência, com os meus alunos, 
este ano lectivo, relativamente ao tratamento de dilemas em grupo. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

 Terminamos a apresentação dos achados sobre o valor formativo/vantagens da 
utilização do Portfolio com a referência às unidades de registo constantes dos Apontamentos 
Manuscritos, guião da apresentação do seu Portfolio à turma e à formadora. Considera que a 
pessoa é a própria narrativa no Portfolio, promovendo assim, o auto-conhecimento e o bem-
estar e segurança, decorrentes da autenticação de teorias práticas pessoais, agora confirmadas 
pelos investigadores lidos e reflectidos: 

 
− Pessoa como narrativa. 
− Fez-me sentir, às vezes, melhor e mais segura relativamente a algumas práticas que já faço 

há muito tempo e que agora com o enquadramento teórico que aprendi, digo: "Quando antes 
o fazia era sem saber os fundamentos."  

− Espicaçou-me, para estar mais aberta por um lado, por outro, levou-me a ir ler e reflectir 
sobre livros que já tinha, mas fechados há muito tempo. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
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III – Considerações Finais e Categorização dos dados 

 A Narradora 

 Tal como C2-18 utilizou o eu, na maior parte do seu Portfolio e no questionário, 
embora os episódios relatados abranjam conceitos mais amplos do que tão só a escola e a sala 
de aula. Há também referências a episódios de intervenção junto dos professores e na 
formação profissional e a desocultação directa da sua pessoa, em que a primeira pessoa do 
singular é o sujeito privilegiado. 
 Utiliza uma linguagem que demonstra ter adquirido as teorias e as experiências 
apresentadas pela formação em curso, utilizando vocabulário específico adequado, resultante 
também da sua cultura socio-política e legal. 
 O nós é usado quando se refere à classe profissional, à turma e à sociedade. 
  A 3.ª pessoa do singular surge nas alusões aos teóricos, às teorias e à orientação dada 
às sessões, onde às vezes utiliza o se no conceito de sujeito colectivo, no qual envolve a 
formadora. Por ex., na Reflexão 2 afirma: 

 
No decurso, desta aula, fez-se a interligação com a disciplina de Metodologia, sendo visível pelo 
menos para mim, a estrutura lógica do curso nesta área. 

[conceptual/ sócio-afectiva // interpretativa] 
 

A 3.ª pessoa do plural contribui para se distanciar dos colegas da turma ou da classe 
quando sente a ausência de empenhamento e de abertura de espírito de uns, a perplexidade 
pelas suas atitudes interpretativas face a contextos partilhados no passado e a legislação 
vigente sobre formação. Referiremos, por ordem de inserção no Portfolio, exemplos retirados 
das Reflexões 1, 3, 7 e 15: 

 
[…] o que mais me impressionou e me fez pensar foi: a visão diversificada e muitas vezes 
antagónica de pessoas que viveram na mesma época, foram sujeitas ao mesmo estágio, na mesma 
instituição. […] 
[…] Há já uns anos, ainda não se falava em acções de crédito, eu costumava dizer um pouco a 
brincar, mas por outro lado porque o sentia verdadeiramente, que os professores ao fim de um 
tempo, (ex.: 5 anos de actividades) deviam regressar às Escolas do Magistério para fazerem um 
balanço e reflectirem sobre o realizado e "recarregarem de novo", regressando depois ao trabalho 
nas escolas. 
[…] O trabalho realizado deve possibilitar que outros tenham acesso e usufruam dos 
conhecimentos/saberes obtidos. […] não há uma grande tradição em Portugal destas práticas, pois 
algumas experiências de que às vezes se têm ecos, não são muito divulgadas. Se o fossem poderiam 
estimular outros professores, ou servir de pontos de referência e apoio para se lançarem no 
caminho da mudança positiva […].  
[…] As Entidades Formadoras, nomeadamente as Escolas Superiores de Educação deveriam fazer 
um trabalho de maior ligação às escolas da área de inserção. Nesta fase da Reforma, acho que era 
de todo o interesse que um maior número de professores entrasse em contacto com todo este 
ideário[…]. 

[sócio-afectiva /conceptual// transformadora/interpretativa] 
 
A veemência do seu discurso é conseguida de dois modos: 1) o auto-

questionamento e o questionamento de teorias, da formadora, das instâncias superiores e 
da legislação em vigor; 2) uma linguagem metafórica própria ou de outros, 
contextualizada de modo diferente. 

Sustenta as suas teorias práticas nos teóricos lidos e reflectidos, em programas de 
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televisão, em poetas, filósofos e políticos, ou em cidadãos comuns que se pronunciaram 
sobre os temas relacionados. 

Os investigadores lidos são evidentes nos textos escritos, mas raramente os 
identifica dentro do texto, podendo no entanto haver referências correctas, em termos da 
metodologia da investigação, no final de cada reflexão. 

 
B. A Formanda 

Considera que a reflexão é indispensável ao auto-conhecimento, à consciencialização e 
autenticação das teorias práticas e à mudança das mesmas, defendendo para tal o uso de 
registos escritos, como o Portfolio reflexivo no qual “a pessoa é a narrativa”. 

Critica a Formação Inicial recebida, pois não compreende que esta continue a não 
desenvolver competências e não alerte os estagiários para a necessidade de uma formação ao 
longo da vida. Também põe em causa a maior parte da Formação Contínua pelas modalidades 
mais escolhidas pelos professores (pouco desenvolvimentistas) e pelo facto de existirem como 
a única hipótese de progressão na carreira, através da obtenção de créditos. A Formação 
Complementar vigente é referida como um lugar onde se deveria sempre pugnar pela reflexão 
sobre as práticas e pela partilha de experiências e de teorias públicas e/ou privadas, para 
possibilitar uma intervenção nas escolas/reuniões de conselho de docentes/escola que as 
transforme em comunidades de aprendizagem e em ambientes interrelacionais de sinal 
positivo. 

 Defende o Paradigma Ecológico do Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner 
para que a escola cumpra a sua função social. Para tal, a escola tem de promover interacções 
entre os sistemas, deve envolver a comunidade e os alunos na sua própria aprendizagem e 
compreender os contextos de onde provêm. 

Considera fundamental a criação de relações interpessoais de sinal positivo, não só no 
que respeita aos alunos, suas famílias e comunidade, mas sobretudo entre professores para que 
a partilha de ideias e de experiências ocorra e todos se desenvolvam através da reflexão 
colectiva que fazem sobre as mesmas.  

É notório que esta formanda sempre foi reflexiva, mas a própria termina o seu 
Portfolio afirmando que a escrita deste, bem como a formação recebida no curso e as 
discussões partilhadas contribuíram para o desenvolvimento desta sua competência. Até 
porque sendo a pessoa a própria narrativa, possui agora um registo autobiográfico sobre si. 
Uma outra competência supervisiva que sempre a caracterizou foi o questionamento de tudo e 
todos, incluindo a sua pessoa. Na escola desenvolve a problematização de tomadas de decisão 
na resolução de problemas e dilemas, estratégia que utiliza com os seus alunos no sentido de 
os ajudar a serem cidadãos conscientes e pró-activos. Refere também que o contacto com a 
supervisão humanista lhe poderá permitir uma intervenção ao nível dos órgãos de gestão 
intermédia mais consequente, pois consciencializou-se de que precisa de treinar a sua 
capacidade de ouvir e de utilizar o tacto pedagógico. Desenvolveu a competência 
metacognitiva que contribuirá para uma auto-supervisão mais constante e conseguida. 
Autenticou muitas das suas teorias práticas, tendo-se sentido orgulhosa e mais segura ao 
verificar que o contacto com alguns investigadores lhe permitiu reconhecer que estava certa. 
Não o refere explicitamente, mas é possível verificar que possui uma competência de reflexão 
crítica considerável e sustentada quando põe em causa aspectos do sistema educativo, da 
formação de professores, da legislação sobre o currículo e a formação e das atitudes de alguns 
professores face à inovação. 
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As dimensões do conhecimento profissional, que o Portfolio e formação ajudaram a 
desenvolver, são: o conhecimento de si; o conhecimento do outro (alunos, colegas, órgãos de 
gestão intermédia); sobre supervisão (conceito recente) e relações interpessoais; o seu 
conhecimento sobre teorias, valores e fins políticos e educativos; o conhecimento sobre o 
objecto e os processos/estratégias de reflexão; o conhecimento sobre os contextos; o 
conhecimento tácito e intuitivo; e o conhecimento experiencial. Afirma ainda que a leitura de 
algumas obras possuídas passou a fazer sentido no contexto da formação.  

 
Os temas sobre os quais investigou ao longo do Portfolio, bem como os autores 

consultados são os seguintes: 
− Supervisão Reflexiva e Práticas supervisivas e educativas/conceitos actuais: Sá-Chaves 

(2000b); Tavares (1997); Freire (1995); Alarcão (1994); Moreira, Lalanda & Amaral 
(1994); Zeichner (1993); Nóvoa (1992); Alarcão (1991); Alarcão e Tavares (1987) 

− Desenvolvimento Profissional e Pessoal: Gonçalves e Gonçalves (1999); Shulman 
(1999); Sá-Chaves (1997); Alarcão e Sá-Chaves (1994);Underhill (1993), Nóvoa 
(1992); Gonçalves (1990); Alarcão e Tavares (1987)  

− Paradigma Ecológico do Desenvolvimento Humano: Alarcão e Sá-Chaves (1994) 
− Portfolio Reflexivo: Sá-Chaves (2000 b); Shulman (1999) 
− Dilemas/Problemas: Peretz e Kremer-Hayon (1987, cit por Caetano, 1997); Kohlberg 

(1984, cit por Coimbra, 1990) 
− Desenvolvimento e/ou Flexibilidade Curricular: Sá-Chaves (2000b); Roldão (1999) 
− Formação ao longo da vida e contextualizada na escola: Sá-Chaves (2000b); Canário 

(1999). 
− Metodologia de casos: Dias (1999); Shulman (1999); Amaral (1998) 
  Esta formanda caracteriza-se por raramente identificar no texto os autores que 
parafraseia e cita para sustentar as suas afirmações e/ou para autenticar as suas teorias. 
Interpreta-os e adapta-os ás suas práticas, raramente surgindo uma orientação totalmente 
reprodutora da reflexão (cf. categorização entre parêntesis rectos após as unidades de 
registo transcritas.  

Tratando-se de um Portfolio reflexivo muito baseado em experiências profissionais, 
enquadradas na teoria recebida, construída ou pesquisada, o seu texto integra-se, por isso, na 
categoria Dimensões, de forma equilibrada entre as subcategorias Conceptual e Sócio-afectiva.  

No que respeita à Reflexão, provavelmente pelas razões apresentadas acima, raramente 
utiliza a orientação Reprodutora e mesmo quando tal acontece, há uma considerável 
orientação Interpretativa e muitas vezes também Transformadora. A escolha dos textos 
sintetizados ou parafraseados obedeceu a critérios relacionados com os seus interesses 
pessoais, sociais e políticos e ao desejo de alterar práticas arreigadas nos órgãos de gestão 
intermédia. 

A sua narrativa é muito autobiográfica e por isso exprime muitos sentimentos e revela as 
suas atitudes face aos assuntos sobre que reflecte. No que respeita aos primeiros registámos: 
angústia, frustração, desgaste, stress, insegurança, prazer em ensinar e injustiça. As atitudes 
reveladas pelo seu Portfolio são: humildade, rejeição, defesa de crenças e teorias, ironia, 
entusiasmo, abnegação, despojamento, entrega, resiliência, desassossego, anti-dogmatismo, 
cautela em passos inovadores que acredita tornarem a utopia possível, sonhadora, pró-activa, 
desenvolvimentista e receptiva. 
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IV – Síntese  

Verifica-se que esta formanda se tem vindo a desenvolver ao longo da sua carreira 
através das suas competências de reflexão crítica e de questionamento dos contextos, das 
teorias políticas, sociais e educativas, pertencentes à sua matriz identitária trazida para o curso 
e enriquecidas neste, porque autenticadas. Reconhece que não tinha por hábito 
escrever/registar as suas ideias, acabando por aceitar que a construção do Portfolio contribuiu 
para possuir a sua pessoa em narrativa.  
 Tal como fizemos no final da análise e interpretação dos Portfolios anteriores 
passamos a apresentar o quadro síntese dessa matriz identitária (Figura n.º 4) 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C2-19 
 Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva                  Reflexão Transformadora           Reflexão Interpretativa     Reflexão Reprodutora 
 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 
- O processo passou pelas seguintes fases: imposição � rejeição � progressiva aceitação � prazer porque  a narrativa é a 
pessoa � registo autobiográfico promotor de mudanças na profissão 

- Permite ganhar asas para se autonomizar/processo operativo de fazer investigação no ensino� potenciais transformações/ 
fez do obrigatório documento de reflexão crítica um momento de paragem e questionamento/não há momentos estanques 
[…] tudo forma uma unidade coerente 

- Dificuldades inerentes à escrita: esforço de concentração/ falta de tempo para ser rato de biblioteca � investigação/ 
escolher o que colocar […] faço mais do que ponho no papel 

- As mais valias estão expressas deste modo: ao nível destes cursos o trabalho deve estruturar-se na reflexão […] /avaliação 
mais abrangente/tranquilizou-me; deu-me alguma segurança, autoconfiança / incentivo a mais trabalhos de reflexão 

- Desocultação da pessoa “real” que expressa sentimentos (algs contraditórios) e revela atitudes descritas nas suas vivências    

- Alteração práticas formativas de 
estagiários e profs na profissão 
- Alteração práticas, curriculares, 
formação de profs em geral, 
conceito de “escola 
- Função social da escola � 
alteração estratégias ensino 
- Alteraç sua compet intervenção 
nos órgãos gestão intermédia 
- Pela reflexão escrita e pela 
formação recebida 
- Individualismo v. colaboraç � 
autonomia escola 
- Questiona/o currículos em geral  
- Escola � comunidd aprendizag 

- Ambientes relacions positvs  
- Crítica à Formaç Inicial, Cont,  
Complem e às Instituições formç 
 - Integração Teoria ↔ Prática 
- Rejeição � Aceitação do Portf 
- Metáforas – lingg + estratg ensin 
- Crítica individualismo dos profs 
- Narração de experiências pess 
- Consciencialização de mudanças  
pelo uso do portfolio 
- Expressão de sentimentos e 
revelação de atitudes  
- Prazer final na construção do 
portf 

- Ligação a poetas, pensadores,… 

Desenvolvimento Profissional e Pessoal  
- Não foi o milagre da Revelação! […] algumas arestas foram limadas, fui confrontada comigo e  com outras visões e perspectivas ... por isso, melhorei e cresci! 
- Fez-me sentir, às vezes, melhor e mais segura relativamente a algumas práticas que já faço há muito tempo e que agora com o enquadramento teórico que 
aprendi, digo: "Quando antes o fazia era sem saber os fundamentos." Espicaçou-me, para estar mais aberta por um lado, por outro, levou-me a ir ler e reflectir 
sobre livros que já tinha, mas fechados há muito tempo. 

- Importância do uso do portfolio reflexivo na consciencialização, reflexão e intenção de melhorar algs competências supervisivas: reflexão (crítica); questionamento de tudo 
e todos, incluindo a sua pessoa; problematização de tomadas de decisão na resolução de problemas e dilemas; intervenção ao nível dos órgãos de gestão intermédia mais 
consequente e utilizando tacto pedagógico; autenticação de teorias e integração teoria-prática.  
- Dimensões do conhecimento profissional: o conhecimento de si; o conhecimento do outro (alunos, colegas, órgãos de gestão intermédia); supervisão (conceito recente) e 
relações interpessoais; conhecimento sobre teorias, valores e fins políticos e educativos; sobre o objecto e os processos/estratégias de reflexão; conhecimento sobre os 
contextos; conhecimento tácito e intuitivo e o conhecimento experiencial.  
 

- Supervisão/Supervisores 
(conceitos actuais): humanistas e 
dialógicos; cenários supervisivos 
- Integração Prática ↔ Teoria � 
autenticaç teorias privadas  
- Reflexão sobre/na/para acção; 
auto/partilhada/colectiva 
- Formação de Profs (Inicial,  
Contínua e Complementar) 
- Desenvolvi/o holístico do prof , 
Ecologia Desenv Hum 
- Formç longo vida/contextualiz 
- Competências supervisivas 
- Dimensões conhecimento 
- Competência profissional 
- Desenvolvi/o e Flexibilização 
Curricular 
- artistry � capacidade de  reso-
lução de problemas/dilemas 
- Função Social da Escola 
- Conceitos E/A – centrada na 
pessoa 
- Avaliação formandos (CCF) 

- Interpretações muito pessoais  
   e críticas 
- Cenários Supervisivos 
- Gestão Curricular 
- artistry 
- Integração T↔P/experiências  
- Integração conhecimento 
possuídos nos adquiridos 
- Supervisão Humanista  
- Ecologia do Desenv humano 
- Autonomia do profr e escolas 
- Contexts formaç e escola 
- Transgeracionalidade 
- Princíps básicos da formaç 

- Pouco frequente e com alguns 
problemas ao nível das 
referências bibliográficas 
- Alarcão (1996; 1994; 1991) 
- Alarcão e Tavares (1987) 
- Alarcão e Sá-Chaves (1994) 
- Sá-Chaves (2000 a, b; 1997) 
- Nóvoa (1992) 
- Shulman (1999) 
- Amaral (1998) 
- Gonçalves (1991) 
- Gonçalvs & Gonçalvs (1999) 
- Coimbra (1990) 
- Roldão (1999) 
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Curso 3 

Formanda 4 

I. Estrutura do Portfolio Reflexivo 

A. Organização/Divisão/Cronologia do Portfolio 

Este portfolio está paginado e organizado cronologicamente em torno das sessões, que 
numera, mas sem títulos e sem índice. Foi manuscrito em folhas soltas inseridas num dossier 
de argolas. 

Reflecte aula a aula – 19 reflexões – nas quais insere os seus comentários sobre as duas 
sessões do estado de arte dos Portfolios, com um enfoque na sua pessoa e nas vantagens/ 
desvantagens decorrentes da apresentação à turma.  

Na maioria das reflexões, indica a data da(s) aula(s) e a data da realização da reflexão 
pouco afastada no tempo da anterior (o máximo de três dias). 

As poucas referências bibliográficas existentes não estão completas, nem surgem no 
meio do texto25 e as que existem não estão bem enunciadas, aparecendo apenas os 
investigadores sugeridos para tratamento nas aulas. No Trabalho de Aprofundamento – O 
Professor e os Desafios da Mudança – coloca algumas referências, mas não todas, sem referir 
aquelas que são citadas por 26.  

 
 

B. Conteúdo 

Esta formanda faz muitas referências ao Portfolio reflexivo ao longo do mesmo (nove). 
É um dos portfolios com um número de entradas mais elevado, distribuídas no tema 4. 
Documento pessoal de desenvolvimento profissional, com algumas unidades de registo 
sobre os subtemas 4.1, 4.2. e 4.3.  

As reflexões são habitualmente muito curtas, descritoras das sessões e na maioria dos 
casos ligadas à sua pessoa. Retira de cada sessão apenas aquilo que faz sentido para si, de 
acordo com os temas focados e quando há envolvimento pessoal da própria e/ou do grupo a 
que pertence.  

Sempre que reflecte sobre textos ou assuntos tratados nas sessões por outros 
elementos, nos quais nos incluímos, envolve-se menos a nível pessoal, isto é, interpreta, 
sintetiza, cita os teóricos ou quem os interpretou, sem os “adoptar” ou interligar com as suas 
práticas. Tal ocorre sobretudo depois da primeira sessão sobre o estado de arte dos Portfolios, 
retomando uma atitude mais individualizada e sentida na última reflexão (Reflexão 19). 
Parece-nos que isto resultou do modo como o outro grupo reagiu à apresentação, pelo seu 
grupo, do texto de Alarcão, 1991, também referido por C3-F12, como se verificará a seguir. 27 

Assim, o conteúdo das reflexões oscila entre a pessoa que sente e interpreta as 
ocorrências na formação e na profissão e os resumos/paráfrases dos textos teóricos tratados 
nas aulas, sem deles se apropriar de modo evidente. A própria reconhece na reflexão em que 

                                                        
25 Este facto ocorreu sempre/quase sempre  nos portfolios manuscritos. 
26 Por razões ligadas a aspectos formais da investigação, entre outros, lamentamos que a sugestão de alteração do 
currículo do curso não tenha sido considerada na segunda versão e seguintes: colocação da disciplina de 
Metodologia de Investigação no primeiro semestre, em vez do segundo. 
27 Ambas as formandas pertenciam ao mesmo grupo de trabalho, parecendo que o portfolio as ajudou a superar 
este episódio através da catarse que o mesmo proporcionou. 
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se apresenta que fica muito agarrada ao texto (cf. C. – Por receio de falhar ou com medo que as 
palavras me traiam, agarro-me muito ao texto, o que exige um grande esforço.). 

Provavelmente pela mesma razão não investe na pesquisa de outras teorias ou 
investigadores que a façam sentir mais segura consigo própria. Não se sente atraída por 
estratégias de síntese das reflexões como os esquemas e os organizadores gráficos, ao 
contrário do que aconteceu com outros formandos (C2-18, C2-19, C4-2 e C4-18) 

O Trabalho de Aprofundamento centra-se, como afirma na Introdução, na mudança 
que os professores têm de realizar para poderem construir ambientes colaborativos, não 
conducentes ao “mal-estar docente”. Considera ainda que deve haver alterações na Formação 
Inicial de Professores para que estes fiquem preparados e não reajam de modo inseguro e/ou 
peremptório, opondo-se a toda a mudança/inovação que surja na sua vida.  

Esta formanda apresenta-se na Reflexão 9, no que respeita à sua pessoa e à profissional 
como se pode confirmar a seguir. 

 
C. Apresentação da autora  

A sua apresentação surge após um episódio de relações humanas de sinal negativo, 
ocorrido durante e na sequência da exposição à turma da reflexão colectiva do seu grupo sobre 
o texto de Alarcão (1991)28.  

Esta é uma das poucas reflexões (Reflexão 9) em que as teorias apresentadas nas 
sessões servem para suportar as suas reacções. Lamenta a falta de solidariedade das colegas 
nas relações inter-pessoais, utilizando algumas metáforas para as interpretar e caracterizar. A 
linguagem metafórica serve também para referir as consequências que atitudes deste teor 
tiveram sobre si ao longo da vida, bem como a sua opinião sobre a formação inicial recebida: 

  
Oriunda de um meio rural onde todas as pessoas se conheciam, fui na minha infância uma 
criança bastante desinibida. À medida que fui penetrando em grupos e meios diferentes apercebi-
me que as relações humanas são cada vez mais frias e carregadas de hipocrisia. A competição 
aumenta e tenta abafar ou fazer calar o outro ao mais pequeno gesto de balbuciar uma palavra. 
Em vez de "puxarmos" pelo outro para que caminhe pelo menos ao nosso lado, acotovelamo-nos 
para que fique para trás.  
Onde está a solidariedade na acção? Apenas em palavras...  
Todas estas constatações foram-me "fechando na minha concha", e são inibidoras de expor 
ideias, dificuldades, dúvidas porque em vez de se encontrar ajuda e aceitação, é-se criticado e 
até condenado.  
Por outro lado, sou produto da escola tradicional onde se valorizam as "cabeças cheias" em 
detrimento das "cabeças bem feitas", onde se avaliava pela quantidade de conhecimentos 
debitados e onde a educação para a participação e para a reflexão esteve sempre ausente. Hoje 
sinto essa lacuna e é tarde demais para a superar. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Mais adiante, na mesma reflexão, questiona o contexto de formação criado pelas colegas e não 
“controlado” pela formadora (cf. C3-F12) aquando da apresentação do seu grupo, referindo 
que os professores não se auto-supervisionam nem se auto-avaliam, ou reagiriam de modo 
diferente. Se assim fosse o bloqueio que a impede de dar a conhecer os seus saberes também 
não ocorreria. Interpreta o seu modo de reagir como sendo também o reflexo do seu 
background familiar e social e à luz do texto “O papel do grupo no desenvolvimento do 
‘outro’”, compilado por nós para contextos de formação em Supervisão: 

                                                        
28 Pertence ao mesmo grupo que a formanda  C3 – 12, cujo portfolio é apresentado a seguir !! 
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Antes de registar os conhecimentos que retive do texto, faço a supervisão do meu desempenho.  
Apesar de me ter empenhado na preparação do texto, a falta de à-vontade e o fraco poder de 
comunicação, que me caracterizam, bloqueiam-me e não me deixam espraiar muito os 
conhecimentos que adquiri. 
Por receio de falhar ou com medo que as palavras me traiam, agarro-me muito ao texto, o que 
exige um grande esforço. 
Mas somos, queiramos ou não, fruto do meio em que a nossa vida mergulha e assenta raízes e da 
formação que tivemos.  
Muitas pessoas que o fazem acham-se já dotadas de uma "competência inconsciente" que já não 
as deixa falhar, nem cometer erros.  

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

 
D. Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

A. A Pessoa 

Passamos a transcrever e comentar os extractos de reflexões em que o seu “eu” 
supervisivo e interventivo se revela.  

 
1. O “Eu” 

1.1.Auto-conhecimento 

A apresentação desta formanda (cf. C.) já nos revelou que tem consciência de si e do 
seu modo de agir quer em relação a si própria, quer aos outros, não tendo nós classificado 
mais reflexões neste subtema, nem em 1.2. Auto-supervisão. 

Na Reflexão 20 (Trabalho de Aprofundamento) refere ser necessário intervir na 
preparação dos professores para enfrentar a mudança e a inovação, justificando assim a 
escolha do tema desse estudo. Constata a existência de aspectos relacionais a precisarem de 
intervenção apesar de não propor mudanças nos ambientes não colaborativos propiciadores de 
mal-estar docente: 

 
Escolhi este tema porque pairam entre os professores sentimentos contraditórios perante a 
complexidade e a mudança, tornando...as relações humanas difíceis, quando deveriam ser de 
melhor colaboração entre todos.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 
2. Experiência Profissional (anterior e presente) nos Contextos Profissionais 

(formação, ensino, supervisão) e Intenção de acção nos referidos contextos 
 

2.1. Formação (curso ou outra) 
   

 Reflexão 2 – Relata a sua experiência de estágio como tendo sido desenvolvida num 
clima inter-relacional de sinal positivo, mas não conseguiu encontrar as metáforas para os dois 
supervisores. Porém, nessa descrição utiliza linguagem metafórica para se referir às suas 
dificuldades e ao papel do grupo (incluindo as duas orientadoras) na ultrapassagem das 
mesmas. Termina sugerindo que se façam alterações na formação inicial de professores com 
base nos aspectos supervisivos vivenciados, questionando a escolha das turmas onde o estágio 
se realiza, bem diferentes da realidade que encontraram posteriormente: 



Curso 3 – Formanda 4 

 90 

 
[...] O desafio era arranjar metáforas que caracterizassem, no contexto da supervisão, o 
orientador do nosso estágio e nós estagiários, [...] Durante o percurso para casa "viajei" até ao 
ano de 1980, data em que ensaiei os meus primeiros passos na difícil, mas apaixonante "arte de 
educar". As imagens desfilavam no meu pensamento,[...] crianças que foram a preciosa "matéria-
prima" do meu estágio [...] Mas a metáfora não aparecia. [...] decidi não fazer mais esforço. [...] 
cansada [...] em "sonho" surgisse a metáfora apropriada. [...] de manhã tinha uma [...] não fosse 
a que mais gostasse [...] hoje tenho um grande apreço, gratidão e estima pelas orientadoras que 
me apoiaram. 
[...] integrada num grupo de três elementos. [...] bastante coeso, condição essencial para o bom 
desempenho[...]. As orientadoras apesar de bastante exigentes e minuciosas nas suas observações 
críticas, ajudaram-me a construir o meu próprio saber através de orientação e incentivo, 
estimularam-me a desenvolver a minha criatividade e iniciativa. 
[...] nem tudo foram "rosas", também deparei com algumas dificuldades principalmente no início. 
[...] a falta de confiança e auto-confiança e auto-domínio. O excesso de responsabilidade aliava-
se a um nervosismo que, juntos, impediam a fluência e a propriedade de expressão. 
[...] o estágio orientado [...] experiência bastante válida, [...] me iniciou na execução prática de 
conhecimentos, psicopedagógicos e aprendi a construir outros. Pena é que não se tivesse 
desenrolado em turmas mais semelhantes àqueles que fui encontrar espalhadas pelo distrito, 
porque infelizmente as piores turmas estão reservadas aos professores recém-formados ou com 
pouco tempo de serviço. 
Será assim que se luta por mais escola de qualidade ou, pelo contrário, está-se a contribuir cada 
vez mais para ampliar os insucessos e as exclusões? 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

Reflexão 3 – Apesar das características pessoais antes apresentadas, nesta reflexão tem 
a coragem de enfrentar a formadora no que respeita à dificuldade dos textos fornecidos: 

 
[...] atrevo-me a fazer uma observação. Se nós formadores temos o papel de facilitar a 
aprendizagem, escolhendo na nossa actuação as estratégias formativas que melhor correspondem 
à personalidade e conhecimentos dos alunos, devemos adaptar a linguagem e o tipo de discurso 
ao nosso público alvo... [não conclui a frase] 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 
Reflexão 7 – A experiência de formação que mais revive e sobre a qual reflecte é o 

seu estágio, interpretando-o à luz de algumas das teorias apresentada nas sessões, 
reconhecendo o carácter aberto e não prescritivo da sua experiência. 

 
Recordo-me que durante os dois primeiros anos essencialmente teóricos, em que interiorizei 
conhecimentos de psicologia e metodologia também tive horas destinadas à observação não só das 
crianças, em contexto de sala de aula, mas principalmente de como a professora e as alunas 
interagiam. 
No 3.º ano havia que pôr em prática os conhecimentos teóricos e construir outros. Partir do 
"saber" para o "saber fazer". Então as aulas foram da responsabilidade dos estagiários sob 
orientação da supervisora, que nos ajudava a analisar e a repensar a nossa actuação, sempre com 
vista a ultrapassar dificuldades e a contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Fê-lo sempre num 
ambiente de grande franqueza e empatia. 
Nunca senti uma supervisão destrutiva e rígida. Houve sempre liberdade para sermos nós mesmas, 
para escolhermos as nossas próprias estratégias...para criarmos. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

Reflexão 8 – Continua a Reflexão 2, situando agora as experiências de estágio nas 
teorias apresentadas na aula (Alarcão e Tavares, 1987 – cenários supervisivos) reconhecendo 
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nestes algumas das estratégias experienciadas no seu próprio estágio. Deste modo já vai 
aplicando a teoria à prática vivenciada:  

 
Partindo-se da experiência vivida nos nossos estágios,[...] em alguns casos havia imitação, outros 
poder-se-iam enquadrar num cenário de ensino pela descoberta guiada ou num cenário clínico. 
As actividades de supervisão incidiam sobre: elaboração orientada das planificações semanais; a 
observação das aulas; na crítica / reflexão das aulas.  

[conceptual//interpretativa/reprodutora] 
 
 

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) 

 Reflexão 9 – Critica a supervisão das escolas no que respeita à distribuição das turmas 
e o ambiente criado pelos colegas mais “talentosos”, dos quais se “queixa” (cf. C.): 

 
No entanto, vêem-se, no início de todos os anos lectivos, a lutarem na escolha de turmas 
favoráveis e a empurrarem aquelas que são mais problemáticas para os professores que 
chegaram de novo. 
Onde estão os seus "talentos" postos ao serviço do sucesso dos alunos e da educação? 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa ] 
  
 Reflexão 12 – Questiona a demasiada dependência da escola da sociedade e propõe 
alterações ao papel da escola para que atinja uma educação de maior qualidade: 

 
Hoje a escola confronta-se com problemas que não eram imaginados no início da minha carreira. 
A sociedade tende a converter todos os problemas em educativos.  
Assim espera-se que a escola invente novas formas de actuação que solucionem os problemas, ao 
mesmo tempo que cumpre a missão de preparar as crianças para a vida adulta através de uma 
forma de qualidade para todos.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa ] 
 
Reflexão 17 – Aceita as potencialidades de algumas das estratégias de reflexão 

(metodologia de casos) como propiciadoras da construção de conhecimento e das práticas: 
 

Os "casos" são frequentes na nossa vida profissional. Algumas vezes ignoramo-los, noutras são 
desaproveitados. 
Estes episódios podem tornar-se estratégias óptimas para enriquecer o nosso saber profissional e 
melhorar a acção pedagógica. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa ] 
 
Reflexão 18 – Ao questionar a atitude rotineira e pouco empenhada dos professores na 

análise dos manuais escolares, defende que é ao professor que cabe lutar contar contra a rotina: 
 

Importa também frisar que um manual não pode ser identificado com um programa como alguns 
encarregados de educação deixam transparecer quando são executados na íntegra, nem devem 
servir para rotinizar as aulas seguindo-os acriticamente.  
A escola, se quisermos, nunca é rotina.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa ] 
 

 
2.3. Supervisão 

Reflexão 8 – Sintetiza o que ouviu na aula sobre as experiências de estágio e o tipo de 
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relação inter-pessoal criada entre supervisores e formandos estagiários, a qual estava mais 
enfocada na aula e sua consecução e muito pouco no formando como pessoa: 

 
Na crítica/reflexiva, o supervisor apontava os aspectos de que gostou mais e os erros observados 
no desenvolvimento da aula ou na planificação e dava sugestões. 
A planificação estava orientada para a sala de aula. Não era tido em conta o desenvolvimento do 
formando como pessoa e como interventivo no sentido de actuar na escola e na comunidade. 

[conceptual //interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 9 – Questiona a falta de preparação da maioria dos professores para 
exercerem funções supervisivas, pelo que defende a formação obrigatória de supervisores para 
que haja melhores profissionais: 

 
A formação de bons profissionais exige preparação de orientadores para poderem desempenhar 
funções de supervisão. Em Portugal isso ainda pouco se verifica porque na maioria dos casos os 
orientadores não têm qualquer preparação especial para o efeito. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
  

4. Teorias Públicas/Privadas 

4.1. Formação/Supervisão (fornecidas, pesquisadas, construídas) 

Reflexão 1 – Reconhece que o professor é supervisor de alunos, de si próprio, do meio 
e das suas próprias condições de trabalho, o que lhe permite obter um conhecimento sobre si e 
sobre a necessidade de promover mudanças na rotina conducentes à melhoria das funções 
exercidas: 

 
Pode não ter a seu cargo supervisionar alguém [estagiário], mas deve ser permanentemente o 
supervisor de si próprio, do meio e das condições em que exerce a sua acção. Só assim ele se 
consciencializa das suas dificuldades, insucessos, limitações e assume a coragem e a humildade 
em admitir que tem muito que aprender sempre para promover mudanças nas suas rotinas e 
desempenhar as suas funções cada vez com mais qualidade. 

[conceptual //interpretativa] 
 

Reflexão 6 – Ao analisar o texto “O Papel do Supervisor no Desenvolvimento do 
Professor Reflexivo” (Amaral, Moreira & Ribeiro, 1996) sem indicar as suas autoras e data de 
publicação, interpreta-o através de uma linguagem pessoal, resume as ideias principais e 
elenca as qualidades necessárias ao professor de hoje para que a qualidade do ensino melhore. 
Entre essas qualidades estão: a reflexão, o empenhamento na formação ao longo da vida, 
estratégias auto-supervisivas para a melhoria das práticas: 

 
Mais uma vez estamos perante um texto que procura desenvolver a estrutura do pensamento 
reflexivo dos formandos. 
Embora a supervisão possa ser aplicada a outros contextos, o texto contextualizava-a nos estágios 
e faz referência aos modelos de formação […] o objectivo de criar e desenvolver no futuro 
profissional capacidades de reflexão para melhorar e aprofundar os seus conhecimentos […] 
compreender e dar respostas aos problemas com que se confronta na prática pedagógica. 

[…] hoje as exigências são múltiplas e distintas de outrora.[…] o professor deve estar em 
constante desenvolvimento como profissional e como pessoa, reflectindo e investigando. Essa 
necessidade de autoformação nasce de problemas concretos […] das novas exigências que são 
postas à escola devido à evolução da ciência e da técnica e da transformação da sociedade. 
[…] o professor deve observar e observar-se, questionar e questionar-se, reflectir sobre os dados, 
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avaliando-se constantemente, de modo a corrigir os erros e melhorar o seu desempenho, 
reformulando permanentemente as suas práticas pedagógicas. 
Quantas vezes as nossas aulas não seriam mais motivadoras e o sucesso dos nossos alunos maior, 
se fôssemos mais abertos, críticos e inovadores. […] é necessário ser-se reflexivo, criativo, 
crítico, dinâmico e aberto. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 7 – Resume a perspectiva de Alarcão e Tavares (1987) sobre os cenários 
supervisivos, inserindo o seu estágio em alguns deles, sem os identificar: 

 
A orientação de um professor no seu desenvolvimento humano e profissional processa-se através 
de vários cenários […] não esgotam todas as formas possíveis de Supervisão, nem são 
compartimentos estanques. 
Nestes cenários também se encaixam as minhas experiências de estagiária, evidenciando uns mais 
do que outros. 

[conceptual//interpretativa/reprodutora] 
  
 Reflexão 8 – Interpreta e resume as categorias de intervenção de Heron (1973), 
apresentadas no texto de Moreira, Lalande e Amaral (1994), aceitando-as sem as questionar 
no contexto da Supervisão, mas retomando a centralidade da pessoa: 

 
Para Heron (1973), os formandos deviam ter grande conhecimento não só dos conteúdos 
necessários à supervisão, mas também de psicologia e de relações interpessoais. 
Dividiu as intervenções em duas grandes categorias que depois se subdividem em seis. […] [O] 
trabalho do supervisor passa […] pelas relações sociais e inter-sociais que mantém com os 
formandos, porque a pessoa é tudo e tem de ser entendida na sua individualidade. 
Então ele deve: aceitar as diferenças e respeitá-las; compreender; fazer reflectir; encorajar nas 
dificuldades; intervir no sentido positivo; partilhar o sem saber; avaliar para melhorar. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
Reflexão 9 – Com base em Alarcão (1991) e dependendo muito do texto, sintetiza o 

conceito de formação de Schön, comparando-o com aquele que imperou no seu estágio. 
Fazendo a interligação Teoria-Prática, interpreta o texto de acordo com as suas crenças que 
surgem reiteradas – aprender fazendo – pressupondo a existência de flexibilidade cognitiva e 
de uma construção permanente do conhecimento profissional. Apresenta também as 
características do supervisor que promove o trabalho colaborativo, a reflexão na 
demonstração e que actua num “hall of mirrors”: 

 
Schön tem um paradigma de educação e formação bem diferente.  
Nos anos 80, Schön surge como referência nos textos sobre formação de professores. […] o 
conceito de profissional eficiente; a relação entre a teoria e a prática; a reflexão e a educação 
para a reflexão. 
Seguindo as ideias de Dewey, […] a partir de situações práticas reais. […] futuros profissionais 
[…] capazes de enfrentar as situações novas e diferentes […] e de tomar decisões apropriadas. É 
o saber fazer, o construir na acção, o que implica uma grande flexibilidade cognitiva para 
organizar cenários interpretativos possíveis. 
A componente prática da formação permite-lhe fazer uma reflexão sobre o que observou e viveu 
[…] "aprender fazendo". […] onde nada é fixo, tudo pode ser formulado e ajustado e onde tem 
grande influência o talento e a capacidade de cada um. 
O conhecimento constrói-se e desenvolve-se através do: conhecimento na acção; reflexão na 
acção; reflexão sobre a acção; reflexão sobre a reflexão na acção. [...copia as definições em 
Alarcão, 1991] 
[...] O formador tem o papel de facilitar a aprendizagem e ajudar a aprender. […] É um treinador, 
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companheiro e conselheiro 
Schön apresenta 3 estratégias de formação […] [cont a cópia do texto sobre as estratégias de 
formação sugeridas por Schön]  

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 10 – Continua a citar vários autores referidos pela formadora na compilação 
organizada para contextos de formação sem tomar posicionamento pessoal e claro perante as 
suas teorias, nem os referir no texto por si produzido. Apresenta as ideias que mais a atraíram 
em Dewey, Underhill e outros autores no que respeita à melhoria das práticas supervisivas do 
formador e dos professores: responsabilidade, entusiasmo e abertura de espírito; com destaque 
para a reflexão no grupo e a importância dos contextos na formação de todos os seus 
elementos: 

 
Dewey considera a reflexão uma forma especializada de pensar e deverá atingir os seguintes 
objectivos: responsabilidade, entusiasmo e abertura de espírito. 
Reflectimos sobre o que fazemos, sobre as nossas atitudes e fenómenos baseados nos 
conhecimentos que fomos adquirindo através da experiência ou da informação para nos ajudarem 
a compreender a nossa acção e os nossos comportamentos. 
Na reflexão não podemos limitar-nos apenas à descrição […]  
Embora os instrumentos e as estratégias sejam várias é fundamental um questionamento 
permanente do "eu". […] feito através de perguntas postas por outros. 
 […] desenvolvimento da competência holística que resultará da "colaboração de várias áreas de 
saberes e de intervenientes realistas, sérios e rigorosos, pacientes e tolerantes, colaboradores e 
eficazes." 
Segundo Underhill (1991) a consciencialização sobre o que se passa na prática profissional leva 
a uma competência profissional e pode descrever-se em 4 fases: [copia as definições 
apresentadas] [...] Para ultrapassar algumas destas fases e atingir a fase ideal, é fundamental o 
papel do supervisor e do grupo. Este deve funcionar como um todo, haver boas relações 
interpessoais e confiança mútua. 
[…] todos assumirão papeis mais activos e interactivos, onde a tarefa do supervisor não é impor 
o que os formandos devem fazer, mas ajudá-los a descobrir o que precisam de fazer num ambiente 
propício à descoberta e à aprendizagem. 
A reflexão, segundo Underhill (1989), é utilizada para negociar e escolher os caminhos a seguir 
[…]. Numa discussão reflexiva, analisam de modo cooperativo uma actividade, avaliam-na e 
apresentam as várias estratégias que conduzem à solução e escolhem a que mais se adequar. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa/reprodutora] 
 
Classificámos de sócio-afectiva esta referência teórica porque considerámos este enfoque no 
papel do grupo como algo que a reporta ao tipo de relacionamento inter-grupos que surgiu na 
sessão 9 aquando da apresentação, pelo seu grupo, do texto de Alarcão (1991). 
 
 Reflexão 12 – Sem referir a fonte, sumaria o que leu sobre formação ao longo da vida 
para que o professor possa competir com a diversidade de problemas; sobre o paradigma 
ecológico do desenvolvimento profissional; a construção do conhecimento; a reflexão, a 
investigação e o questionamento. Retoma os temas das relações com os outros, a formação ao 
longo da vida e o modo como os contextos influenciam o desenvolvimento de cada um (cf. C. 
Apresentação): 

 
Apesar de o professor ser portador de saberes e saber fazer específicos, ele tem necessidade de 
uma formação permanente para que domine a complexidade dos conhecimentos, se mantenha 
actualizado e desenvolva competências que permitam responder à diversidade de problemas com 
que se depara. Essa formação e desenvolvimento faz-se na interacção com o meio (transição 
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ecológica) e com os outros (relação interpessoal) 
Questionando e reflectindo sobre situações sociais ele pode melhorar as suas práticas 
educacionais e sociais e contribuir para a sua mudança. 
Também a qualidade das relações que desenvolve com os outros tem grande influência no 
desenvolvimento pessoal. 
Os conhecimentos que construímos não são só produto de uma construção individual, mas 
também da interacção com os outros. O professor, para estabelecer relações positivas e 
enriquecedoras precisa de compreender-se a si própria e aos outros. 
O desenvolvimento da capacidade de relacionamento interpessoal reflecte-se no trabalho de 
equipa, tornando-o mais produtivo e eficaz. 

[conceptual//interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 13 – Questiona a falta de eficácia da escola como interventora na sociedade e 
no desempenho do seu papel social: 

 
Se a vida é tão madrasta para tantas crianças, a escola não deve continuar a perpetuar as 
desigualdades com a indiferença e a falta de empenhamento na resolução destes casos.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Reflexão 15 – Aquando da análise de um documento (Moreira, Lalanda & Amaral, 
1994) interpreta o texto fornecido à luz dos cenários supervisivos (Alarcão & Tavares, 1987). 
O desenvolvimento do supervisor apresentado é por si considerado um exemplo do “cenário 
de imitação artesanal” pouco humanista. Porém, mais adiante e como resultado das limitações 
da transcrição do texto, apercebe-se do clima de respeito e de aceitação mútua, bem como do 
“tacto” utilizado pela supervisora, o que aproxima a relação criada durante o encontro de pós-
observação com o “cenário pessoalista”: 

 
A primeira impressão que se tem é que se trata de um modelo de supervisão baseado num 
cenário de imitação artesanal em que a supervisora "dá" receitas de actuação à formanda e não 
aplica os princípios de formação humanista.[…] porque a transcrição não revela a riqueza dos 
elementos acústicos (tom, volume, entoação, ritmo) 
[…] neste encontro pós-observação estabeleceram-se relações empáticas entre supervisora e 
estagiária e criou-se um clima de respeito e aceitação mútua. A supervisora usou algum "tacto" 
para não ferir a estagiária ao referir os aspectos menos positivos da aula. 
Ora estas características são próprias de um cenário pessoalista e não do de imitação artesanal 
o que transpareceu à primeira vista.  

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa/reprodutora] 
 

Continua a citar Moreira, Lalanda e Amaral (1994) sobre as condições favoráveis à supervisão 
humanista, isto é, o tema já recorrente das relações interpessoais de sinal positivo; a 
autenticidade e congruência do discurso; e o supervisor facilitador do desenvolvimento 
humano.  

 
Um cenário destes [pessoalista] fomenta um clima positivo e de abertura pondo a estagiária à 
vontade o que permite que ela seja autêntica e haja congruência no discurso. […] as autoras 
evidenciam conceitos essenciais na formação de professores. A formação é um processo 
construtivista do desenvolvimento humano e profissional alicerçado no humanismo e num cenário 
pessoalista. 
Segundo a educação humanista toda a formação deve ser orientada para o desenvolvimento da 
pessoa […] o papel do supervisor facilitador é fundamental para um ambiente emocional positivo 
e humano onde as relações inter-pessoais sejam privilegiadas. 
[…]Underhill (1989) refere as seguintes [condições]: a saúde e o bem-estar, a totalidade da 
pessoa, a motivação humana para se realizar como pessoa, a mudança e desenvolvimento, a 
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educação como processo para toda a vida, o respeito pela experiência do indivíduo, o crescer da 
autoconfiança. 
Rogers […] importância […] qualidade das relações interpessoais no desenvolvimento pessoal, 
[…] o supervisor facilitador […] seguintes características: autêntico, empático, aceita 
incondicionalmente o outro, honestidade, respeito, compreensivo. Sugere o uso de perguntas 
como técnica de auto-consciencialização e de criação de um clima facilitador. 

[conceptual // interpretativa/reprodutora] 
 
 Reflexão 16 – Ao apresentar conceitos e dimensões da competência profissional do 
professor (Sá-Chaves, 1994), cita ou sintetiza vários autores sem os indicar. Aceita que cada 
professor é uma personalidade idiossincrática com um “idioma pessoal” e que deve possuir 
várias dimensões do conhecimento: conteúdo, dos outros, de si próprio, sobre os fins e 
políticas educativos, dos alunos, dos contextos; dimensões reflexiva, práxica, prospectiva, 
estratégica e “não standard”. Referencia ainda o “tacto” (Van Mannen, 1991) na interacção 
pessoal. É um texto muito longo, repetitivo e sem evidência de uma aquisição pessoal da 
informação transcrita, pelo que nos abstemos de o colocar.  
 Reflexão 17 – A propósito da metodologia de casos continua a citar e parafrasear os 
teóricos sem os referir. Mas neste extracto começa a haver de novo algum sinal de 
envolvimento quando refere que o saber experiencial do professor lhe permite renascer 
diariamente na profissão. Aceita a metodologia de casos como uma tentativa de resolução dos 
episódios problemáticos quotidianos através da análise dessas narrativas profissionais: 

 
Então é necessário "pegar" nesses episódios e, narrativamente, apresenta-se a intenção do 
professor, descrevendo o que aconteceu, as dificuldades que surgiram e as acções desencadeadas 
para resolver os conflitos. 
Para encontrar modos adequados de actuar, o professor, na interacção com os outros e baseado 
nos seus conhecimentos teóricos e práticos, e nos seus valores, analisa a situação e possíveis 
alternativas. [...]. 
A experiência é já por si enriquecedora, mas poder-se-á aprender com ela muito mais, se for 
analisada e reflectida. 
Temos que estar conscientes dos objectivos, analisar os contextos onde estamos inseridos, 
reflectir sobre eles e tentar encontrar algumas soluções [...].  
O dia a dia de um professor exige um repensar constante da forma de ser, estar e actuar. É 
preciso que cada um renasça diariamente. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 18 – Interpreta conceitos apresentados na aula e nos textos disponibilizados: 
flexibilização do currículo; o professor é um decisor curricular; a importância dos manuais em 
escolas com poucos recursos; o papel do trabalho colaborativo e do questionamento na 
tentativa de resolução de problemas. Insurge-se contra o facto de ainda haver escolas sem os 
recursos mínimos e nos efeitos exercidos sobre a motivação dos professores. Considera ainda 
que a qualidade da missão de ser professor deve ser procurada pelo próprio em interacção com 
o grupo. “Apanha malhas” relativamente a alguns conceitos teóricos já focados como as 
características pessoais preconizadas por Dewey, Rogers e Underhill e no que respeita ao 
entusiasmo “morto” pelo contexto escola, diz que o mesmo pode ser ultrapassado pelo 
indivíduo se este assumir o papel de decisor curricular. Há um certo optimismo que “prepara” 
a Reflexão 19 onde reconhece que o portfolio reflexivo a ajudou a desenvolver-se e a 
autonomizar-se: 

 
Entre a multiplicidade de saberes que o professor precisa dominar é, sem dúvida, fundamental 
ter um conhecimento profundo sobre o currículo. [...]  o currículo deixa de ser uma herança 
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sagrada de valor absoluto e permanente para se centrar nas aprendizagens e competências 
relevantes e necessárias à sociedade num dado tempo e contexto. [...] características deixam 
liberdade ao professor para o reconstruir e adaptá-lo ao seu campo de acção. Não impõe que ele 
o siga e cumpra acriticamente. [...] dá-lhe possibilidade de o adequar à diversidade e problemas 
reais dos seus alunos e às características e necessidades dos contextos sociais e culturais em que 
desenvolve a acção educativa. 
Ele torna-se um "decisor" que se interroga sobre o sentido e pertinência das suas decisões e não 
se limita a aplicar correctamente um conjunto de normativos. [...] um planeamento cuidado da 
sua acção e seleccionar criteriosamente os manuais. [...] instrumentos de trabalho em escolas 
onde os recursos económicos e materiais não existem, porque é lamentável que ainda hoje haja 
muitas escolas sem possuírem verbas para fazer uma fotocópia. 
Mas se se pensa nas condições da escola o entusiasmo desvanece ou nem chega a nascer. É 
preciso superar isso e ver o lado positivo e aprazível do acto de educar para não perder a 
vontade de agir e de continuar ...  
Na tarefa da gestão do currículo ou da selecção dos manuais, os professores não podem 
trabalhar alheados uns dos outros, [...] criar espaços e tempos de reflexão partilhada que 
permitam o permanente questionamento das dificuldades, das limitações e dos seus aspectos 
inovadores, para que cada um cumpra com mais qualidade a sua missão. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
 

4.2. Ensino (fornecidas, pesquisadas, construídas) 

Reflexão 4 – Sintetiza o que ouviu na aula sobre o professor que facilita as 
aprendizagens dos alunos porque investiga, é crítico e autonomiza-se: 

 
Cabe ao professor ajudar os alunos na construção do seu próprio saber através da orientação e 
incentivo, para que encontrem os seus métodos de pesquisa, desenvolvam a sua criatividade, 
estimulem a sua participação e autonomia. 

[conceptual//interpretativa] 
 
Reflexão 20 – (Trabalho de Aprofundamento) Considera essencial o papel da 

criatividade e da inspiração na educação do futuro e aceita os desafios que estão a ser 
colocados aos professores: 

 
As mudanças sociais, culturais e tecnológicas forçaram os professores a enfrentar novos 
desafios, tanto a nível individual com colectivo, originando "mal-estar docente”. 
Num tempo de libertação, os professores encontram-se hoje obrigados a usar a sua inspiração e 
criatividade para dar novo rosto ao futuro.  

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa ] 
 
Este tema 3., apesar das referências que temos vindo a fazer à orientação reflexiva 

interpretativa e reprodutora, com menor envolvimento afectivo no que é afirmado, constitui 
um bloco congruente de teorias que se vão clarificando e fazendo sentido para a formanda, que 
se vai orientando para uma assunção do “eu” e de uma possível autonomização deste, como 
estratégia de sobrevivência face ao contexto escola.  
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II – Evolução do posicionamento da autora perante o portfolio e sua 
construção  

 
B. O Portfolio 

 
Cruzamos agora os dados integrantes do portfolio reflexivo, com as respostas ao 

questionário de avaliação sobre a experiência de construção deste, a cuja aplicação já nos 
referimos nas anteriores análises. Manteremos a nomenclatura utilizada na matriz de análise 
dos portfolios.  

Este cruzamento centra-se no macro-tema B. O Portfolio e em todos os subtemas de 4. 
Documento pessoal de desenvolvimento profissional nos quais integraremos as unidades de 
registo consideradas essenciais quer num, quer no outro instrumento. 

 
 
4.1.Conceptualização/construção  

 
Questionário –  
 

Questão 3 – O seu carácter de novidade de que se revestiu para mim. Incerteza e alguma 
ansiedade no seu arranque. Alguma dificuldade sentida, por vezes, na selecção dos temas a 
reflectir. Alguma dificuldade em interligar as várias temáticas 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

 Reflexão 1 – Interpreta o que ouviu na aula e as teorias invocadas, como o “learning 
by doing” de Dewey. Reconhece que nunca gostou de escrever e que por isso teve dificuldade 
em iniciar o portfolio. Mas espera que o resultado seja um produto simples como a própria 
autora – o seu retrato. O portfolio serviu para desabafar e depois conseguiu começar a reflectir 
por escrito, do que nunca gostou. Receia a avaliação mas confia na compreensão da 
formadora: 

 
Todo o começo é difícil e muito mais penoso se torna para quem nunca gostou de escrever. 
Sinceramente as letras nunca me apaixonaram. 
Resultará um trabalho simples e modesto, mas espelhará a sinceridade da sua autora. Para as 
imperfeições e lacunas antecipadamente conto com a compreensão da julgadora, que saberá 
materializar na sua apreciação a ideia de uma pedagogia activa consagrada na expressão 
"aprender fazendo" de Dewey e outros grandes pedagogos.  
E depois destes desabafos, revivo a minha primeira aula de Supervisão que também é a 
designação do curso. Talvez por isso a sinta como a cadeira de maior responsabilidade entre 
todas as outras.  
Eu a frequentar um curso de supervisão e ainda não tinha reflectido sobre este conceito!?  
Fez-me fazê-lo. A formadora, com a técnica de "brainstorming" […] toda a turma esteve activa e 
construiu-se um mapa conceptual onde estava reflectida a grande abrangência do termo. 
Muitos campos escapavam-se-me. Pensar em supervisão era limitá-la ao contexto de sala de 
aula, porque entendo que, por natureza, todo o professor é um supervisor. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa/reprodutora] 
  
 Reflexão 4 – Sintetiza que foi a dito na aula sobre o papel do portfolio reflexivo como 
facilitador das aprendizagens, mas põe em causa a avaliação proposta, pelo facto de a 
formadora ter abordado o tema superficialmente. Aceita no entanto que o Portfolio pode 
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demonstrar uma construção constante do conhecimento 
 

No dia 13 do corrente a formadora, acerca da avaliação da cadeira, ainda que superficialmente 
um novo processo de avaliar os portfolios reflexivos. [...] o saber nunca está acabado, nem 
actualizado, constrói-se e reconstrói-se todos os dias. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

Acrescenta ainda mais alguns dados referentes ao modo como entendeu o conceito e a 
construção do portfolio:  

 
Perante o que ouvi e entendi, Portfolio será mais que uma narrativa dos assuntos desenvolvidos 
nas aulas. É principalmente um documento de reflexão sobre o que se ouve, o que se aprende, o 
que se pensa, justificando e inovando. 
As aprendizagens vão-se construindo em conjunto e individualmente ao ritmo de cada um.  
No final dará uma visão alargada do desenvolvimento do formando a nível cognitivo, 
metacognitivo, afectivo e moral. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

Reflexão 5 – Considera que a partilha das reflexões no grupo alargado é 
desenvolvimentista e que espera ser capaz de colocar no portfolio apenas os conhecimentos 
mais significativos, adquiridos desse modo, os quais transforma num processo de intenções. O 
texto sobre que o grupo reflectiu é de Sá-Chaves (2000b), mas como é seu hábito, não o 
refere: 

 
Para reforçar e completar o que já foi abordado sobre Portfolios, hoje, um grupo, depois de ter 
analisado o texto... partilhou com a turma as suas reflexões. 
Estratégia recente utilizada na formação visa o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
formandos.  
Sei que muito mais foi referido a propósito da importância, do interesse e pertinência dos 
Portfolios reflexivos, mas o meu entendimento só conseguiu abarcar estes conhecimentos que 
gostava que viessem a revelar-se na constituição do meu Portfolio. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Reflexão 6 – Dá evidência de que o seu portfolio está a ser construído 
cronologicamente: 

 
Como a apresentação do texto "O papel do supervisor no desenvolvimento do professor reflexivo" 
só ontem foi concluída, debruço-me apenas hoje sobre o tema. 

[conceptual] 
 

 Reflexão 11 – Dá o título "Reflexões sobre Reflexões nos Portfolios" à primeira 
sessão do estado de arte dos portfolios, interpretando o contexto dessa apresentação e 
acabando por lhes reconhecer a capacidade de revelarem o seu autor numa dimensão global. 
Refere ainda que o pavor inicial foi desaparecendo ao longo da apresentação para o que deve 
ter contribuído o feedback colectivo dado pela formadora. Embora lhe tivesse ocorrido 
reformula-lo, todo o tempo que já investiu na construção do portfolio não lho permite: 

 
Ideias e sentimentos foram desfilando durante toda a manhã. Alguns serviram para serenar o 
meu espírito e reconfortarem-me, pois na noite anterior estava apavorada com a apresentação do 
primeiro. 
Ocorreu-me uma ideia: Reformular! 
Mas como? Eram já tantas horas de trabalho e tinha consciência de ter feito o melhor que pude e 
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soube. 
[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 

 
 Reflexão 12 – Questiona-se sobre o processo de construção do seu portfolio e decide 
adoptar uma estratégia – centrar as reflexões sobre si como profissional realizada. Assim, o 
processo de construção vai passar pela selecção do tema da profissão de que gosta e onde 
sente ser seu dever intervir: 

 
Perante um manancial tão grande de ideias veiculadas é difícil seleccionar. Leio e releio o registo 
das notas tiradas na aula e hesito. 
Decido, mais uma vez, incidir a minha reflexão no professor, porque é nesta profissão que 
abracei já há vários anos e me sinto realizada que devo intervir 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Reflexão 19 – Segunda sessão de apresentação dos portfolios à formadora e à turma. 
Queixa-se da dificuldade em conciliar a formação e a vida profissional no final do ano lectivo. 
Aceita teoricamente as potencialidades do portfolio e refere que foram os textos sobre o 
mesmo e a reflexão sobre o seu estágio que lhe permitiram concluí-lo. Porém, 
metaforicamente define a sua construção como um “percurso tormentoso” povoado de 
“adamastores”: 

 
Chegámos ao fim de uma árdua etapa da nossa formação. Árdua, porque é difícil conciliar a vida 
profissional com a formação nesta fase terminal do ano lectivo. 
Estes três dias destinaram-se a uma apresentação geral dos Portfolios reflexivos elaborados por 
nós e à apresentação do tema do trabalho de aprofundamento. [...] 
Para mim, e já tive oportunidade de referir as razões, foi um percurso tormentoso. Muitos 
"adamastores" se cruzaram nesse percurso que tentei contornar umas vezes com mais 
dificuldades, outras com menos. Para o levar a cabo, salvaram-me os textos de apoio ou a 
divagação pela minha experiência, principalmente sobre o meu estágio ou então sobre outros 
assuntos que tentei enquadrar.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Esta reflexão constitui uma síntese do processo de construção do seu portfolio que 
considera ter executado porque conseguiu “ser salva dos adamastores”. 
 
 

4.2.   Dificuldades 

Questionário 

Questão 2 – Os formandos deste curso de formação e a literatura da especialidade 
reconhecem que a maior dificuldade relacionada com a construção de portfolios reflexivos é a 
falta de tempo: 

 
Penso que não seria desejável, atendendo à minha actual situação de trabalhador estudante que 
não me permite disponibilidade de tempo para a sua realização. 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

Reflexão 1 – Perante a apresentação da estratégia de formação e de avaliação da 
disciplina, afirma que neste momento me sinto perdida e receosa de não ser capaz.  

Reflexão 4 – Questiona o facto de o portfolio ser uma novidade que assusta todos os 
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formandos e continua a não aceitar totalmente este instrumento de avaliação: 
 
Muita apreensão e dúvida bailava nas nossas mentes ou não se tratasse de uma novidade para 
quase todos nós. Hoje voltámos ao assunto. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

 Reflexão 11 – Em “Reflexões sobre as reflexões nos Portfolios” apresenta mais 
algumas dificuldades relacionadas com a sua personalidade e cultura profissional, já 
apresentadas em C. (Reflexão 9), e por comparação com as apresentações realizadas na sessão 
da noite anterior afirma: 

 
[...] na noite anterior estava apavorada com a apresentação do Portfolio. 
Perante um trabalho tão criativo o meu reduzir-se-ia à insignificância. 
Deixei ficar embora pouco confiante na sua qualidade. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Verifica-se que, embora haja mais oito reflexões depois desta, a formanda abandona o 
tema 4.. Se tivermos em conta apenas o que escreve sobre o portfolio reflexivo na segunda 
sessão de apresentação, parece ter encontrado uma estratégia de sobrevivência, que lhe 
permitiu ultrapassar as dificuldades na Reflexão 12, centrando-se na sua própria experiência. 
Julgamos poder afirmar que tal sucede porque quase todas as reflexões se orientam no sentido 
da Reprodução e da Interpretação, a partir de uma dimensão muito teórica (Conceptual). 
Interpretámos esta regressão como um sinal de retraimento provocado pelo episódio com o 
outro grupo de formandas (cf. Reflexão 9). 

Porém, se considerarmos que as reflexões 12 e 18, realmente de orientação 
Conceptual, se desenvolvem em torno de dados que vários investigadores fornecem sobre a 
qualidade das relações interpessoais e a função do grupo e do contexto no desenvolvimento de 
cada elemento, é possível que este tema abrangente tenha sido uma escolha consciente nestas 
reflexões. 

A seguir apresentamos indicadores nos quais reconhece o poder catártico e formativo 
do portfolio reflexivo, quer para si quer para as colegas e congratula-se com o facto de terem 
ultrapassado mais uma etapa da formação em curso. 

 
4.3.  Valor Formativo (vantagens) 

Questionário 

Questão 1a – Uma das vantagens que mais destaco é o facto de me ter feito reflectir sobre as 
minhas práticas pedagógicas de uma forma mais objectiva, aprofundada e sistemática. 
Questão 1b – Contribuiu para o meu enriquecimento. Ajudou-me a fazer uma introspecção, a 
conhecer melhor o meu “eu”, a desenvolver o meu auto-conhecimento, a adquirir novos 
conhecimentos e a alargar o meu campo de visão. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Reflexão 4 – Neste primeiro extracto elenca as vantagens da estratégia com base nos 

textos lidos, sem ainda emitir uma opinião pessoal: valoriza a pessoa do autor e os seus saberes 
e experiências; responsabiliza estes pelo desenvolvimento do formando; estrutura-o de modo a 
saber lidar com a incerteza do conhecimento.: 

 
É mobilizador das aprendizagens e do desenvolvimento sócio-afectivo e intelectual. 
Valoriza as experiências, intuições e saberes de cada formando e responsabiliza-os pelo seu 
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próprio desenvolvimento. 
Assim os professores habituam-se a ser mais estruturados e reflexivos e incutirão essas 
competências nos alunos, porque hoje mais do que nunca, constatamos que a ciência e a técnica 
evoluem a passos largos e que uma verdade científica de ontem é mentira hoje.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
 Reflexão 5 – Continua a referir-se às vantagens apresentadas nas sessões pelos 
teóricos, não sendo ainda capaz de se distanciar dos mesmos e emitir opiniões sobre o efeito 
formativo que o portfolio reflexivo teve sobre si própria e sobre as suas características como 
instrumento de avaliação: 

 
São uma fonte de conhecimento, porque o seu conteúdo representa uma síntese pessoal acerca do 
mesmo, da aprendizagem dos alunos, do ensino, dos contextos e de si próprio. 
Mostram o crescimento e a mudança do formando ao longo do tempo. 
Têm um carácter aberto e inacabado. 
São uma alternativa mais aberta e dinâmica num processo de avaliação. 

[conceptual//interpretativa/reprodutora] 
 
 Reflexão 11 – Aceita que o portfolio é um documento pessoal e único revelador da 
matriz identitária do seu autor: 

 
Cada um é um ser único! 
Há diferenças de personalidade, de património, de hábitos culturais, de desenvolvimento 
intelectual, de formas de funcionamento mental, social...e de talentos. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
Reflexão 19 – Utilizando a 1.ª pessoa, aceita teoricamente as potencialidades 

desenvolvimentistas e avaliativas do portfolio, sintetizando o que já afirmou antes sobre o 
assunto (cf. Reflexões 4, 5 e 11).  

 
Reconheço que o portfolio tem muitas potencialidades no desenvolvimento pessoal e profissional 
do formando. 
Desenvolve a capacidade de observar, pensar, reflectir...Estrutura o conhecimento e ajuda na sua 
interiorização. Fomenta a pesquisa. Responsabiliza cada um pelo seu desenvolvimento... 
O formando tem a possibilidade de analisar criticamente o trabalho desenvolvido e reconstruí-lo, 
melhorando a seu qualidade. 
O produto final dará um imagem mais completa e real do formando do que os tradicionais 
processos de avaliação. 

[conceptual//interpretativa/reprodutora] 
 

 
Mais adiante, refere-se à partilha colectiva dos portfolios e de ideias para a resolução de 
problemas, considerando essa partilha mais importante do que o suporte teórico. Termina com 
alusão às vantagens que sentiu terem acontecido consigo – revisão emotiva e crítica da sua 
carreira – esperando ter conseguido dar uma imagem real de si. Reconhece também que 
muitas colegas ultrapassaram as suas dificuldades, por ventura porque já possuíam uma 
capacidade latente para escrever, a qual uma vez reactivada, passou a dar-lhes prazer. No final, 
insere-se na classe profissional, adoptando o “nós”, pelo que interpretamos as suas palavras 
como a assunção das vantagens também para si: 

 
Muito foi recontado, recordado e partilhado. 
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Registo com agrado que muitas colegas superaram as dificuldades iniciais e, ultimamente, já o 
fazem com maior prazer. Talvez tivessem a competência para a escrita latente e bastou um pouco 
de exercício para ser reactivada.  
Valeu a pena? 
Claro que valeu, porque permitiu rever emotiva e criticamente a minha carreira baseada no que 
estava a aprender, reflectir sobre o que devia ter feito ou fiz menos bem, projectar o futuro 
através das aprendizagens enriquecedoras que construí na interacção com os outros. 
Se o suporte teórico é necessário, muitas vezes, a troca de ideias e da experiência das práticas 
vividas fazem "luz" no nosso conhecimento para sabermos melhor como actuar em casos difíceis 
ou em momentos de desânimo.  
Resta-me a esperança de o ter conseguido. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 

III – Considerações Finais e Categorização dos dados 
 
 Tal como fizemos anteriormente passamos a apresentar as características da narradora 
e da formanda reveladas pelo portfolio, na tentativa de encontrar os aspectos em que o 
desenvolvimento pessoal e profissional ocorreu. 
 

A Narradora 
 
− Utiliza o “eu” quando fala de si própria nos temas 1.A pessoa, 2. A Experiência 

(anterior,…) nos Contextos Profissionais (formação,…) e 4. Documento de 
Desenvolvimento Profissional. Porém apenas quando se sente parte integrante da 
experiência quer de formação, quer na construção, dificuldades e vantagens do portfolio 
reflexivo. Em 3. As Teorias (públicas/privadas), é natural que não surja a primeira 
pessoa do singular, porque as teorias privadas são pouco evidentes e porque, como já 
afirmámos antes, a dimensão mais frequente neste tema é a Conceptual e a orientação da 
reflexão é Reprodutora e/ou Interpretativa. 

− Assim, neste tema o sujeito preferido é a terceira pessoa, singular ou plural, dependendo 
da referência aos investigadores individualmente ou ao modo como as teorias são 
interpretadas e postas em prática por aqueles a quem se dirigem. 

− Quando se refere à classe, aceitando dos teóricos as estratégias de desenvolvimento 
profissional, utiliza “nós” (cf. Reflexão 6) 

− Há três momentos distintos na construção do portfolio reflexivo: o primeiro decorre entre 
o início do mesmo até ao momento em que o seu grupo de trabalho é posto em causa por 
outro (Reflexão 9); o segundo vai até à segunda sessão de apresentação dos portfolios à 
turma; e o terceiro é a reflexão sobre esta. No primeiro momento, a sua reflexão ora se 
situa na dimensão Conceptual ora Sócio-Afectiva com orientação Interpretativa e/ou 
Transformadora. Apesar de nem sempre aceitar abertamente a estratégia de formação 
/avaliação, reconhece-lhe valor formativo quer em termos teóricos (quando interpreta os 
autores que a defendem), quer em termos pessoais, apontando alguns dos aspectos que 
considerou terem sido benéficos para a sua pessoa e utilizando-o para desabafar (poder 
catártico). Após o incidente referido, como que se retrai, dando lugar à pessoa reservada 
em que se transformou, como consequência dos contextos em que se move ou tem 
movido profissionalmente. Nesta fase da construção do portfolio refugia-se nos teóricos, 
que parafraseia e interpreta sem grande envolvimento pessoal, raramente adaptando ou 
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autenticando as suas práticas às/nas teorias apresentadas, não investindo na busca 
voluntária de outras que as complementem. Contudo, tendo em consideração que há um 
tema subjacente a todas estas reflexões – qualidade das relações interpessoais – 
interpretámo-las como uma reacção ao incidente narrado na Reflexão 9. 

− Na fase final, face às apresentações realizadas e ao modo como todas acabaram por 
aceitar a estratégia de formação/avaliação, retoma o valor formativo do Portfolio. No 
que lhe diz respeito, utiliza linguagem metafórica para se referir às dificuldades 
ultrapassadas. 

 
  
A Formanda 
 

− Já fomos afirmando, ao longo da análise das reflexões à luz das Categorias definidas, 
que esta formanda investe pouco na leitura de outros textos de referência para além 
daqueles que foram apresentados nas sessões e que mesmo estes não surgem 
devidamente identificados no portfolio. 

− Há no entanto alguns temas que a tocaram. Em primeiro lugar, o tema/tópico das 
reflexões parece ser o da supervisão e desenvolvimento das relações interpessoais e o 
papel do grupo na formação do indivíduo. Depois surgem: a metodologia dos casos 
(Amaral, 1998), os cenários supervisivos (Alarcão &Tavares, 1987), as estratégias de 
reflexão (Amaral, Moreira & Ribeiro, 1996), a perspectiva humanista na formação 
inicial na qual identifica o seu estágio (Moreira, Lalanda & Amaral, 1994), o conceito 
alargado e mais recente de Supervisão e as dimensões do conhecimento profissional do 
professor (Alarcão & Sá-Chaves, 1994).  

− Através da leitura do seu questionário e do seu portfolio, apercebemo-nos que a 
formanda adquiriu as seguintes competências supervisivas: de reflexão sobre as suas 
práticas, a qual deverá ser objectiva e ter um carácter sistemático, reconhecendo a 
vantagem de aquela ser realizada por escrito e partilhada e discutida em algumas das 
sessões; de intervenção junto da formadora, mas sobretudo junto dos alunos das suas 
turmas; de observação e de intervenção dos/nos contextos sociais dos alunos; de auto-
supervisão; e de integração da teoria nas práticas de formação vivenciadas (formação 
inicial e curso de complemento de formação); e de auto-questionamento. 

− As dimensões do conhecimento profissional mais desenvolvidas são as seguintes: de si 
própria; conhecimento dos outros, o qual, no caso dos colegas de profissão, a leva a 
retrair-se numa estratégia defensiva e de sobrevivência; dos contextos; sobre supervisão 
numa perspectiva mais actual; sobre investigação, mas de uma forma muito incipiente, a 
qual decorre, na nossa perspectiva, da sua matriz identitária profissional que a mesma 
nos dá a conhecer quando se apresenta (Reflexão 9); sobre a perspectiva humanista na 
formação de professores. 

− Aceita que a formação dos professores não está terminada no final do estágio e que se 
deve desenvolver ao longo da vida, na interacção consigo própria e com os outros. 

− Atribui valor formativo ao portfolio, embora considere que a sua construção exige tempo 
(que não possui como trabalhadora estudante) e que se sentiu ansiosa porque o processo 
esteve envolvido na incerteza que acompanha as novidades. Daí ter sentido dificuldade 
em seleccionar e interligar os temas sobre que reflectir. Porém reconhece-lhe vantagens 
ao nível da reflexão sistemática realizada, da catarse que pode proporcionar e de uma 
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avaliação mais justa, porque permite realçar a pessoa que considera dever ser o enfoque 
de toda a formação. 

 
IV – Síntese  

 O desenvolvimento profissional e pessoal desta formanda parece-nos ter sido o 
possível dentro dos contextos em que se encontrava inserida e da sua matriz identitária, da 
qual nos dá conta de forma que nos pareceu verdadeira face à sua presença e actuação nas 
sessões. 

Consideramos que a sua matriz identitária “lucrou” com a construção do portfolio 
reflexivo pois este permitiu-lhe “desocultar-se” e desabafar no recato da escrita. A disciplina 
de Supervisão I, pelas oportunidades de partilha e de discussão alargadas, também concorreu 
para o seu desenvolvimento, em termos teóricos, como tentaremos demonstrar na Figura n.º 5. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C3-4 
       Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva                  Reflexão Transformadora           Reflexão Interpretativa                Reflexão 
Reprodutora 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 

- A novidade provocou incerteza, ansiedade e pavor  � percurso tormentoso com“adamastores”vencidos pelos 
textos teóricos/divagação sobre experiência pessoal; dificuldade em seleccionar temas para reflectir e interrela-
cionar; narrativa reflexiva – visão do desenvolvi/o do formando; construção cronológica; aceitação teórica � 
aceitação pessoal. 
- Receio da avaliação; falta de tempo; medo de não ser capaz � dificuldade em iniciar 
- Valor catártico do portfolio � ultrapassar as situações interrelacionais de sinal negativo vivenciadas na formaç 
e na escola � reflexão mais sistemática + enriquecimento pessoal � aquisição conhecimento teórico e sobre si 

- Auto-conhecimento  
- Alteração Formação Inicial 
Profs + Formaç Supervisores 
- Flexibilidade cognitiva 
- Catarse pelo PR � começar 
a escrever e adquirir 
conhecimento. 

- - Ambientes relacions positvs  
- Lingg metafórica 
- Atitudes: retraimento, inibiç, 
alteraç contextos vividos 
- Senti/os: incerteza, ansiedade, 
pavor, receio de ser capaz 
- carácter catártico do PR 
- estágio = padrão comparaç 
das teorias aceites no CCF 

 
 

 

Desenvolvimento Profissional 
 

- Aprender a fazer fazendo – reflexão pela escrita apesar da sua reacção inicial à estratégia por não ter a “capacidade latente”da escrita. 
- Dimensões do conhecimento profissional: de si, dos outros, dos contextos,  sobre supervisão, sobre flexibilidade curricular, relações 
interpessoais e papel do grupo no desenvolvimento e formação do indivíduo, 
- Competências supervisivas: reflexiva, auto-supervisiva, ligação teoria-prática, intervenção junto da formadora (por escrito) 
- Mantém como ponto de partida para quase todas asreflexões o seu estágio ao qual se reporta frequentemente, a ele adequando as teorias 
recebidas na Formação Complementar. 
- A Formação Complementar não parece até ao momento te-la desenvolvido muito. Eventualmente esse desenvolvimento –  o possível dada a sua 
matriz identitária – poderá ter ocorrido pela construção do portfolio reflexivo e por algumas competências supervisivas desenvolvidas pelo 
mesmo. [Ver trabalho de Final] 

- Relaçs Interp + Papel 
Grupo Formaç Indiv  

- Centralidd pessoa/profiss 
- Dimensões do conheci/o 
- Formaç Inicial 
- Formaç ao longo da vida 
- Competências supervis/ 
- Supervisão/Supervisores: 

características/cenários 
- Prof reflexivo + estrats 

supervisivas  
- Perspectiva humanista 
- Supervisão AA 
- Auto-supervisão/formaç 

- Supervisão Humanista 
- Climas relacionais 
- Papel formativo do grupo 
- Supervisão Curricular 
- Contextos escola, família 
dos AA,  

- Competência profissional 
- Valor formativo do 
portfolio reflexivo 

- Compets supervisivas 
- Dimensões conhecimento 
- Mudança PPs e formação  
-Conceitos Supervisão/Su- 
pervisor + Cenários Sup + 
Currículo e flexibilidd 
- Reflexão  
- Aprender a fazer, fazendo 
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Curso 3 

Formanda 12 

I . Estrutura do Portfolio Reflexivo 

A. Organização/Divisão/Cronologia do Portfolio  

Este portfolio está paginado e organizado cronologicamente em torno das sessões, sem se 
lhes referir como reflexões. Numera-as e dá-lhes títulos, mais ou menos próximos dos seus 
conteúdos pelo que nos foi possível construir um índice para facilitar a leitura do portfolio. Por uma 
questão de coerência com os outros portfolios chamaremos reflexão a cada sessão ou sessões 
apresentadas conjuntamente. 

Todos os textos produzidos foram escritos a computador e datados no que respeita às 
sessões, mas nenhum refere a data de realização. Ao contrário dos outros formandos integra as duas 
sessões de apresentação do estado de arte dos portfolios à turma. No total apresenta 25 reflexões 
nas quais incluímos o Trabalho de Aprofundamento (a última). Faltou a uma sessão e não escreveu 
nada sobre outra. 

Constrói o portfolio escrevendo semana a semana, pois quando o não faz sente-se mal. 
Há muito poucas referências bibliográficas e as que existem raramente estão bem 

enunciadas. Porém em alguns casos foi-nos fácil detectar as paráfrases de alguns investigadores. No 
Trabalho de Aprofundamento, coloca as essenciais pesquisadas por si como o exigia o cariz da 
tarefa.  

Construímos um índice com base nos títulos atribuídos a cada reflexão, para melhor 
nos apercebermos do conteúdo do seu portfolio:  

 
Refl. nº Título Refl. nº Título 

1 – Supervisão 12 – Estado de Arte do Portfolio [poema] 
2 – Metáforas… metáforas… e mais 

metáforas 
13 – Estado de Arte do Portfolio 

3 – São metáforas, senhores – a 
construção do conhecimento pela 
(des)construção dos  sentidos 

14 – 
15 – 

O Supervisor 
[Não escreve nada] 

4 – 
 

5 – 

Construção do Portfolio e sua 
avaliação  
Portfolio 

16 – 
 

17 – 

Apresentação dos trabalhos de grupo 
sobre os modelos Quaker e Surrey. 
[Faltou] 

6 – Estratégias de Supervisão 18 – Idioma pessoal e Auto-conceito  

7 – Estratégias de Supervisão 19 – Dimensões do Conhecimento  
Professores Nota 10 

8 – Cenários de Supervisão 20 – Os Casos 
9 – O Supervisor: as categorias de 

Heron  
21 – Currículo e  

Inteligências Múltiplas 
10 – Reflexão crítica sobre o 

pensamento de Donald Schön e os 
programas de formação de 
professores 

22-24– 
 

Apresentação do Portfolio 
 (3 sessões juntas) 

11 – O Grupo 25 – Trabalho de Aprofundamento – 
Avaliação das Aprendizagens 

 
B. Conteúdo 

 
A formanda faz nove referências ao portfolio reflexivo ao longo deste. Parece-nos que 
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até agora é o número mais elevado de entradas (4. Documento pessoal de desenvolvimento 
profissional), com algumas unidades de registo sobre os subtemas (4.1, 4.2. e 4.3.).  

As reflexões são habitualmente muito curtas e muito ligadas à sua pessoa. Retirou de 
cada sessão apenas aquilo que fazia sentido para si, de acordo com os temas focados. 

 A apresentação desta formanda também ocorre ao longo do portfolio, sem ter dedicado 
nenhuma secção a este assunto. 

Não parece muito adepta de esquemas ou diagramas, nem de citações a poetas ou 
pensadores célebres. Para além dos textos reflexivos em prosa, insere apenas um esquema 
sobre o conceito de supervisão construído com as formandas na Reflexão 1 e um poema da sua 
autoria (Reflexão 12) para “mostrar” o seu portfolio à turma e a nós. 

O Trabalho de Aprofundamento faz parte integrante do documento e foi colocado no 
final. O seu título é Avaliação das Aprendizagens e parece decorrer da Reflexão 5 (cf. 2.2.) na 
qual afirma ser necessário recorrer as estratégias de avaliação mais justas e completas. 

Tal como as formandas do curso 2 e pelas razões então indicadas, não organiza as suas 
reflexões nos discursos de novidade, confirmação e aprofundamento, embora estes se possam 
notar no texto através da orientação da reflexão. 

 
 

C. Apresentação da autora  

O conhecimento que tem de si fornece-nos as suas características pessoais (1.1. Auto-
conhecimento), reveladas nas seguintes reflexões: 

 
Reflexão 1 – Acredita que o contexto de formação em que está inserida a vá ajudar a 

compreender-se profissionalmente ao afirmar 
  

A primeira aula de Supervisão I levou-me a reflectir sobre a minha vida profissional e o 
facto de me encontrar hoje, aqui, na ESE a frequentar este curso. 

[sócio-afectiva//interpretativa] 
 
Reflexão 3 – Tem um sentido prático da vida que se manifesta no tamanho das suas 

reflexões, inserindo nelas apenas aquilo que tem sentido para si. Gosta de usar metáforas na 
sua vida pessoal e profissional porque facilitam a comunicação, identificando-se assim com a 
estratégia supervisiva utilizada na sessão e com duas colegas da turma:  

 
Este gosto [por metáforas] já eu reconheço em mim há muito tempo. Nunca gostei de vocábulos 
muito complicados e difíceis, utilizando – quando as "encontro" – metáforas, tanto na minha vida 
pessoal como profissional. As metáforas facilitam muito a comunicação desde que bem 
contextualizadas.  
Sobre o modo como os vários elementos do grupo leram o texto, eu revejo-me mais na S e na I. 
Como a S, sou obrigada muitas vezes a ser "preguiçosa". As 24 horas do dia são escassas para 
tudo o que há a fazer e quando leio um texto, imediatamente sublinho, tiro notas e por fim resumo. 
Como a I, muitas vezes acontece que na segunda leitura eu só leio a(s) parte(s) que achei mais 
interessante(s) ou mais enriquecedora(s) para a minha vida profissional ou pessoal.  

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

  Reflexão 4 – Dá a conhecer o seu modo de encarar a vida, lutando sempre, não 
deixando a meio os projectos iniciados:  

 
Durante a minha vida adulta, pessoal e profissional, tentei sempre dedicar-me de alma e 
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coração aos projectos que me proponho realizar e nunca me arrependi.  
[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 

 
Reflexão 7 – Interessa-se pelas estratégias supervisivas considerando-as todas 

igualmente importantes porque as reconhece na sua Prática Pedagógica (autenticação das 
teorias. Apercebe-se ainda que apesar de os assuntos relativos à Supervisão fazerem parte do 
discurso de novidade, os aplica no seu trabalho diário (ex.: perguntas pedagógicas):  

 
Todas estas estratégias me parecem importantes. Para mim, o que foi mais importante nesta aula? 
Apetece-me dizer TUDO! Estes assuntos relativos à Supervisão para mim são completamente 
novos, mas apercebo-me que, alguns deles, os aplico no meu trabalho diário como é o caso das 
perguntas pedagógicas […].     

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 
 Reflexão 8 – Apresenta-se como uma pessoa que não gosta de “desordem" pelo que 
não quer voltar a atrasar as reflexões referindo-se a essa experiência deste modo: 

 
Não sei viver na "desordem" e sempre gostei de trazer tudo "em dia" e quando não consigo, sinto 
dentro de mim um sentimento de frustração […] e me dá uma sensação de cansaço profundo e 
uma vontade de "não fazer nada". Mas não posso deixar as reflexões de uma semana para a outra 
porque aí a angústia passaria a desespero. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Reflexão 10 – Sempre fui uma pessoa muito franca e aberta. 
 

Reflexão 12 – Na primeira aula de apresentação do estado de arte dos portfolios em 
função do clima criado entre as formandas (turma totalmente feminina) afirma que sempre se 
auto questionou e que conhece bem as suas capacidades, pelo que sente-se fragilizada. 
Confessa ainda que em momentos semelhantes costuma escrever para desabafar.  

 
Nunca me considerei inteligente mas de modo nenhum me considero "Burra"! – Sempre 
questionei muito a Pessoa que sou, os meus verdadeiros "EUS" e considero que me conheço 
bastante bem. Penso conhecer as minhas capacidades e as minhas limitações e não me considero 
menos capaz do que qualquer outra colega deste curso. Neste momento sinto-me fragilizada por 
motivos familiares e por sentir um terrível cansaço que, em certos momentos, me aniquila. Tem 
sido necessário apelar a toda a minha força de vontade para ultrapassar esta fase tão difícil. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 
Reflexão 18 – Explica como acede ao seu idioma pessoal, que conduz ao auto-

conceito, e afirma que é impossível ter um conhecimento total do mesmo: 
 

Aquilo que sou, os estímulos que recebo e o meu desenvolvimento pessoal e profissional são 
factores importantes para descobrir o meu "idioma pessoal". Durante a minha carreira, tenho 
tido a preocupação de me questionar […]; penso que conheço bem o meu "estilo próprio" e muito 
pessoal de ensinar. Tenho consciência de que não possuo um conhecimento total do meu "idioma 
pessoal" porque há sempre aspectos que ficam ocultos e que nos "escapam" mas procuro sempre, 
corrigir as "falhas" que vou detectando. Deste modo vou conhecendo melhor a pessoa que sou, 
aprendendo comigo e com os outros, o que me levará ao "auto-conceito".  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

  Reflexão 21 – Reconhece em si as características dos dois hemisférios do cérebro e 
qual o que predomina, bem como aquele para cujo desenvolvimento tem trabalhado. A 
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importância que lhe atribui fá-la colocar uma hipótese de tema para o seu trabalho final, 
abandonado mais tarde: 

 
Gostei de conhecer as inteligências múltiplas nas quais fui capaz de rever a própria pessoa. […] 
em todos nós se manifestam características dos dois hemisférios e, ao reflectir sobre o meu 
comportamento, as minhas atitudes e o modo como reajo perante determinadas situações, parece-
me que o meu hemisfério direito é aquele que predomina porque sou impulsiva e tenho um "jeito" 
muito próprio de encarar a vida. No entanto, fiquei a pensar que ao longo da minha existência 
tenho feito um esforço grande para desenvolver o hemisfério esquerdo. 
 Tenho exigido de mim uma certa capacidade de organização e de "sensatez" que não nasceu 
comigo mas que é necessário em muitas ocasiões. […] pergunto a mim mesma se não seria um 
bom tema para desenvolver no meu Trabalho Final. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Reflexões 22-24 – Termina a sua apresentação informando-nos das qualidades que a 

ajudam a ultrapassar algumas dificuldades, seguindo um conselho que lhe foi dado por uma 
colega mais velha: 

 
Como dizia há pouco uma colega já reformada, […] com um espírito jovem e uma fisionomia 
alegre e bem disposta, há sempre problemas bem mais graves que os nossos e, na vida, é preciso 
ser confiante, paciente e lutar constantemente pela concretização dos nossos sonhos. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 
D. Desenvolvimento Pessoal e Profissional – A. A Pessoa 

1. O “Eu” 

1.1.Auto-conhecimento  

 Muito do que já foi transcrito em C aponta para a Pessoa e para o Eu, dando-nos 
conta do conhecimento que a formanda tem de si própria. Assim, não nos vamos repetir e 
passamos a referir os outros dois subtemas integrantes de 1. Eu. 

As unidades de registo respeitantes aos dois subtemas ainda não tratados – 1b) – 
Auto-supervisão e 1 c) – Intervenção (relação com o outro) – são poucas mas decorrem 
das suas características pessoais. 

 
1.2. Auto-supervisão 

A formanda dá evidência da atenção que dedica ao modo como age nas seguintes 
reflexões e unidades de registo: 
 
 Reflexão 6 – Reconhece que utiliza a estratégia supervisiva de (auto)questionamento – 
perguntas pedagógicas – na planificação e avaliação dos seus alunos, conseguindo superar 
algumas dificuldades: 

 
Nesta aula considerei muito pertinentes as "perguntas pedagógicas" e fiquei a pensar que tenho 
utilizado esta estratégia na minha vida profissional. A minha actuação como professora e 
educadora é sempre questionada por mim, no final do dia ao repensar e ajustar o plano para o 
dia seguinte, no fim da semana quando planifico o trabalho da semana seguinte, no final do mês 
quando faço a programação para o que se segue e no final de cada ano lectivo, ao avaliar os 
meus alunos. Estou constantemente a questionar e a reajustar as estratégias para conseguir 
ultrapassar as dificuldades que vão surgindo, promovendo um verdadeiro sucesso escolar. 
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[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Reflexão 11 – O auto-questionamento como estratégia de auto-supervisão parece 
estar tão arreigado ao seu modo de agir que utiliza o discurso directo nas reflexões. Sucede 
ainda que sempre que se questiona sobre a formação recebida, invariavelmente regressa ao 
passado e à sua Formação Inicial, embora se tenha esquecido dessa experiência positiva 
durante muito tempo: 

 
Nesta aula abordou-se o papel do Grupo e mais uma vez foi necessário recordar o meu estágio e 
o grupo com quem trabalhei. 
Ocorreu-me uma ideia que me deixou intrigada: "Tendo o meu estágio corrido tão bem, 
guardando dele boas recordações, por que é que durante tantos anos pouco ou nada pensei nesse 
tempo?" 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

 Reflexão 18 – Retoma o tema do seu idioma pessoal, interpretando o texto lido e 
adequando-o à sua experiência de professora e ao seu habitual auto-questionamento:  

 
Durante a minha carreira, tenho tido a preocupação de me questionar […]; penso que conheço 
bem o meu "estilo próprio" e muito pessoal de ensinar. […] Deste modo vou conhecendo melhor a 
pessoa que sou, aprendendo comigo e com os outros, […] 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Trabalho de Aprofundamento – Avaliação das Aprendizagens – interpreta as 
suas práticas à luz da Supervisão e concluiu que o que faz já é “supervisionar” 
(autenticação das teorias-práticas e intenção de acção futura):  

 
Sem utilizar o vocábulo, tenho procurado supervisionar sempre tudo o que faço e nunca receei 
assumir as minhas falhas que me esforço em corrigir em tempo oportuno.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

1.3. Intervenção 

 O seu “eu” intervém sobretudo nas relações no contexto da formação (turma), da 
escola e/ou da classe profissional. Contudo, nem todas são efectivadas e podem manter-se a 
nível de desejo de que o status quo se modifique: 

 
 Reflexão 21 – Demonstra ter conhecimento dos outros e do contexto profissional que 

habita, quando acusa as pessoas de enveredarem pela “lei do menor esforço” e de só reagirem 
ao desagradável: 

 
Isto faz-me reflectir sobre o modo leviano como muitas vezes actuamos e como se aplica, em 
muitos casos, "a lei do menor esforço" em assuntos importantes....só actuamos quando somos 
confrontados com uma realidade que não nos agrada.  

[sócio-afectiva//interpretativa] 
 

2. Experiência Profissional (anterior e presente) nos Contextos Profissionais 
(formação, ensino, supervisão) e Intenção de Acção nos referidos contextos 

 
2.1. Formação (curso ou outra) 

Como nos portfolios já analisados, vamos analisar as unidades de registo que nos dêem 
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evidência de que a formação recebida contribuiu para o crescimento global desta formanda. 
Verificámos que há dois momentos marcantes neste subtema: o seu estágio e o curso, sem 
referir nenhuma outra ocasião relevante para si. 

 
Reflexão 1 – Esta formanda gosta de ser professora e, tendo sido visitada por dois 

inspectores, guarda boas recordações desses momentos. Contudo, afirma que não gostaria de 
ser inspectora – o conceito de supervisão que conhecia – e que espera que a reflexão, que vier 
a fazer sobre o conceito actual e mais vasto, a ajude a compreender melhor a sua profissão: 

 
Durante muito tempo, para mim, Supervisão era inspecção e sempre que ouvia este vocábulo 
lembrava os inspectores que passaram pela minha sala de aula. Apesar de guardar boas 
recordações dessas visitas e de ter encontrado pessoas competentes e justas, não era "papel" que 
eu me visse a "representar". 
Felizmente que o conceito actual de Supervisão não corresponde a inspecção e, pelo 
"brainstorming" realizado nesta aula, percebi que abrange um campo muito vasto que certamente 
me irá ajudar a compreender melhor certos aspectos da profissão que "abracei" por vocação há 
já duas décadas. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

  Reflexão 2 – Gostou de reflectir sobre o passado e de tentar compreender a sua vida 
profissional. Compreendeu a estratégia de formação e as suas vantagens relativamente à 
reflexão sobre as práticas e o seu sentido na profissão. Lista quase todas as metáforas 
apresentadas na sessão, mas como não lhes acrescenta nenhum comentário abstemo-nos de as 
copiar. Entre estas há algumas reveladoras de um inter-relacionamento supervisivo menos 
positivo do que o seu. Pensamos que o título que deu a esta reflexão é indicativo de que 
aceitou a estratégia, mas que a aula a cansou:  

 

Metáfora...metáforas...e mais metáforas... 
No final desta aula estava verdadeiramente cansada... […] Mas mais tarde, bem instalada em 
minha casa e reflectindo sobre o que ouvi, dei por mim a pensar que afinal até foi agradável 
recordar o passado. Para compreender melhor o presente é útil reflectir sobre o passado e ser 
capaz de analisar, à distância, aquilo que vivemos e o que representa na nossa vida. 
Sobre as metáforas apresentadas, apesar de haver algumas mágoas fundamentadas num 
sentimento de injustiça, autoritarismo exagerado e alguma incompreensão, a maioria dos 
professores estabeleceu com os orientadores...uma boa relação, baseada na amizade, respeito, 
ajuda e colaboração. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Continua a referir-se ao seu estágio e à sua relação com a cooperante. Compara-a com os 
supervisores das outras colegas e aceita criticamente as diferenças entre eles. Critica os 
estágios em que os materiais eram sobrevalorizados. Utiliza o título de uma canção de José 
Cid e linguagem metafórica para descrever a actuação da sua orientadora como a de alguém 
que não separa os três tempos: passado, presente e futuro. 

 
Com mais de 30 anos de trabalho docente, todos no 1º ciclo, entregava-se "de alma e coração" 
aos seus meninos que, para ela, eram os melhores de toda a escola. Nós, estagiários, éramos os 
seus "outros meninos" a quem ajudava e orientava, em tudo e com tudo o que tinha ao seu 
alcance. Foi alguém que me ajudou muito a crescer como pessoa e como professora/educadora.  
Ao querer encontrar outra metáfora com que a pudesse comparar apenas conseguia lembrar-me 
de "ontem, hoje e amanhã" porque era com esta perspectiva que ela nos transmitia tudo o que 
sabia sobre a vida e a educação. Entendia que o presente só fazia sentido quando se conhecia o 
passado e se vislumbrava o futuro. […] no tempo em que muitos colegas de outros grupos...se 



Curso 3 – Formanda 12   
 

 113 

consumiam à procura de "bonecos e bonequinhos", "coisa e coisinhas" para "enfeitar" as aulas, 
ela dizia-nos que o mais importante era conseguir "muita uva e pouca parra" […] a qualidade era 
muito mais importante do que a quantidade. 
Por tudo isto não é difícil compreender que para mim foi verdadeiramente uma mãe, uma amiga e 
um exemplo a seguir. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Reflexão 3 – Continua a utiliza uma linguagem metafórica para referir o modo como 
orientámos a sessão e como a própria e algumas formandas actuaram relativamente à leitura 
do texto de Sá-Chaves (2000b) “São metáforas, senhores…”. Sentindo-se motivada pelo que 
ouviu e interpretou, propõe-se reler esse texto, bem como o que calhou ao seu grupo 
(Alarcão, 1991)29. Mais uma vez utiliza o auto-questionamento (em discurso directo) como 
estratégia reflexiva e considera que a reflexão sobre os textos propostos facilita a 
comunicação e espera que o texto sobre Schön seja abordado de modo semelhante: 

 
A aula foi conduzida de uma forma […] inteligente e motivante. Estava à espera […]de uma aula 
monótona, em que uma apresentaria as ideias do texto segundo os seus próprios saberes e as suas 
experiências. 
Afinal a formadora "deu a volta" a tudo isso e, começando por falar e questionar sobre o título, 
conduziu muito bem a sessão. 
O tempo passou depressa, a aula foi "leve" e ao mesmo tempo instrutiva. 
Tenciono ler o texto hoje analisado, mas como ainda não me foi possível, só posso reflectir sobre 
o que ouvi. Uma colega afirmou que o texto a fez compreender que gosta de usar metáforas.  
[…] fiquei a pensar: "E o texto que o meu grupo vai analisar? Será que vai ser utilizada a mesma 
estratégia?" Preciso de o ler novamente e de reflectir melhor sobre as ideias aí abordadas. 
Apesar de ser um texto um pouco "denso", gostei de conhecer as reflexões de D. Schön. 
Apenas com umas escassas horas desta cadeira, a minha mente já está povoada por muitas ideias 
relativas à Supervisão, que eu preciso de aprofundar e clarificar. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 4 – Reflecte sobre pares dicotómicos o que lhe permite alargar o seu 
conhecimento a outras situações sobre as quais nunca tinha pensado. Tendo reflectido sobre a 
”morte simbólica do supervisor”, intervém. Reconhece que o conhecimento adquirido permite 
a compreensão de outros já existentes e que as pessoas são muito complicadas, embora seja na 
inter-relação com outras pessoas que realmente crescemos como seres humanos, apesar de 
nem sempre se revelarem como são: 

 
Desta aula gostaria de salientar algumas frases que me sensibilizaram: 
"Supervisor/supervisando"!  
Às vezes, sou mesmo pouco esperta! Como é que não me lembrei de educador/educando, de 
formador/ formando? Agora compreendo melhor. 
"A morte simbólica do supervisor" – Aqui fiz uma intervenção[…] Pelo que ouvi, o Supervisor, 
antes de mais, tem de ser uma Pessoa autêntica e capaz de compreender e ajudar outras Pessoas. 
O papel do supervisor tem de ir-se esbatendo. 
As pessoas são realmente muito complicadas mas, na minha opinião, são as relações 
interpessoais que fazem de nós verdadeiros seres humanos e é nelas que vamos construindo e 
encontrando sentido para a Vida. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 5 – Foi um privilégio encontrar pessoas que sempre a ajudaram a crescer 
                                                        
29 Como já referimos antes, esta formanda pertencia ao mesmo grupo de trabalho da formanda apresentada 
anteriormente. 
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como ser global:  
Mais uma vez pensei que na minha vida profissional fui sempre privilegiada porque tive a 
oportunidade e a sorte de encontrar pessoas que me ajudaram a crescer como professora e como 
pessoa.        

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Com base em Sá-Chaves (1997)30, defende alterações na formação inicial dos professores para 
que os estagiários aprendam a reflectir, a relacionar a teoria com a prática, adquiram formação 
em avaliação e estejam preparados para a imprevisibilidade da prática: 
 

Estudar teorias, adquirir novos conhecimentos e saber aplicá-los é necessário, mas um professor 
é obrigado a fazer uma aprendizagem muito mais profunda. É preciso estar sempre preparado 
para reflectir sobre o seu trabalho, sabendo adaptar a sua actuação a situações novas e, por 
vezes, muito complicadas. Por isso, se durante a sua formação, os futuros professores 
encontrarem orientação e ajuda nesta área, ficarão muito mais aptos para enfrentar a sua vida 
profissional e até pessoal. 

[conceptual//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 7 – Reitera não ser aconselhável atrasar as reflexões escritas e interpreta 
sumariamente algumas competências e dimensões do conhecimento a deter pelo “bom” 
supervisor:  

 
Por motivos de doença não me foi possível realizar a reflexão desta aula mais cedo e, hoje, 
passados quatro dias, senti bastantes dificuldades. […] tudo o que foi abordado até este momento 
não é difícil de compreender, tendo sido sempre enfatizado o papel das relações humanas e a 
necessidade de se conseguir um verdadeiro desenvolvimento pessoal e profissional. O supervisor 
deve possuir um bom conhecimento de si próprio, dos seus "eus" como pessoa e como 
profissional. Tem de saber criar um ambiente de confiança, de inter-ajuda, de partilha e de 
aprendizagem mútua. Deve possuir conhecimentos científicos e precisa de conhecer bem as 
estratégias para ser capaz de adoptar a mais adequada a determinada situação. 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

 Reflexão 8 – A propósito dos “Cenários Supervisivos” reconhece mérito à estratégia 
utilizada por nós (reflexão iniciada na aula). Utiliza metáforas e o discurso directo, para se 
referir à dificuldade em conciliar o processamento de tanta informação com a vida pessoal:  
 

[…] com tanto que fazer e estudar não sei como "esticar" o tempo[…]angústia torna tudo mais 
difícil. […] é "muita areia para a minha carruagem" e, ao sábado[…]cansaço da semana, não é 
fácil passar várias horas sempre atenta e raciocinar com clareza[…] no final da aula, a 
formadora pediu para registarmos os aspectos positivos de cada cenário, pensei:"que grande 
ajuda para a reflexão!" 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 
 Reflexão 9 – Demonstra como se apropriou do conteúdo de um excerto de texto 
distribuído, que intitulou O Supervisor e as Categorias de Heron (1989), através de uma 
experiência do seu estágio que interpretámos como uma crítica às funções exercidas pelos 
supervisores do Magistério Primário, comparando-as com as da cooperante. Faz 
retrospectivamente, em relação ao que tem escrito, a distinção entre ambos, apercebendo-se 

                                                        
30 Um dos poucos textos indicados por si, mas com identificação incompleta e data de publicação errada (Sá-
Chaves, 1987:84. In Métodos e Técnicas de Investigação Científica em Educação. 
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que é necessário clarificar conceitos:31 
   

Durante a aula abordou-se o tipo de relação pedagógica que existe entre os supervisores e os 
formandos. 
Mais uma vez foi preciso recordar o meu estágio e lembrei-me que é necessário esclarecer o facto 
de que, quando nestas reflexões escrevi sobre o meu Supervisor de estágio, referi-me à professora 
responsável pela turma com quem trabalhava o meu grupo de estágio. Ela sim, foi Supervisora 
porque nos orientava, ajudava e partilhava connosco todo o seu saber pessoal e profissional. O 
supervisor da Escola do Magistério poucas vezes assistiu às minhas aulas e pouco tempo 
permanecia na sala. Apenas supervisionava planificações. Foi alguém que não me "marcou" e de 
quem tenho pouco a dizer. […] 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Reflexão 10 – Após alguma ansiedade causada pela turma (cf. Reflexão 3, em 2.1.), 
chegou o dia de o seu grupo apresentar o texto “denso” já referido (Alarcão, 1991). Como 
reacção ao clima muito pouco favorável provocado por algumas colegas, desde o início do 
curso, sente-se magoada e retrai-se optando pelo silêncio. Sabe possuir algumas teorias 
privadas, que começou por partilhar, e sendo uma “lutadora” este episódio constituiu mais um 
desafio que promete enfrentar apostando na sua autoformação. Sente que o seu grupo foi 
capaz de cumprir a sua tarefa e aceita o nosso objectivo de promoção de estratégias 
desenvolvimentistas da reflexão:  
 

Finalmente chegou o dia de apresentar o "meu texto". Digo finalmente porque gostei de o ler e 
prefiro ser das primeiras […] desde soube que o grupo a que pertencia […] tinha sido baptizado 
como o "grupo das burras", […] revoltada e a prometer a mim mesma fazer o possível […] 
apresentação corresse bem.  
Nas muitas reuniões em que tenho participado, nunca tive receio de intervir e de expor o que 
penso e o que sinto mas, nesta turma as "coisas" são diferentes. No início do curso procurei 
participar nas aulas, […] percebi que algumas colegas aproveitavam para se rirem à nossa custa, 
fazendo juízos de valor falsos e que nos magoam muito, decidi que o melhor era ficar no meu 
"canto", tentando captar o máximo possível das aulas. Outro motivo que me fez calar foi perceber 
que as minhas teorias privadas não chegam e que preciso de investir mais na minha 
autoformação. 
[…]ansiava pelo dia em que fosse possível provar, que afinal as "burras" sabem analisar e 
apresentar as ideias do texto, caracterizado pela própria formadora, como "mais pesado" 
Apesar de a estratégia ter sido nova e nada acessível, […] fomos capazes de provar que o facto 
de pouco se intervir nas aulas, não é sinónimo de "burrice". 
Mais uma vez me ficou a certeza de que a formadora nos pretende tornar profissionais reflexivos 
a todos os níveis. As aulas de Supervisão são um verdadeiro "exercício mental" que exige um 
raciocínio indutivo e uma boa capacidade para recordar, relacionar e analisar conteúdos e 
acontecimentos.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 11 – Na sequência lógica deste episódio analisa um excerto de um texto 
construído por nós (“Competência Profissional”) – O Grupo – referindo-se ao papel do grupo 
no desenvolvimento do “eu” e, mais uma vez regressa ao seu estágio onde existiam relações 
interpessoais de cariz humanista: 

 
O meu grupo de estágio foi fácil de formar. […] No 3º ano, o grupo de estágio tinha forçosamente 
de ser formado por três elementos, juntando-se a nós uma colega com quem nunca tivemos 

                                                        
31 Parece ter-se apropriado da metáfora de Sá-Chaves: “apanhar de malhas”. 
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problemas. […] tivemos a sorte de encontrar uma professora cooperante […] pessoa excepcional. 
[…] promoveu desde o início um clima de franqueza e confiança que nunca foi traído por 
ninguém. […] O meu grupo foi facilitador a todos os níveis. Nunca houve conflitos entre nós e 
cada uma tentava ajudar em tudo o que estava ao seu alcance. As diferenças nunca nos 
separaram tendo contribuído sempre para cada elemento "dar o seu melhor", fazendo o grupo 
"crescer".  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Reflexão 12 – “Estado de Arte dos Portfolio” (1ª sessão) mas pouco diz sobre a 
apresentação, mostrando-se magoada (com toda a razão) no seguimento de uma intervenção 
nossa muito pouco humanista e adequada ao contexto que conhecíamos bem. Confronta-nos 
por escrito: 
 

A aula de hoje foi toda preenchida com as intervenções das colegas sobre os seus Portfolios 
Reflexivos. […] 
Nesta aula, não gostei nada de ouvir a formadora dizer que o texto sobre D. Schön tinha sido 
atribuído a pessoas que, pela análise das metáforas, entendia que precisavam da "Bibliazinha" 
para aprenderem os princípios básicos desta cadeira. Embora tenha acrescentado que se referia 
à M…, confesso que fiquei aborrecida e mais ainda, quando no intervalo, uma colega me dizia 
"Estás a ver como nos passaram aqui um "atestado de burrice" com todas as letras!" Relembrei o 
comentário de alguns elementos da turma ao referirem o grupo escolhido para a análise deste 
texto como o "Grupo das Burras" e fiquei um tanto indignada.  

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

 Reflexão 14 – Retomámos o esquema produzido na primeira sessão, expandindo-o. A 
formanda sentiu-se confusa. Acalmou quando nós reconhecemos que a aula tinha sido 
“pesada”, afirmando (cf. 3.1.):  

 
A 2ª parte da aula foi para mim um pouco confusa e por isso fiquei contente quando a formadora 
reconheceu que a aula tinha sido "pesada" e para reflectirmos sobre o que nos pareceu 
importante.      

[sócio-afectiva// interpretativa] 
 

Reflexão 15 – A esta sessão na qual foram abordados os modelos de resolução de 
problemas em grupo – Quaker e Surrey (Rogers, 1970, cit por Underhill, 1992) – não atribuiu 
qualquer título. Inicia o seu texto descrevendo um momento de conflito entre nós e algumas 
colegas, justificando a nossa intervenção com a análise do contexto; tece algumas 
considerações comparando os modelos e identificando no texto os investigadores subjacentes 
à sua redacção; sente-se desafiada pela tarefa proposta e considera que a sessão foi animada e 
o tempo passou depressa: 

 
Depois do começo desagradável desta sessão devido ao atraso de muitas colegas e à pergunta 
despropositada ("Posso trabalhar sozinha?") que deixou a formadora zangada e com razão, o 
trabalho iniciou-se com a formação de grupos de 4 ou 5 elementos que imediatamente começaram 
a trabalhar os Modelos de Surrey e de Quaker, retirados de Rogers (1970, em Underhill, 1992) 
que são apresentados para "solucionar" problemas em grupo. 
O meu grupo optou pelo Modelo Quaker e depois de escolhido o Detentor do problema […] 
Agradou-me este trabalho pelo desafio que representou decidir quais as perguntas mais 
oportunas que poderiam ajudar a resolver o problema. Todas participaram com interesse, 
respeitando as regras […] O modelo Quaker parece-me mais acessível do que o de Surrey. […] É 
também muito importante não fazer críticas […] Todo este processo é centrado na pessoa e só 
pode ser realizado se houver confiança e uma certa empatia no grupo. 
Esta sessão de trabalho foi animada, o tempo passou muito depressa e ajudou-me a compreender 
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o papel importância que o grupo pode ter na resolução de problemas. 
[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Reflexão 16 – Apresentação dos trabalhos de grupo realizados na sessão anterior. 
Lista e classifica os temas tratados e compara os modelos em função da complexidade da 
tarefa empreendida. Mais uma vez defende o grupo como desenvolvimentista dos “eus” neles 
integrados, no que respeita à autoconfiança, à facilitação da catarse e à partilha da reflexão 
conjunta: 

 
[…]...iniciou-se com os trabalhos do Modelo Surrey. Durante a apresentação deste modelo fui 
pensando que estes grupos tiveram mais trabalho do que nós. Além de contextualizarem o 
problema, foi necessário explorar cada uma das cinco fases, o que exigiu mais esforço e 
organização […] Modelo Quaker, tendo sido tratados os seguintes problemas: Integração social 
(indisciplina); Problema Social (dormir nas aulas); Mau relacionamento com a turma (Eu sou o 
Melhor!) […] uma longa lista de questões que nem sempre estavam bem formuladas. 
Saí da aula convencida de o grupo pode ter um papel fundamental como facilitador da resolução 
de problemas Na nossa vida profissional (e pessoal) já todos nos deparámos com problemas 
difíceis […] que, à partida, sozinhos não conseguimos resolver. Seria óptimo partilhar com os 
colegas […] e tentar aplicar um destes modelos. O grande obstáculo é a falta de confiança e o 
medo do "julgamento" que os outros podem fazer e que pode ser bem destrutivo.  
Estou a lembrar-me que, mesmo que o grupo não consiga encontrar uma solução, só o facto de se 
partilhar com os outros e de reflectir em conjunto sobre determinado problema, poderá ajudar o 
detentor a sentir-se mais aliviado e mais confiante. O grupo pode, portanto, ter um efeito 
catártico o que já é uma grande ajuda. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 18 – Não esteve presente na sessão n.º 17 e afirma ter sentido falta da aulas 
de Supervisão I. Intitulou esta reflexão de Idioma Pessoal e Auto-conceito, descreve o 
conteúdo das aulas e “faz a ponte” para a aula seguinte: 

   
[…] Foram 15 dias sem aulas de Supervisão e senti que isso quebrou um pouco o ritmo de 
trabalho. Como não tinha lido o texto de apoio, no início foi um pouco difícil concentrar-me e 
compreender os assuntos a tratar. À medida que a formadora ia explicando, fui-me envolvendo 
cada vez mais e acabei por gostar da aula. […] também abordámos a questão da competência 
profissional. Voltámos a lembrar Schön com o "conhecimento na acção" e os vários níveis de 
reflexão, as capacidades, destrezas/aptidões, técnicas, estratégias e métodos. Assim chegámos às 
dimensões/conhecimentos que serão explorados na próxima aula. 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa/reprodutora] 
 

Reflexão 19 – Dimensões do Conhecimento – Professores Nota 10. No texto 
produzido insere algumas representações sobre o bom professor, após o esclarecimento sobre 
a grelha de “Análise de Conteúdo” (Sá-Chaves e Alarcão, 2000). Descreve o seu 
preenchimento pelos grupos em função dos textos sobre os professores brasileiros que 
ganharam o concurso “Professores Nota 10”. Pelas explicações da abordagem aos mesmos, 
verificou que foram todas diferentes, mas estavam em consonância com as inteligências 
preponderantes em cada grupo de trabalho. De novo “apanha malhas” ao inserir aqui o 
conhecimento sobre as “Inteligências Múltiplas” apresentado mais tarde em forma de 
questionário (cf Reflexão 21): 

 
[…]aula iniciou-se com o estudo da grelha "Análise de conteúdo" sobre as dimensões do 
conhecimento e seus indicadores: […] propôs um trabalho de grupo sobre os "Professores nota 
10". 
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Cada grupo, aleatoriamente, retirou uma folha com os dados biográficos e profissionais de um 
determinado professor e, partir dos indicadores aí encontrados, cada grupo preencheu uma 
grelha com as diferentes dimensões do conhecimento. 
Com a minha colega e amiga […], li o texto em voz alta e fomos sublinhando o que nos pareceu 
mais importante. Numa segunda leitura, começámos logo a retirar os indicadores de cada 
dimensão...e sentimos alguma dificuldade em os distribuir porque alguns se encaixavam em 
várias dimensões. 
Depois do intervalo...começámos por explicar o modo como o grupo trabalhou. Verificou-se que 
todas seguiram estratégias diferentes de acordo com o tipo de inteligência dos elementos do 
grupo. 

[conceptual//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 20 – Os Casos – Reconhece a importância da construção de casos e sente-se 
motivada a alterar a sua actuação no que respeita a episódios futuros, pois com esta aula fiquei 
bastante sensibilizada e com vontade de actuar de modo diferente no futuro em relação aos casos que 
poderei vir a encontrar e a viver [conceptual/sócio-afectiva/ /transformadora/interpretativa] (cf. 2.2., 
Reflexão 20 – a intenção de aplicar a metodologia de casos em contexto de ensino.                
 
 Reflexão 21 – Currículo e Inteligências Múltiplas – Refere que os tempos de 
mudança não podem ser ignorados, que os professores não devem subestimar as alterações 
sociais e cognitivas, pelo que têm de aprender a ultrapassar as dificuldades resultantes da 
nova gestão curricular. Considera as “Inteligências Múltiplas” um assunto interessante que 
precisa de aprofundar: 

 
Muito temos falado de currículo e tantas dificuldades encontramos para saber como "gerir o 
currículo"! 
O que todos já percebemos é que estamos a viver tempos de mudança e que o processo 
Ensino/Aprendizagem tem de se adaptar às nossas crianças, aos nossos jovens e à sociedade 
actual. Não podemos fazer de conta que nada se passa, nem devemos tentar travar este processo 
irreversível. […] trouxe um assunto deveras interessante: inteligências múltiplas! 
 Este é um tema sobre o qual pouco conheço, a não ser o que vou aprendendo no meu dia-a-dia, 
mas que me motiva muito. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Reflexões 22-24 – Apresentação do portfolio (segunda sessão do “estado de arte”) – 
Reflexão Final – Integrou as três sessões numa só reflexão, na qual as descreve. Afirma que, 
exceptuando um momento em que, mais uma vez, actuámos de modo pouco reflectido, 
gostou das aulas porque recebeu feedback para a realização do seu Trabalho de 
Aprofundamento. O tempo passou depressa apesar de classificar de cansativas estas sessões: 
 

As três sessões foram preenchidas com a apresentação do portfolio […] exceptuando o início da 
aula quando a formadora se "zangou" com...a propósito dos professores que estão apenas à 
espera de terminarem o Complemento para pedir a reforma, até gostei da aula e o tempo passou 
depressa. 
Os esclarecimentos e informações dados pela formadora ajudaram-me a estruturar o meu 
trabalho de aprofundamento. 
No sábado, para mim, a aula foi muito cansativa. Foram quase 5h a ouvir...  

[conceptual// interpretativa/reprodutora] 
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)  

 Esta formanda investiu mais nas reflexões sobre a experiência de formação e as teorias 
do que nos outros subtemas. Passamos a analisar as unidades de registo mais significativas. 
  

Reflexão 3 – Retoma o assunto das metáforas, mas como estratégia de ensino, 
afirmando  

 
No trabalho escolar há conteúdos que as crianças compreendem muito melhor se o professor for 
capaz de utilizar metáforas adequadas à situação […] facilitam muito a comunicação tornando-a 
mais atraente e ao mesmo tempo "desafiante".  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Reflexão 5 – Interpreta as suas preocupações, as das colegas e as das escolas quanto à 
necessidade urgente de fazer alterações nas práticas de avaliação. Defende que os professores 
devem ter abertura de espírito e dar atenção ao que se passa à sua volta, apropriando-se assim 
de conceitos defendidos por Rogers e Dewey. Afirma que as práticas tradicionais de avaliação 
(testes e fichas) são injustas e reconhece que os professores do 1.º ciclo podem ultrapassar essa 
injustiça se acompanharem os alunos ao longo dos quatro anos: 
 

Nas habituais reuniões […] um certo consenso […] mudar a Escola, mas ninguém sabe 
exactamente como é que esse processo pode ou deve ser conduzido. Um dos problemas mais 
sentidos e que muito se discute é "como avaliar". 
No 1º ciclo e quando o professor tem o privilégio de acompanhar os seus alunos durante quatro 
anos, a tarefa torna-se mais fácil. […] assim não acontece e nos ciclos seguintes, a avaliação 
feita apenas através de fichas e testes é muitas vezes injusta e não revela os verdadeiros 
conhecimentos e competências que o aluno vai adquirindo. É preciso repensar todo o processo, 
experimentando outros métodos e outros instrumentos de avaliação. 
Na nossa profissão somos obrigados a estar sempre atentos e de espírito aberto para sermos 
capazes de adaptar os métodos e todo o trabalho quotidiano "àquelas crianças", àquela 
comunidade e a todos os problemas que vão surgindo. Esta capacidade adquire-se […] à custa de 
receios e algum sofrimento. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Se considerarmos que é sua característica auto-questionar-se para depois actuar, compreender-
se-á a sua opção pelo tema do Trabalho de Aprofundamento.  

 
Reflexão 10 – Baseando-se em (Tavares & Alarcão, 1992) situa-se em dois níveis de 

incompetência profissional (inconsciente e consciente) e justifica-se, com nova referência à 
relevância do grupo no seu crescimento profissional. Admite ter sido o auto-questionamento e 
a reflexão sobre a acção (entendida em várias perspectivas temporais) que lhe permitiram 
chegar a essa conclusão quanto ao período inicial da sua carreira: 

 
Houve ocasiões, no início da carreira, em que poderia estar na incompetência inconsciente. 
Apesar de ter tido a sorte de encontrar pessoas que me ajudaram a crescer, a realidade nas 
nossas escolas é tão complicada que, perante certas situações novas e difíceis, nem sempre a 
minha actuação foi a mais adequada. Mas, como costumo reflectir muito sobre "o que faço", 
"como o faço" e "para que faço" não teria sido difícil ultrapassar esse nível, situando-me na 
Incompetência Consciente. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

A formanda só retoma este subtema na Reflexão 20, referindo de novo alguns 
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conceitos de Rogers e Dewey e o que aprendeu sobre os casos para o contexto de escola 
(gestão intermédia), reconhecendo-lhes potencialidades na sua vida profissional. Já encontrou 
crianças/verdadeiros casos sobre as quais se fazem relatórios para os psicólogos analisarem, 
questionando a actuação de alguns destes. Assim, aconselha a utilização da metodologia de 
casos em contextos de gestão intermédia e a organização de Casebooks para análise conjunta. 
Sendo defensora da auto-implicação e da inter-ajuda para a melhoria das práticas, lamenta 
ainda não ter conhecimento sobre este assunto quando foi coordenadora de Conselho de 
Docentes: 

 
[…] um caso e a sua metodologia […]muito útil na nossa vida profissional. […] encontrei 
crianças que são "verdadeiros casos" e senti vontade de conhecer melhor e reflectir sobre o seu 
comportamento, as suas atitudes, a aprendizagem e toda a realidade que a envolve. 
Para as crianças com dificuldades de aprendizagem temos elaborado relatórios que se destinam a 
ajudar o psicólogo, que as vai observar (quando isto é possível), a compreender melhor os 
problemas detectados. Mas nem mesmo estes "casos" são partilhados, discutidos e interpretados 
em equipa.  
Os aspectos hoje abordados sobre a metodologia de Caso permitem um possível aprofundamento 
do tema que, no futuro, possibilite realizar um trabalho muito enriquecedor com os Casos que 
cada professor vai encontrando. 
O Coordenador de um Conselho de Docentes, se conseguir motivar os colegas para um trabalho 
em equipa, com partilha, abertura e dedicação de todos, pode mesmo tentar realizar um 
"Casebook". 
Durante dois anos fui coordenadora deste órgão de gestão e, ao lembrar os "casos" que aí foram 
apresentados, percebo que poderia ter tentado realizar um trabalho interessante sobre eles, que 
poderia ajudar outros professores em situações idênticas. 
[…] não será fácil teorizar sobre cada caso mas, se houver empenhamento e espírito de ajuda, 
será possível alcançar essa meta dando assim um contributo importante para a melhoria da 
prática. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Reflexão 21 – Como estratégia de reflexão conjunta sobre o modo como os manuais 

são escolhidos, com base no documento das Competências Essenciais para o Ensino Básico 
(2000), propusemos que trouxessem alguns dos manuais escolhidos pelo Conselho 
Pedagógico dos agrupamentos. Em pequenos grupos analisaram manuais de diversas 
disciplinas. A formanda põe em causa a obrigatoriedade de escolha pelo Agrupamento, 
justificando esta sua atitude por referência à necessidade de se realizar a avaliação 
diagnóstico e a observação dos alunos; de se possuir conhecimento dos mesmos, que o 
agrupamento não detém, como instância colectiva; de articular os Projectos curriculares de 
Turma com os ditos manuais. Reconhece que foram dados passos no sentido da alteração dos 
manuais escolhidos, mas a falta de consenso obrigou a uma votação final, não consentânea 
com as razões subjacentes à escolha de manuais: 

 
[…] também se abordou o processo de escolha de manuais escolares.  
Até agora não tem sido difícil gerir este assunto: quando chego a uma nova escola, depois da 
avaliação-diagnóstico, escolho os manuais que melhor possam servir […] a aprendizagem. 
Quando não adopto os manuais que o Conselho Pedagógico do Agrupamento escolheu, registo 
numa Declaração os motivos que me levam a tomar essa decisão, envio uma cópia ao 
agrupamento e nunca tive problemas. Mas este ano, antes da escolha dos manuais pelo Conselho 
de Docentes, chegou à escola a informação de que esses manuais seriam obrigatoriamente 
adoptados.  
Não se compreende […] agora, que é preciso um projecto Curricular de Turma nos venham 
obrigar a adoptar um manual que não é por nós escolhido. Não se compreende, nem posso 
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concordar!  
Mas […] o que aconteceu este ano, trouxe algo de positivo. […] numa única reunião de Conselho 
de Docentes, analisavam-se vários manuais e imediatamente se escolhia o "melhor". Este ano, 
[…] mais cuidado e mais rigor na escolha, […] três reuniões […] se chegar à escolha, que 
mesmo assim, teve de ser feita por votação. 
Da observação […] nas aulas e da qual registo os aspectos mais significativos, aprendo a 
conhecer os meus alunos […] Todas as crianças são diferentes e eu tenho de saber adaptar os 
métodos e as estratégias […]. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Trabalho de Aprofundamento – Este estudo foi baseado em dois autores – Fernandes 
(2000, cit. por Cortesão, 2002) e Sá-Chaves (2001, cit por Fernandes, 2002). Utiliza a ironia 
para criticar a definição de objectivos mínimos, alterada pelos normativos legais mais recentes 
(Dec.-Lei nº 6/2001 e Desp.-Norm. nº 30/2001), dos quais retira vários tipos de avaliação 
existentes e qual a lógica dos mesmos integrando-os no processo de ensino-aprendizagem. 
Acresce que considera o 1.º Ciclo o contexto ideal para que a avaliação seja mais justa e 
objectiva pela relação pedagógica e afectiva criada e pelo contacto mais prolongado com os 
alunos, ambos contribuindo para um melhor conhecimento destes. Na Conclusão afirma que é 
preciso colocar a avaliação ao serviço dos alunos pelo que há que diversificar métodos e 
instrumentos e promover a meritocracia:   
 

[…] é preciso colocar a avaliação ao serviço dos alunos e não dos sistema[…] que se analisem os 
resultados, questionando os processos e os contextos, […] as consequências e as implicações 
pessoais e sociais das decisões adoptadas[…] a dimensão moral e reflexiva da profissão 
docente..."aprender é dar sentido à realidade. 
Na sociedade em que vivemos exige-se que se aprenda ao longo de toda a vida, e é bom que 
estejamos preparados para sermos avaliados em permanência, para podermos evoluir, para que 
haja justiça nas relações de trabalho, para sermos uma sociedade meritocrática e não uma 
sociedade clientelar onde uma boa cunha vale mais do q uma competência comprovada. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 

2.3. Supervisão  

Reflexão 6 – Retomando o seu estágio, interpreta o que ouviu e diz-nos o que pensa 
sobre as funções do supervisor: O supervisor deve ajudar a perspectivar o futuro. Sempre procurei 
seguir esta "directriz" que me foi tantas vezes sugerida no meu estágio.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Reflexão 21 – Pretende que se altere o modo de gestão dos órgãos das escolas uma vez 
que, por vezes, impedem a realização de projectos. Propõe que haja uma supervisão colectiva 
dos mesmos: É nosso dever como educadores estar atentos, participar e questionar o modo como se 
processam as decisões dos órgãos de gestão que, por vezes, tanto condicionam o nosso trabalho diário 
e a realização dos projectos que pretendemos desenvolver.   

 [conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa] 
 

3. Teorias Públicas/Privadas 

Já temos vindo a afirmar que esta formanda refere muito poucos dos investigadores 
lidos e discutidos nas sessões, mas quando o faz adapta-os às suas práticas, apropriando-se de 
modo sintético do que considerou mais importante. Assim, só transcrevemos os extractos de 
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textos que nos apresentem algo de novo e relevante para a formanda. 
3.1.  Formação/Supervisão (fornecidas, pesquisadas, construídas) 

 
Reflexão 5 – Decorrente da análise de Sá-Chaves (1997) dá-nos a conhecer o que as 

colegas afirmaram sobre o desenvolvimento do portfolio reflexivo; compara-o com o dossier 
de estágio e com os processos individuais dos alunos; considera-o um instrumento alternativo 
de avaliação; aceita que pode melhorar as práticas dos professores que os produzem. 
Apresenta ainda conceitos e princípios apresentados pela autora: princípio do inacabamento; 
morte simbólica do supervisor; imprevisibilidade e inconstância do conhecimento. Defende o 
portfolio pela perspectiva global que dá do seu autor, identificando no texto a sua experiência 
de estágio: 

 
Cada elemento do grupo […] apresentou as ideias mais importantes que encontrou, 
confrontando-as com as suas vivências, tais como: comparação do Portfolio com o dossier de 
estágio, […] ligado ao princípio do "inacabamento” […] estamos a aprender a "crescer" com a 
atitude reflexiva; Portfolio como instrumento […] alternativo e não novo, porque afinal os 
processos individuais dos alunos podem considerar-se em certa medida Portfolios.  
[…] presente, em que o saber se encontra em constante actualização, […] o ritmo e a 
complexidade das descobertas chegam a confundir-nos, […] necessário rever o nosso sistema de 
ensino, procurando adaptar as escolas e o trabalho escolar às nossas crianças, jovens e às 
exigências da sociedade actual. 
[…] a autora afirma: "...a história de vida de cada um é sempre e a cada momento, tal como nos 
velhos livros de mercearia o compromisso entre a história de um tempo havido e a história de um 
tempo a haver. […] última se possa tornar real no futuro pode, no presente e a cada instante, 
admitir-se como realidade virtual, enquanto projecto e antecipação, enquanto exercício do 
imaginário e da capacidade de sonho". 
[…] a minha orientadora de estágio...que tanto nos falava em "Ontem, hoje e amanhã" e reflectia 
abertamente connosco os aspectos positivos e negativos que observava nas nossas actuações 
como estagiárias e até como pessoas. […] afinal, já na altura [início anos 80] se faziam reflexões, 
embora com carácter informal mas sempre com o objectivo de melhorar a nossa prática e de nos 
preparar para o futuro.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
 
Reflexão 6 – Com base no texto referido na sessão anterior e em Amaral, Moreira e 

Ribeiro (1996), sumaria o que ouviu na aula, parafraseia a definição de “coach” e suas 
funções, e sintetiza e opina sobre os modelos de formação, ainda que muito dependente do 
texto. Interpreta o que ouviu ou leu e relaciona-o com conceitos e características relativos ao 
portfolio reflexivo já antes mencionados: 

 
[…] o texto analisado na última aula, a formadora esclareceu alguns aspectos do Portfolio […] 
tais como: a natureza dinâmica dos Portfolios Reflexivos e a possibilidade de auto-conhecimento, 
sendo importante não deixar acumular as reflexões […] É preciso realizar este trabalho em 
"tempo útil"; o Portfolio permite a auto-supervisão; os vários enfoques do Portfolio: […] 
formativo/avaliativo, continuado, descritivo, selectivo e compreensivo (abrange um campo mt 
vasto); as competências: metacognitiva, meta-práxica e meta-analítica; as dimensões do 
Portfolio: aspectos instrumentais, fontes de informação e princípios de ensino.  
Na 2ª parte da aula iniciou-se a análise de "O papel do supervisor no desenvolvimento do 
Professor Reflexivo - Estratégias de Supervisão".  
Sobre a definição de Supervisão "como um processo que se vai desenvolvendo no tempo com a 
finalidade de levar ao desenvolvimento humano e profissional dos formandos" lembrei mais uma 
vez o "ajudar a criar asas" e a "morte simbólica do supervisor".  
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Reflecti[…] comparação feita entre o Supervisor e o treinador de um atleta. Treinador […] das 
capacidades e aptidões mas também que aprende, observando e conhecendo "o atleta" para ser 
capaz de desenvolver um ambiente de verdadeira interajuda, apoio e encorajamento. 
Sobre os modelos de formação de professores penso que o modelo de "mestria" é muito 
incompleto e muito pobre porque não basta aprender por imitação do "bom modelo". […] não 
basta transmitir o que se sabe; é fundamental desenvolver nos jovens formandos capacidades […] 
ultrapassar as dificuldades […] se irão deparar. 
O modelo da Ciência Aplicada […] é ainda insuficiente porque não permite um verdadeiro 
desenvolvimento pessoal e profissional a todos os níveis. 
O modelo Reflexivo […] pretende que a formação de uma profissão seja bastante completa, 
desenvolvendo nos formandos capacidades reflexivas que lhes permitem adaptar o seu trabalho a 
situações muito diversificadas. 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa/reprodutora] 
 

Reflexão 7 – completa a reflexão sobre as estratégias supervisivas apresentadas no 
segundo texto analisado. 

 
Reflexão 8 – apresenta os aspectos positivos encontrados nos vários cenários 

supervisivos (Alarcão & Tavares, 1987) por todas as formandas na aula. Afirma que é […] 
interessante e útil conhecer os Cenários de Supervisão e reconheço que alguns são mais completos do 
que outros. Mais uma vez só apresenta os aspectos fundamentais de cada um, explicando a 
importância do conhecimento destes cenários adaptando-os às suas práticas. 

 
Reflexão 9 – Interpreta a actuação da sua cooperante durante o seu estágio à luz das 

categorias de intervenção de Heron (1973), demonstrando continuar agradada da actuação 
dessa orientadora de estágio, porque responde às características de uma supervisora 
humanista32: 

 
Sobre o tema desta aula […] Supervisora encaixa-se bem nas diferentes categorias [de Heron] 
Ela partilhava connosco toda a informação que possuía, desafiava-nos para cada um encontrar o 
seu próprio estilo e tinha um efeito catártico e catalítico porque nos ajudou sempre a ultrapassar 
as dificuldades que surgiam. Sempre nos encorajou e acima de tudo foi apoiante, promovendo em 
cada um de nós a auto-estima que em certos momentos da nossa vida é fundamental! 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

 
Reflexão 10 – Com base em Alarcão (1991), demonstra que lhe agradam conceitos e 

assuntos como a “artistry” e a transferabilidade dos saberes. Defende a necessidade de 
formação ao longo da vida para se poder lidar com a imponderabilidade das situações de 
ensino. Afirma que é necessário que se aprenda a fazer, fazendo e valoriza a reflexão de 
diferentes tipos, tal como é apresentada no texto: 

 
[…] o texto sobre o pensamento de Schön […] agradou-me e fiquei sensibilizada com o facto 
deste Professor ter sido capaz de constatar um problema a partir do trabalho realizado para uma 
conferência e, a partir daí, realizar vários estudos na tentativa de encontrar "novos" caminhos na 
formação de professores. Trabalhar com crianças e jovens exige um esforço permanente de 
actualização, formação e adaptação a todas as situações.  
Hoje, a sociedade é tão exigente que o Supervisor deve ser um verdadeiro companheiro, um 
conselheiro e um treinador ('coach') com capacidades para desenvolver nos formandos a 
"artistry", ou seja, o profissional que compreende a sua própria actividade como uma "actuação 

                                                        
32 Os sublinhados são da formanda. 
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inteligente e flexível, situada e reactiva, misturada de ciência, técnica e arte".  
D. Schön relança-nos para o "aprender a fazer, fazendo", valorizando o conhecimento na acção, 
a reflexão na acção,...sobre a acção e reflexão sobre a reflexão na acção. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 14 – Reconhece que a qualidade da supervisão decorre da capacidade do 
supervisor em gerir vários componentes da sua acção e da necessidade de se envolver no 
processo de desenvolvimento da sua competência auto-supervisiva, baseando-se na adaptação 
a este contexto de uma expressão de Alarcão (1996). Elenca alguns desses elementos e os 
pilares do desenvolvimento pessoal e societário (UNESCO): 
 

[…] qualidades […] um bom supervisor: flexibilidade; auto-conhecimento / auto-regulação; 
facilitador: facilitação do processo de desenvolvi/o (6 categorias de Heron); honestidade / 
autenticidade; justiça (boa formação "moral"); relacionamento empático/ capacidade de 
relacionamento inter e intra pessoal; respeito pelos indivíduos em todas as suas componentes. 
[…] o Supervisor que mais devemos desejar somos "nós próprios". […] conhecer a si mesmo e 
tiver consciência das suas limitações, cada um de nós é o melhor supervisor de si mesmo, do 
trabalho que realiza e das atitudes que toma. […] Isto faz-me pensar na frase "ninguém aprende 
na vez de ninguém" e acrescentaria: "ninguém muda se não quiser mudar".  
[…] Falou-se da Formação de Professores […] fiquei com a ideia de que terá que ser mesmo 
uma acção "multifacetada" que pretende levar ao desenvolvimento holístico da pessoa e envolve 
muitos aspectos: conhecimento de si própria, dos seus verdadeiros "EUS"; capacidade de 
reflectir sobre as experiências vividas; construção de conhecimentos decorrentes da interacção 
com o mundo; que nos rodeia; saberes científicos adquiridos; partilha dos saberes e das 
experiências daqueles com quem se convive. 
O formando desenvolve-se a vários níveis […] incluir nos quatro "pilares" para o 
desenvolvimento da sociedade que a UNESCO propõe para o Homem e para os professores de 
sucesso no XXI e que são: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; 
aprender a ser. 

[…] a sociedade actual é cada vez mais exigente com a formação de profissionais competentes 
e a quem se "pedem contas" da sua actuação […] 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
 Reflexão 18 – Recorrendo à paráfrase e à linguagem metafórica, sem identificar o 
autor de “idioma pessoal”, adapta o conceito à situação de formação e faz considerações 
sobre o modo como o “idioma pessoal” e o “auto-conceito” podem influenciar a formação de 
cada um (“discurso de novidade” e “discurso de aprofundamento”): 
 

Pela primeira vez ouvi falar em "idioma pessoal". […] percebi […] é a nossa descoberta do modo 
como realizamos  nosso trabalho. […] daquilo que sou como pessoa (se conhecer todos os meus 
"eus"). […] devo ser capaz de encontrar o meu idioma pessoal.  
[…] algo que se aprende como consequência da experiência […] durante o processo de 
desenvolvimento...a imagem que tenho de mim próprio, ao ser confrontada com a observação e 
reflexão feitas pelos outros, leva-me a alterar o "auto-conceito". É um processo difícil que exige 
uma grande capacidade de autenticidade e de humildade. O velho ditado "É fácil ver os ciscos 
nos olhos dos outros" é bem verdadeiro! Reconhecer as nossas limitações, ter consciência delas, 
aceitar o "julgamento" dos outros e conseguir melhorar a nossa actuação pessoal e profissional, 
não é tarefa fácil. 
O auto-conceito tem de abranger a auto-conscientização que é o processo de aprendizagem que 
cada um de nós é capaz de gerir, influenciado pelo exterior. 
O "ego" do professor em formação deve possuir uma dimensão interna e uma externa. A 
dimensão interna é a perspectiva que o professor tem da sua actuação profissional e de tudo o 
que a condiciona: crenças ideais, valores, atitudes... A dimensão externa é a imagem 
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desenvolvida pelos outros.  
[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa/reprodutora] 

Reflexão 19 – Lista as competências supervisivas dos professores, apresentadas por 
Sá-Chaves e Alarcão (2000) sem tecer considerações sobre as mesmas. 

 
Reflexão 20 – Apresenta as potencialidades da metodologia de casos, justifica a sua 

preferência pela definição de “caso” de Shulman e lamenta que os casos reais que os 
professores encontram não sejam tratados em reflexão partilhada: 

 
[…] os "Casos" […] Depois de ler várias definições apresentadas[…]partilho da opinião da 
formadora ao preferir a definição de Shulman (1986) […] Se eu percebi bem, um Caso pode ser 
até um momento de ensino, ou seja, algo que aconteceu de positivo (ou de negativo) e que é útil 
dar a conhecer aos outros. […] vivemos muitos ao longo da carreira mas não os partilhamos. 
Ficam guardados na nossa memória ou no nosso diário íntimo, quando deveriam ser 
apresentados, discutidos, analisados, estudados e confrontados com outros. Daí poderiam 
resultar "novos caminhos para a aprendizagem." 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 21 – Refere princípios da reforma curricular: gestão flexível do currículo e 
enfoque nas competências, para as quais se evolui pela desejada autoformação, ao longo da 
vida, com a colaboração da sociedade e pela abolição dos “objectivos mínimos”. Põe em 
causa o modo como é feita a supervisão de projectos, desejando que haja concatenação entre 
eles: 

 
A reforma curricular pretende dar um passo gigantesco ao propor o ensino por competências e a 
gestão flexível do currículo, o que só poderá concretizar-se com a autoformação e empenhamento 
dos professores/educadores e de toda a comunidade escolar. […] pretende-se acabar com os 
objectivos mínimos que, na minha opinião, estavam a promover um ensino cada vez mais pobre. 
As competências essenciais vêm contribuir […] a escola possa formar cidadãos activos, 
competentes e bem integrados na sociedade.  
O Projecto Educativo, o Plano Anual de Actividades e o Plano Curricular de Escola devem ser 
abordados com a participação da comunidade escolar e devem dar resposta aos problemas dessa 
comunidade. Se estes documentos não forem bem supervisionados, não será possível elaborar o 
Projecto Curricular de Turma.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
  

5.1. Ensino (fornecidas, pesquisadas, construídas) 
 

Já antecipámos que esta formanda não investe muito na reflexão sobre teorias em 
geral, transformando-as quase todas em algo pessoal que reconhece nas suas práticas 
(“discurso de confirmação”) ou que facilmente adapta às mesmas.  

  
Reflexão 10 – Neste extracto refere que o professor tem necessidade de estar atento à 

sua actuação. Propõe dois tipos de reflexão essenciais a esta auto-avaliação e transformação 
das práticas e, metaforicamente, critica aqueles que não se empenham na motivação dos seus 
alunos: No difícil processo de Ensino/Aprendizagem desiludir e desmotivar os alunos é um crime. É 
preciso avaliar constantemente o nosso trabalho e estar sempre disponível para repensar toda a 
nossa actuação.    

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
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Reflexão 11 – Nesta sessão reanalisou-se o texto sobre o pensamento de Schön 
(Alarcão, 1991) do qual a formanda retirou o que mais a impressionou, no sentido de se 
transformarem as práticas dos professores, para que se cumpra a função de preparar bem a 
sociedade: inter-relação aprendizagem/ensino; princípio da auto-implicação dos alunos; 
aquisição de competências transversais para que, no futuro, sejam mais confiantes; ensino 
centrado nos contextos. 

 
[…] voltámos ao texto "Reflexão crítica sobre o pensamento de D. Schön..." de Alarcão, tendo 
sido analisado o ponto 13. Ficaram-me na memória algumas afirmações tais como: 
aprendizagem/ensino;” Ninguém aprende na vez de ninguém”; “Ninguém ensina ninguém que 
não quer aprender”. 
Na actualidade […] as crianças não encontram na escola momentos de aprendizagem "viva" e 
motivadora, o que torna mais difícil levá-las a compreender que o seu empenho e a sua 
participação são fundamentais na 
aquisição de competências que lhes permitam mais tarde encarar o futuro com confiança. 
Na escola, ninguém se pode acomodar a métodos ou a estratégias, sendo necessário ajustar e 
adequar a nossa actuação à realidade de cada turma. 
O nosso sistema de ensino tem de apostar fortemente na formação de cidadãos competentes, 
activos e responsáveis. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 
II – Evolução do seu posicionamento do autor perante o portfolio e sua 

construção  
 

B. O Portfolio 
 
Como tem sido hábito, nesta secção cruzamos os dados integrantes do portfolio 

reflexivo com as respostas ao questionário de avaliação sobre a experiência de construção 
deste. No caso desta formanda os dados do portfolio são mais completos do que os das 
respostas ao questionário. 

 
3. Documento pessoal de desenvolvimento profissional 

Neste tema encontramos os extractos que se seguem, recordando que esta formanda é 
até ao momento aquela que mais parece referir-se ao tema e à experiência de construção do 
portfolio ao longo deste. 

 
Reflexão 2 – Interpreta o conceito de portfolio reflexivo apresentado pela formadora 

afirmando que um instrumento de avaliação deste tipo exige honestidade e reflexão do seu 
autor: No fim da aula a formadora […] esclareceu dúvidas sobre o Portfolio Reflexivo que será o 
instrumento de avaliação desta "cadeira", solicitando a todas muita honestidade e capacidade de 
reflexão.      

[sócio-afectiva//interpretativa] 
 
Reflexão 4 – Considera exageradas as atitudes das colegas perante algo que 

desconheciam – o portfolio reflexivo – sobre o qual estávamos a dar instruções para a sua 
construção (feedback colectivo). Refere ainda que o portfolio pode melhorar o conhecimento 
das pessoas e as relações interpessoais (Sá-Chaves, 2000b). 
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Nestas ocasiões eu sou do "contra"! Nunca vi nenhum Portfolio e muito menos realizei algo 
parecido, mas achei exagerados os seus receios […] a formadora foi indicando como deve ser 
feito o Portfolio, quais as suas características e tudo o que pode constar deste documento. 
Também esclareceu o modo como será feita a avaliação final do nosso Portfolio Reflexivo 
individual.  
[…] “As relações interpessoais são muito complicadas. Muitas vezes as pessoas não se 
"mostram", não se "revelam" com receio de mostrar os "não saberes”. Aqui o Portfolio pode 
ajudar." 
As pessoas são realmente muito complicadas mas, na minha opinião, são as relações 
interpessoais que fazem de nós verdadeiros seres humanos e é nelas que vamos construindo e 
encontrando sentido para a Vida. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

Reflexão 6 – Sumaria o que leu (Sá-Chaves, 1997) e ouviu nas aulas e apresenta as 
características principais do portfolio reflexivo (feedback colectivo): 

 
Ainda sobre o texto analisado na última aula, a formadora esclareceu alguns aspectos do 
Portfolio que considera importantes e que não ficaram bem explicados […]. A natureza dinâmica 
dos Portfolios Reflexivos e a possibilidade de auto-conhecimento, sendo importante não deixar 
acumular as reflexões […] É preciso realizar este trabalho em "tempo útil"; o Portfolio permite a 
auto-supervisão; os vários enfoques […]: formativo/avaliativo, continuado, descritivo, selectivo e 
compreensivo (abrange um campo muito vasto); as competências: metacognitiva, meta-práxica e 
meta-analíticas; as dimensões do Portfolio: aspectos instrumentais, fontes de informação e 
princípios de ensino.  

[conceptual // interpretativa/reprodutora] 
 

3.1. Conceptualização/construção 

Já nos extractos anteriores há referência a este subtema, mas aqui vamos colocar as 
afirmações sobre o mesmo de carácter mais pessoal, cruzando-as com as respostas ao 
questionário. 

 
Questionário – Perante a Questão 2 – “Como encararia a hipótese de ser avaliado/a 

através de um “portfolio reflexivo” em todas (ou quase todas) as disciplinas do curso? 
Justifique a sua resposta da forma mais completa possível”, afirma preferir os trabalhos de 
grupo e justifica pela maior facilidade de construção dos mesmos: 

 
Se tal viesse a acontecer, seria uma “desgraça” Não teria tempo para construir esses 
“Portfolios” […] o meu grupo funcionou tão bem, que foi um prazer realizar os trabalhos para 
as outras cadeiras. Escolher um tema que nos motivava e procurar informação útil e actualizada 
para o desenvolver, foi muito gratificante e enriquecedor. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Esta afirmação, contudo, não é coerente com o que vai afirmando ao longo do portfolio sobre 
este subtema33.  
 

Reflexão 4 – Sendo capaz de manter um diário pessoal interroga-se sobre a sua 
capacidade de escrever de modo reflexivo, através de uma linguagem do dia a dia escolar: 

 
                                                        
33 Não havendo intenção investigativa aquando da aplicação do questionário, a pergunta está mal formulada 
relativamente ao seu objectivo. 
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[…] sentir o mesmo receio que já me assaltou em vários momentos. Habituada a escrever o meu 
diário pessoal, se calhar vou-me "espalhar" nestas reflexões. Sei que terei de me esforçar por ser 
objectiva, sucinta, incisiva e acima de tudo reflexiva dentro do âmbito da supervisão. Será que 
vou conseguir?  

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

Reflexão 5 – Interpreta o que leu e ouviu na aula usando linguagem metafórica para se 
referir ao que é desocultado. Apresenta-nos, de modo pessoal e adquirido, as características do 
portfolio reflexivo e aceita o seu enfoque avaliativo e o seu carácter aberto em (re)construção 
permanente. Prefere-o, justificando-se, quando o compara com o dossier de expressões 
construído por um colega: 

 
Portfolio como documento sempre em construção […] carácter aberto, […] ajuda a pensar e a 
desocultar o que pode estar bem "arrumadinho" na nossa memória […] comparação com o um 
dossier que um colega realizou, noutra cadeira do seu curso, ligada à área de expressões, onde, 
no final de cada aula, era necessário realizar uma reflexão, utilizando "formas artísticas” como o 
desenho, poemas […] Este documento tinha um carácter mais fechado por não permitir alterar ou 
acrescentar conceitos ou ideias.  
Com esta aula e depois de ler dois textos sobre Portfolios, fiquei mais esclarecida sobre este 
documento que pretende ser um verdadeiro testemunho do crescimento, do saber pessoal e da 
capacidade de auto-conhecimento do formando. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Mais adiante a comparação é feita com o dossier de estágio, não reconhecendo neste o 
princípio do inacabamento no desenvolvimento profissional do seu autor e no documento, 
pois as vivências nele colocadas são menos globais. Continua a afirmar que pode haver 
semelhanças com os processos individuais dos alunos, pelo que defende o portfolio como 
instrumento de avaliação também nesse contexto. 
 

Comparação do portfolio com o dossier de estágio, […] ligado ao princípio do "inacabamento”, 
ou seja, estamos a aprender a "crescer” com a atitude reflexiva. 
Portfolio como instrumento alternativo de avaliação. Alternativo e não novo, porque afinal os 
processos individuais dos alunos podem considerar-se em certa medida Portfolios. 

[conceptual//transformadora/interpretativa] 
 

Nesta reflexão afirma ainda que gostou de ler Sá-Chaves (1997) pois ajudou a clarificar o 
conceito de portfolio: 
 

Não posso terminar esta reflexão sem assinalar que gostei de ler o texto "Novas abordagens 
metodológicas: os Portfolios no processo de desenvolvimento profissional e pessoal dos 
professores”, porque esclarece de um modo claro o que se pretende com o Portfolio.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 6 – Considera o portfolio um documento complexo, mas este facto não a 
coíbe de se sentir atraída pelo mesmo e de lhe encontrar potencialidades desenvolvimentistas 
e avaliativas, mais justas, mesmo para os seus alunos. Para tal necessita de fazer alguma 
investigação, mas perspectiva mudanças na organização dos cadernos diários destes, para o 
próximo ano lectivo: 

 
Mais uma vez me apercebo de que o Portfolio é realmente um documento bem mais complexo e 
complicado do que o idealizei na primeira aula. 
Mesmo assim, este novo instrumento exerce sobre mim uma certa atracção. 
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Penso nos Cadernos Diários dos meus alunos e começo a projectar algumas mudanças para o 
próximo ano lectivo, integrando-lhes um "espaço livre”.  
Neste momento é apenas uma ideia que precisa de amadurecer. Por isso, vou ter que procurar 
mais informação sobre os Portfolios e ponderar bem este assunto. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 8 – Depois de ter estado doente reconhece que as reflexões têm de ser feitas 
em “tempo útil”: […] não posso deixar as reflexões de uma semana para a outra porque aí a 
angústia passaria a desespero.  

 
Reflexão 12 – Interpreta o que aconteceu na aula (primeira apresentação do “estado de 

arte” do portfolio) e identifica o momento destabilizador relativamente à construção do 
portfolio: a clarificação do objectivo dos portfolio reflexivos (cf Reflexão 4, ponto 4.) 

 
A aula de hoje foi toda preenchida com as intervenções das colegas sobre os seus Portfolios 
Reflexivos. […] Ao ouvir algumas colegas identifiquei-me com algumas das suas afirmações. Pelo 
que escutei, no início, a maioria não teve dificuldade em começar a escrever. As dificuldades 
surgiram quando a formadora explicou tudo o que pretendia com os Portfolios. Também nessa 
sessão eu fiquei um tanto preocupada.                

[sócio-afectiva//interpretativa] 
 
Reflexão 20 – Considerámos que toda a turma deveria receber informação (feedback 

colectivo) sobre como incluir o Trabalho de Aprofundamento na segunda apresentação à 
turma dos portfolios. A formanda sente-se mais calma com o esclarecimento:  

 
[…] esclareceu algumas dúvidas manifestadas pela turma em relação ao trabalho a realizar para 
o Portfolio.  
Como durante a semana andei preocupada com este assunto, comuniquei à Formadora que só 
depois de terminarem as aulas terei disponibilidade para elaborar esse trabalho. Fiquei mais 
tranquila ao saber que, na apresentação do Portfolio, apenas será necessário referir qual o tema 
que escolhi para aprofundar e a razão da escolha.  

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

Reflexões 22-24 – Na segunda sessão sobre o “estado de arte” dos Portfolios, a 
formanda “consola-se” com o atraso das outras colegas, justificando o seu com problemas 
familiares. Continua porém a apelar ao seu optimismo e à sua capacidade de luta para poder 
concluir mais este projecto. Refere-se a este metaforicamente como “uma viagem de barco”: 

 
[…] as colegas falarem sobre o seu Portfolio e o trabalho que já realizaram ou estão a realizar.  
Sobre o trabalho para o Portfolio fiquei mais conformada ao perceber que, tal como eu, a 
maioria ainda não o terminou e houve até quem afirmasse estar à procura de bibliografia. 
Andei deveras preocupada por não conseguir tempo para ler mais e para adiantar esse trabalho 
mas, afinal, há quem esteja mais atrasada. […] 
Mas com todos os problemas familiares que tem sido necessário enfrentar, só apelando a todo o 
meu optimismo e força de vontade tenho conseguido conciliar tudo com o objectivo de levar "o 
barco a bom porto". 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

Trabalho de Aprofundamento – Reitera a necessidade de alteração dos registos 
individuais dos alunos através da adopção de práticas avaliativas diferentes das ainda em 
vigor, com enfoque privilegiado na avaliação partilhada. A principal obra de referência foi o 
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texto de Sá-Chaves (2001, cit por Fernandes, 2002): 
Sendo os métodos de avaliação tão diversos, isso implica a necessidade de se reunirem os 
trabalhos mais representativos e testemunhos das aprendizagens realizadas "num Portfolio do 
aluno que funcionará como um organizador das aprendizagens realizadas, podendo ainda 
constituir uma forma pessoal de reflexão sobre o percurso efectuado, se o aluno colaborar na sua 
organização”.  

[conceptual//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

3.2. Dificuldades 

A falta de tempo e sentimentos de frustração e desespero são os maiores obstáculos 
apresentados no 

 
Questionário – Questões 2 e 3: 

Q2 – desencadearia dentro de mim um sentimento de frustração e de desespero. 
Q3 – A maior dificuldade na elaboração do meu “Portfolio reflexivo” para esta cadeira foi a 
falta de tempo. 
Custou-me muito não conseguir encontrar mais tempo para ler atentamente todos os textos e para 
realizar as reflexões com mais calma e mais segurança 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

Seguem-se as referências no portfolio no que respeita a este subtema. 
 
Reflexão 4 – Embora comece por se distanciar das opiniões e atitudes das colegas em 

termos dos sentimentos criados pela construção do portfolio, ao interpretar as afirmações 
feitas por elas sobre a complexidade e o número de itens a incluir, sobre a falta de tempo e 
sobre a inconciliabilidade com a vida profissional e pessoal, acaba por se aproximar das 
mesmas. Contudo, a sua vontade de lutar e o seu optimismo prevalecem ao recordar uma frase 
de uma colega mais velha. 

 
Preocupação, angústia, insegurança, medo e uma certa aflição […] foram os sentimentos 
manifestados durante e após a aula por muitas colegas da turma.  
Na primeira aula, quando ouvi falar pela primeira vez neste assunto, achei que seria capaz de 
"produzir” o meu Portfolio sem grandes angústias, mas afinal não é tão simples como eu 
imaginara. 
Reflexões, análises, trabalhos […] E as outras cadeiras? E os meus alunos que não queria 
prejudicar...? E a família que tanto precisa de mim? 
Enfim, assustei-me um pouco mas como nunca fui pessimista, recordei a mensagem que um dia há 
muitos anos, […] adolescente, uma colega mais velha me enviou e que dizia: "Põe quanto és 
naquilo que fazes: por isso, a lua toda brilha e alto vive." 

[sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 5 – Há uma certa evolução no que respeita a este subtema porque, nesta 
reflexão, interpreta os “medos” das colegas sem os assumir, embora considere que a 
consciência de si provoca algumas inquietações nos professores. Confessando que já está a 
perceber melhor o que é um portfolio, só receia não estar a corresponder ao que nós 
esperávamos.  

 
O receio de realizar reflexões pessoais sobre a sua própria pessoa e de ter de as estruturar por 
escrito […] os "medos” em relação ao que constatamos e percebemos sobre nós próprios.  
Fiquei a conhecer melhor o que se pretende com o Portfolio mas, ao mesmo tempo, o tal receio de 
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não estar a corresponder àquilo que me é pedido, volta a povoar o meu espírito.  
[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 

 
 Reflexão 10 – A falta de tempo para reflectir e aprofundar os assuntos continua a ser a 
grande dificuldade. 
 

Para concluir, mais uma vez preciso de desabafar a minha maior preocupação que é a falta de 
tempo. As aulas são ricas, os temas são interessantes, mas o tempo não chega para interiorizar 
convenientemente e muito menos para aprofundar os assuntos que vão sendo abordados. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

Reflexões 13 – Para além da falta de tempo para aprofundar as reflexões, surgem agora 
os receios e a insegurança provocados pelo cansaço. 

 
Várias colegas manifestaram os seus receios, a insegurança e as dificuldades […] realizarem as 
reflexões. 
Chegou também a minha vez de falar e eu tive de referir o cansaço que sinto e que se reflecte nas 
reflexões. Como já atrás afirmei, gostaria muito de ter mais tempo para consolidar todos os 
assuntos tratados nas aulas e para realizar as reflexões com mais calma e mais certeza. 

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 
Reflexões 22-24 – Interpreta as afirmações das colegas, durante a segunda sessão de 

apresentação do Portfolio, e compara a actual experiência de estudo com a que viveu quando 
era jovem. 

 
Muitas afirmaram ter sentido dificuldades na realização das reflexões. 
Também já dei comigo a pensar que agora gosto muito mais de estudar e sinto "raiva" por não 
ter tempo para o fazer. Quando era jovem fazia um "grande sacrifício” para pegar nos livros e 
aprender toda a matéria. 

[sócio-afectiva//interpretativa] 
 
 

3.1. Valor Formativo 

Questionário – As vantagens reconhecidas na construção do seu portfolio surgem nas 
questões 1a e 1b 

Q1a – A nível profissional o “Portfolio reflexivo” ajudou-me a compreender melhor o quanto é 
importante registar o que vai acontecendo na minha prática pedagógica. 
Embora já tivesse por hábito fazer registos muito pessoais do meu trabalho diário, aprendi a 
realizá-los melhor e a reflectir sobre eles por escrito 
Q1b – O “Portfolio reflexivo” veio contribuir de algum modo para conhecer melhor todos os 
meus “eus”, questionando mais as minhas atitudes e o meu comportamento, tanto a nível 
familiar como social. 

[conceptual/sócio-afectiva// transformadora / interpretativa] 
 

No portfolio surgem mais elementos e mais variados a provar o valor formativo que o 
mesmo representou para a sua pessoa. 

 
Reflexão 5 – Aceita o portfolio como estratégia de avaliação no contexto do curso, 

porque dele resulta uma aprendizagem mais profunda e uma competência reflexiva mais capaz 
de lidar com a imprevisibilidade da prática. 
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No contexto do nosso curso eu concordo com o Portfolio como instrumento de avaliação. Estudar 
teorias, adquirir novos conhecimentos e saber aplicá-los é necessário, mas um professor é 
obrigado a fazer uma aprendizagem muito mais profunda. É preciso estar sempre preparado para 
reflectir sobre o seu trabalho, sabendo adaptar a sua actuação a situações novas e, por vezes, 
muito complicadas.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Reflexão 6 – Considera que a sua construção conduz à reflexão crítica e à 

metacognição e que é de facto um instrumento alternativo e mais autêntico de avaliação. 
Relaciona a possibilidade de o utilizar com os alunos para que estes possam ser avaliados de 
modo mais global 

[…] a reflexão crítica que deverá levar à metacognição  
Na minha opinião é realmente um instrumento mais enriquecedor e mais autêntico do que os 
velhos instrumentos de avaliação em que os alunos apenas têm de provar, em determinado 
momento, a aquisição e aplicação de conhecimentos. […] 
Começo a pensar que um certo tipo de Portfolio poderia ser um bom instrumento para motivar os 
meus alunos, desenvolver as suas competências e permitir uma avaliação mais justa de toda a 
aprendizagem.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexão 12 – Escreve um texto com rimas para desabafar e criticar algumas colegas 
que os intitularam de “poemas” (poder catártico do portfolio). Defende a formação ao longo da 
profissão e não pretende abandonar a “guerra” no contexto do curso. Surge mais uma vez a 
lutadora que termina os projectos encetados. 

 
Apesar de não ter nascido com "alma de poetisa" quando preciso de ânimo e coragem escrevo 
muitas vezes textos com rimas. Foi o que aconteceu neste momento c/ este desabafo: 
"O cansaço é tal / Que não pode haver outro igual! / Voltei para a escola / Feliz e contente / Mas 
sem o apoio de muita gente! / Dizia-me o coração, / Que sempre amou esta profissão, / Que 
precisava de mais formação. / E assim vim parar à Supervisão / Onde encontrei a Doutora Maria 
João. / Foi difícil começar / E conseguir organizar / Toda a vida escolar / E também familiar! / O 
tempo passou / E o cansaço chegou! / Mas vou continuar / Com as forças que arranjar! / Esta 
guerra é para ganhar / Custe o que custar!" 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Reflexões 22-24 – Se não houvesse o constrangimento do tempo as reflexões seriam 
um prazer a acrescentar à mais valia que constitui estudar quando já se não é tão jovem. O 
poema de Machado leva-a a considerar o portfolio um trajecto e apresenta alguns aspectos que 
ajudariam a ultrapassar as dificuldades. 

 
[…] a formadora afirmou ser uma "mais valia” voltar à escola já com uma certa idade porque se 
trabalha com mais vontade e com mais interesse. 
Hoje faço-o com prazer e, como já afirmei algures neste Portfolio, gostaria de estar a tirar este 
curso a "tempo inteiro”. Aí as reflexões também me dariam muito gosto e nenhum trabalho me 
custaria realizar. 
Como dizia há pouco uma colega já reformada, com sete dúzias de anos (é assim que nos 
comunica orgulhosamente a sua idade!), com um espírito jovem e uma fisionomia alegre e bem 
disposta, há sempre problemas bem mais graves que os nossos e, na vida, é preciso ser confiante, 
paciente e lutar constantemente pela concretização dos nossos sonhos. 
Apetece-me acrescentar a frase que foi dita numa destas aulas: “O caminho faz-se caminhando”. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
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Trabalho de Aprofundamento – Cita Sá-Chaves (2001, cit por Fernandes, 2002) para 
propor a substituição do dossier do aluno e seus conteúdos pelo portfolio. Sendo defensora da 
autoavaliação dos alunos considera que o portfolio tem mais vantagens: 

 
Sendo os métodos de avaliação tão diversos, isso implica a necessidade de se reunirem os 
trabalhos mais representativos e testemunhos das aprendizagens realizadas "num Portfolio do 
aluno que funcionará como um organizador das aprendizagens realizadas, podendo ainda 
constituir uma forma pessoal de reflexão sobre o percurso efectuado, se o aluno colaborar na sua 
organização”. 

[conceptual//interpretativa/reprodutora] 
 
 
III – Considerações Finais e Categorização dos dados 

Sendo dois objectivos do nosso estudo – Contributo dos Portfolios Reflexivos no 
Desenvolvimento Profissional – Um estudo em contexto de formação complementar –  
“identificar aspectos auto e hetero reveladores da construção da matriz identitária integral dos 
autores dos portfolios” e “identificar as possíveis alterações nas dimensões de conhecimento 
profissional e pessoal” dos portfolios, apresentamos alguma evidência desses aspectos, no 
documento que temos vindo a analisar.  

Começamos pelas características da narradora pois os textos por ela escritos serão 
indiciadores das alterações mencionadas e da sua matriz identitária. 

 
A Narradora 

Como temos vindo a verificar esta formanda que se auto-caracteriza de franca e muito 
aberta (cf Reflexão 10, C.) é-o de facto porque é frontal, não só quando questiona a formadora 
como as próprias colegas de turma.  

O “eu” é sujeito preferencial pois tudo o que coloca no seu portfolio de algum modo se 
relaciona consigo. As terceiras pessoas (singular e plural) surgem quando se refere às colegas, 
a nós e aos investigadores interpretados. 

Usa linguagem metafórica para descrever situações e sentimentos. Estes oscilam entre 
o desespero e a frustração, e o alívio e o optimismo (característica que a tem acompanhado ao 
longo da vida e que lhe permite manter uma atitude de lutadora, de alguém que não deixa os 
projectos a meio). Para além desta atitude, caracteriza-se por: ser confrontadora (da 
formadora, das colegas e dos normativos); franca; ter abertura de espírito; sentir-se com direito 
à preguiça; aceitar as situações sem rancor, apesar de algumas injustiças (Formação Inicial; 
colegas da turma); usar alguma ironia nas interpretações que vai fazendo.   

Auto-questionando-se com alguma frequência, fá-lo muitas vezes através do discurso 
directo.   

No modo como retoma e alarga o conhecimento que vai adquirindo, construindo-o 
sobre as suas vivências/memórias noutros contextos de formação, torna-se um exemplo 
concreto da metáfora utilizada por Sá-Chaves (1999, co-docente da primeira turma): “apanha 
as malhas”. Trata-se de uma aprendizagem helicoidal. Qual perna de uma meia na qual se 
procuram as malhas caídas no fundo, que se trazem para cima para as interligar com aquelas 
que estão a suportar a estrutura de toda a meia, como se inter-relacionam as vertentes 
cognitiva e afectiva de cada pessoa.  

O seu portfolio constitui-se no mais sintético dos analisados neste estudo, mas também 
mais evidente no que respeita à apropriação dos temas. Não há longas citações de 
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investigadores, mas estes “sentem-se” nas reflexões.  
Assim, a categoria Orientação para a Reflexão é predominantemente interpretativa na 

medida em que se identifica com os teóricos, adaptando-os a si, contribuindo estes para 
algumas das intervenções e promessas de transformação (transformadora). A orientação 
reprodutora surge poucas vezes e sobretudo em termos de paráfrase e síntese personalizadas/ 
centradas em si. 

Contribuindo para estas características reflexivas está o enfoque, na categoria 
Dimensões, na subcategoria sócio-afectiva. Muito do que reflecte em termos conceptuais é 
filtrado pelos sentimentos e impulsionado pelas atitudes que já mencionámos.  

 
A Formanda 

 
Considera o auto-conhecimento indispensável à alteração das práticas de sala de aula. 

As suas reflexões centram-se neste contexto e seus envolventes (supervisão no agrupamento e 
na escola) e no curso (turma). As transformações, que deseja ou constata pela leitura de 
normativos recentes, passam pelo investimento na investigação, pela formação ao longo da 
vida e pelo desenvolvimento de práticas que sigam o Paradigma Ecológico de Bronfenbrenner. 
Não o refere abertamente, mas está presente quando se manifesta sobre a escolha não 
contextualizada dos manuais e a incoerência entre a defesa de currículos flexíveis e as práticas 
supervisivas dos órgãos de gestão intermédia. 

Da leitura do seu portfolio, percebe-se que a formanda desenvolveu as seguintes 
competências supervisivas: (auto-)questionamento sobre a acção e para a acção; de 
intervenção na turma, junto dos colegas e da formadora; competência de reflexão sobre as suas 
práticas, alicerçando-as e/ou explicando-as à luz dos teóricos disponibilizados na formação; 
competência de integração da prática na teoria com a apropriação de conhecimento 
justificativo/autenticador da primeira; observação e interpretação dos contextos. 

No que se refere às dimensões de conhecimento, verificamos ter desenvolvido as 
seguintes: conhecimento de si e dos outros; dos contextos institucionais; do currículo; sobre 
avaliação; e sobre teorias ensino/aprendizagem.  

Os investigadores/textos que contribuíram para este desenvolvimento foram aqueles 
sobre os quais reflectimos em conjunto durante a formação versando, os seguintes temas: 

− Supervisão – Sá-Chaves, I. (1997); Amaral, Moreira e Ribeiro (1996); Alarcão e Sá-
Chaves (1994); Moreira, Lalanda e Amaral (1994); Tavares, J. e Alarcão, I. (1992); 
Alarcão e Tavares (1987) 

− Reflexão – Alarcão (1991); Alarcão e Tavares (1987) 
− Portfolios Reflexivos – Sá-Chaves (2000a) 
− Teorias de Ensino Aprendizagem – Amaral (1998) 
− Avaliação das Aprendizagens – (Trabalho de Aprofundamento)  

− Abrantes, P et al. (2002) 
− Sá-Chaves (2001, cit por Fernandes, 2002) 
− Fernandes, D. (2000, cit por Cortesão, 2002)  
− Perrenoud, P. (1999) 
− Decreto-Lei nº 6/2001 
− Despacho Normativo nº 30/2001 
− Despacho Normativo nº 98-A/92. 
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IV – Síntese  

As considerações anteriores levam-nos a concluir que esta formanda adquire 
conhecimento e motiva-se para a intervenção nos contextos onde actua, através de exercícios 
de (auto)reflexão e de (auto)conhecimento, que lhe permitem utilizar o seu habitual optimismo 
e a vontade de terminar projectos e através da construção do seu portfolio. Porém neste, apesar 
de prometer fazê-lo não investiga a não ser no Trabalho de Aprofundamento. As suas 
referências à formação centram-se no seu estágio e no curso, não parecendo costumar 
envolver-se em formação contínua significativa. 

Contudo torna-se/é defensora da formação ao longo da vida e da reflexão individual 
e/ou partilhada nos contextos onde actua/actuou (sala de aula e órgãos de gestão intermédia). 

A sua matriz identitária caracteriza-se por uma permanente ligação da prática à teoria 
recebida, com a autenticação da primeira. 
 É esta matriz identitária, o portfolio reflexivo e a disciplina de Supervisão I que 
contribuem para o seu desenvolvimento de acordo com a Figura n.º 6. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C3-12 
       Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva          Reflexão Transformadora           Reflexão Interpretativa        Reflexão Reprodutora 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 
� Ligado ao princípio do "inacabamento”, estamos a aprender a "crescer” com a atitude reflexiva // Portfolio como instrumento alternativo de avaliação. 
Alternativo e não novo, os processos individuais dos alunos podem considerar-se em certa medida portfolios. // Documento sempre em construção, carácter 
aberto, ajuda a pensar e a desocultar o que pode estar bem "arrumadinho" na nossa memória // Penso nos Cadernos Diários dos meus alunos, começo a 
projectar algumas mudanças, próximo ano lectivo, integrando-lhes um “espaço livre”// Não posso deixar as reflexões de uma semana para a outra porque aí a 
angústia passaria a desespero // No início, a maioria não teve dificuldade em começar a escrever. As dificuldades surgiram quando a formadora explicou tudo o 
que pretendia com os Portfolios // Na apresentação do portfolio, apenas será necessário referir qual o tema que escolhi para aprofundar e a razão da escolha // 
O objectivo de levar "o barco a bom porto”. 
� Preocupação, angústia, insegurança, medo e uma certa aflição // Não é tão simples como eu imaginara //Os "medos” em relação ao que constatamos e 
percebemos sobre nós próprios// Receio de não estar a corresponder àquilo que me é pedido // Desabafar a minha maior preocupação que é a falta de tempo // O 
cansaço que sinto e que se reflecte nas reflexões // Sinto "raiva" por não ter tempo para o fazer. 
� Compreender melhor o quanto é importante registar o que vai acontecendo na minha prática pedagógica //Conhecer melhor todos os meus “eus” 
questionando mais as minhas atitudes e o meu comportamento, tanto a nível familiar como social// Aprendi a realizá-los[registos] melhor e a reflectir sobre eles 
por escrito // No contexto do nosso curso concordo com o Portfolio como instrumento de avaliação [de] uma aprendizagem muito mais profunda //Um 
instrumento mais enriquecedor e mais autêntico do que os velhos instrumentos de avaliação em que os alunos apenas têm de provar, em determinado momento, a 
aquisição e aplicação de conhecimentos// Muitas vezes as pessoas não se "mostram", não se "revelam" com receio de mostrar os "não saberes”o portfolio pode 
ajudar // Bom instrumento para motivar os meus alunos, desenvolver as suas competências e permitir uma avaliação mais justa de toda a aprendizagem// 
Reunirem os trabalhos mais representativos e testemunhos das aprendizagens realizadas "num Portfolio do aluno// Quando preciso de ânimo e coragem escrevo 
muitas vezes textos com rimas. Foi o que aconteceu neste momento com este desabafo //A "tempo inteiro” as reflexões também me dariam muito gosto e nenhum 
trabalho me custaria realizar. 
  

- Autoconhec � auto-supervis 
- Integração Prática-Teoria    
- Alteração práticas avaliaç 
- Regist inds AA+ cadernos 
diários � portfolio 
- Alteração Formação Profs 
- Currículo + Avaliaç diferenc 
- Alteração supervisão órgãos 
gestão intermédia 
- Metodologia casos/ discuss 
partilhada versus actuação 
psicólogo  

- “apanha malhas” 
- Lutadorar e confrontadora 
- Projects/formação =  
      caminho 
- Sentimentos e atitudes 
- O estágio � reflexão 
- Lingg metafórica 
- Relaçs interpessoais 
- Catarse pelo portfolio 
- Centrada no “eu”, sala de 
aula, gestão intermédia e 
turma/curso 
- Discurso directo   
 

Desenvolvimento Profissional através: da matriz identitária, o portfolio e Supervisão I // autenticação das práticas pelas teorias � competência reflexiva // vantagens da reflexão 
individual e partilhada // práticas de avaliação de alunos e de supervisão curricular // auto-reflexão � auto-conhecimento � idioma pessoal � auto-conceito // auto-supervisão + auto-
questionamento + valor do grupo + resolução partilhada de problemas + metodologia de casos // catarse via portfolio // recordações do estágio � reconhece os muitos aspectos 
positivos sobre os quais nunca tinha reflectido // categorias de intervenção e Supervisão Humanista � alargamento conceito de supervisão/supervisor // escolha de manuais // dimensões 
do conhecimento e competências supervisivas. 

 - Supervisão: conceito actual/hu- 
    nista/estratgs/cenários/ compe-   
    tências/ categs intervenç / órgs  
    gestão intermédia/currículo 
 - Supervisores – (passado/fut) 
 -Portf: conceito/constrç/ avalição  
   dificulds/valor formativo 
 - Metáforas  
 - Formç profs longo da vida 
 - Resoluç prols + metodolg casos  
 - Dimensões do conheci/o   
 - Competências supervis/  
 - Avaliaç aprendizags: centrada 
    nos AA e partilhada por estes;  
 - Princípios de formação  
 - Discur novid /aprofund/confirm 

 

  - Conceito lato Supervisão 
- “Morte Simból Superv” � 

autonomzç do prof 
- Idioma pessoal � auto-

conceito 
- Inteligências Múltiplas/ 

Hemisférios do cérebro 
- Princípios fundamentais à 

formação de professores 
- Conceito de portfolio 
- Metodologia casos 
- Metáfors na aprendizagem 
- Níveis competência 

- Pilares desenvolvi/o pess e 
societário (UNESCO) 

- Sá-Chaves (2002a,b; 1997) 
- Alarcão e Sá-Chaves (1994) 
- Alarcão e Tavares (1987)  
- Alarcão (1996; 1991) 
- Amaral, Moreira & Ribeiro 

(1996) 
- Amaral (1998) 
- Moreira, Lalanda & Amaral 

(1994) 
- Normativos sobre currículo 

e avaliação 
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Curso 4 

Formando 2 

I. Estrutura do Portfolio Reflexivo 

A. Organização/Divisão/Cronologia do Portfolio 

Este portfolio reflexivo está organizado em 16 reflexões à maioria das quais (treze) 
atribuiu um título e estende-se ao longo de 74 páginas nas quais surgem diversos tipos de 
texto.  

As reflexões estão datadas (excepto a Introdução e a Nota Final), quer no que se 
refere às sessões a que correspondem, quer ao momento em que foram realizadas, inserindo 
algumas adendas posteriormente, também com indicação da respectiva data. Estas adendas 
foram colocadas no portfolio algumas semanas depois das sessões ou das datas da realização 
das reflexões. Estas podem estar separadas no tempo um ou treze dias, com uma muito maior 
incidência em um e três dias. 

Junta as sessões semanais para fazer uma reflexão, que numera, tendo apenas 
dividido a Reflexão 6 em A e B, porque parece ter considerado o seu conteúdo diferente: 
“Estratégias de Supervisão” e “Inteligências Múltiplas”. 

Com base nos dados já referidos passamos a construir o Índice que não foi construído 
pelo próprio, mas que facilita a leitura desta análise. Não colocamos as páginas, porque o 
formando, ao contrário do que lhes foi solicitado, numerou-as sessão a sessão, reiniciando a 
numeração na seguinte, mas colocamos as datas de realização das reflexões quando 
ocorrerem adendas34:  

 
Índice 

− R 1 – Introdução  
− R 2 – Metáforas e Metáforas Finais 
− R 3 – Como? Porquê? Para quê? [usar 

Portfolios reflexivos] – 14/04/2003 � 
11/06/2003 

− R 4 – Passagem do ‘eu solitário’ ao ‘eu’ 
solidário 

− R 5 – sem título 
− R 6A – Estratégias de Supervisão – 

07/05/2003 � 20/06/2003 
− R 6B – Teste das inteligências múltiplas 
− R 7 – “Ante-peça” – Chão de Almas 
− R 8 – Cenários 
− R 9 – Dimensões do conhecimento: o que 

se 

exige hoje ao professor? 
− R 10 – Fez-me bem [“Estado de Arte” I] 
− R 11 – sem título – 04/06/2003 � 

19/06/2003 
− R 12 – Encontrar soluções em grupo 
− R 13 – Estudo de Caso 
− R 14 – sem título 
− R 15 – A saga de um doente que venceu a 

portfobia [“Estado de Arte” II] 
− Trabalho de Aprofundamento – A 

Investigação-Acção uma estratégia de 
formação de professores 

− R 16 – Reflexão Final 
 

 

B. Conteúdo 

Ao início das reflexões coloca um sumário dos conteúdos tratados nas sessões. 
As reflexões contêm: textos corridos com referências aos conteúdos das sessões, às 

fontes dos mesmos, diagramas, tabelas, anagramas, conjuntos organizados de palavras-

                                                        
34 R significa ‘reflexão’, seguida do número que o formando lhe atribuiu e das datas da sua realização e da 
adenda, apenas quando estas existirem. Colocámos duas datas nas reflexões em que introduz uma adenda. 
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chave, bem como bandas desenhadas e desenhos significativos, representando o modo como 
se posiciona face aos textos lidos, analisados e discutidos, bem como face ao portfolio 
reflexivo e à sua construção. 

Nestes textos impera a Dimensão Sócio-Afectiva seguida da Conceptual e na 
Categoria, Orientação da Reflexão, há um maior investimento na Interpretativa e na 
Transformadora, com um enfoque adequado na Reprodutora, que se caracteriza sobretudo 
pela inclusão de sínteses e paráfrases pouco dependentes dos textos originais. 

 
C. Apresentação do autor  

Tal como nos portfolios analisados anteriormente, também este formando não se 
apresenta numa secção específica. Vai-se revelando ao longo das reflexões, quando 
demonstra o conhecimento que tem de si e como se situa na profissão e na vida. 

Na Reflexão 2 quando refere as metáforas sobre o seu estágio identifica-se com um 
"eu" transformável e trabalhador pela acção de supervisores dialógicos e 
desenvolvimentistas dos formandos: 

 
Metáforas: Aberto à novidade; Expectante; Pedaço de barro ávido de forma nas mãos do oleiro.  
Justificação das metáforas: o sonho tornou-se realidade...a felicidade de formação que sempre 
quis fazer e também encontrar alguém que também amava a profissão e veio desmoronar os 
modelos negativos dos meus professores primários. Era o barro disposto a ser trabalhado, mas 
não de uma forma inerte. 
Interventivo, activo, questionador e que encontrou a resposta positiva no cooperante...avidez de 
crescer com o exemplo do mestre, com autonomia, criatividade, responsabilidade. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Na Reflexão 4 depois de apresentar uma situação comum nas escolas – o isolamento 

dos professores com reduzido número de alunos – questiona a alteração que sente ter-se 
produzido em si no actual agrupamento, na escola e até na própria formação: 

 
Abro aqui um parêntesis para referir o "eu solitário" que sinto este ano lectivo. Primeiro, porque 
pela primeira vez, senti-me isolado fisicamente, sem colegas, reduzido número de alunos, não 
podendo partilhar experiências. 
Por isso tomei uma atitude não de orgulho e forçosamente só, esta prática não me caracteriza, 
mas uma certa atitude defensiva de actuar só quando necessário e não tentar opinar pelo menos 
em grupo. Apesar de tudo, na minha sala de aula procuro uma atitude solidária, ainda que 
solitário. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
  
  
 Reflexão 8 – Autoquestiona-se sobre o modo como tem cumprido as suas funções e 

revela o que considera ser o seu conceito de formação e de intervenção na escola, 
acompanhando-o de um desenho: 

 
Não fui formado para colocar meninos a dormir [desenho]. Mas para desenvolver seres 
acordados, inconformados, investigadores que partam à busca do desconhecido e construam o 
seu futuro.  

Tenho sido capaz? Não sei! 
[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 

 
Reflexão 10 – Sendo um professor impelido pelo sonho e a esperança de fazer algo 

diferente, à luz da teoria estudada qualifica e lamenta algumas experiências de supervisão 
vividas ou descritas pelos colegas na apresentação dos seus Portfolios, afirmando não 
pretender imitá-las. Considera que a escrita, que abandonou por falta de motivação, o poderá 
ajudar a fazer algo de diferente (cf. 4.3. Reflexão 10): 
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Experiência e contextos passados: Os seus testemunhos levaram-me à infância: às minhas 
professoras primárias e à sua austeridade (não quero ser assim!). Levaram-me à adolescência à 
fase em que adorava escrever e construir pequenos livros que guardei. Levaram-me à fase de 
jovem adulto: momento em que pus a escrita de lado não por opção, mas por falta de motivação, 
no entanto com uma vontade reprimida de voltar e aperfeiçoar a minha escrita. [Futuro e 
presente] Continuo com a convicção de que um dia realizarei o meu sonho de poder escrever, e 
nessa altura, certamente, os escritos de adolescência guardados onde só eu sei, irão ajudar-me.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Reflexão 13 – A descoberta da perspectiva humanista e da possível relação com a 
supervisão/formação de professores (representada por mais um desenho), fá-lo “apaixonar-
se” pela supervisão: Provavelmente será esta componente humanista, presente na formação de 
professores que me está a fazer apaixonar pela supervisão.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Reflexão 15 – Nesta última sessão do “estado de arte” em se distancia do seu “eu” 

para terminar a história da “saga do portofóbico” utilizando a 3ª pessoa do singular, diz que 
é “organizado”, afirmando: Confusões não são com ele. 

 
 

D. Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

A. A Pessoa 

1. O “Eu” 

1.1.  Auto-conhecimento 

Já anteriormente (cf. C.) surgiu evidência do “eu” do formando e do conhecimento 
que tem de si. Vamos por isso limitar-nos a referir as características ainda não enunciadas. 

Começamos pela Reflexão 6 A na qual adequa a definição de “reflexivo” à situação 
de formação e corrobora a opinião das autoras do texto sobre estratégias supervisivas 
(Amaral, Moreira e Ribeiro, 1996) no que respeita à importância da reflexão no 
desenvolvimento do professor: Definição do adjectivo "reflexivo", origem etimológica e definição 
gramatical: diz-se do verbo ou pronome que indica que a acção se exerce sobre o sujeito que a 
pratica.[...]  

Na subdivisão da mesma reflexão (6B), a propósito do teste sobre as Inteligências 
Múltiplas, preenchido por todos os formandos, identifica-se com o perfil obtido no que 
respeita aos seus estilos de trabalho e de aprendizagem (a ‘solidão criativa’, ilustrada por 
mais um desenho): 

 
De acordo com o teste, […] a mais desenvolvida em mim é a interpessoal, seguida das[…] 
linguística, espacial/visual e intrapessoal. As menos desenvolvidas são as[…]corporal/ 
cinestésica e a musical. 
Após a análise cuidada de cada uma das suas características considero que encontro nelas a 
definição do meu "eu". Gosto de organizar tarefas, ir a festas, liderar em equipa, mas também 
gosto de estar só e definir objectivos para o meu trabalho de forma planificada. Necessito de 
livros, embora leia pouco, de escrever, de conversar (uma discussão saudável é sempre bem 
vinda).  
Necessito de amigos, não muitos, de trabalhar em equipa, contudo adoro momentos de solidão 
(não solitário) que geralmente são o embrião para desenvolver algo. Adoro ter os meus espaços 
secretos, é a ideia de um espaço próprio, de pertença pessoal de delimitação de território. 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

 Na Reflexão 8, voltamos a verificar que este formando adapta a si próprio as teorias 
de que vai tomando conhecimento:...pessoalmente me identifique mais com os cenários reflexivo e 
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pessoalista. Identifica-se com alguns cenários supervisivos, retomando as metáforas 
atribuídas à situação de estágio: 

 
As minhas metáforas...Que cenários? 
Pelas metáforas que escrevi, o cenário em que mais facilmente me integro é […] imitação 
artesanal. No entanto é uma integração pela positiva uma vez que o modelo a imitar é, segundo o 
meu ponto de vista, bom […] o cooperante era alguém criativo, inovador, com conhecimentos e 
que os sabia transmitir. Embora houvesse uma certa imposição[...] permitida alguma autonomia 
nas nossas práticas, a nossa opinião era tida em conta, bem como a nossa criatividade. Eu 
chamo-lhe cenário de semi-imitação artesanal, no entanto em relação ao orientador de 
estágio,[...] é exclusivamente de […] imitação artesanal ("o método é este...cumpram-no como eu 
quero...depois eu avalio") 
Também me integro no cenário pela descoberta guiada, […] nos era permitida uma certa 
imaginação, elaboração de ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo educativo, e 
uma análise auto-crítica ao nosso desempenho. Havia também […] a cooperante (a verdadeira 
supervisora) a preocupação de, nas reflexões analisar alguns conhecimentos básicos teóricos e 
pô-los em prática nas aulas, devidamente contextualizados. 
Pelo carácter humanista, pela valorização dos estagiários como pessoas e o desenvolvimento de 
algumas práticas algo construtivistas na prática pedagógica, julgo haver alguma afinidade com o 
modelo pessoalista, embora as metáforas não deixem transparecer essa realidade. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
As suas características pessoais consciencializadas surgem também no que respeita 

ao modo como reflecte logo a seguir às sessões, na Reflexão 12. Considera que a aquisição 
de conhecimentos que tem realizado ocorre nesse diálogo intra-pessoal desenvolvido no 
regresso a casa ao som da rádio. Embora vá só, a solidão é inexistente porque o seu estilo de 
reflexão tem sempre a companhia da música que lhe permite construir o conhecimento, um 
“puzzle” cujas peças se vão encaixando e promovendo uma alteração de atitudes:  

 
As viagens que faço de regresso a casa depois das aulas, ao som da minha RFM (rádio), são 
sempre os momentos reflexivos mais intensos. É um diálogo de mim para mim que vai projectando 
o que de mais importante se passou na aula, perspectivando a minha acção, as minhas práticas e 
os meus comportamentos futuros.  
Pequenas peças de um puzzle, do processo de construção do conhecimento que se vão unindo e 
dando forma uma nova atitude (assim se espera) 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 
1.2. Auto-supervisão 

Na Reflexão 4, com base em Sá-Chaves e Amaral (2001) considera que as habituais 
práticas de supervisão poderão ser substituídas pela auto-supervisão, evitando assim o “mau” 
ambiente criado por atitudes de censura e de desconfiança frequentes nas escolas: Esta nova 
atitude propõe a nossa auto-supervisão, o Big Brother […] não exterior a nós, que nos expõe 
publicamente de forma ridícula, mas um Big Brother interior gerador de reflexão que conduz à 
mudança.    

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Nas sessões de 2 e 3 de Maio – Reflexão 6 A – foi analisado e discutido o texto sobre 
Estratégias Supervisivas (Amaral, Moreira e Ribeiro, 1996) e o formando refere que a 
Investigação-Acção é a estratégia de formação e de desenvolvimento de professores que 
permitirá aos professores ultrapassar algumas angústias (desenho de um foco a incidir sobre 
um ser acabrunhado): Porquê? Texto estratégias de supervisão; trabalho investigação; vontade 
pessoal; necessidade de novas estratégias de formação de professores (inicial e contínua). Uma 
estratégia de formação que poderá solucionar a angústia formativa de muitos professores.  

    [conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
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Na Reflexão 8, pese embora referindo-se ao processo construção do portfolio, 

caracterizamos o extracto seguinte neste subtema (1.2.) porque o consideramos mais um 
exemplo coerente do modo como costuma actuar, não desistindo: […] Ainda me sinto 
inconformado, mas ainda bem porque esta angústia leva-me a não desistir e a procurar um fim que 
não existe, só existe em mim.                              

[sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Na Reflexão 11, retoma a questão das relações interpessoais ao propor uma das 
hipóteses de tema para o seu trabalho de aprofundamento, sendo a outra relacionada com 
novas formas de avaliação a aplicar no contexto da sua sala de aula:  

 
Propus a realização de um trabalho sobre as relações interpessoais entre docentes em pequenos 
grupos. Hoje ainda não sei se conseguirei realizar este trabalho, a falta de bibliografia e o 
enquadramento dentro de uma relação supervisiva deixam-me algo inquieto. Tenho uma segunda 
proposta que daria uma breve análise sobre a avaliação e o uso de Portfolios como instrumento 
de avaliação no 1.º ciclo. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

  
1.3. Intervenção 

 É permeável à acção/intervenção dos outros nas suas tomadas de decisão, não 
deixando no entanto de reflectir sobre as mesmas. 

 
Na Reflexão 2, reconhece o poder do diálogo na formação, razão pela qual, após ter 

conversado com a formadora, passou a encarar o uso das metáforas de outro modo, o que o 
leva a reformular algumas das já apresentadas: […] o meu relato perante a turma e o diálogo 
com a professora vieram demover a minha resistência inicial...e ver o poder das metáforas […] 

[sócio-afectiva//transformadora] 
 

Dando sequência ao que afirmou antes sobre o valor da auto-supervisão, na Reflexão 
4, demonstra ter pouco à-vontade para intervir: ao nível das relações pedagógicas encontro […] 
falta de vontade de discutir e analisar as nossas preocupações educativas […]. […] olhando com 
desconfiança quem sente essas motivações.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Como que a corroborar o que acabámos de afirmar, não encontrámos mais nenhum 
extracto de texto categorizável sob este subtema – Intervenção – até chegarmos à Reflexão 
11: 

Um professor é um actor sem máscara (por vezes tem de usar algumas) 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 interpessoais são essenciais entre 
supervisor e formando, através do auto e hetero-conhecimento é que se consegue desenvolver 
uma competência profissional sólida e válida. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Na reflexão seguinte (12.ª) elenca algumas características a deter para uma 
intervenção supervisiva eficaz, citando Sócrates: "Deves ter serenidade para aceitares as coisas 
que não podes mudar, coragem para mudares aquilo de que és capaz e sabedoria para veres a 
diferença." 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Na Reflexão 13 reconhece as características e a importância de dois modelos de 
resolução de problemas utilizados nas sessões, mostrando algum optimismo sobre algumas 
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tentativas de resolução de casos que se vão delineando em certas escolas, embora o tempo 
dedicado às reuniões ainda não seja o adequado: 
 

Apesar de achar o Modelo Quaker mais fácil, qualquer dos dois pode ser útil à resolução de 
problemas que afectam os professores, porque ajudam a estruturar o nosso pensamento sobre os 
factos, a seguir uma ordem coerente e a sermos objectivos naquilo que queremos fazer. Alguns 
professores já vão fazendo algo de semelhante mas em reuniões feitas à pressa, […] 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 
2. Experiência Profissional (anterior e presente) nos Contextos Profissionais 

(formação, ensino, supervisão) e Intenção de acção nos referidos contextos 

2.1. Formação (curso ou outra) 

Reconhece a importância que a formação em geral tem tido na aquisição de 
conhecimento necessário à sua profissão (Reflexão 1) e na Reflexão 2 dá-nos a conhecer o 
modo como a formação inicial contribuiu para esse desenvolvimento através das metáforas 
solicitadas para os três intervenientes no seu estágio. Constrói um anagrama com a palavra 
“metáfora” no qual está patente uma concepção de estágio de dependência perante um 
“mestre” que ensina a profissão. Também neste texto, apresenta o modo como ultrapassou 
algumas das situações de estágio; compara os três momentos de formação (anterior, presente 
e futura); identifica as vantagens do uso das metáforas de acordo com a investigação (melhor 
auto-conhecimento, catarse e estratégia de ensino), uma vez que a dificuldade em as começar 
a escrever está inicialmente ligada a uma crença débil nas mesmas. Sentiu-se desiludido com 
o orientador, mas reconhece muitas qualidades possuídas e transmitidas pelo cooperante (a 
verdadeira supervisora):  

 
Anagrama de Metáforas: 
Mestre, Ensina-me a/ Trabalhar pela Acção./ Forma-me professor/ Organizado, Responsável 
/Activo e Solidário 
Anterior (formação inicial): imitação artesanal, técnica 
Metáforas do Orientador: Chefe mas pouco; E tudo o vento levou; Nuvem passageira; Oposto ao 
vento: vê-se mas não se sente. Justificação: […] como profissional deixou-me desiludido, não 
acompanhava, não apoiava, não estimulava. Apenas fazia críticas e dava orientações 
curriculares. […] esta ausência pedagógica estimulava a minha criatividade, a vontade de saber 
e fazer mais e melhor. 
Metáforas do Cooperante: O verdadeiro supervisor; modelo e mestre; Amigo sempre amigo; 
Mestre oleiro que afincadamente dá forma ao pedaço de barro. Justificação: as mãos do oleiro 
[…] amigas, auxiliadoras, para cooperar na formação, […] não à imagem e semelhança do 
mestre, mas o barro que o mestre lançou no mundo e disse: inovai sede vós mesmos. 
Presente (curso): devo confessar que relatar a minha experiência de formação através de 
metáforas nunca me tinha surgido; difícil iniciar este exercício.   
Futura:  catarse em relação ao passado e às pessoas que influenciaram o ser professor 
hoje...após algumas hesitações foram surgindo pequenas ideias expressas em metáforas que fui 
seleccionando...até chegar àquela que melhor define o meu eu enquanto formando, o cooperante e 
o supervisor. […] fizeram-me ver o poder das metáforas: o conhecimento que passamos a ter de 
nós das representações da nossa prática pedagógica, e como esta pode ser determinante na nossa 
formação como futuros professores 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Propõe alterações na formação inicial, contínua e complementar (Reflexão 4), 
mostrando-se muito crítico quanto a algumas situações neste contexto, propondo por isso 
que passe a ser centralizada nas escolas que propiciem a partilha: 
 

Como? [ultrapassar situações] – formação adequada, como nos indica o texto, uma formação que 
vai ao encontro das reais necessidades dos professores, das suas próprias escolas; assente na 
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reflexão e na, investigação-acção centrada nas escolas que favoreça a partilha das várias 
reflexões.  
Que tipo de formação? Vontades pessoais / Negócio /"Franchising" 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Na Reflexão 5, percebe-se que a desmotivação inicial face à disciplina de Supervisão 
I está a alterar-se positivamente e está a orientar-se no sentido dos seus desejos de formação 
(linguagem metafórica). Passa a conceptualizar “supervisão” de outro modo e percebe quão 
importante é a reflexão partilhada neste contexto. Reestrutura o seu trabalho após o 
conhecimento adquirido através da apresentação do texto sobre as estratégias supervisivas e 
o papel do supervisor: 
 

Nas aulas anteriores e até ao momento presente, sentia-me pouco motivado, até mesmo 
desanimado, ainda não tinha encontrado a ponta do novelo supervisivo. Desde esta aula já me 
sinto mais familiarizado com a disciplina e ela vai ao encontro aos meus desejos de formação. 
 […] obrigatoriedade de expormos na aula [o resultado do trabalho de grupo] e pela  minha 
participação mais activa na mesma que o "clique" se fez dentro de mim para esta disciplina[…] 
mais familiarizado[…] ela vai ao encontro dos meus desejos de formação. 
Eu próprio tinha feito uma leitura muito superficial do texto […] A falta de tempo impediu uma 
análise profunda[…] a sua compreensão ficou adiada para a aula seguinte, sendo estruturada 
uma apresentação diferente...a ideia geral com que fiquei do que os colegas disseram foi: "o 
carácter moral que o texto evidencia: o papel do supervisor como sendo facilitador e amigo, a 
valorização da componente humana revestida de valores éticos e morais." 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 Reflexão 6A – Muito dependente do texto já referido na anterior reflexão (Amaral, 
Moreira e Ribeiro, 1996), considera a possibilidade de se usarem as estratégias supervisivas 
de um modo eclético. Quando vem a ter necessidade de escolher o tema para o seu Trabalho 
de Aprofundamento o fruto destas reflexões torna-se visível. Avalia positivamente a 
utilização de algumas dessas estratégias em contexto da sessão e considera que o professor 
deve ser flexível face aos contextos. Aceita que a reflexão e a investigação-acção são 
estratégias promotoras da autonomização do formando reflexivo, raz]ao pela qual escolhe o 
tema do Trabalho de Aprofundamento.  Na adenda, de 20/05/2003 à reflexão de 07/05/2003, 
admite que retomar assuntos já tratados permite aprofundar o conhecimento, sobretudo 
quando se lhe reconhece utilidade para a sua prática. 
 

O texto em análise na aula de hoje voltou a ser redistribuído por um grupo de colegas, […]  a 
ideia geral com que fiquei foi a de um supervisor facilitador, amigo, estimulador. Um profissional 
que alia a técnica a valores morais e éticos. 
Conclusão pessoal sobre a discussão na sessão em que o texto foi analisado: 
Agir melhor é, afinal, o fim de todas estas estratégias de reflexão, que não se excluem umas às 
outras, por vezes, até se interligam. Cada uma deve ser desenvolvida de acordo com o que melhor 
serve o contexto, a situação e os seus intervenientes. 
 Do texto brota a ideia do supervisor que orienta, facilitador (não facilitismo), que interage com o 
formando e lhe desenvolve competências reflexivas, de autonomia e criatividade. 
[desenho] Cada um deve definir a estratégia que melhor lhe serve ao seu contexto e à sua 
personalidade. 
Na Adenda afirma: 
Embora a ideia do trabalho [de Aprofundamento sobre Investigação] não tenha surgido com esta 
aula, é aqui que ele melhor se integra, uma vez que se trata de uma estratégia de supervisão para 
tornar os professores mais interventivos e reflexivos – solucionadores dos seus próprios 
problemas.  
Quando foi feita a análise do texto sobre as estratégias de aprendizagem, este caminho de 
formação passou-me despercebido, mais um a juntar aos outros que eram sugeridos. Só quando 
iniciei o trabalho de investigação que abordava esta temática é que fiquei suficientemente 
desperto para as enormes potencialidades da mesma. 
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A escolha do tema […] não foi fácil, queria algo relacionado com os professores, a sua prática e 
a sua formação,...ao encontro do que desejava. […] bastante satisfeito com a sua realização. 
O desenvolvimento do profissional sempre me interessou e sempre achei que a formação de 
professores, por vezes é muito desajustada à realidade das suas necessidades. […] é um modelo 
(excepcional) que envolve a prática dos professores, o seu contexto, as suas necessidades e que 
aponta para um caminho de desenvolvimento pessoal e profissional. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 A propósito da peça “Chão de Almas”, na Reflexão 7, identifica a escola com um 
palco, o professor com um actor, o clima social da peça com a supervisão e as cenas da peça 
com contextos profissionais e de formação no que respeita à hierarquia das relações sociais. 
Defende que o conceito de supervisão precisa de ser clarificado junto dos professores e que 
nesta, como na peça, é necessária “artistry”. Considerando que há diferenças entre estes 
contextos, em ambos é necessária uma intervenção supervisiva de cariz humanista, 
reflexiva, contínua e autonomizante. 

Para tal, é necessária a criação de ambientes propícios à colaboração, ao diálogo, ao 
espaço de cada “eu” e ao desenvolvimento de seres autênticos e competentes. As 
competências que detenham, bem como o uso da “artistry” permitem também a evolução 
dos próprios e das comunidades onde estão inseridos. 

A comparação das cenas da peça com momentos supervisivos é feita por referência a 
experiências vivenciadas e a teorias adquiridas e ou construídas e é acompanhada por uma 
vontade de intervir nos contextos profissionais descritos. 

 

 
Figura n.º 7 

 
Previsão do formando durante a fase "ante-peça": Professor actor de mudança / Escola, 
palco do actor-professor  
Palavras-chave ligadas à supervisão extraídas do prospecto distribuído e 
organizadas em redor de temas afins, da escolha dos formandos em pequenos 
grupos: agir, ser, vida, sobrevivência; comunidade, conflito; desconhecido oculto, evocação, 
demónio, elementos; bichos; retratos, homens, personagens [cf. diagrama acima. 
[Espectáculo]     
Análise da peça: As palavras antes da peça […] muito representativas do que pudemos 
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assistir. A encenação […] a penumbra da luz deixa transparecer o desconhecido e o oculto que, 
muitas vezes, a supervisão tem para a maioria dos professores. A peça é um brotar constante do 
que há de mais profundo nas raízes de um povo beirão, dos seus sentimentos, da sua linguagem, 
das suas relações humanas.     
Na peça surgiram várias personagens com diferentes papeis e comportamentos […].  
Comparação com vários cenários supervisivos e os papeis que cada um refere para o supervisor, 
bem como as diferentes atitudes que cada um deve assumir no acto de supervisionar. 
  
[…] foca continuamente as relações humanas, a capacidade de se adaptarem uns aos outros, de 
sobreviverem e viverem em sociedade. Quantas vezes esta situação de sobrevivência entre o 
supervisor e o supervisionado não se verifica? E não será o espaço escola onde [estes] 
estabelecem relações humanas, uma micro sociedade? […] o formando não tem de se adaptar às 
exigências do supervisor? […] não terá o supervisor que conhecer o seu formando para se 
adaptar à sua maneira de ser? É a partir deste conhecimento mútuo, […] esforço comum de 
adaptação (não acomodação), […] processo contínuo de formação e de aprendizagens múltiplas 
que se dá a evolução do supervisionado, que interage, critica, actua...o supervisor também (re)faz 
aprendizagens pela troca de experiências que a relação lhe impõe, levando-o a pensar no que faz 
e a tomar ou não novas atitudes. Tal como na peça foi a partir das relações entre os vários 
intervenientes, das adaptações que cada um faz e até das cedências que aquela sociedade cresceu. 
A peça salienta o desenvolvimento do homem em sociedade e o contributo de cada um para o 
evoluir da mesma. 
Inicialmente […] a personagem "silêncio” intervinha com autoridade na gestão dos conflitos […] 
gerava medo, mas não...desenvolvimento pessoal e social, pois as pessoas não tinham direito a 
expressar-se livremente. Como tal, não cresciam. 
Não haverá supervisores como o "silêncio",[…] se impõem e não deixam espaço para o poder 
criativo dos supervisionados? […] há pouco tempo ainda existiam. Assim mostraram as metáforas 
[…] no início do semestre.  
O teatro […] obra de arte revela...grande criatividade e o poder artístico das personagens, o 
cunho pessoal que cada um é capaz de pôr à sua personagem […] esta peça […] minha opinião, 
salienta um cenário supervisivo, […] reflexivo...característica que o define a ‘artistry' defendida 
por Schön (sensibilidade e criatividade) das personagens). […] também a evolução que se 
verificou exigiu 'reflexão na' e 'sobre’ a acção, o que permitiu a transformação da comunidade.
  
 E não é um pouco o que se pede na supervisão? Reflexão, transformação, evolução? 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Na Reflexão 8, representa o acto educativo a partir da metáfora do teatro, 
comparando a supervisão a uma peça em três actos, como Shulman (1992) descreve a 
construção de um caso e dos seus intervenientes. “Apanhando malhas”, adapta a informação 
sobre os cenários à supervisão, por contraste com a sua experiência supervisiva de estágio. 
 

Teatro, cenário, supervisão. Parece que entre eles não existe nada em comum, mas analisando a 
peça que vimos, a definição de cenário e os diversos cenários supervisivos, verificamos que existe 
uma interligação na essência dos conceitos. O teatro envolve actores, cenários, uma história a 
desenvolver. A supervisão tem cenários desenvolvidos por actores (professores, formandos, 
outros) que procuram desenvolver uma história pessoal e colectiva num determinado contexto. A 
supervisão desenrola-se num ambiente próprio, num processo evolutivo de construção de 
conhecimento. 
Pelo que pude apreender daquilo que li os cenários são formas de actuar, de agir, de ser 
supervisor, de estar na formação de novos seres em construção, à procura de um papel principal 
no palco da vida educativa 
Penso que haverá um pouco de reflexivo, devido à cooperação existente entre supervisor e 
supervisionado e também pela ideia que nos foi transmitida de conhecimento. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 Na reflexão seguinte (9.ª), adapta a si o texto de Sá-Chaves (2000a) – “A qualidade 
das escolas somos nós” – e promete vir a ser mais interventivo. Tem consciência de que os 
professores têm responsabilidade na alteração do status quo e que, com base na recente 
concepção de supervisão, a acção que venham a desenvolver tem características englobantes 
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e deverá também incluir outros campos de intervenção. Cita a autora do texto para sustentar 
a sua crença de que os professores são capazes de intervir se motivados pelo optimismo e 
pelo sonho, embora sempre sustentados por teorias. Propõe por isso uma alteração ao título 
do texto: 

Se bem que a qualidade seja subjectiva […] é possível, dependendo da nossa vontade e 
passará..."necessariamente pelos espaços da indagação e do deslumbramento, pela capacidade do 
sonho e da alegria, pela competência prática e pela inteligência criativa e transformadora que hão-
de tornar vivos, apelativos e significantes os dias das nossas crianças, jovens e adultos que 
persistem nos espaços de formação e de desenvolvimento." Este […] texto, para mim, resume o 
que é a qualidade e a possibilidade da sua realidade. 
 Dificilmente esquecerei […] trecho […] alertou-me para a minha quota parte de 
responsabilidade na construção da qualidade e da alma das nossas escolas.[...] 
Teoria Privada – Em vez de chamar a este texto..., chamar-lhe-ia "A realidade da utopia". Quem 
de nós não é utópico e procura concretizar esse nosso trabalho diário temos pequenos sonhos que 
procuramos realizar, barreiras que ansiamos transpor, dificuldades que tentamos vencer, 
opiniões que desejamos partilhar. Estes são os nossos sonhos, as nossas batalhas que nos levam a 
desbravar montanhas em busca do vale encantado da eficiência, da produtividade, do bem estar, 
do desenvolvimento integral dos alunos, da escola e obviamente da sociedade, em suma, na busca 
da qualidade. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 
 A Reflexão 12 dá-nos conta de algum entusiasmo em relação às aulas de supervisão 
que poderá resultar do bom relacionamento no seu grupo de trabalho e da consequente 
construção colectiva de conhecimento para a resolução de problemas dos professores como 
são os apresentados na forma dos casos construídos. Ilustra esta reflexão com desenhos que 
representam primeiro a busca colectiva de uma direcção e depois a solução para a qual 
“remam” três pessoas – a construção colectiva de conhecimento através da partilha de 
opiniões e experiências – pela construção de casos, uma das estratégias supervisivas 
analisada em contexto de aula, que avalia. 

Sintetiza a informação lida e ouvida para a consecução da tarefa proposta e concorda 
que a estratégia utilizada na aula para resolver problemas de sala de aula ou de escola pode 
ser transferível para outros contextos. 

 
A escolha de um caso, na sexta-feira, foi mais um dos momentos altos das aulas […] Um caso é 
algo real, sobre o qual se pode actuar.  
O trabalho de grupo que realizámos foi excelente, a empatia que existe entre todos os elementos, 
a confiança e a amizade que se criou desde o primeiro momento do curso, foi fundamental para o 
desenrolar deste trabalho, que exigia a exposição de situações muito pessoais e, por vezes, 
marcantes. Cada um de nós expôs o seu caso, sendo ouvido atenciosamente pelos colegas. [...] 
foram tecidos alguns comentários relativos a cada caso e de uma forma unânime foi escolhido 
aquele que julgámos ser o mais pertinente, actual e presente na memória do detentor do problema 
[...] a descrição por escrito do caso e com a convicção de que valeu a pena reflectir sobre as 
nossas dificuldades. [...] este género de trabalho poderia ajudar a resolver os problemas de 
muitos professores, assim houvesse vontade dos mesmos e confiança uns nos outros. 
No sábado [...] encontrámo-nos frente a frente com o detentor do problema e fomos colocando as 
perguntas que achámos adequadas e às quais o detentor respondeu sem nunca se ter negado. 
Seguindo o Modelo Quaker [...] o processo está centrado na pessoa e exige que se faça uma 
exploração catártica, mas também que haja empatia e confiança na orientação, e eu senti que isso 
existiu entre nós. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 
 A 14.ª reflexão é iniciada por uma transcrição do texto de Alarcão (1991) que 
considera ter sido uma excelente escolha, o corolário de toda a disciplina, reconfirmando a 
sua preferência pelo cenário reflexivo e repetindo e resumindo aquilo que já afirmou sobre 
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os assuntos tratados: 
 

Este texto foi o corolário de toda a actividade das aulas de supervisão. Penso que resume tudo o 
que fizemos e falámos. O pensamento de Schön esteve sempre presente do primeiro ao último 
minuto da nossa formação. Este texto transportou-me à leitura dos cenários e ao cenário de que 
tanto gostei – o cenário reflexivo. 
Se eu nada mais tivesse para dizer, o excerto de Isabel Alarcão que apresento faria uma boa 
síntese do pensamento de Schön e da discussão da nossa aula...nada do que falámos foi 
completamente novo, nomeadamente quando abordámos os cenários supervisivos, o pensamento 
de Schön já tinha então sido estudado. [...]  penso que foi uma excelente forma de concluir as 
aulas, […] resumo do muito que falámos nas [...] aulas de supervisão[...] aborda a formação de 
formadores e a competência profissional a desenvolver nos profissionais em geral e nos da 
educação em especial. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
  

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) 

Na Reflexão 2, reconhece a importância e a transferabilidade da estratégia das 
metáforas para o contexto de ensino/aprendizagem, o que interpretamos como um sinal de 
que está a ultrapassar a dificuldade inicial de encontrar as metáforas adequadas ao seu 
estágio. Apoiado em Sá-Chaves (2000a), mostra intenção de retomar o uso das mesmas com 
os seus alunos, uma vez que a experiência em contexto da formação lhe permitiu ver as 
vantagens das mesmas: 

 

(vide Anagrama de “metáfora” acima) Potencialidade desta estratégia no processo 
ensino/aprendizagem na compreensão de conceitos...na dialéctica emissor-
transmissor...criatividade, originalidade, ludicidade e acção, pude constatar no meu processo de 
elaboração de metáforas... 
[...] o uso de metáforas como estratégia de ensino aprendizagem pode contribuir para facilitar a 
compreensão de determinados conteúdos e de determinadas relações e perspectivas. [...] surgirão 
inferências devido ao processo relacional que se estabelece entre o comparado e o comparante 
[...] ter alguns cuidados para que possam ser perceptíveis  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 
 A Reflexão 4 dá-nos algumas das suas “teorias privadas” relativamente a alguns dos 
contextos psicológicos vivenciados pelos professores, como a solidão e a solidariedade, por 
imposição de órgãos supervisivos menos esclarecidos. A interpretação do texto tratado é 
também baseada num diagrama por nós desenhado para estas sessões (Sá-Chaves e Amaral, 
2001): 
 

São muitas vezes também, receitas, as decisões dos órgãos pedagógicos ou administrativos 
(agrupamento) "impõem" sem […] devidamente discutidas e geradas […] a quem se destinam 
[…] Este isolamento […] ser visto […] atitude defensiva devida à insegurança todas essas 
situações lhe causam...também pode assumir-se uma atitude de orgulho não querendo expor-se e 
partilhar com os outros angústias […] opiniões educativas...vai-se isolando cada vez mais. 
   [conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 

 
 Na reflexão seguinte (5.ª), com base numa entrevista dada por Alarcão (2002) a um 
revista brasileira – Fala Mestre – sintetiza o processo da construção de uma comunidade 
educativa e reconhece o valor formativo do questionamento pelos professores quando 
buscam estratégias para formar cidadãos diferentes e mais interventivos. Assume ainda que a 
reflexão é a solução para que os professores se tornem mais autónomos e criativos e assim 
responderem às teorias, políticas e fins educativos consignados na então vigente Lei de 
Bases do Sistema Educativo: 
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O professor reflexivo questiona tudo o que o rodeia mas não basta descrever os acontecimentos, 
[…] tudo faz para se esclarecer, convicto de que encontrará uma resposta, certeza (ou incerteza), 
certo de que novas dúvidas surgirão 
Palavras Chave do texto: professor reflexivo, escola reflexiva, comunidade reflexiva, cidadãos 
autónomos, livres e críticos. 

[...] Afirmo eu que ser professor reflexivo é um processo contínuo de auto e hetero 
aprendizagem, de auto e hetero conhecimento. A qualidade de ser professor reflexivo é algo que 
se transmite e que pode originar, também, alunos reflexivos, que ao sê-lo, estão a ser livres, 
autónomos, criativos, críticos, princípios subjacentes na LBSE. 

[conceptual //transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
 Como o próprio justificou (cf. 2.1.) inseriu o seu Trabalho de Aprofundamento na 
Reflexão 6-A, correspondente às Sessões de 2 e 3 de Maio por terem sido aquelas em que se 
discutiram as estratégias supervisivas, nas quais está incluída a investigação-acção, tema do 
referido trabalho. Apresenta as vantagens da estratégia numa escola em que os professores 
exercem uma supervisão dialógica e onde o ensino é encarado como uma fonte de 
investigação se devidamente questionado e se os projectos de investigação forem 
desenvolvidos em parceria com investigadores “encartados” e devidamente contextualizados 
na escola. Interpreta, parafraseia e cita Moreira (2001), reconhecendo na investigação-acção 
um modo de melhorar as práticas pedagógicas através da reflexão partilhada, que tem vindo 
a defender neste portfolio: 
 

Vantagens da investigação-acção surgem a partir e encontram suporte no conhecimento que os 
professores acumularam através da investigação; centra-se nos interesses e preocupações dos 
professores; vem ao encontro da orgânica de sala de aula; apoia-se em processos de avaliação e 
investigação que os professores realizam diariamente; ultrapassa o fosso entre conhecimento e 
acção ao fundir o papel do investigador e professor; aguça a consciência crítica do professor 
através da observação, registo e análise das situações educativas; fornece aos professores 
informação mais adequada do que aquela que já possuem acerca do que acontece na sala de aula 
e porquê; ajuda os professores a relacionar os seus processos de ensino e aprendizagem com os 
seus colegas e membros da comunidade; dá informação útil sobre o modo como se ensina e não 
como se deve ensinar ou como se imagina que se ensina; promove a monitoração da própria 
prática e das práticas dos outros. 

[conceptual //transformadora/interpretativa] 
 

 
 A Reflexão 11 e a adenda (introduzida duas semanas depois) permitem-nos aceder à 
sua representação do “bom professor” como alguém capaz de incorporar todas as dimensões 
de conhecimento analisadas nos textos teóricos. A sua manifesta vontade de experimentar e 
ir mais além é coerente com a sua representação do bom professor e não o entendemos como 
um auto-elogio. O facto de assinar a sua definição parece pretender demonstrar que já 
assumiu o papel de investigador que a estratégia supervisiva, defendida no Trabalho de 
Aprofundamento preconiza para o professor: 
 

Um professor que consiga incorporar estas várias dimensões será um bom professor...penso que é 
acima de tudo alguém que é consciente das suas limitações e capacidades e as sabe gerir em sala 
de aula com o seu grupo...que pára para pensar em si, no meio que a envolve e nos seus alunos, 
de modo a poder reconstruir a sua actuação e o seu processo de crescimento profissional e 
pessoal. Um não pode estar dissociado do outro. 
[Adenda] Para a aula do dia 30/5/2003 tinha-nos sido pedido que em casa elaborássemos uma 
definição [de] competência profissional. No momento da aula não foi possível apresentá-la. Por 
isso, passo a apresentar o meu "trabalho de casa", realizado antes mesmo de ter lido qualquer 
documento sobre o tema: "É um processo de desenvolvimento técnico e humano, através de uma 
aprendizagem responsável e contextualizada, na busca da resolução de problemas. É ser auto-
crítico, auto-reflexivo, criativo e íntegro na busca de novos e diferentes conhecimentos."  
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Luís de Matos.     
[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 

 
 

 Na Reflexão 13 critica os contextos escolares e justifica a possível dificuldade de 
pôr em prática a metodologia de casos para melhorar a qualidade da resolução dos 
problemas escolares. A atribuição de títulos aos casos relatados não é fácil porque considera 
não haver uma relação humanizada entre os professores, piorada por constrangimentos de 
horários ou quando os casos são demasiado pessoais. Defende por isso a organização de 
“portfolios de casos” para que estes possam ser revisitados e discutidos de novo: 
 

[...] reuniões feitas à pressa , o elevado número de participantes, a falta de motivação para estas 
situações e a desvirtualização da essência das  reuniões pedagógicas faz afastar os professores de 
encontros que promovam o estudo de casos.  
Penso que também é fundamental a existência de boas relações interpessoais, sobretudo 
confiança entre os pares, pois muitas das vezes os casos podem envolver situações pessoais e 
emocionais bastante graves. 
Mesmo que no estudo de casos não se chegue a uma solução final e momentânea, ficarão sempre 
pistas para uma resolução futura do mesmo. Neste sentido os 'casebooks' são fundamentais para 
que fiquem registados e para serem consultados sempre que necessário. 
Pudemos verificar que para os dois casos analisados pelo modelo Quaker foi mais fácil escolher 
um título. A hora já era avançada e as ideias não surgiam, mas talvez porque os dois primeiros 
casos mexiam directamente com os professores e, como diz o ditado: "Quem não se sente não é 
filho de boa gente." 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 
2.3. Supervisão 

A experiência de supervisão não relacionada com o seu estágio surge pela primeira 
vez na Reflexão 5 na qual interpreta de modo pessoal e através do um desenho, a já referida 
entrevista a Alarcão (2002). A questão da liderança é um dos temas que mais privilegia ao 
longo de todo o curso culminando no seu Trabalho Final sobre a supervisão de agrupamentos 
horizontais que passaram a verticais. Neste texto utiliza a metáfora do comboio para nos dar 
a sua interpretação de liderança. É de opinião que o líder que desenvolve trabalho 
colaborativo consegue mudar a escola, já que tem vindo a defender que a competência 
profissional decorre da supervisão dialógica.  

 
Esta ideia de líder é algo que eu perfilho […] ninguém faz nada sozinho […] é necessário alguém 
que incentive outros pouco motivados. Por isso, comparei esta fase da entrevista a um comboio: 
uma locomotiva não faz o comboio, mas sim uma série de carruagens movidas por uma 
locomotiva. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 
Na adenda à Reflexão 6-A, com um discurso panfletário, defende a urgência de 

alteração de padrões de formação de professores para que possam alterar a sua prática e o 
satus quo.  

 
Urge mudar a nossa concepção de formação inicial e contínua, não nos lamentemos, ponhamos 
mãos à obra, mudemos o rosto das nossas escolas e do nosso descontentamento. 
Estamos no terreno, esta é a nossa hora de agir se quisermos mudar o futuro da história 
educativa, é um esforço que cabe a cada um em particular. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
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  A Reflexão 9 inclui um desenho que pretende pôr em causa a afirmação de Arsélio 
Martins sobre as escolas – “casas sem alma” – no qual apresenta dois indivíduos inter-
ajudando-se na subida de uma escada. Considera que os contextos são fundamentais no 
desenvolvimento dos que neles se integram e volta a defender uma concepção humanizada 
de supervisão que precisa de sonhos/ideais para ser cumprida eficazmente. A sua linguagem 
metafórica e de esperança aponta caminhos para uma acção de colaboração e partilha na luta 
por um bem comum uma melhor qualidade de escola que passa por todos nós: 
 

[...] Não acredito que as escolas sejam “casas sem alma” porque são feitas de homens e mulheres 
que diariamente se empenham, que dão muito da sua alma à alma da casa que escolheram para 
crescer e fazer crescer pequenas almas para a vida adulta que respondam às necessidades da sua 
sociedade. 
Não deixemos de sonhar e de fazer sonhar as nossas crianças.  
Se deixarmos de sonhar matamos a alma das nossas escolas, matamos o potencial dos nossos 
professores. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

  
3. Teorias Públicas/Privadas 

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

Na Reflexão 2, defende a autonomização progressiva dos estagiários e concede que 
as metáforas são um meio de expressar opiniões quando se tem receio de ofender. Utiliza as 
suas próprias palavras na síntese das ideias principais dos textos lidos, o que preconiza uma 
intervenção sustentada na teoria adquirida e adaptada a si. Começa por dar a origem 
etimológica e uma definição de “metáfora” e depois afirma que é mais fácil explicar uma 
vivência para que se torne perceptível ou menos ofensiva para quem a escuta e a vivenciou e 
conclui que as metáforas deverão ter um carácter utilitário. 

A Reflexão 3 dá-nos a conhecer as teorias subjacentes ao uso do portfolio reflexivo e 
uma definição de portfolio; defende-o como uma estratégia promotora de reflexão que nos 
dá a conhecer os valores e os fins educativos defendidos pelo seu autor; e apresenta-nos 
novas abordagens de avaliação que envolvem os alunos (Sá-Chaves, 2000b; Borko et al, 
1997, cit por Nunes, 1999; Lewis & Collins, 1993). Evidencia também uma atitude positiva 
face a uma educação para a cidadania e dos alunos como seres globais. 

 
História do Portfolio: [...] tipo avaliação rebuscado às artes; novas formas de avaliação no 
conceito professor reflexivo [...] ideia inicial diferente da aqui expressa [...] 
Formar cidadãos críticos, livres, responsáveis e autónomos e os actuais testes não valorizam estes 
pressupostos impedindo que os alunos reflictam sobre o seu trabalho [...] aprendizagens [...] 
continuamos a avaliar objectivos e não competências. 
Definição: "estrutura dinâmica definida em função de um objectivo explícito processo de 
descrição-narração, reflexão, (meta)reflexão sobre as experiências práticas e as teorias que as 
sustentam, recorrendo a evidência" [...] o cariz técnico, pessoal e ético está presente na 
construção do Portfolio. Sá-Chaves afirma [...] “Pode fornecer evidência sobre os seus 
constrangimentos, sobre o seu grau de sucesso/insucesso [...].fazer um fluir do pensamento à 
medida que vai (ou não) sendo capaz de analisar criticamente as suas práticas desde o nível ético, 
e de se auto-analisa , como sujeito responsável na transformação de situações e no sentido dos 
valores que fundam e dignificam a condição humana e nela, o inquestionável valor diferenciador 
de cada um." 

[conceptual //transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
A Reflexão 4 é dedicada à análise do texto de Sá-Chaves e Amaral (2000) e nela 

retoma as críticas à formação castradora por oposição àquela que recebeu do seu cooperante. 
Mostra agrado pela expressão “gestor pedagógico” que vai ser retomado no seu Trabalho 
Final do curso. Constata situações intra e interrelacionais complexas nas escolas e nos 
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professores, embora demonstre algum optimismo face às mesmas. Retoma temas que lhe 
agradaram na sessão anterior, assume a reflexão como o pilar para qualquer formação inicial, 
contínua ou complementar e defende estratégias supervisivas conducentes a um maior 
desenvolvimento profissional com as consequentes vantagens ao nível do processo de 
ensino/aprendizagem e do inter-relacionamento profissional e institucional que deve assentar 
na partilha como fonte de mudança. Apresenta-nos uma definição de “eu solitário” adaptado 
do texto e do diagrama por nós construído. Embora ainda muito dependente do texto e do 
diagrama, propõe alterações no tipo de supervisão a exercer, na qual considera fundamentais 
a partilha e a reflexão na formação de professores em vários estádios profissionais. 

 
Definição do eu solitário: Professor ou gestor pedagógico (no texto nomeação que me agrada) 
que vive muito ligado à formação inicial, e que ainda não conseguiu libertar-se das receitas que 
lhe foram inculcadas e que imita sem e ousadia de mudar. Receitas essas que lhe foram ensinadas 
pelos seus supervisores durante o estágio, ou emanadas por órgãos superiores como: normativos, 
currículos..., muitas vezes descontextualizadas e que o professor não é capaz de reflectir, 
impregnando-lhes a novidade e as contextualizações necessárias. 
Estas atitudes conduzem aos problemas que afectam muitos professores tais como: insegurança, 
medo, orgulho, stress, desânimo, conformismo [...] Esta situação profissional não é 
irremediavelmente passível de ser alterada. Como?  
Uma supervisão com rumo, que orienta, coordena, que é autonomizante, gera vontade de mudar a 
qual é impulsionadora da construção de uma reflexão crítico-construtivista. 
Esta reflexão sistematizada em diferentes estratégias de partilha, "cultura de parceria", pela 
utilização de Portfolios (assunto referido na aula anterior)  
Teoria Privada – Assim, faremos a morte do "eu solitário". 
Neste contexto insere-se a supervisão reflexiva que abrange não só os estagiários, mas todos nós 
professores, uma vez que somos chamados a reflectir sobre as nossas acções e implicações que 
daí possam advir. 
O que deve ser a formação de professores: investigação-acção / centrada na escola / reflexiva / 
partilhada. Gera mudança, construção de novo conhecimento.  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 Na Reflexão 5, com base em dois textos (entrevista a Alarcão, 2002; Zeichner, 1993, 
que parafraseia) defende que a reflexão dialógica com as situações ocorre antes e depois da 
acção e contribui para a resolução de problemas. Através de uma metáfora sobre um fruto 
que antes de amadurecer tem de ser cuidado, representa o professor reflexivo como alguém 
que eficazmente integra a teoria e a prática num processo de amadurecimento profissional 
sustentado na formação, na acção e na própria teoria, bem como no auto-questionamento.  
 

 
 
 
 
 

Acredita na capacidade de transformação das escolas através da acção daqueles que 

Fig. n.º_8 
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nela “habitam” e por isso representa a escola reflexiva como conducente a uma comunidade 
educativa aprendente, na qual todos contribuem para a sua supervisão através de uma 
liderança democrática (alusão ainda inconsciente ao seu Trabalho Final). Através de 
desenhos volta a defender uma supervisão humanista e dialógica e discorda de Alarcão 
(metáfora do comboio). Termina apresentando as concepções: da formação ao longo da vida 
contextualizada na profissão e na sociedade; do que é ser professor; do funcionamento de 
uma escola; e de supervisor como experienciou no seu estágio.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresenta ainda a noção de que a qualidade depende dos cuidados prestados aos 
futuros professores, o que inclui a inter-relação teoria-prática. Interpreta os dois documentos 
de modo que nos parece que poderá vir a actuar de acordo com o que é expresso em ambos. 
A sua reflexão é predominantemente Interpretativa, mas no Trabalho de Final passará a 
Transformadora pois analisa a transformação na supervisão de órgãos de gestão intermédia 
nos agrupamentos previstos nos então recentes normativos. 

Parece-nos possível afirmar que toda esta reflexão está sustentada no seu desejo de 
intervir no sentido de promover uma escola diferente, no que sente ser corroborado, ainda 
que de forma crítica e pessoal, pela entrevista a Alarcão (2002). 
 

Reflexão é um processo que ocorre antes e depois da acção e […] durante a acção, pois os 
práticos têm conversas reflexivas com as situações que estão a praticar, enquadrando e 
resolvendo problemas in loco. 
Nesta entrevista Alarcão fala sobre o professor reflexivo e as suas implicações no contexto 
educativo [...] É aquele que continuamente questiona a sua prática, as suas atitudes e processos 
[...] tem opinião própria e é autónomo, interpreta a realidade  ou realidades e adequa as suas 
estratégias para cada uma delas. [...] a experiência conta muito, mas tem de ser amadurecida 
[fruta].      
Se nos limitamos à experiência podemos cair numa certa ignorância pedagógica, falta-nos o 
apoio teórico que sustenta os acontecimentos práticos do nosso dia a dia.   
O professor reflexivo continuamente levanta dúvidas e questiona tudo o que o rodeia [...] não é 
meramente descrever os acontecimentos de uma aula [...] tudo coloca em dúvida, mas não ficando 
apenas nela, tudo faz para se esclarecer, convicto de que encontrará uma resposta, uma certeza 
(ou incerteza) e certo de que novas dúvidas surgirão.    
[…] Professor reflexivo [conduz a] uma escola reflexiva e uma comunidade reflexiva a cidadãos 
autónomos, livres e críticos.     

Fig. n.º_9_ 
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Para a implementação deste tipo de escola é necessário um projecto de diálogo educativo que 
defina objectivos e estratégias que o concretizem, […] a sua elaboração surge do diálogo. O 
diálogo entre pares é fundamental para definir as necessidades sentidas por cada um é necessária 
a participação dos intervenientes educativos, pensar em conjunto (ainda que seja difícil), tempo 
disponível de cada um, [...] a vontade de unir esforços em redor de um fim comum. 
  
Para a concretização do projecto é necessário um líder que estimule, que consiga reunir as 
diferentes vontades e os diferentes pontos de vista [...] rodeado de uma equipa que o apoie. 
O supervisor é alguém que colabora com o supervisionado, não tendo uma atitude autoritária.
  
Teoria Privada: Gostaria de salientar a última resposta da entrevista, nomeadamente os dois 
últimos períodos: "O estágio é difícil, exigente...É aí que a gente dá o salto, se torna professor de 
verdade". Não concordo. De facto o estágio é difícil e exigente, mas não é aí que nos tornamos 
professores de verdade, é aí que começamos a aprender a ser professores. Para ser professor de 
verdade falta a experiência amadurecida, que vai ser alimentada por muitas fontes: colegas, 
leituras, alunos, encontros formais e informais, formação, pesquisa, reflexão [...].   
[Lista de frases que o marcaram na entrevista, que por nos parecerem sínteses pessoais das suas 
inscrevemo-las sob o título de teorias privadas]:   
Experiência conta muito, mas tem de ser amadurecida/ Espírito de interrogação/ Mas se dois, três 
ou quatro quiserem mudar, não terão sucesso. /É preciso haver um líder./ A escola muda tão 
rapidamente que corremos o risco de perder o pé./ O estágio é difícil e exigente. / O supervisor 
observa e critica.     

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 
 A Reflexão 6A volta a dar-nos evidência do conceito de supervisão e de formação 
que tem vindo a defender e o seguimento lógico das suas representações de supervisor, 
lamentando a ausência funcional do seu supervisor de estágio, criticando assim a formação 
pouco autonomizante que recebeu. Tendo por base Alarcão e Tavares (2003) sintetiza, 
parafraseia e dá-nos palavras-chave representativas do professor reflexivo. Inicia esta 
reflexão com um anagrama para a palavra professor 
 

Anagrama: Projecto  Responsável  Organizado  Formação Empenhado Supervisor  Sincero  
Orienta  REFLEXIVO 
"Para mobilizar o conceito de reflexão de professores é necessário criar condições de colaboração 
e de trabalho em equipa entre professores, que facilitem e justifiquem a aplicação de modelos e 
estratégias reflexivas." 
Definição de Supervisão (Alarcão e Tavares, 2003) [...] O professor está em constante formação 
[...] não tem fim [...] nível de desenvolvimento profissional e pessoal [...] levar o professor a se 
auto-educar, sem ter de recorrer sempre ao supervisor, caminhando para uma autonomização 
progressiva [...] papel do supervisor, [...] facilitar o desenvolvimento do professor [...] 
desenvolvimento dos alunos. Esta era uma ideia de supervisão que gostaria de ter visto no meu 
orientador de estágio e que não se verificou pela sua total ausência (“nuvem passageira”). 
Segue-se um resumo/paráfrase de todo o texto sugerido no qual enfatiza o conceito de "coach", os 
modelos de "mestria", de "ciência aplicada" e "reflexivo", e as estratégias supervisivas, de modo 
muito dependente do texto. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
 Na Reflexão 8, por referência ao seu cooperante e à relação estabelecida entre 
ambos, considera as vantagens da interligação teoria-prática. Retoma o conceito de “coach” 
mas acrescenta a dimensão investigativa promotora de desenvolvimento permanente, que 
desenvolve no seu Trabalho de Aprofundamento. Continua a defender o ecletismo no 
exercício da supervisão provavelmente no sentido de evitar “as receitas castradoras” já 
mencionadas (cf. Reflexão 4, 3.2.) Do dicionário retira a definição de cenário e sintetiza o 
texto lido (Alarcão e Tavares, 2003) através de palavras-chave que considerou mais 
significativas. Nestas evidencia-se o conceito mais recente de supervisão que está para além 
da formação de professores e que se reflecte nas situações de ensino. 
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Quadro pessoal com os conceitos, autores e estratégias retirados do texto fornecido sobre cenários 
supervisivos: "imitação artesanal, aprendizagem pela descoberta guiada, behaviorista, clínico, 
psicopedagógico, pessoalista, reflexivo, ecológico, dialógico e outro cenário possível" 
O papel do supervisor assume grande importância na for mação dos novos professores, pois ao 
procurar o desenvolvimento do formando está a provocar e a influenciar a aprendizagem dos 
alunos. 
O supervisor deverá ser um facilitador de aprendizagens, um orientador e amigo que procura 
desenvolver o espírito investigativo do formando, enquanto pessoa e profissional em crescimento. 
Em jeito de conclusão à leitura dos cenários fiquei com a  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 acordo com o contexto e as necessidades sentidas no 
momento da acção. 
Nesta breve análise foram detectados quatro cenários na minha formação e provavelmente outros 
haveria. Esta evidência vem reforçar a ideia de que não há receitas nem modelos únicos a 
desenvolver na formação de professores, os vários cenários entrecruzam-se, complementam-se e 
são contextualizados. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 
 À Reflexão 9 atribui o título “Dimensões do conhecimento. O que se exige hoje ao 
professor?”, mas nem todo o texto apresenta um posicionamento pessoal em relação ao 
documento lido, pelo que evitaremos os excertos síntese e paráfrase por nos parecerem 
pouco reveladoras do formando que discorda de algumas perspectivas manifestadas nos 
documentos lidos: 
 

Da análise feita aos vários cenários [...] podemos verificar que em todos eles encontramos vários 
aspectos da dimensões de conhecimento. De acordo com Shulman (1986) e Elbaz (1988), são oito 
as dimensões do conhecimento exigidas hoje ao professor:[sintetiza-as] [...] 
Estas várias dimensões...estão presentes nos vários cenários, no entanto, nem todas são 
valorizadas da mesma forma, uns cenários valorizam umas mais do que outras: O conhecimento 
de conteúdo está presente em todos os cenários. O conhecimento pedagógico geral está presente 
no modelo psicopedagógico e pessoalista. O conhecimento do currículo [...] em todos uma vez que 
todos desenvolvem um determinado currículo. O conhecimento dos fins, valores e objectivos [...] 
em todos [...] com um peso diferenciado consoante a época em que se desenrolam. O 
conhecimento das características do aprendente [...] em todos excluindo o de imitação artesanal, 
[...] não havia direito à criatividade, à autonomia, à diferença [...] um modelo único a imitar, um 
método a seguir O conhecimento dos contextos [...] nos [...] ecológico, dialógico, reflexivo e 
pessoalista. O conhecimento de si próprio no reflexivo, pessoalista e dialógico. O conhecimento 
das características do professor [...] todos cenários [...] todos salientam as características de cada 
profissional no desempenho da sua actividade. 

[conceptual // interpretativa/reprodutora] 
 
 Na Reflexão 11, com base em Sá-Chaves (1994/2002), Dewey, Underhill (1991), 

Costa Gomes e Blaise Pascal, apresenta-nos os conceitos apresentados e discutidos na aula 
sem tomar posição sobre eles, à excepção de alguns padrões deste portfolio – as relações 
interpessoais – e a apresentação de palavras-chave retiradas dos textos dos quais copia 
excertos. Para além disto, também insere mais um desenho ilustrativo da sua crença na 
construção em parceria dos projectos de vida pessoal e profissional (dois indivíduos de mãos 
dadas, aparentemente felizes, a percorrerem um caminho de mochila às costas).  

 
Superficialmente abordámos o que era competência profissional. Algumas palavras-chave: 
autenticidade, habilidade, honestidade, destrezas... 
Cita (pesquisa realizada pelo próprio) Luísa Costa Gomes: "A autenticidade vai-se conquistando, 
com a experiência e a auto-análise." e Blaise Pascal: "É indispensável conhecermo-nos a nós 
próprios; mesmo se isso não bastasse para encontrarmos a verdade, seria útil, ao menos, para 
regularmos a vida, e nada há de mais justo." 
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Refere as cinco dimensões da competência profissional: reflexiva, práxica, prospectiva, estratégica 
e não-standard, 
Dewey defende a conjugação de três condições essenciais nas relações inter-pessoais: 
Autenticidade e congruência, Aceitação e Empatia. [...]  refere outras condições importantes para 
ajudar o supervisor a ser facilitador de uma relação interpessoal: honestidade, respeito, apoio 
mútuo. Penso que por outras palavras, este autor[Underhill] basicamente defende o mesmo que 
Dewey. Uma boa relação interpessoal é essencial para o crescimento não só do formando, mas 
também do supervisor. É necessário conhecer e conhecermo-nos para saber agir melhor e 
diferente.  
Teoria Privada: Lado a lado conseguiremos re/construir o nosso projecto de vida profissional e 
pessoal. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 Na Reflexão 14, através da cópia de excertos de texto retirado de Moreira (2001), dá-
nos as suas representações sobre o que deveria ser a formação de professores, de novo 
enfatizando a necessidade de desenvolver uma supervisão de tipo humanista, e depois 
interpreta o dito texto: 
 

[O texto] Começa por fazer uma crítica à formação demasiado técnica, cientificamente 
desajustada dos contextos e das necessidades de cada 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 pensamento deste autor [Schön], 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 conhecimento reflexão sobre a reflexão na acção [...] de 
quem já é professor em exercício, mas também para quem está em formação inicial. Como? 
Através de uma  prática pedagógica que valorize a reflexão e o potencial de cada formando, 
assim, mesmo que haja uma imitação ela é sempre criativa e não de imitação artesanal como se 
descrevia no cenário [...] O formando deve ser ele próprio com todas as suas experiências e 
capacidades, com os seus sentimentos e motivações, sendo capaz de colocar ao serviço da sua 
prática pedagógica o melhor que  tem em si. [...] nunca haverá imitação [...] possa ocorrer, o 
toque pessoal de cada um faz a diferença. 
 [...] o pensamento de Schön está revestido de uma forte componente humanista.  
 O professor não é só técnica é um ser possuidor de características próprias, de sentimentos e de 
emoções que devem ser tidas em conta na sua formação [...] apela para a criatividade, para o 
saber fazer que cada um possui e para colocar tudo isso no desempenho na sala de aula. 

[conceptual // interpretativa/reprodutora] 
 

 
3.2. Ensino (fornecidas, pesquisadas, construídas) 

Critica situações vividas nas escolas através de ditados populares, que também não 
magoarão quem os ouve, na Reflexão 4. Também critica a expressão de Arsélio Martins 
sobre as “escolas sem alma”, pois considera erradas as suas representações dos alunos e dos 
professores. Acredita na hipótese de se transformar a escola se houver vontade e colaboração 
na sua construção. Nesta, o professor pode alterar o status quo, pois a alma das escolas é 
criada por magia ou alquimia e os professores são os magos. Ilustra estas atitudes mais 
optimistas através de desenhos, como já nos foi habituando: 

 
[...] O "eu solitário" operacionaliza-se em variadas atitudes: gestão curricular, planificação de 
aulas, elaboração de materiais, elaboração e correcção de testes, na avaliação e na investigação.  
Teorias privadas: 
Orgulhosamente sós ou humildemente acompanhados na construção de um mundo diferente. 
“Mais vale só que mal acompanhado”. A união faz a força.  
Características do eu solitário: inseguro/ orgulhoso/ instável/ individualista/ repetitivo/ rotineiro/ 
avesso à mudança. 
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Características do eu solidário: reflexivo/ partilha tarefas/ investiga a acção/ autónomo/ criativo/ 
inova/ cresce profissionalmente. 
"As escolas são casas sem alma" (Arsélio Martins). Eu diria: As escolas têm de ser casas com 
alma. Acredito que sejam e que serão sempre, enquanto houver alunos com vontade de aprender, 
brincar, de conhecer o desconhecido pela investigação, pela experiência. E enquanto houver 
professores inconformados com vontade de mudar, de não se acomodarem com o estabelecido e 
de trabalhar, reflectir, agir, inovar [...]. 
ALMA: criada por uma alquimia e magia das quais nós somos os magos – legenda de um dos 
desenhos.   

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 
 Na Reflexão 5 dá a conhecer uma síntese da sua representação de professor reflexivo 
que deve ser flexível, interligar ciência e técnica, [pois] não se deve dissociar uma da outra. 
 

 Já afirmámos antes que o formando inseriu, na Reflexão 6A, o seu Trabalho de 
Aprofundamento no qual com base em Moreira (2001) e nas referências que esta 
investigadora faz a Carr e Kemmis (1986) e Carr (1983) afirma: 

 
"Os professores investigam as suas práticas educativas para construir conhecimento profissional 
relevante e tornar os processos de auto-formação profissional ajustados às necessidades, 
expectativas e interesses do professor". 
"O professor procura compreender melhor a sua 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". [Transcreve as razões subjacentes ao investimento na investigação-acção] 
Teorias Privadas – As várias definições de investigação incidem em duas características 
fundamentais: 1) pode ser realizada pelo professor não se constituindo como investigação 
realizada por outrem; 2) lidar com um problema específico, numa situação determinada e com 
aplicação imediata ou a curto prazo dos seus resultados. 
(Dois desenhos: 1) um homem a abrir a primeira de uma série de portas com a legenda – Esta 
poderá ser uma das portas estratégicas para uma nova formação de professores, diferente da 
actual...; 2) um grupo de pessoas tentando erguer um edifício) com a legenda – [...] criando nos 
professores um espírito de abertura à mudança e inovação, adoptando uma atitude de 
questionamento permanente e reflexivo com o fim de mudar e melhorar as suas práticas 
educativas.                  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 
 Na Reflexão 8 retoma a análise do excerto de Alarcão e Tavares (2003) sobre os 
cenários supervisivos e relaciona-os com as dimensões de conhecimento dos contextos e dos 
alunos. 

Relação aprendizagem/desenvolvimento, a aprendizagem deve atender ao desenvolvimento do 
aluno e para tal o professor deve elaborar [!] estratégias adequadas ao estádio de 
desenvolvimento da criança. 
O ensino é sempre contextualizado a um espaço e a um determinado tempo. O professor enquanto 
detentor de um determinado saber e de um conjunto de experiências deverá, de forma 
responsável, crítica e assertiva procurar desenvolver as aprendizagens adequadas. 

                  [conceptual //transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
 A Reflexão 9, no que respeita ao subtema em análise, baseia-se em Sá-Chaves 
(2000a) – “A qualidade das escolas somos nós” – que corrobora o seu optimismo sobre a 
capacidade dos professores de transformar as escolas, definidas nos normativos recentes de 
modo mais abrangente, próximo do conceito de organização e/ou comunidade de 
aprendizagem colectiva e integradora de todos os intervenientes. Para além de retomar a 
metáfora da alquimia, o crescente aumento do tamanho dos caracteres das palavras-chave 
pretende convencer que é possível atingir a “realidade” no que respeita à qualidade das 
escolas.  
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Somos nós quem? 
Professores, alunos, pais, funcionários, autarquias, comunidade, governo [...] 
A comunidade educativa no seu todo, porque é do contributo de cada um, do seu empenho, da sua 
vontade de trabalhar, de inovar, que se cresce enquanto escola, enquanto comunidade que busca 
um fim – a qualidade e o desenvolvimento de todos. 
Qualidade? �  Impossibilidade: A subjectividade e a parcialidade não justificam a nossa acção 
na busca da qualidade. � Pluralidade: um estímulo. A diferença leva à partilha e ao respeito 
pelo outro, heterogeneidade de informação leva à reflexão e consequente acção. Desafio e 
deslumbramento. � Possibilidade: Acredito que é. Basta abertura para conhecer e conhecendo 
podemos actuar. É algo que não se faz num prazo limitado, é um processo constante e inacabado 
– paradigma do inacabamento � REALIDADE: Está em cada um de nós na nossa capacidade 
actuante, transformadora e regeneradora. Somos os magos da complexa alquimia da escola. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 

II – Evolução do posicionamento do autor perante o Portfolio e sua 
construção  
 

B. O Portfolio 

Como aconteceu com as anteriores formandas passaremos a analisar todas as 
referências ao portfolio reflexivo, sua construção e conceptualização, dificuldades e 
vantagens cruzando as obtidas no questionário e no portfolio propriamente dito. 

 
4. Documento pessoal de desenvolvimento profissional 

4.1. Conceptualização/construção 

Questionário 
1b – A elaboração do “Portfolio reflexivo” foi um processo de grande conhecimento pessoal. 
2 – Após ter encontrado um fio condutor, o trabalho desenvolveu-se de uma forma regular e 
motivante.              

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

 

Na Reflexão 1, apresenta o conceito básico de portfolio reflexivo, como expresso por 
Sá-Chaves (2000b), embora o adapte expressamente à sua experiência: 

 
[...] documento pessoal que expressa um pouco o que senti em relação às aulas de Supervisão 
[...] Contém as reflexões de todas as aulas de Supervisão I; cada aula está datada, bem como o 
dia em que fiz a reflexão; existem desenhos a ilustrar melhor o que escrevi; referências 
bibliográficas extraídas dos textos fornecidos e algumas consultas na Internet. 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

 Na Reflexão 3, sob o título – “Como? Para quê? Porquê?” [usar portfolios] – cita 
extractos de textos públicos para definir portfolio e para focar os conteúdos obrigatórios: 
evidência e reflexão. Evidencia uma atitude positiva no que se refere ao portfolio como 
estratégia de avaliação por a considerar mais válida do que as experiências a que esteve 
sujeito e por ser transferível para os seus alunos. Pelo desenho (homem carregado de papéis) 
que ilustra este texto podemos concluir que é um instrumento penoso, mas como afirma na 
adenda a esta reflexão aprende a trabalhar deste modo se for perseverante e através do 
diálogo reflexivo promovido pelo portfolio. Começa com um anagrama da palavra 
“portfolio” e pela possível relação deste com a formação inicial e com outros contextos: 
 

Anagrama: Projecto e processo de Organização e Reflexão. Contém Textos, Folhas, Opiniões, 
Leituras e algumas Incertezas que Levam à sua Operacionalização.  
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[...] [palavra] conhecida associada à arte e desconhecida na educação [...]. Fazendo uma 
retrospectiva [...] formação inicial o dossier de estágio seria já um [...] ainda que muito simplista. 
Não é um mero caderno de registo diário onde o aluno guarda todos os seus trabalhos, mas 
resulta da organização destes após um processo de análise crítica. [...] “[…] (teaching Portfolios) 
recente atenção [...] instrumentos  promotores da reflexão, tanto para professores experientes 
como  para [...] principiantes." 
[...] elemento facilitador da construção e reconstrução da aprendizagem dos alunos. 
[...] o Portfolio é um documento que o professor pode usar tanto na formação inicial como em 
formação contínua. 
Nesta aula através dos textos lidos e discutidos, despertei para uma nova realidade avaliativa mas 
também formativa. [...] algumas respostas ao abismo inicial, consegui compreender melhor o que 
é, como se constrói e para que serve um Portfolio reflexivo. 
 [...] voltando à avaliação, algo muito discutido nesta aula devido à questão dos Portfolios e ao 
texto em análise, a utilização de Portfolios reflexivos surge como alternativa aos actuais modelos 
muitas vezes descontextualizados do processo de ensino aprendizagem dos alunos. 
[...] conter dois aspectos essenciais: evidências e reflexão. Evidências relativamente a 
capacidades e competências contextualizadas a um determinado tempo e tema; reflexão sobre 
essas mesmas evidências. Schön considera a reflexão [...] componente importante na organização 
de um Portfolio eficiente [...]  é um processo em que os sujeitos extraem o sentido de uma situação 
dada, não se apoiando em pontos de vista objectivos ou técnicos ou em modelos referenciais 
estruturados, mas mantendo um "diálogo" reflexivo. 
Andei a tentar digerir este tipo de avaliação [...] "fui ao fundo do poço, desanimei." O problema 
era como: emergir novamente e recomeçar. Pensei: não sabes, aprendes. Como? Ver, ouvir, 
reflectir e agir sem medo. Foi surgindo a resposta na própria aula e retive algumas palavras: 
processo, criatividade, pessoal e peça única [...] Na sala de aula e com a leitura de outros textos, 
"fez-se luz no fundo do poço" e a pouco e pouco fui escalando a vertigem inicial, ultrapassando 
dúvidas e angústias. 
 [...] selecciona a informação de acordo com a sua relevância 
Foi um processo difícil de encontro com esta realidade, mas sendo processo não está acabado, foi 
o começar da construção de um novo conhecimento que julgo levar até ao fim. 
Não, não é um peso para as minhas costas, mas espero que no final não seja necessário 
despender muita força para o transportar, nem grande esforço para o compreender. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 
A adenda à reflexão surge depois de uma avaria na disquete o ter obrigado a reler tudo o que 
tinha afirmado antes. Surge como um lutador que gosta de arriscar e lutar, que vê no 
portfolio reflexivo e/ou nas narrativas um modo de proceder a uma auto análise/avaliação 
mais profunda que o conduzirá ao auto-conhecimento e às mudanças sentidas como 
necessárias à sua profissionalidade. Considera a estratégia forçada de releitura e de reescrita 
dos textos antes produzidos, potenciadora de mudança:  

 
[...] avaria de disquete, tive de passar para o computador as reflexões escritas anteriormente. 
Foi muito interessante nesta fase final analisar o que havia escrito e verificar que o que disse na 
altura, fazia, agora todo sentido. E se alguma coisa aprendi, aprendi o que era um Portfolio e a 
sua utilidade. 
Ao reescrever este documento, constatei o meu processo de crescimento pessoal e profissional. 
Pude verificar o enfoque em determinados temas que mais me agradaram e a singularidade e 
unicidade do mesmo. Como processo inacabado, ao reler muito do que escrevi, sinto que hoje 
haveria coisas que alteraria. 
   [conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 

  

  Só retoma o tema na Reflexão 10, após duas aulas de apresentação do estado de arte 
dos portfolios à turma, na qual continua a enfatizar a avaliação do autor do portfolio, como 
um ser global. Apresenta o momento desta reflexão, em termos da sua experiência no 
contexto de formação por referência ao início da construção do portfolio, através de três 
rostos elucidativos dos seus estados de alma. As sessões de apresentação colectiva dos 
portfolios permitiram consciencializar a sua atitude perante a estratégia de reflexão.  
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Não estava para escrever nada acerca destas duas aulas, os desenhos que fiz para exemplificar o 
que me ia no pensamento julgava suficiente (e julgo) para descrever o que nestes dois dias se 
passou. Mas apetece-me. Fez-me bem. 
Têm havido momentos de prazer reflexivo, outros mais árduos, mas as rosas mais belas também 
têm espinhos. Agora só terei de continuar a expressar o que me vai na alma supervisiva. Fez-me 
bem deixar de curtir a noite, certamente tenho-me conhecido melhor, provavelmente tenho 
reflectido para me transformar, para desenvolver a minha aprendizagem, o conhecimento de mim 
e dos outros. Não é este um dos fins dos Portfolios? Fez-me bem! 
A evolução relativamente à construção do Portfolio e aos momentos mais ou menos altos está de 
novo representada por desenhos com um homem a interagir com uma escada de obras (sem 
qualquer apoio): As reflexões iniciais deram-me algum gozo e comecei a sentir-me capaz 
(metáforas, portfolios, passagem do eu solitário ao eu solidário) / Atingi alguma estabilidade de 
reflexão / Apareceram textos mais pesados como o das Estratégias de Supervisão e a situação 
alterou-se de novo. 
Continuam os desenhos com a escada: Novamente comecei a desequilibrar-me e esta fase está um 
pouco confusa e aborrecida.  
(Malabarismo reflexivo/reflexão intensiva) / Espero não tropeçar na ascensão reflexiva.  
Caso aconteça a solução é iniciar novamente a caminhada de acordo com as limitações pessoais 
Afinal não é o Portfolio um documento pessoal? 

.  [conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
 Quanto ao modo como apresentou o seu portfolio passamos a transcrever e a 
apresentar a banda desenhada da “Saga de um portofóbico” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volta a referir o processo de construção do portfolio na Reflexão 6b, sentindo-se 

Fig. n.° 10;;;;; 
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bem com o produto desta, apesar de longa. Compara esta com reflexões anteriores, que 
retoma, tencionando continuar a tirar partido das suas características pessoais terminando a 
reflexão com dois desenhos e as seguintes legendas: Adoro a brisa da manhã. Há um 
refrescar de ideias, se bem que a noite seja mais introspectiva e [...] Foi uma reflexão 
extensa...mas estou satisfeito. 
Volta ao tema B., subtema 4.1. na Reflexão 15, aquando da segunda sessão de apresentação 
colectiva dos portfolios. Tal como na anterior utiliza a banda desenhada e o autor é 
personagem da mesma mas utiliza a 3ª pessoa do singular. Apresentamos a banda desenhada 
completa da “Saga de um doente que venceu a portofobia”. Nesta dá unidade ao Portfolio 
através de algumas imagens já utilizadas, às quais atribui sentidos mais consistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas imagens anteriores refere uma estratégia de apresentação (o momento de maior 

prazer e aquele de que menos gostaram ou foi mais difícil) e tendo assumido que a 
construção do portfolio implicou alguns sacrifícios pessoais como deixar de “curtir a noite”, 
reconhece que valeu a pena e despede-se dos colegas e de nós desejando-nos as boas férias 
que o próprio deseja para si, prometendo voltar. 
 

Fig. n.° 11;;;;;; 
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Na Reflexão Final, assume o portfolio como produto e processo inacabados em 

constante hipótese de reformulação, tal como aconteceu consigo próprio (cf. adendas já 
mencionadas): 

 
[...] Nesta reflexão final julgo compreender a verdadeira essência de um Portfolio reflexivo: 
processo pessoal, inacabado, passível de reformulação e que conduz a um desenvolvimento do 
conhecimento pessoal e profissional. 
[...] Agora que concluí estas reflexões, sinto já uma certa nostalgia das horas dispendidas a fazer 
as mesmas. Foram momentos de 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 sensação de que se fosse hoje, 
certos textos teriam uma forma diferente ou não escrevia determinadas coisas. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

4.2. Dificuldades 

Questionário 
1b – [...] após um processo inicial bastante árduo. 
2 – [...] seria de difícil execução devido ao empenho que exige e à escassez de tempo para quem é 

trabalhador-estudante. 
3 – A maior dificuldade foi o impacto inicial com esta “nova” modalidade de avaliação e de 

construção de conhecimentos. 
 Outra dificuldade constatada foi alguma falta de tempo e algum cansaço no final do ano 

lectivo. 
[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 

Fig. n.º 12 



 

 162 

Na Reflexão 1, como acontece com quase todos os formandos e apesar de, com 
algum entusiasmo, aceitar o Portfolio como estratégia válida de avaliação, demonstra ter 
sentido alguns constrangimentos na sua construção, decorrentes em parte da falta de tempo: 
[...] alguns erros ou falhas na escrita [...] horas tardias em que as reflexões foram feitas. 

A Reflexão 3 evidencia que o formando se “alarmou”, desanimou e sentiu alguma 
angústia perante a proposta de construção de um Portfolio, reconhecendo-lhe de acordo com 
os teóricos lidos o seu carácter processual e inacabado: Perante a proposta elaboração de um 
Portfolio fiquei alarmado. Foi um processo difícil [...] encontro com esta realidade, mas como é 
processo não está acabado. 

Só volta a referir este subtema na Reflexão 10 (primeira sessão de apresentação do 
Portfolio à turma e à formadora), referindo a dificuldade, as hesitações bem como uma certa 
rejeição no início do processo, mas também alguns progressos realizados por um “lutador” 
embora “portofóbico”:  

 
Foi difícil dar início à construção deste Portfolio reflexivo, mas penso que me safei. Daquilo que é 
feito com esforço surgirá no final um prazer redobrado. Não sei se o que fiz até ao momento está 
correcto, mas sei que é meu e é resultado do que sou e do que penso.   

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 
Na Reflexão 11, volta a referir duas das dificuldades mais referidas por todos, 

inclusive os teóricos – a falta de tempo e o receio da avaliação – apesar de antes ter louvado 
esta dimensão do portfolio: [...] a angústia de não ter tempo para pesquisar mais e aprofundar a 
construção deste documento avaliativo. 

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

Na segunda sessão de apresentação dos Portfolios (15ª Reflexão), através da banda 
desenhada copiada antes, o formando retoma a dificuldade referida anteriormente, 
justificando-a com o excesso de trabalho causado pelas várias disciplinas do semestre e pela 
profissão: 

 
O problema era o tempo, [...] Vontade de reflectir melhor e o tempo a passar (maldito relógio que 
nunca pára) 
 Mas também o excesso de trabalho [...] supervisão, didactologia, investigação, escola, reuniões, 
lá se foi aguentando.                          

[sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 

Acaba de referir as dificuldades, já referidas no questionário e nas reflexões 
anteriores, na Reflexão Final: [...] sinto alguma frustração por não ter tido mais tempo, em alguns 
momentos, para me dedicar às reflexões e fazer uma análise mais profunda, mas o tempo e 
disparidade de trabalhos muitas vezes não o permitiram.               

[conceptual/sócio-afectiva// interpretativa] 
 

 
4.3. Valor Formativo (vantagens) 

Questionário 
1b – Permitiu o reconhecimento consciencializado dos limites das lacunas e das capacidades em 
mim existentes. 
[...] reconhecimento não só a nível académico, mas principalmente ao nível das atitudes e 
comportamentos pessoais. 
No final da construção do Portfolio senti que cresci e que fiquei a conhecer-me melhor. 
2 – Seria uma avaliação mais adequada, que permitiria maior (e melhor) aprofundamento dos 
temas abordados e a possibilidade de os alunos darem a conhecer as suas reais capacidades. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
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Também na Reflexão 3 e na respectiva adenda, ainda muito dependente do que é 
afirmado pelos teóricos da especialidade, dá-nos a conhecer o que considera ser o valor 
formativo do Portfolio: a promoção de mudanças nas práticas de avaliação dos alunos e no 
desenvolvimento profissional da sua pessoa: 

 
[...] elemento facilitador da construção e reconstrução [...] da aprendizagem dos alunos.  
 Algumas vantagens: Mais capazes na captura da complexidade dos fenómenos na relação 
formativa; [...] mais dinâmicos na captura da informação; [...] mecanismos de intervenção mais 
rápidos e eficientes [...] Pressupõe mudanças conceptuais ao nível da formação, do ensino, da 
aprendizagem, da avaliação e da supervisão [...] Permite diagnosticar os crescimentos do saber 
pessoal dos formandos [...] quando organizado cronologicamente possibilita comparações entre 
momentos diferentes de reflexão. Esta pode ser momentos marcantes da aula, da sua análise e 
implicações futuras [...] também uma reflexão pessoal sobre o seu desempenho e papel [...] actor, 
sujeito reflexivo e objecto da própria reflexão. 
Adenda: [...] Aprendi sobretudo o que é um Portfolio e a sua pertinência como formativo e auto-
avaliativo.              

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa/reprodutora] 
 

 
Volta a referir este subtema na Reflexão 10 na qual considera que a partilha de 

documentos é motivadora e para quem escreve e para quem ouve, a propósito da primeira 
sessão de apresentação dos portfolios. A partilha pública dos portfolios e das metáforas 
usadas para os representar é uma vantagem do processo. A catarse provocada pela visão de 
um passado esquecido a necessitar de reflexão para ser compreendido e perdoado fá-lo 
agradecer a oportunidade de estar naquela formação e permite-lhe fazer planos futuros de 
intervenção. Esta reflexão tem uma orientação reflexiva, muito transformadora não só no que 
se refere às opiniões sobre o passado, mas também sobre o presente e o futuro. 

 
Fez-me bem ouvir os meus colegas, as suas angústias, as suas dúvidas, os seus medos, os seus [...] 
tantas incertezas que afinal são as minhas. Fez-me bem. Sinto-me mais leve, com mais coragem, 
com certeza de que não estou só neste barco. Sinto-me marinheiro do barco da Emília, o 
pintainho a sair da casca da Fátima, o relógio do tempo da Natércia,  o sol que ora ri ora se 
esconde da Ana Teresa, o cofre que se abre do Rui, o poema da Conceição, o caracol da Zulmira. 
Fez-me bem. 
[...] só por isto valeu a pena o esforço de fazer um Portfolio reflexivo, o ter-nos permitido através 
desta partilha, conhecermo-nos um pouco mais. Fez-me bem sentir o que ia na alma dos meus 
colegas, porque afinal também é o que vai na minha, provavelmente sentido de modo diferente. Os 
seus testemunhos levaram-me à infância. 
Fizeram-me bem estes momentos de evasão catártica no meio da turma. Como foi bom este filme 
da minha curta existência que me ajudou a perspectivar a minha existência futura.  
Obrigado [...] por me ter proporcionado este momento, fez-me alimentar a esperança adormecida 
de que um dia concretizarei o desejo de escrever algo. Penso que este momento foi o fecundar de 
uma pequena ideia, que ficará a ovular numa gaveta a abrir não sei quando. 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Na reflexão seguinte (11.ª) demonstra novamente o seu agrado pelo portfolio na sua 

dimensão avaliativa. Afirma ainda que o prazer resultante da construção do seu portfolio o 
levou a investigar mais profundamente a dimensão avaliativa do portfolio apesar da falta de 
tempo: 

 
Este novo modelo de avaliação tem-me agradado, talvez pela novidade e pela reacção negativa 
que demonstrei no início. 
Esta situação fez-me pesquisar sobre o tema e alertar para as potencialidades de um Portfolio. O 
doloroso processo de iniciação do mesmo tem-se revelado até ao momento uma agradável 
surpresa que me dá prazer fazer, sentindo apenas a angústia de não ter tempo para pesquisar 
mais e aprofundar a construção deste documento avaliativo  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
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Na Reflexão 15, com algum humor, termina a saga do portofóbico que entretanto se 
“curou”, pelo valor formativo do portfolio, pelo bom relacionamento com os colegas de 
grupo e pela partilha colectiva de sucessos e insucessos. Tendo esta banda desenhada sido 
narrada na 3ª pessoa do singular, uma vez curado, retoma a 1ª pessoa (cf. segunda banda 
desenhada, atrás). 

 
Não é que o rapaz foi tomando gosto pela coisa. […] 
 O Luís conseguiu alcançar a meta que se propôs. […] 
Venci a doença dos Portfolios. Estou curado. Iupi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa] 
 
Na Reflexão Final já sente uma certa nostalgia dos momentos de salutar reflexão e 

afirma ter-se desenvolvido profissionalmente e ter adquirido alguma competência 
supervisiva que lhe vai permitir intervir nas suas aulas em termos de alteração das estratégias 
de avaliação: 

Ao acabar este Portfolio reflexivo sinto-me satisfeito porque julgo ter aprendido muito com a sua 
construção. 
 A "portfobia" inicial transformou-se num prazer final. Foi uma experiência gratificante, 
diferente, uma forma de avaliação inovadora, que penso vir a estudar um pouco melhor para eu 
mesmo a  adaptar à minha actividade educativa. 
 [...] Portofobia não! Portofoliar sempre! 

[conceptual/sócio-afectiva//transformadora/interpretativa/reprodutora] 
 

 

III – Considerações Finais e Categorização dos dados 

 Tal como temos feito com as formandas anteriores analisamos agora o autor do 
Portfolio na sua perspectiva de narrador e de formando. 
 
 O Narrador 

 O seu portfolio é em grande parte escrito na 1.ª pessoa do singular quando fala de si 
das suas experiências e competências supervisivas, das dimensões de conhecimento 
consciencializadas e desenvolvidas através do portfolio /ou da formação em curso. Porém, 
quando apresenta a “Saga de um portofóbico” e respectiva cura, distancia-se da personagem 
a quem dá o seu nome, retomando-a apenas quando se alegra por se sentir curado. 
 Relativamente à 1.ª pessoa do plural, como alguns dos anteriores formandos, utiliza-a 
também para se referir à classe e aos colegas de escola e/ou de curso. E a 3.ª pessoa é 
utilizada para referir os teóricos e/ou alguns colegas dos quais de distancia por não concordar 
com as suas opiniões. 
 Em termos estilísticos utiliza muitas metáforas depois de as aceitar e ver nelas uma 
estratégia de ensino transferível para os seus alunos. Utiliza também alguns provérbios 
populares e muitas imagens para ilustrar as suas teorias privadas que, com base nas públicas, 
foram de tal modo assumidas que se “atreve” a pôr em causa alguns teóricos de renome. Usa 
uma linguagem persuasiva e quase panfletária em certas reflexões em que o nós é o sujeito 
preferido, pois pretende intervir na classe quer no sentido de a alertar para a necessidade de 
assumirem mudanças, quer para estar atenta ao novo conceito de supervisão mais alargado e 
humanista: as vantagens individuais da construção de portfolios reflexivos ou da reflexão por 
escrito, porque se pode revisitar e ver a evolução sofrida; a capacidade que todos têm de 
intervir nos contextos de trabalho, desde que o desejem e tenham vontade. 
 É um formando que expressa os seus sentimentos e atitudes com abertura de espírito, 
sendo o mais presente o optimismo perante a capacidade e competência de intervenção, pelo 
que se mostra um inconformado e um lutador, que não desiste facilmente das suas crenças. 
 “Apanha malhas” no que se refere aos temas tratados à medida que vai 
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desenvolvendo as dimensões do conhecimento que a seguir referimos. 
 
 O Formando 

 Como já afirmámos confronta alguns teóricos: Alarcão (2002), Sá-Chaves (2000a) e 
Arsélio Martins (“escolas sem alma”)  
 Tem consciência de ter desenvolvido várias dimensões do conhecimento, através da 
formação e/ou da escrita do portfolio reflexivo: conhecimento sobre supervisão (no sentido 
mais actual do termo); conhecimento de si; conhecimento de avaliação de si e dos seus 
alunos; dos contextos passados e presentes, perspectivando contextos ideais futuros.  
 No que respeita às competências supervisivas desenvolveu a de reflexão crítica, de 
observação, de intervenção na escola, de relações inter e intra-pessoais e de avaliação. 
 Defende a reflexão partilhada de problemas de escola, através da metodologia de 
casos, na qual vê uma hipótese de resolução de problemas. Considera a discussão partilhada 
de temas, textos e dos próprios portfolios, em contexto de sessões da formação. 
 Reconhece o valor de todos os cenários supervisivos, defendendo uma abordagem 
eclética (um outro possível, diferente do apresentado por Alarcão e Tavares, 2003) que 
inclua o que cada um tem de positivo na promoção de uma supervisão humanista rogeriana e 
reflexiva, sendo sobretudo adepto dos cenários reflexivo e pessoalista. Para esta tomada de 
posição reflectiu sobre os cenários presentes no seu estágio e nas suas características 
positivas e menos agradáveis e desenvolvimentistas. 
 No que refere ao portfolio reflexivo, ao longo da sua construção, começa por o aceitar 
como estratégia de avaliação, quer dos alunos quer dos formandos, começando a aceitá-lo 
como na sua dimensão formativa desde muito cedo até porque o fez recuperar o seu gosto 
pela escrita e reflectir de modo mais consciente, contribuindo para o seu auto-conhecimento. 
 Considera que a sua construção é um trabalho árduo que necessita de mais tempo do 
que aquele que possuía no contexto profissional e de formação, mas é uma estratégia 
reflexiva muito desenvolvimentista porque reveladora do próprio autor, na dupla e 
inextrincável dimensão profissional e pessoal. 

 Os temas da sua preferência em termos da formação, visíveis no seu portfolio e dos 
quais resulta o seu desenvolvimento são e os autores aos quais os associa são os seguintes: 

 
−−−− Competências supervisivas, dimensões do conhecimento e princípios 

fundamentais ao desenvolvimento do “bom” profissional:  
−−−− “princípio do inacabamento”; “da auto-implicação”, “do efeito multiplicador da diversidade”, 

“da incomplitude” e “da mutação constante dos saberes” – Sá-Chaves (1997) 

−−−− Dimensões do conhecimento profissional –  Sá-Chaves (1997); Sá-Chaves e Alarcão (2000) 
Sarmento (1994) e Altet (2000) (2ª Reflexão)  

−−−− Schön – Alarcão (1991); Sá-Chaves e Alarcão (1998) 

−−−− Formação no local de trabalho e ao longo da vida: Sá-Chaves (1997)  
−−−− Necessidade de mudança das práticas pedagógicas e de formação de professores, no 

sentido da qualidade: Alarcão e Tavares (2003); Sá-Chaves (1997);  
−−−− Conceitos de Supervisão, de Supervisor e Cenários Supervisivos: Alarcão e Tavares 

(2003); Alarcão e Sá-Chaves (1994); Moreira, Lalanda e Amaral (1996) (6ª Reflexão) 
−−−− Reflexão: Alarcão e Tavares (2003); Moreira e Alarcão (1997  
−−−− Investigação e Investigação-acção: Moreira (2001)  
−−−− Supervisão Humanista: Moreira, Lalanda e Amaral (1996) 
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IV – Síntese  

Em todas as considerações anteriores podemos verificar que a preocupação pelo seu 
desenvolvimento profissional decorre simultaneamente da construção do seu Portfolio 
reflexivo e da formação recebida e da constante interligação teorias públicas e privadas e 
prática.  
 Consideramos que a sua matriz identitária, o Portfolio reflexivo e a disciplina de 
Supervisão I desenvolveram a formanda de acordo com a Figura nº 13. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C4-2 
  Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva                  Reflexão Transformadora           Reflexão Interpretativa    Reflexão Reprodutora 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 
� construção cronológica, recorrendo a  linguagem pessoal metafórica e interventiva povoada de imagens e bandas desenhadas; apanha malhas 
� aceitação quase desde o início, primeiro na dimensão avaliativa e depois formativa e desenvolvimentista no que respeita à sua própria pessoa e 
eventualmente dos seus alunos 
� recupera o gosto pela escrita e reconhece-lhe valor em termos da sustentação e da reformulação da reflexão. 
� portofóbico � cura � portfoliar, portfoliar � defesa da estratégia 
�falta de tempo para reflectir mais profundamente e para investir no estudo 
 

- Ruptura com visão tradicional de 
supervisão 
- Alteração práticas formativas de 
professores 
- Alteraç compet intervenç profs 
- Importância reflexão escrita 
- Metáforas promovem alteraçs e 
traduzem reflexões para a acção 
- Permeabilidade aos outros 
- Uso eclético das estratégias 
supervisivas face ao contexto 
- Reformula textos escritos e trabs 
já terminados 
- Relações interpessoais de sinal 
positivo 
- Liderança  
 

- Crítica à Formaç Inicial e Cont e  
às Instituições formadoras 
 - Aceitação do Portf: avaliaç � 

formação 
- Metáforas – lingg + estratg ensin 
- Provérbios; lingg persuasiva 
- Narração de experiências pess 
- Consciencialização de mudanças  
pelo uso do portfolio 
- Títulos + BD + imagens  
- Sentimentos, atitudes, crenças e 
representações 
- Inconformismo, optimismo, 
deslumbra/o e inacaba/o 
- Poder da escrita 
- Solidão solidária e reflexiva – 
diálogo intra/interpessoal 
- “apanha malhas” 
- Falta de tempo 

Desenvolvimento Profissional e Pessoal  
- (Auto)reflexão proporcionada pelo portfolio � auto-conhecimento � auto-supervisão � melhores práticas. 
- Consciencialização sobre a sua experiência pessoal e profissional, integrada no “input” teórico, recebido na formação e nas suas crenças e representações. 
- Aquisição de pistas para se continuar a desenvolver, por escrito. Integração da teoria na sua prática supervisiva de intervenção na escola e de sala de aula 
- Autenticação de algumas das suas crenças / teorias. Confrontação de teorias/teóricos. Importância da investigação. 

- Defesa de alterações à formação inicial de professores e aos programas da formação contínua e complementar, que devem constituir-se como uma preparação para a formação ao 
longo da vida 

- Importância do uso do portfolio reflexivo como estratégia de avaliação e de formação � alteração do modo com se está na profissão 
- Dimensões de conhecimento: sobre si; supervisão (conceito mais recente e abrangente); avaliação; contextos; desenvolvimento humano 
- Competências supervisivas: intervenção; reflexão crítica (pela escrita); auto-supervisão; integração teoria-prática. 

- Reflexão sobre/para acção 
(experiências); auto /partilhada 
- Formação de Profs (Inicial e 
Contínua) 
- Formç longo vida/contextualiz 
na escola 
- Compts supervisivs: observção; 
intervenção; avaliaç; inter e intra 
relacional 
- Supervisão/Supervisores: 
humanista e dialógica; Cenários 
supervisivos – abordag eclética 
- Integração Prática ↔ Teoria  
- artistry + metodologia casos � 
resolução de problemas 
- Relaçs interpessoais e partilha 
- Supervisão human e dialógica 
- Investigação-Acção 
- Crença na capacidade inter-
ventiva dos professores 

- Interpretações muito pessoais 
e vivas 
- Cenários Supervisivos 
- artistry 
- Integração T↔P/experiências  
- Integração conhecimento 
possuídos nos adquiridos 
- Supervisão Humanista e 
Dialógica  
- Autonomia e capacid intervç 
do professor 
- Inteligências Múltiplas 
- Metodologia de casos + 
portfolios de casos � mudança 
nas escolas 

- Pouco frequente e com 
alguns problemas ao nível 
das referências 
bibliográficas 
- Alarcão (1996; 1994; 
1991) 
- Alarcão e Tavares (2003) 
- Sá-Chaves (2000 a, b; 
1997) 
- Moreira (2001) 
- Amaral (1998) 
- Amara, Moreira e Ribeiro 
(1996) 
- Moreira, Lalanda e Amaral 
(1994) 
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Curso 4  

Formanda C4-18  

I. Estrutura do Portfolio Reflexivo 

A. Organização/Divisão/Cronologia Portfolio  

Portfolio paginado, escrito a computador e organizado cronologicamente em torno 
das aulas, com referência às datas das mesmas e ao momento da realização de todas as 
reflexões, à excepção da primeira e das Considerações Finais. Há no entanto uma reflexão 
(cf. Reflexão 1) em que claramente anuncia que vai retomar um tema (construção do 
portfolio) numa data posterior: Regresso a este tema a 24/05/2003 após a apresentação do 
"Estado de Arte" dos Portfolios. Fiz também algumas leituras, colhi expressões que mais me 
tocaram35. Ainda nesta Reflexão I refere que a 16/05/2007 a sua auto-estima, no que respeita 
ao modo como se via/era vista no estágio, se alterou. 

 
Neste exemplo concreto, está a aceitar o carácter inacabado do portfolio reflexivo, ao 

qual se podem vir a acrescentar “camadas posteriores de reflexão” fundamentadas num 
conhecimento mais profundo, desenvolvido através da investigação e de uma relação 
afectiva mais íntima com os conceitos. Estas duas vertentes correspondem à nossa categoria 
de análise de conteúdo dos portfolios reflexivos – Dimensões – e às subcategorias 
correspondentes: Dimensão Conceptual e Dimensão Sócio-Afectiva. 

 
Entre parêntesis, ao topo de cada texto escrito, surgem algumas palavras que 

poderiam considerar-se títulos para as mesmas não fossem tão sintéticos que se tornam 
desprovidos de sentido para um leitor não inserido no contexto. Considerámo-los, por isso, 
apenas uma orientação para a própria autora quanto aos temas tratados nas aulas. 

 
Para justificarmos a nossa anterior afirmação e a posterior organização desta síntese, 

são estes os “títulos” e datas de realização das reflexões36:  
 
– R 1 – Metáforas (16/05/2003, 23/05/2003) 
– R 2 – Portfolio, 6/05/2003 
– R 3 – Eu solitário � Eu solidário, 26/04/2003 
– R 4 – Entrevista, 26/04/2003 
– R 5 – Estratégias, 14/05/2003 
– R 6 – Teatro, 14/05/2003 
– R 7 – Dissecação da peça e dos cenários, 

14/05/2003 
– R 8 – Cenários, 20/05/2003 

 

– R 9 – “Estado de Arte” dos Portfolios, 
26/05/2003    

– R 10 – “Estado de Arte” dos Portfolios, 
26/05/2003 

– R 11 – Casos, 10/06/2003  
– R 12 – Casos (continuação), 10/06/2003 
– R 13 – Casos (continuação), 10/06/2003 
– R 14 – Considerações Finais  
– Trabalho de Aprofundamento – 

Narrativa Autobiográfica 
 

 
B. Conteúdo 

Como podemos verificar pelo índice anterior, este portfolio tem catorze reflexões ao 
longo de apenas 15 páginas de texto corrido, ao qual a formanda acrescentou 6 páginas de 
Anexos, constituídos pelos documentos utilizados nas apresentações do Portfolio Reflexivo 
e do Trabalho de Aprofundamento, intitulado a Narrativa Autobiográfica.  

                                                        
35 O tema é de facto retomado em 23/05/2003. 
36 R significa ‘reflexão’, seguida do número que lhe atribuímos e da data da sua realização, quando existir, e 
entre parêntesis as datas em que acrescenta mais informação à anterior. 
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Nesses documentos surgem umas notas breves, orientadoras da apresentação das 

fases do desenho de uma traineira que constitui a metáfora utilizada para representar o seu 
portfolio nas duas sessões do “estado de arte” dos portfolios. Existe também um sinal de 
trânsito, uma seta – “sentido obrigatório” –, que considera desadequado para orientar para 
um caminho sem jamais ter sido percorrido. 37   

 
Na apresentação do trabalho de aprofundamento inclui uma definição de narrativa 

autobiográfica (Nóvoa, 1988) onde o processo de construção está patente – “perspectiva 
retrospectiva (da frente para trás e nunca de trás para a frente) … e com uma preocupação 
teórica claramente definida” – que é a estratégia utilizada por si tanto no texto deste estudo, 
como no seu portfolio. Acrescenta ainda as razões subjacentes à escolha do tema, sem 
referir os princípios que as enformam (Sá-Chaves, 2000b): 

 
Ao utilizarmos as autobiografias como estratégia de formação tornamo-nos actores no nosso 
próprio processo de formação.  
É um método de investigação-acção que estimula a auto-formação. É a “escrita do eu” que nos 
transforma, que nos permite intervir no real, enfrentando-o, compreendendo-o, através da 
reflexão. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 

Termina esta apresentação com um desenho de uma árvore cujas raízes estão 
assentes num livro e com a seguinte citação de Germaine Bree: “… becoming alive to 
oneself through writing.” Interpretámos esta frase como a aceitação da narrativa 
autobiográfica, na qual parece ter incluído o portfolio reflexivo, como uma estratégia 
conducente ao auto conhecimento consciencializado. 

 
Não inclui nem os apontamentos manuscritos, nem os textos teóricos fornecidos ou 

pesquisados pela própria, limitando-se a referir a sua proveniência com uma correcção 
científica relativa. Como seria desejável, esta é mais conseguida no trabalho de 
aprofundamento, que inclui as referências bibliográficas no final e ao longo do texto. 

 
Vai referindo, ao longo do portfolio, o modo como o vai construindo, as dificuldades 

sentidas e as vantagens que lhe atribui. Estes aspectos estão mais definidos nas reflexões 
sobre as sessões do “estado de arte”, o que consideramos natural. 

 
Apesar de o fazer na Reflexão I, através das metáforas solicitadas para referir as suas 

experiências supervisivas, e ao contrário do que lhes foi sugerido como estrutura básica de 
um portfolio reflexivo, não há nenhum texto específico enquadrador da formanda. A sua 
apresentação como pessoa e profissional também vai ocorrendo ao longo do mesmo. 

 

C. Apresentação da autora  

Como já afirmámos em B. não há um espaço específico desenhado para a 
apresentação da formanda, mas o facto de utilizar o “eu” na redacção do seu portfolio já é 
indicativo de alguém que o assumiu como um lugar onde se “auto-revelou aos seus próprios 
olhos/perante si própria, através da escrita”. 

  
                                                        
37 Parece ser uma crítica às apresentações de alguns colegas que utilizam este sinal de trânsito como “o” 
caminho a percorrer na construção do portfolio. 
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Estamos na presença de uma formanda que se vai apresentando de modo indirecto 
através da reflexão sobre a formação presente e passada, que aceita construir, sempre “da 
frente para trás”, a sua narrativa autobiográfica na qual mostra intenção de alterar as suas 
futuras intervenções.  

 
Na Reflexão 3, reconhece que a investigação, a selecção e a reflexão sobre 

determinados textos a ajudaram a ser mais auto-consciente, mais vigilante de si e dos outros 
e melhor avaliadora das situações de aula. O texto de Sá-Chaves e Amaral (2000) foi um 
dos que mais a motivou por esse efeito de auto-consciencialização: 

 
Partimos depois para a análise do texto "Supervisão Reflexiva – Passagem do Eu solitário ao 
Eu Solidário". Este texto foi realmente importante, penso que me motivou porque vi nele o meu 
próprio "eu". 
É um espelho onde consegui ver a minha imagem pessoal e profissional projectada. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
Mais adiante, na Reflexão 5, é de novo a formação e as estratégias utilizadas que, 

com alguma surpresa, lhe permitem tomar consciência do seu “eu” e dar-nos a conhecer 
mais uma vez a pouca auto-estima que possui e que provavelmente condicionou a sua 
capacidade interventiva nas sessões: 

 
Referindo-me agora ao questionário sobre "Inteligências Múltiplas" não estava a contar com 
resultados tão elevados na Inteligência Musical...me surpreendeu um resultado médio na 
Inteligência Lógico-Matemática, pois sempre tive grandes dificuldades nesta área.  

   [conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 

A sua apresentação indirecta continua na Reflexão 8 na qual, depois de identificar 
as ideias-chave do texto de Alarcão e Tavares (2003), sobre os cenários supervisivos, aceita-
as e destaca os aspectos que melhor correspondem à sua concepção de ensino e de 
supervisão, recorrendo a alguns conceitos e vocábulos sem os identificar com os autores. 
Neste extracto “queixa-se” das condições de trabalho profissional e de formação, assumindo 
como que a voz da turma provavelmente pelo facto de se sentir amparada e menos “só” 
nesta situação: 

 
Começou por me "despertar" o clínico. Digo "despertar " porque ao sábado à tarde torna-se 
bastante difícil ouvir, reflectir, expor a nossa opinião. É o acumular de uma semana de 
trabalho. 
Vi neste cenário o percurso que fiz na minha formação inicial. No 1º ano apenas observei as 
inter-acções professor/aluno no Jardim de Infância, no 1º Ciclo e na Preparatória (designação 
daquela época) 5.º e 6.º anos. No 2.º ano fiz a escolha, Educadora/Professora do 1.º Ciclo e já 
"preparava" as aulas para 1 curto espaço de tempo. No 3.º ano aumentou o número de horas 
dedicadas quer à preparação, quer à prática de sala de aula (Escola do 1.º Ciclo ou Jardim de 
Infância).  

[conceptual/sócio-afectiva//interpretativa] 
 
 É também natural que a sua falta de auto-estima, já referida, resulte em alguma 
insegurança nos momentos de confronto público como era o da apresentação à turma do seu 
portfolio (Reflexão 10): Como sempre, não podia estar mais nervosa, mas lá fui juntando as 
palavras tentando articular o escrito com o desenhado. Porém, como a própria reconhece, a 
estratégia utilizada permitiu-lhe ultrapassar o habitual nervosismo. 

Nesta mesma reflexão dá-nos conta de uma outra característica sua – dificuldade 
em dizer não – aquando da sugestão recebida para o tema do Trabalho de Aprofundamento 
sobre a estratégia de supervisão que as narrativas autobiográficas constituem, mas acredita 
que será capaz de superar mais este desafio. Parece que a sua auto-estima está a crescer. 
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Começa a acreditar em si e no poder da vontade e do trabalho individuais: 
 

Aceitei e porquê? Porque não consigo dizer não? Talvez! Porque não tinha outra 
alternativa/solução? Também. 
Certamente será mais um dos degraus que subirei, com algum esforço, mas muita vontade de 
chegar mais alto. 

[sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
Esta reflexão é completada no Trabalho de Aprofundamento quando nos indica as 

razões que a moveram a desenvolver esse estudo, nas quais destaca a necessidade de se 
auto-conhecer, de compreender melhor situações, que ao longo do seu percurso profissional 
lhe causaram alguma perplexidade, o que poderá contribuir para que se desenvolva e altere 
as suas práticas:  

 
[...] motivações que me levaram a aceitar este tema e a pesquisar sobre ele, fazendo assim 
uma retrospectiva do meu percurso profissional, através de reflexões críticas...um maior auto-
conhecimento, compreender melhor e ordenar situações [...] causaram...perplexidade.  

[conceptual / sócio-afectiva // interpretativa] 
 
 

D. Desenvolvimento pessoal e profissional  

Nas secções anteriores já verificámos que a própria formanda se desenvolveu em 
termos pessoais e profissionais no que respeita à sua auto-estima o que, paulatinamente, lhe 
foi permitindo ultrapassar desafios e começar a acreditar que o trabalho e a vontade lhe 
abrem/abrirão portas diferentes e que “subirá mais degraus” se for aceitando alguns 
desafios. 

 
No que concerne ao conhecimento que tem de si própria – da A. Pessoa e do 1. O 

Eu – já colocámos antes extractos de texto elucidativos (cf. C.).  
 
Relativamente ao subtema 1.2. Auto-supervisão, esta formanda retoma o texto de 

Sá-Chaves e Amaral (2000) e percebe, após se identificar com o “eu solitário”, que a 
reflexão será mais conseguida se for feita por um “eu solidário” capaz de a partilhar e 
discutir com outros, depois de a registar por escrito. Assim, na Reflexão 3 afirma:  

 
O "Eu solitário", inseguro, com stress, por vezes orgulhoso que encontra necessidade de 
mudar, reflectir sobre as suas práticas. E por que não escrever sobre elas, sobre as dúvidas 
que tenho, procurando soluções. Torna-se imperativo partilhar ("partnership") quase todas as 
tarefas, trocar informação, sobre a investigação realizada, crescer ao lado dos outros para 
construir "a escola que queremos". 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 
Mais adiante – Reflexão 5 – após a discussão do texto de Amaral, Moreira e Ribeiro 

(1996) sobre estratégias supervisivas e após o preenchimento de um questionário sobre 
inteligências múltiplas, a formanda lamenta ter investigado mais ‘com’ do que ‘para’ os 
alunos no sentido de encontrar soluções para alguns dos problemas de sala de aula. Propõe-
se por isso utilizar a Investigação-Acção para minorar esta lacuna, alterando o seu foco 
investigativo:  

 
Em relação à Investigação-Acção e regressando ao presente, à minha sala de aula, tomei 
consciência de que nem sempre tenho investigado para os alunos. Tenho dado mais 
importância a investigar com os alunos. Começo a sentir-me cada vez mais sensibilizada para 
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esta problemática! (Inteligências [múltiplas]) 
[conceptual / sócio-afectiva //interpretativa] 

 
Não classificámos nenhum excerto de texto como pertencendo ao subtema 1.3. 

Intervenção porque os exemplos surgidos são mais enquadráveis em 2. A Experiência 
(anterior, presente) nos Contextos Profissionais (formação, ensino, supervisão) e/ou 
Intenções de acção. 

 
Começamos, como nos casos anteriores pela transcrição dos excertos de texto 

evidenciando a experiência desta formanda em 2.1. Formação (curso ou outra). 
 
Na Reflexão 1, sobre a sessão em que lhes foi solicitado que utilizassem metáforas 

para descreverem a experiência de estágio, a formanda interpreta-a de modo algo negativo, 
prometendo vir a alterar a metáfora escolhida para a sua pessoa, o que faz cerca de dois 
meses mais tarde (16/05/2003):  

 
A metáfora escolhida foi: Orientadores de Estágio/Cooperantes = TRIBUNAL onde surgem as 
vertentes de DEFESA/ ACUSAÇÃO. No qual se assume: Eu perante eles [era o] PATINHO 
FEIO não me valorizava � CISNE (aumentei a minha auto-estima) 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
Considera que a Reflexão 2 foi o primeiro exercício de reflexão realizado 

conscientemente, utilizando o auto questionamento para recordar a acção e a sua formação 
inicial, interligando teorias com o processo de reflexão E utilizando metáforas significativas. 
Depois de rever e reflectir sobre as experiências mais negativas, permitiu-se vir a considerar 
a possibilidade de as melhorar e de se transformar numa profissional mais competente. 
Continua a utilizar a estratégia de partir do presente para o passado e do presente para o 
futuro, numa alusão aos três momentos do presente, apresentados por um monge do século 
IV e citados por Octavi Fullat:  

 
Foi o primeiro exercício de reflexão feito conscientemente. O que senti, aprendi, vivi nas aulas 
da semana anterior? Ligar essa reflexão à "vida havida" (profissional e/ou pessoal) e à "vida a 
haver". Saiu um pequeno texto (o tempo também era curto!) que apesar de apontar mais para 
as partes negativas, me levou a abrir as "gavetas" embora com muita dificuldade. Pouco me 
lembrava, estavam quase coladas, seladas. Porquê? Será que a memória é assim tão curta ou, 
às vezes, dá jeito que seja? 
Revi o meu início profissional que me pareceu já bem distante, mas com bastante interesse, 
pois foram criadas, na aula, condições para reflectir sobre as experiências. Não valorizei 
muito a minha acção na prática pedagógica e comecei a vida profissional muito insegura 
(estágio confuso, por vezes, atribulado como Educadora de Infância), optando pelo 1.º Ciclo. 
Hoje, estou empenhada na minha construção como profissional, sei que os "alicerces" não 
foram os melhores, mas não desisto tão facilmente. 
Talvez tenha sido o começo. A mudança que me levará a melhorar o meu próprio processo de 
Ensino/Aprendizagem.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 
Após a leitura de uma entrevista a Alarcão (2001, in Fala Professor – revista 

brasileira), questiona o modo como leu o texto, lamentando não ter organizado melhor as 
notas a partir de respostas às questões da investigadora. Nesta Reflexão 4 salienta conceitos 
como o trabalho de grupo, a partilha da leitura, a necessidade de auto-supervisão e o novo 
conceito de escola e a sua função social: 

 
Após a leitura reflectida da entrevista a Alarcão, apresentei o meu ponto de vista sobre o texto, 
à turma, integrada num grupo de cinco pessoas. Quando questionada sobre o modo como li o 
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texto, verifiquei que o poderia ter feito mais rapidamente e até ter esquematizado melhor as 
minhas conclusões se tivesse começado por me questionar sobre as perguntas feitas. 
Com a leitura deste texto constatei as vantagens da prática reflexiva. Compreendi a metáfora 
[?] escola reflexiva – o colectivo de professores que pensa na sua função social e na sua 
organização. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
É na Reflexão 5 que manifesta a necessidade de alterar a sua postura reflexiva, pois 

sente ter “vivido na escuridão”, defendendo o auto-questionamento e depois, a estratégia 
supervisiva do Trabalho de Projecto como forma de promover a cooperação e a partilha 
entre os professores para a resolução de problemas práticos. Estas reflexões surgem após a 
proposta para atribuírem um título à entrevista de Alarcão e com base na análise do texto 
sobre estratégias supervisivas (Amaral, Moreira e Ribeiro, 1996), já referido: 

 
Foi-nos também proposta a escolha de um título para a entrevista com Alarcão. A minha 
escolha foi "Questionar para voar". 
Escolhi este título pois todo o texto revela a importância de nos questionarmos sobre as 
situações práticas para enfrentar mais facilmente situações novas e para tomar decisões 
apropriadas. Só assim se consegue autonomia para "voar". Votei no título "Faz-se luz" porque 
verifiquei que a acção do professor sem reflexão é como trabalhar na escuridão. Será que não 
é assim o modo como trabalhei até hoje? 
Ao reflectir sobre o que foi dito em relação ao Trabalho de Projecto relembrei uma vez mais a 
minha Prática Pedagógica no Jardim de Infância (formação inicial). 
A cooperante utilizava a pedagogia de projecto e nesse ano tudo era trabalhado à volta de um 
tema principal "A feira", por ex. no final de cada semana fazia-se a avaliação e eram 
propostas novas actividades em conjunto. Achei importante a participação de todos (crianças, 
educadora, cooperante, formandos) na resolução de dificuldades e na procura de soluções 
para as ultrapassar. Ali havia cooperação e partilha. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
O professor de Expressão Dramática (um dos módulos de Didactologia I) convidou-

nos para assistir a uma peça da sua autoria com base em textos de Torga e Aquilino Ribeiro, 
considerando que a mesma se poderia inserir na concepção recente de supervisão que nós 
vínhamos defendendo. Com base na peça, surgida como um imprevisto curricular e na 
preparação que fizemos do seu visionamento, esta formanda interpretou-a como uma 
experiência de sala de aula e afirma ter compreendido que é preciso rentabilizar as situações 
de imprevisibilidade da prática, fazendo assim referência ainda que indirecta a conceitos de 
Schön veiculados nos textos e nas sessões (Reflexão 6):  

 
Voltei ao teatro. Raramente tenho tido a oportunidade de o fazer, apesar de gostar. A minha 
vida profissional e pessoal pouco tempo me deixa livre. Senti algumas dificuldades em 
interpretar o que vi. Foi, no entanto muito útil a preparação feita antes do visionamento da 
peça. 
Com o esquema das palavras mais importantes, e que de certo modo nos fazia lembrar a 
Supervisão, já levava a base do que poderia ir ver. Não me desiludiu. Foi divertida a forma 
como mostraram as vivências da comunidade, os seus conflitos. Esta experiência apesar de 
pertencer ao imprevisto foi muito proveitosa, tal como as que acontecem todos os dias na 
nossa sala de aula. O importante é saber aproveitá-las! 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 

 
Na reflexão seguinte (7.ª) continua a reflectir sobre a peça – Chão de Almas – agora 

também com base no que foi dito pelos colegas em contexto de aula. Relaciona e interpreta-
a à luz das teorias supervisivas já conhecidas. Como diria Sá-Chaves, “apanha malhas” e 
reconhece, no que foi afirmando, o “discurso de novidade”: associa as máscaras à escuridão 
de quem não reflecte; sente-se ainda muito solitária por medo de cair e de se magoar; 
clarifica conceitos; compreende aspectos que antes seriam inaceitáveis nas relações 
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interpessoais e interpreta as metáforas utilizadas pelos colegas da turma como um sinal da 
importância que atribuem à existência de um supervisor de cariz humanista/rogeriano. Já se 
assume como a “gaivota” pouco autónoma que vai surgir na reflexão seguinte: 

 
Na análise à peça, e logo no início, com o uso das máscaras apareceu a ideia do oculto, das 
trevas, da escuridão. As máscaras caíam e os conflitos surgiram – os problemas da 
comunidade. 
Esta parte transportou-me para a minha Prática Pedagógica (formação inicial). Vi-me nas 
reuniões que já na altura se chamavam "Reuniões de Reflexão", mas que de reflexão para 
construir, para evoluir, crescer, pouco tinham. Os colegas de grupo, tal como na peça 
tomavam partido por este ou por aquele no "combate", mas no final, todos acabavam por se 
entender e fazer a "festa", "dançando" tal como na peça. No final, quando cada um falou, 
houve também uma aceitação das pessoas. Cada personagem estava mais trabalhada, mais 
preparada. Penso que aqui se pode dizer que o "eu solitário" passa a "eu solidário". Será que 
no final da minha formação inicial isso aconteceu? Apercebo-me agora que, nestes anos de 
serviço tenho continuado a ser um "eu solitário", as asas que tenho para voar permitiram 
apenas pequenos voos, muito baixos. 
Terei medo de cair e de me magoar? 
Achei também interessante a forma como apresentaram as forças da natureza. Fazia lembrar 
um terramoto. 
Foi também notória a evolução do ser Homem/pessoa, através do grupo. 
Viver em comunidade, partilhar com os outros os feitos e as dificuldades é uma maneira de 
desenvolver o pessoal e o profissional. Na nossa formação o papel do grupo á bastante 
importante. Verifiquei que ser-se confrontado pode ser positivo, nem sempre é negativo. 
Confrontar as pessoas com a necessidade de se silenciarem, pode ser positivo, levar ao 
crescimento.  
Saber ouvir é fundamental no grupo, não haver agressividade também.  
Treinar o saber ouvir com todo o nosso corpo 
Finalmente resta-me falar nas dimensões do poder observadas na peça e relacioná-las com a 
Supervisão. O poder que é exercido correctamente, parte das intenções do outro, daquilo que 
o outro pretende para depois se auto-dirigir. Na peça isto não se verificou, o supervisor 
(presidente) era degenerado, não partiu da agenda do outro, não tinha um saber válido. Na 
peça o grupo concordou, apoiou, aplaudiu mas, se calhar era apenas uma questão de 
sobrevivência. No nosso dia a dia é necessário reflectir para que isto não aconteça. Só assim a 
nossa acção poderá ser mais válida, mais responsável. 
Ao analisar algumas metáforas escolhidas por outros colegas verifiquei o peso que tem o 
supervisor apoiante, catártico, catalisador, aquele que me dá informação.  

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
 Na Reflexão 10, surge uma formanda lutadora que aceita desafios e que luta por eles 
mesmo que os coloque em causa. É o que acontece na primeira sessão do estado de arte dos 
portfolios, perante a nossa proposta de Trabalho de Aprofundamento, com base no desenho 
da sua vida profissional, no modo consequente como utiliza as metáforas e em dois textos 
analisados já referidos várias vezes: 
 

Quanto ao trabalho proposto [aprofundamento] – a narrativa autobiográfica – a partir da 
"traineira", passando pelos textos das metáforas, "Eu solitário e Eu solitário" e "Entrevista a 
I. Alarcão", julguei, no momento, ser um "castigo" 
Ao ouvir falar nas metáforas fiquei desconsolada pois era aquilo que mais dificuldades me 
tinha trazido, que menos entendia. Só com grande esforço as consigo encontrar e mesmo 
assim, quase sempre, julgo serem pouco apropriadas. 
[…] Voltando ainda ao barco e ao cenário marítimo que apresentei, quero ainda referir que 
realmente fui "pescada" à última hora para este curso, mas que foi escolha única (para fugir à 
Matemática).  
Inscrevi-me, foi um acto pouco reflectido. Em dois ou três dias reuni os certificados 
encontrados (alguns ficaram nas gavetas) mas estava pouco preocupada se começava este 
ano. 
Aceitei o desafio, consciente de que ia ser um ano trabalhoso: turma de 23 alunos, 2.º e 3.º 
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anos, numa Escola Básica Integrada e um filho com 3 anos, asmático, mas cá estou eu para a 
luta! Quero vencer! 

[sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
   
 A crença desta formanda na partilha de problemas com os colegas mantém-se. Na 
Reflexão 12 retoma o tema e lamenta não ter sido capaz de apresentar e discutir um caso/ 
problema da sua sala de aula com as colegas de grupo. Apresenta razões plausíveis para não 
o ter feito mas, continuando a lamentar-se, acaba por pôr em prática a metodologia de casos, 
construindo no seu portfolio um outro caso que na altura não lhe ocorreu: 
 

Falámos do que era um "caso" – momento "congelado". Na aula […] trabalho de grupo. […] 
cada elemento do grupo apresentar um caso. […] seleccionar apenas um para ser trabalhado, 
exposto à turma no dia seguinte para depois ser analisado numa tentativa de ser solucionado. 
[…] o grupo era numeroso, foi difícil passar para o papel com o máximo de objectividade. 
[…] elevada carga emocional. 
O caso, […] era problemático. Tinha acontecido naquele dia e não podia ser escolhido porque 
elementos de outros grupos já o conheciam. […] 
Trata-se de uma criança que é marginalizada pelos colegas por razões de higiene, mas nessa 
altura e no calor dos acontecimentos o caso não foi lembrado. Notei desde logo o que se 
passava com esta menina e o porquê das reacções agressivas. Tenho-me empenhado muito na 
resolução destes conflitos procurando modificar as suas atitudes, os seus comportamentos, a 
sua maneira de pensar, mas não é uma tarefa fácil.  
Mais uma vez perdi a oportunidade de partilhar com os colegas, de me enriquecer e talvez, 
quem sabe, de encontrar mais facilmente a solução para este caso. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
No seguimento do que acabou de afirmar, na Reflexão 13 reitera a sua opinião sobre 

o facto de os casos perderem objectividade se construídos sob uma elevada carga 
emocional: 

 
Após a apresentação dos casos por grupo e das tentativas de resolução dei conta que o nosso 
foi narrado com alguma dificuldade. Tinha muito de psicológico, de emocional, pouco 
objectivo. 
Foi-nos proposto o modelo de Surrey para o trabalharmos numa tentativa de encontrar 
soluções, procurando ajudar o detentor do problema. Julgo que aprendi muito com este tipo 
de trabalho pois todos lucram. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
Na reflexão seguinte (14.ª) justifica a última afirmação: Quanto a este tema, verifiquei 

que devo fazer sempre perguntas afirmativas quando analiso um problema – O que posso fazer? 
Continua a referir as estratégias a utilizar na metodologia de casos referindo-se à sugestão 
que lhes foi dada para intitularem os casos: 

 
Concluímos a análise dos "casos" apresentados. Foram sugeridos títulos para cada um. Para 
o primeiro escolhi "Horário e suas implicações", para o 2.º "Impunidade", para o 3.º 
"Sexualidade na Escola", para o 4.º, que era o caso do meu grupo, preferi "Criança 
problemática". 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 
 

 No que respeita às aprendizagens que está a realizar através da formação, na 
Reflexão 15 afirma que, embora não tendo estado presente na aula, o texto de Alarcão 
(1991) a ajudou a organizar o seu Trabalho de Aprofundamento:  

 
Faltei à aula em que foi feita a exploração deste texto, no entanto, e como o tinha lido, queria 
apenas revelar que também ele me ajudou a reflectir sobre a Formação de Professores e a 
construir o meu "trabalhinho".  
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[conceptual // transformadora] 
 

 É de facto no Trabalho de Aprofundamento – A Narrativa Autobiográfica – que 
nos evidencia algumas das aprendizagens que acabou de referir nas reflexões analisadas. 
Privilegia a autoformação participada, a auto-implicação do sujeito, o auto-questionamento 
que tem sido uma estratégia que a tem acompanhado toda a vida na qual julga ser necessário 
utilizar perguntas afirmativas para que as respostas sejam mais verdadeiras38. É com base 
em questões deste cariz que organiza a sua narrativa, fazendo também uso da informação 
que recolheu em autores como Holly e Hess (cit. por Nóvoa e Finger, 1988) 
 

Ao fazê-lo hoje, no presente, estou a formar-me, a projectar o meu futuro. A formação não 
deve ser apenas "consumo" do saber, mas também produção...A pessoa forma-se porque 
compreende o seu percurso de vida. Há uma implicação do sujeito no seu próprio processo de 
formação. 
Ao partir para a (auto)biografia, tentei encontrar uma estratégia que me permitisse ser actor 
da minha própria formação. Há uma autoformação participada. 
Várias questões...ao iniciar este trabalho: Como superar as dificuldades do próprio processo 
de escrita? O que escrever? Como determinar os acontecimentos mais relevantes? Como 
escrever sobre o ensino se ele é tão natural para o professor como o acto de respirar?  
O meu ponto de partida foram algumas questões...que me ajudaram muito a encontrar o 
caminho que percorri: Por que me tornei professora? Que imagens tenho dos primeiros anos 
que leccionei? Que aspectos positivos encontro no desempenho da minha profissão? Quais as 
minhas maiores frustrações? 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) 

 No que respeita às aprendizagens realizadas em contexto de formação que podem 
contribuir para uma melhor intervenção no contexto de sala de aula, onde exerce a sua 
supervisão, na Reflexão 2 apresenta um problema actual de sala de aula, no qual se tem 
implicado e sobre o qual afirma poder vir a actuar melhor se proceder a alguma investigação 
e à reformulação das suas estratégias de avaliação dos resultados:  
 

Trata-se de um criança do 2.º ano com grandes dificuldades de aprendizagem. Está sempre 
distraída, lê com bastantes falhas, expressa-se oralmente e por escrito com dificuldade. É um 
problema que todos os dias trago comigo, procuro encontrar a estratégia mais apropriada 
para o solucionar. Tenho reflectido muito e vou pondo em prática algumas soluções 
encontradas: procurar mantê-la sempre ocupada; sempre que se dispõe a participar, quer 
indo ao quadro ou oralmente dou-lhe prioridade, coloquei-a nos lugares da frente (perto do 
quadro), alerto-a para que escreva mais conscientemente, mais cuidadosamente e sem pressa 
de entregar; tenho também proposto actividades lúdicas para desenvolver a leitura, entre 
outras. Espero colher alguns frutos, sinto já alguns progressos. 
No final poderei avaliar os resultados e quem sabe, partir para outras investigações 
procurando saber se fiz o melhor ou se poderia ter ido mais além. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

 Na Reflexão 5, após o preenchimento do questionário sobre as “inteligências 
múltiplas” reconhece que pode ser importante adaptá-lo às crianças para melhor as conhecer 
e ensinar: 
 

Será interessante aplicá-lo às crianças da minha turma depois de reformuladas algumas 
questões. Partindo dos resultados obtidos será para todos mais fácil trabalhar certos 

                                                        
38 Trata-se de uma referência não explícita a exercícios de questionamento baseados nas “perguntas 
pedagógicas”, como foram apresentadas por Amaral, Moreira e Ribeiro (1996). 
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conteúdos pois todos somos diferentes. As aptidões, as "inteligências" de cada criança numa 
turma são diferentes, é preciso saber aproveitá-las. 

[conceptual // transformadora / interpretativa] 
 
 Tal como aconteceu com o subtema 1.3., também tivemos dificuldade em classificar 
excertos como pertencentes apenas ao subtema 2.3. Supervisão, estando este muito 
interligado aos anteriores, uma vez que a formanda é sobretudo uma supervisora de sala de 
aula. Assim, passamos a analisar o seu texto à luz do tema seguinte.  
 

3. As Teorias (Públicas/Privadas) 

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

 Após ter utilizado metáforas para reflectir sobre o seu processo de supervisão no 
estágio, o qual permitiu o desenvolvimento da sua auto-estima, demonstra aceitar esta 
estratégia reflexiva citando Sá-Chaves (2000a:173): "...usar metáforas...é um processo de 
inferência e de descoberta que se apresenta sempre lúdico, activo, auto implicante e por isso, 
criativo, original e gratificante." (Reflexão 1) 
 
 Mais adiante, na Reflexão 4, refere-nos Alarcão (2002) para afirmar que a Formação 
Inicial não prepara os professores para concretizarem uma relação entre a sala de aula e a 
sociedade (transição entre os sistemas micro e exo – Bronfenbrenner). Afirma ainda que as 
características do professor reflexivo, apresentadas no mesmo texto, a ajudaram a 
perspectivar outras alternativas de resolução de problemas de sala de aula (Supervisão), 
dando-nos uma nítida intenção de actuação futura no contexto de sala de aula (cf.2.):  
 

Ao analisar as características do professor reflexivo foi-me mais fácil estabelecer a ligação 
entre teoria e prática. Devo procurar saber o que se passa com os alunos que não adquirem 
conhecimentos, o que está por trás disso quer social, quer emocionalmente, se a escola 
funciona bem, se os currículos estão bem feitos. 
Neste texto Alarcão consegue transmitir a importância da Supervisão. Existem dificuldades 
em acompanhar a mudança, tanto na sociedade como dos alunos nos Cursos de Formação 
Inicial. A Supervisão estabelece a relação entre a sala de aula e o exterior, entre a formação 
e a sociedade. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
 
  Na Reflexão 5, as estratégias supervisivas voltam a surgir com a análise do texto de 
Amaral, Moreira e Ribeiro (1996). Desta análise ressalta a sua preferência pelo “modelo 
reflexivo” e a novidade que o conceito de metacognição representou para si 
 

 Analisado o texto "O papel do supervisor...estratégias supervisivas", apercebi-me das 
características dos vários modelos de formação de professores: mestria, ciência aplicada e 
reflexivo. O último pareceu-me apontar o professor como ser global, como pessoa e 
profissional. 
Fiquei também a conhecer o significado de metacognição – reflectir sobre a acção, sobre o 
nosso pensamento, analisar os passos do nosso raciocínio que nos levam ao conhecimento de 
determinado assunto. Nas estratégias desenvolvem-se competências metacognitivas.  

[conceptual / sócio-afectiva // interpretativa / reprodutora] 
 
 A formanda, na Reflexão 8, parafraseia a informação que recebeu através do texto 
de Alarcão e Tavares (2003) sobre os diversos cenários supervisivos possíveis. Destaca os 
aspectos menos e mais positivos com relevando em cada um as características que mais tem 
defendido ao longo do portfolio e que melhor servem a sua concepção de ensino: espírito de 
colaboração, a ligação teoria-prática, a responsabilização pela prática e a reflexão. Aceita 
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também que os modelos de formação têm de ser contextualizados na prática, ao contrário do 
que sucede/sucedeu com alguma formação inicial: 
 

[c. clínico] […] que nos marcou mais foi a do espírito de colaboração, apoio para um 
aperfeiçoar da nossa prática. Palavras como dinâmica, interacção revelam o positivismo [!] 
deste cenário. [c. de imitação artesanal] […] a existência de um modelo (poderá ser bom ou 
mau), a imitação, dificilmente levarão ao cresci/o. Outro aspecto negativo é a inutilidade do 
saber. Não há procura, nem investigação. [c. da aprendizagem pela descoberta guiada] […] 
realçar a convicção de Dewey de que a formação profissional deve ter uma componente 
teórica e uma prática: concretizar a componente teórica, torná-la mais viva, mais real e 
permitir que os professores desenvolvam as "ferramentas" necessárias à execução da sua 
profissão […] observar e integrar depois actividades progressivamente mais complexas até 
chegar à responsabilidade total do ensino praticado.’A supervisão não deveria ser muito 
rígida para permitir que o professor desse largas à sua capacidade de imaginação e 
desenvolvesse o espírito de autocrítica. 
[c. behaviorista] […] era muito tecnicista, há uma descontextualização de competências. […] 
aponta para a autonomia do formando – o saber fazer. [c. psico-pedagógico] […] Davam-se 
"ferramentas" pedagógicas para ensinar quem estava no "estádio" certo. Se a criança 
estivesse desajustada não se sabia o que fazer. [c. pessoalista] […] observadores exteriores 
apontarem modelos, exteriores ao contexto, ao ensino. 
Em relação ao cenário Reflexivo, a palavra "artistry" foi a mais apontada. Significa ser capaz 
de envolver, capacidade inata. Usar arte para ensinar. Valorizar a experiência multifacetada 
que nos dá várias perspectivas daquilo que somos. Apela à colaboração autonomizante. A 
reflexão dialogante torna-se mais inteligente, mais flexível. 
Analisámos os cenários Ecológico e o Dialógico. O 1º procura estabelecer interacção com o 
meio. Tem presente a noção de interpessoalidade e do intrapessoal. Fala-nos das transições 
ecológicas: quando vamos ao meio buscar alguém que entra na escola com outros 
conhecimentos desse meio ou quando somos nós que nos deslocamos para o meio. A 
formação devia ser centrada na escola para uma construção mais eficaz. […] a importância 
da experimentação em conjunto – experimentar técnicas, modelos, cenários e reflectir sobre 
eles. 
Quanto ao Cenário Dialógico, a interacção não é sempre tão regrada entre as partes. 
Aparece a palavra "expertise" – sabedoria experimental que decorre da experiência. 

[conceptual // interpretativa / reprodutora] 
 
 A propósito da Competência Profissional do professor, na Reflexão 11, a formanda 
aceita as características do supervisor/professor reflexivo e humanista, preconizadas pelos 
autores que fundamentam as afirmações veiculadas no documento distribuído sobre o 
assunto, que sintetiza de modo selectivo porque de acordo com preferências já manifestadas 
como a reflexão e a colaboração. Abstemo-nos de transcrever o texto porque o seu 
envolvimento limita-se à síntese e à manifestação dessas preferências. 
 
 Na Reflexão 12, a propósito da construção de casos como estratégia reflexiva 
parafraseia a definição de caso de Shulman (1992) e as fases por que deve passar a análise 
do mesmo, sem identificar este investigador, afirma: 
 

Descreve-se o que realmente aconteceu, as expectativas goradas pelos problemas surgidos. 
Há tensão, o conflito ainda não está resolvido. 
Por fim, a resolução do conflito ou solução alternativa. Há uma reflexão sobre o que 
aconteceu nas fases anteriores. Passa-se de uma tarefa individual para uma tarefa de pares. 
Quanto às tentativas de resolução poderemos seguir os modelos Quaker e Surrey.  

[conceptual //interpretativa / reprodutora] 
 

Na reflexão seguinte (13.ª) descreve a tentativa de resolução de um problema 
relatado num caso, através do modelo de Surrey, o que já foi sugerido no extracto anterior. 
Mais uma vez valoriza a partilha e chama à atenção para uma capacidade a desenvolver 
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correctamente – saber ouvir:  
 

É um modelo mais directivo que tende à efectiva procura de soluções. Numa primeira fase 
explorámos bem quais eram os sintomas e só depois tentámos ajudar o detentor do problema 
a encontrar as causas. Depois de detectadas e compreendidas, os membros do grupo 
sugeriram todo o tipo de soluções possíveis. O detentor escreveu-as e devia eliminar as que 
considerava menos adequadas. O nosso detentor do problema considerou que todas eram 
válidas. Ao avaliar e interpretar as sugestões válidas fez uma previsão do que poderia surgir 
com a sua adopção. Informou, finalmente, o grupo sobre o que aprendeu ou lucrou.  
Para os professores o trabalho partilhado melhora o produto que se espera dele; quanto às 
crianças, são acompanhadas mais eficazmente e quanto mais cedo solucionarmos os 
problemas, mais facilmente conseguirão progredir.   
Quero ainda referir a importância, neste tipo de actividades, do saber ouvir, com os ouvidos 
mas também com o corpo todo, sem interromper. 

[conceptual / sócio-afectiva // interpretativa / reprodutora] 
 

 Na Reflexão 15, não tendo estado presente na aula, resume as ideias que considerou 
fundamentais no texto de Alarcão (1991) sobre o pensamento de D. Schön, ligando os 
conceitos apresentados a algumas estratégias de resolução de problemas já referidas. Neste 
extracto “apanha malhas teóricas”: 
 

A aplicação de conhecimentos científicos não dá resposta a todos os problemas da vida real. 
Na vida prática aparecem situações que são verdadeiras novidades. Sentimo-nos perdidos, 
por vezes impotentes para os resolver. É preciso tomar consciência da natureza do problema 
e compreendê-lo. Desconstruir o problema existente. Pensar em voz alta. Verbalizar os 
processos de reflexão, no decurso da acção, talvez mais facilmente os retomaremos na 
escrita. 
O bom profissional possui competência artística – “artistry”. Demonstra conhecimento na 
acção, reflecte na acção, reflecte sobre a acção e reflecte sobre a reflexão na acção. Tanto o 
formando como qualquer outro profissional da Educação tem de ser auto-formativo, 
autonomizante, descobrir em si as suas potencialidades. Construir o seu presente e futuro a 
partir do que já sabe e é capaz de interpretar. Só a reflectir sobre o que faz e o que vê, o 
conseguirá. 

[conceptual //interpretativa / reprodutora] 
 

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

            A Reflexão 1 evidencia uma tendência desta formanda que é a tentativa frequente de 
aplicar as teorias e as experiências/estratégias de formação ao contexto de sala de aula, pelo 
que a consideramos alguém que assume a supervisão no conceito lato mais recente, mas 
apenas como supervisora da suas práticas de ensino. É o caso da utilização das metáforas 
para clarificar conceitos através de uma reflexão conjunta dos alunos com o professor. 
Chegou a esta conclusão após alguma investigação sobre o assunto, a qual lhe permitiu 
também tomar uma posição mais favorável ao uso das metáforas no próprio contexto da 
formação: 

 
Voltando ao que ficou "pendurado" e depois de uma leitura mais aprofundada, vejo agora 
que será uma estratégia útil ao processo de Ensino/Aprendizagem; facilitando a compreensão 
de conceitos, relações, perspectivas, quando através de um jogo se estabelece uma relação 
entre estes e as suas representações metafóricas ou entre estes e a representação que se 
possui das suas vivências. É um discurso reflexivo, ou melhor, um encontro entre dois 
discursos reflexivos, o do professor e o do aluno. 
Pelas metáforas dizemos uma coisa em termos de outra. Deve haver uma auto-implicação no 
processo para que a relação possa estabelecer-se. 
O objectivo é tornarmo-nos professores responsáveis, profissionais reflexivos, críticos, 
construtores e não apenas reprodutores de modelos ou ideias dos outros. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa / reprodutora] 
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 Tal como referimos acerca de alguns dos subtemas anteriores, não foi fácil isolar 
mais extractos indicadores do subtema 3.2.. Há referências ao mesmo noutras partes do 
portfolio reflexivo que nos pareceram mais adequadas ao subtemas nos quais as colocámos 
(cf. 1.2. – Reflexão 5; 2.1. – Reflexão 12). 
 
 
II – Evolução do posicionamento do autor(a) perante o Portfolio e sua 

construção  
 
Como temos vindo a fazer com os outros portfolios, nesta secção vamos cruzar os 

dados integrantes do portfolio reflexivo, com as respostas ao questionário de avaliação sobre 
a experiência de construção deste. 

Por uma questão de clareza e de coerência com os nossos objectivos investigativos, 
manteremos a nomenclatura utilizada na matriz de análise dos portfolios.  

Seguem-se os dados recolhidos do próprio Portfolio Reflexivo e do Questionário 
relativamente aos subtemas de B. Portfolio – Documento de desenvolvimento pessoal e 
profissional aos quais esta formanda se refere. 

 
4.1.Conceptualização/Construção 

As respostas ao Questionário dão testemunho deste tema quando a formanda 
escreve: 

 
Q1-a) Instrumento estimulante do processo reflexivo.  
Q1-b) Muito insegura no começo, esperando por melhores dias, mais iluminados, pois não 
conseguia escrever nem uma linha. / Comecei a encontrar uma luz quando li “As narrativas 
autobiográficas do professor como estratégia de desenvolvimento e a prática de supervisão” 
[trabalho não publicado de Magalhães e Gonçalves, 1996] 
Q2 – Como instrumento de avaliação pensava (nos primeiros meses) ser mais uma 
“invenção”. 
                                              [conceptual / sócio-afectiva // transformadora] 

 
No que respeita ao conceito de portfolio reflexivo e ao modo como a construção 

deste se processa encontramos evidência nas Reflexões 1, 2, 3, 8, 9, 10, e 16, que a seguir 
passamos a transcrever e comentar. 

 
Reflexão 1 – A formanda reconhece o carácter inacabado do portfolio e vai-o 

acrescentando à medida que o relê ou que os seus conhecimentos e/ou opiniões se alteram: 
Regresso a este tema a 24/05/2003 após a apresentação do "Estado de Arte" dos Portfolios. Fiz 
também algumas leituras, colhi as expressões que mais me tocaram. 

 
Reflexão 2 – No texto produzido a formanda revela algumas das mais valias 

resultantes da construção do seu portfolio, as quais nós categorizámos sob este subtema 
porque refere aspectos da construção que lhe alteraram o seu modo de estar na profissão: O 
processo de investigação, selecção e reflexão necessário à realização dos portfolios obrigou-me a 
ser [...] [vantagens a referir mais adiante – 4.3.]. 

 
Reflexão 3 – nesta reflexão tece algumas considerações sobre o portfolio como 

estratégia de avaliação, dando testemunho de um “discurso inovador” e de 
“aprofundamento” mais do que de “confirmação”, o que nos prova que a adopção do 
portfolio reflexivo conduziu/conduzirá esta formanda a investir na avaliação e num modo 
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mais pessoal de se exprimir na narração: Falámos nos critérios de avaliação dos portfolios. 
Retive que ao nível do discurso, devo procurar aprofundar, inovar e não apenas confirmar o que foi 
dito ou está escrito, [...].  

 
Reflexão 8 – Continuando a utilizar uma linguagem muito sintética, a formanda 

refere ter recebido algum feedback sobre o modo como se processaria a primeira sessão de 
apresentação do “estado de arte” dos portfolios: No dia [...] algumas "dicas " para apresentar na 
próxima semana o "state of art" dos portfolios [...]. 

 
Reflexão 9 – Sente-se mais sossegada relativamente ao que constitui um portfolio 

reflexivo após ter assistido às primeiras apresentações dos colegas e depois de ter ouvido os 
comentários da formadora:  

 
Aproveitei a "dica" dada: atirar para um papel palavras soltas e a partir daí fazer a nossas 
reflexões. Não perdi tempo e nesse mesmo dia, ou melhor noite (23h30), ao chegar a casa, 
resolvi aproveitar um barco (traineira), desenhado com outra intenção, mas que julguei ser o 
melhor modo de expressar tudo o que tinha a dizer sobre os vários momentos: os que me 
deram mais prazer e os mais difíceis ao redigir o meu EU Portfolio. 
 

[Palavras escritas na traineira: comandante – professor reflexivo; supervisor, cooperante e 
eu – dentro do barco espreitando pelas escotilhas. Junto do comandante – "trabalho de 
equipa"; pendurada na traineira – por baixo das escotilhas – bóia de salvamento; gaivota na 
proa = autonomia; mar – vida profissional muito ondulada.]  

 
[por trás do desenho:] O momento que me deu mais prazer escrever, foi quando analisámos a 
entrevista com Alarcão. ...bastante acessível, com uma linguagem de fácil compreensão, 
motivando-me com facilidade para uma postura mais reflexiva/dinâmica quando desempenho 
as minhas actividades profissionais. No convés está aquele que pensa no que faz, é capaz de 
tomar decisões e ter opiniões, sabe adaptar a sua acção aos diferentes contextos, tem a 
capacidade de analisar, comprometido com a profissão. 
O capitão do navio, melhor, o homem do leme. A gaivota está na proa e simboliza a 
autonomia, "ter asas p/a voar". 
No porão, encontram-se os primeiros portfolios... Ainda estão à espera de uns retoques, talvez 
um pouco de pesquisa. O mesmo para as "metáforas" [sobre as personagens nas escotilhas], 
continuam à janela, esperando de melhores dias. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

Reflexão 10 – Refere-se à apresentação do seu portfolio através de linguagem 
metafórica que a “traineira” motiva. Parece identificar-se com a gaivota, reflectindo sobre a 
acção e mais uma vez indica que o carácter inacabado do portfolio: 

 
Foi a apresentação do "Estado de Arte" do meu Portfolio.  
Apresentei-o com o barco e aproveitei a ideia do dia anterior, para expressar o que pretendia 
através das palavras escritas em várias partes do barco [cf. transcrição da reflexão 9]  
Reflectindo hoje sobre o que disse e fiz, dei conta que realmente a gaivota só ainda poderia 
estar "presa" ao barco. As asas ainda pouco cresceram, pouco consegue voar. 
Apercebi-me também que não atribuí muito valor ao papel do professor, e esqueci-me das 
crianças, dos alunos. Procurarei corrigir para a próxima. 
Nas "ondas", onde eu situei a minha vida pessoal, devia ter mostrado também a outra face: a 
vida profissional, os meus alunos, no fundo a razão de toda esta reflexão, o repensar para 
conseguir renovar a minha acção. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
Parece que esta reflexão lhe serviu de catarse e que realmente a acalmou para 

continuar as suas reflexões, sem voltar a referir-se nem ao portfolio, nem às vantagens e 
dificuldades que foi enfrentando. Só retoma o tema na Reflexão 16, com a mesma metáfora 
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e imagem da traineira, quando reflecte sobre a segunda apresentação do seu portfolio, agora 
identificado como um “caminho” que parece estar a percorrer com mais segurança, pois a 
“tempestade” inicial deu lugar a um “mar” menos alterado: 

 
Aproveitei novamente a "traineira" para partilhar o caminho que tenho vindo a percorrer. 
A primeira vez que apresentei o "estado de arte" do meu portfolio encontrava-me certamente 
no meio de uma tempestade. Muito confusa, "amedrontada" até, não sabia o que iria 
acontecer, como conseguir ultrapassar essa situação. Encontrava-me tal como a gaivota 
presa ao barco, sem qualquer vontade de voar. 
Aos poucos o tempo foi melhorando, a tempestade acalmou, o sol começou a brilhar! 
Finalmente as crianças podem nadar, tudo está mais calmo. Por que me terei esquecido 
delas? Por que olhei só para o passado? Foi mesmo o reviver de uma "tempestade"! 
Ultimamente a reflexão para o portfolio que gostei mais de fazer foi a dos "casos" 
(estratégias para a sua resolução) 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
 

4.2. Dificuldades 

As dificuldades sentidas ao longo da construção do Portfolio são referidas em duas 
reflexões e no questionário. Começamos com a resposta à questão 3: 

 
Questionário 

Q 3 - Como já referi [a insegurança no início da sua construção, por referência às dificuldades 
do portfolio], foram bastantes. Quero destacar: a falta de tempo; não sabia o que era um 
“portfolio reflexivo”; preguiça de escrever, de reflectir. 
                                        [sócio-afectiva / conceptual // transformadora] 

 
No portfolio refere-se às dificuldades nas Reflexões 3 e 9, não as mencionando 

quando retoma o tema na Reflexão 16. Parece, por isso, ter aceitado a estratégia de 
formação e de avaliação, embora não tenha vivenciado um processo pacífico de construção, 
como referimos no subtema anterior. 

 
Reflexão 3 – Aquando das referências à construção do seu portfolio mostra a 

intenção de aprofundar o seu discurso, contudo, confessa que ainda o faz com dificuldade 
por não saber como começar: [aprofundar o discurso] o que ainda faço com bastante dificuldade. 
Não sei tão pouco por onde começar. 

 
Reflexão 9 – Continua a referir a dificuldade de encetar a reflexão por não saber 

por onde começar: [...] foi com muita dificuldade que escrevi, reflectindo sobre eles. Não sabia por 
onde começar [...] 

 
  

4.3. Valor formativo (vantagens) 
As vantagens que o portfolio reflexivo lhe trouxe estão patentes não só no 

questionário, mas também ao longo do portfolio, nas Reflexões 2, 9 e 16. 
 
Questionário 

Q1a – Comecei a interrogar-me mais, a reflectir sobre a minha acção e sobre o meu percurso 
profissional. / Permitiu que explorasse as minhas competências e desenvolvesse mais o 
conhecimento do meu “eu”. / Aumentou o meu gosto pela escrita, apesar de ter começado como 
um “mal”, registo necessário. 
Q1b – A nível pessoal foi vantajoso pois, ao reconstruir o meu percurso profissional e pessoal e 
ao reflectir sobre eles, cresci. / Quero ainda salientar a importância do “partilhar”, do diálogo 
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entre formando e formadora e entre formanda e formandos. 
Q2 – É inovador, sai do rotineiro a que já nos tínhamos acomodado; promove a mudança.  

[sócio-afectiva / conceptual // transformadora / interpretativa] 
 
Reflexão 2 – No texto desta reflexão afirma, quando acrescentou mais informação 

em 06/05/2003, que o portfolio a tornou Mais auto-consciente, mais vigilante (observadora), 
mais cuidadosa ao avaliar o que resultou ou não resultou. E que, no mesmo, pode escrever sobre 
os casos de sala de aula que mais a preocupam, como efectivamente aconteceu (cf. 2.1.): 
Lembro agora um problema actual, da minha sala de aula, da minha turma.  

 
Reflexão 9 – Preparando a primeira apresentação do seu Portfolio à turma, considera 

ter-se desenvolvido profissionalmente não só através da construção do Portfolio, à qual 
atribui aspectos positivos, mas também através da partilha de sucessos e de dificuldades no 
contexto da formação. Afirma ainda que o desenvolvimento profissional se atinge quando se 
encontra a estratégia desenvolvimentista adequada, que identifica com um subir paulatino 
de uma escada: 

 
Verifiquei também como se pode crescer ao partilhar com os outros as nossas dificuldades e 
os nossos "pontos fortes". 
Sei que não conseguirei subir a "escada" com a velocidade desejada, mas degrau a degrau 
também podemos chegar onde queremos e talvez com menos riscos. 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 

Reflexão 15 – Adequa as teorias aprendidas sobre o portfolio à sua prática 
pedagógica, terminando-o com uma reflexão sobre a mesma, que interpretámos como um 
indício desse desenvolvimento, uma vez que se assume como a gaivota que vai ousando 
pequenos voos. Reconhece mais valias às sessões de partilha da experiência de construção 
dos portfolios e termina auto-questionando-se e prometendo continuar a reflectir para obter 
uma solução para o caso de sala de aula que já narrou (cf. Reflexão 12) 

 
Com o trabalho de equipa, com a partilha é possível navegar com mais confiança. A gaivota 
já se começa a aventurar, faz pequenos voos. 
As crianças divertem-se felizes, seguras, despreocupadas... 
Reflectindo um pouco cheguei à minha sala, à aluna marginalizada pelos colegas… Estamos 
no final, pouco consegui modificar, vou procurar encontrar as razões de tão fracos 
resultados.  
Quais as estratégias que falharam? Resta-me recomeçar, verificar novamente o percurso 
feito, os erros cometidos, para superar esse problema, dar-lhe uma solução 

[conceptual / sócio-afectiva // transformadora / interpretativa] 
 
 Julgamos poder afirmar a partir desta reflexão que, nesta segunda apresentação do 
estado de arte do seu portfolio, ao esquecer-se das crianças e focando a observação em si (a 
gaivota) e nas suas características pessoais e profissionais, encontrou uma estratégia de 
reflexão que a tornará mais competente porque mais reflexiva. 
   

 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS e CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

RECOLHIDOS 
 

Sendo o título do nosso estudo Contributo dos Portfolios Reflexivos no 
Desenvolvimento Profissional – Um estudo em contexto de formação complementar 
pretendemos também “identificar aspectos auto e hetero reveladores da construção da matriz 
identitária integral dos autores dos Portfolios” e “identificar as possíveis alterações nas 
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dimensões de conhecimento profissional e pessoal” dos mesmos, apresentamos de imediato 
alguma evidência desses aspectos, que parecem ser o resultado da “obrigação” de 
escreverem as reflexões.   

Começamos pelas características da narradora pois os textos por ela escritos serão 
indiciadores de algumas alterações e da sua matriz identitária. 

 
 A Narradora 
 

 Escreve quase sempre na primeira pessoa numa Orientação da Reflexão muito mais 
Interpretativa e Transformadora do que Reprodutora. Limita ao mínimo as referências aos 
investigadores lidos e ou tratados nas sessões, chegando a sua capacidade de síntese a não 
permitir compreender bem a quem se refere, uma vez que frequentemente ignora a fonte 
bibliográfica. 
 
 Tratando-se de uma “Narrativa Autobiográfica”, também o Trabalho de 
Aprofundamento é escrito na primeira pessoa do singular, utilizando a 3.ª pessoa para 
mencionar aos investigadores e suas teorias. 
 
 Quando se refere aos colegas e aos trabalhos desenvolvidos em sede de aula, em 
grupo ou individualmente, a 1.ª pessoa do plural é o sujeito privilegiado, considerando-se 
assim parte integrante da turma e/ou da classe profissional. 
 
 Havendo poucas referências aos teóricos e poucas transcrições dos mesmos, isto não 
implica que a formanda não cumpra os requisitos definidos para a subcategoria Conceptual 
na Categoria Dimensões. Parece-nos apenas que os conceitos e os indicadores escolhidos 
correspondem à sua própria apropriação das teorias, o que explica a categorização 
concomitante dos excertos na subcategoria Dimensão Sócio-Afectiva. 
 
 Apesar da dificuldade inicial, ou apenas porque não tinha consciência das mais 
valias das metáforas quer em termos de discurso no portfolio, mas também na passagem de 
conhecimentos junto dos alunos, a formanda utiliza este recurso estilístico com alguma 
frequência e propriedade. 
 

Utiliza a perspectiva do presente encontrada na definição de “narrativa 
autobiográfica” retirada de Nóvoa e Finger (1988, cf. Trabalho de Aprofundamento), isto é, 
“da frente para trás e nunca de trás para a frente” para escrever o seu portfolio. Parte da 
formação que está a receber ou de problemas de sala de aula, para reflectir sobre o passado e 
intervir no futuro. 

 
Oscila entre o discurso de novidade e o de aprofundamento, pouco se exprimindo 

num discurso de confirmação, o que parece apontar para o facto de ter assumido a definição 
de portfolio apresentada por Sá-Chaves (1999), na qual se enfatiza um investimento, no 
portfolio, naquilo que for apenas “valor acrescentado”. 
 
 A Formanda 
 
 Considera a (auto) reflexão indispensável à alteração das práticas de sala de aula, a 
qual está intimamente ligada a princípios básicos da formação de cada professor: da auto-
implicação, de auto-consciencialização e do inacabamento. Para além destes e porque 
releva muitas vezes o papel importante desempenhado sobre si pela partilha e discussão de 
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problemas, ideias e soluções entre colegas formandos – princípio do efeito multiplicador da 
diversidade.  
 

A preocupação com a alteração da qualidade das práticas de ensino, sobretudo no 
que lhe diz respeito, é também indiciadora da necessidade de auto-implicação.  

 
Quer através das respostas ao questionário, quer da leitura do seu portfolio, percebe-

se que a formanda desenvolveu as seguintes competências supervisivas: da competência de 
reflexão crítica através da escrita e da metodologia de casos; competência de auto-
observação; competência de reflexão sobre as suas práticas, alicerçando-as e/ou explicando-
as à luz dos teóricos disponibilizados ou investigados que invoca de forma pouco visível; 
competência de (auto)avaliação. 

Estas competências desenvolvidas e/ou consciencializadas foram sendo integradas 
nas várias categorias de análise de conteúdo do seu portfolio, com menor enfoque na 
Orientação de Reflexão Reprodutora, pelo facto de nos parecer que a sua inclusão, quase 
inidentificável no seu discurso, resulta do facto de as ter já interiorizado e manifesta-se na 
sua intenção de uma futura acção transformadora da sua pessoa como supervisora de sala de 
aula. 

 
As dimensões de conhecimento desenvolvidas na vigência da formação através da 

auto-reflexão e do resultante auto-conhecimento e da discussão partilhada estão patentes nos 
textos do seu Portfolio reflexivo. As mais relevantes e reveladas são as seguintes 

−−−− de acordo com a classificação de Shulman (1987) desenvolveu o conhecimento de si 
própria; sobre o modo de processar uma autoavaliação mais correcta; pedagógico de 
conteúdo; de currículo necessário ao desenvolvimento de projectos solucionadores 
de problemas na turma; 

−−−− conhecimento metacognitivo (Elbaz, 1988) através do questionário sobre as 
Inteligências múltiplas. 

−−−− conhecimento sobre a perspectiva humanista da supervisão 
−−−− algum conhecimento sobre investigação-acção como uma estratégia supervisiva a 

privilegiar na formação de professores em escolas reflexivas, cujo exemplo mais 
concreto está no seu Trabalho de Aprofundamento sobre a “Narrativa 
Autobiográfica”, daí podermos concordar com a sua percepção de que a construção 
do conhecimento depende de si e da sua história de vida. 
 
Para tentar evitar uma leitura fastidiosa, limitamo-nos a apresentar os temas em que 

investiu, seguidos dos nomes dos investigadores mais citados, sintetizados ou parafraseados 
Os temas da sua preferência e os autores aos quais os associa são os seguintes: 
−−−− Competências/estratégias supervisivas, dimensões do conhecimento e princípios 

fundamentais ao desenvolvimento do “bom” profissional:  
−−−− princípio do inacabamento, princípio do efeito multiplicador da diversidade, da auto-

implicação e da auto-consciencialização 
−−−− Schön, através de Alarcão (1991)  
−−−− Alarcão e Sá-Chaves (1994) 
−−−− o “bom” profissional – Alarcão e Tavares (2003) 
−−−− Amaral, Moreira e Ribeiro (1996); Ramos e Gonçalves (1994, não publicado); Nóvoa e 

Finger (1988)  
−−−− Alarcão (2002, 2000) 
−−−− Sá-Chaves (2000 a) 

−−−− Necessidade de mudança das práticas pedagógicas e de formação de professores, no 



Curso 4 – Formanda 18 

 187 

sentido da qualidade: Sá-Chaves (1997); Alarcão e Tavares (2003); Amaral, Moreira e 
Ribeiro (1996)  

−−−− Conceitos de Supervisão, de Supervisor e Cenários Supervisivos: Alarcão e Sá-Chaves 
(1994); Sá-Chaves (1999); Alarcão e Tavares (2003); Moreira, Lalanda e Amaral (1996). 

 
 
IV – SÍNTESE  

 
Podemos verificar nos extractos de texto transcritos que após um maior 

conhecimento de si, resultante da construção do seu portfolio reflexivo e da realização do 
Trabalho de Aprofundamento, se preocupa com a necessidade de alterar as suas práticas 
pedagógicas. 

Defende desde início o valor da discussão partilhada e passa a considerar a escrita 
uma estratégia de desocultação do “eu”, para um auto-conhecimento mais profundo. 
 Consideramos que a sua matriz identitária, o Portfolio reflexivo e a disciplina de 
Supervisão I desenvolveram a formanda de acordo com a Figura nº 14. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DO PORTFÓLIO e Questionário da Formanda C4-18 
Dimensão Conceptual           Dimensão Sócio-Afectiva               Reflexão Transformadora           Reflexão Interpretativa         Reflexão Reprodutora 

Portfolio Reflexivo: conceptualização/construção//dificuldades//valor formativo 
- Narrativa profissional/história de vida; preocupação com conteúdo e processo de construção 
- Início do processo construção foi “complicado” – ñ sabia por onde começar -  mas uma vez encontrado o caminho sente-se capaz de o 
fazer 

- Carácter inacabado do portfolio � acrescenta as reflexões feitas no início, por ter melhorado a reflexão ou por terem surgido problemas 

de sala de aula – “apanha malhas” teóricas e práticas 
- Construído pela auto-reflexão e reflexão partilhada � auto-desenvolvimento pessoal e profissional  
- Regista e estrutura reflexão sobre experiências pedagógicas; evidência para o próprio e para o formador � feedback em tempo útil 
- Pistas de auto-direccionamento dadas pelo feedback da formadora 
- Dinamizador do crescimento pessoal e profissional através de maior auto-questionamento; explorador e consolidador de competências; 

gosto pela escrita apesar de não saber como começar e sobre o que escrever 

- Práticas Pedagógicas 
- Reflexão escrita 
- imprevisibilidade da 
acção pedagógica 
- princípios do 
inacabamento, auto-
implicação e efeito multi-
plicador da diversidade 
- Trabalho de 
aprofundamento: - 
Narrativa autobiográfica 

- uso de metáforas 

- “eu solitário”� “eu solidário” 
- Entrevista a Alarcão (2002) 
- “Chão de Almas” – peça de 
teatro e sua relação com a 
supervisão, seus contextos e o 
modo de estar na profissão 
- sessões de reflexão colectiva: 
estado de arte dos portfolios 
reflexivos  

 

Desenvolvimento Profissional 
- pela reflexão escrita no portfolio, seu carácter inacabado  � “becoming alive to oneself through writing” 
- pela formação e reflexão partilhada nas sessões, quer com os colegas (trabalho de grupo restrito e alargado), quer pelo feedback da formadora, sobretudo nas sessões de 
apresentação do “estado de arte” dos portfolios 
- pelo contributo das metáforas na clarificação de situações e de conhecimentos, também ao nível da passagem de conhecimentos para os seus alunos 
- pela reflexão escrita que lhe permitiu um desocultar do seu “eu” 
- a partilha em contexto de formação levou-a a reconhecer que de “eu solitário” passou a “eu solidário” porque reconhece as mais valias da reflexão partilhada no seu auto-
conhecimento e na resolução de problemas de sala de aula. 
- a sua baixa auto-estima inicial é ultrapassada, o que se nota pelo modo como passa a encarar o processo de construção do seu portfolio e pela metáfora utilizada – a traineira – 
na qual se identifica com a gaivota que se solta do barco e que no final já se sente capaz de pequenos voos pessoais e profissionais 
 

- Reflexão: auto, partilhada, 
crítica 
- Cenários supervisivos 
- Estratégias supervisivas: 

- narrativas autobiográficas 
- metodologia de casos 
- perguntas pedagógicas 
- investigação-acção 
- trabalho de projecto 
- auto-questionamento 

- conhecimento de si 
- autoformação; auto-implicç; 
inacabamento; efeito multi-
plicador (papel do grupo no 
desenvolvimento) 
- 3 tipos de discurso  
- imprevisibilidade da PP 
- supervisão humanista 

- dos textos lidos e 
discutidos 
- apresentação dos  
portfolios reflexivos 
- Narrativas autobio- 
gráficas e casos 
- Supervisão de sala de 
aula 

- Cenários supervisivos 
(Alarcão e Tavares, 2003) 
- Estratégias Supervisivas 
(Amaral, Moreira e Ribeiro, 
1996) 
- Competência Profissional 
- Supervisão Humanista/ 
Rogeriana 
- Nóvoa e Finger, 1988 
- Alarcão 2002, 2001, 1991 
- Sá-Chaves 2000 a,b, 1997 
- Alarcão e Tavares, 1997 
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