
Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva

Portfolio organizado em torno das aulas, começando cada uma pelo sumário da sessão ou por uma breve descrição do conteúdo da mesma. Não o paginou, pelo que eu o fiz manualmente para 

facilitar a organização dos extractos de texto transcritos para a segunda coluna.

Como me apercebi, e confirmei na leitura dos questionários e dos portfolios, que a estratégia de tirar apontamentos em páginas de côr diferente, que corresponderiam a três tipos diferentes de 

discurso (novidade, confirmação e aprofundamento), tinha constiruído uma dificuldade, abandonei essa estratégia, dando-lhes liberdade de tirarem os s/ apontamentos como se sentissem mais 

capazes.

Portfolio Reflexivo
O que é?
Para que me serve?

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

Reflexão 1 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

1ª Aula 1.3. Intervenção (relação com o outro)
2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
ñ diz [p.1] No primeiro dia e ao contrário do que costuma suceder, fi- Questiona a utlilidade

quei com uma primeira impressão: do portfolio para si
Portfolio Não entendi "para  que me serve" o portfolio, nem tão pouco o Portfolio = uma mais
Reflexivo  que é, embora sentisse que era uma mais valia para a minha valia para a formadora
O que é? formadora.
Para q me   Será o portfolio um dossier igual ao que fui fazendo no meu cur- Receia uma repetiç do
serve? so? E por estranho que pareça, 13 anos passaram e eu conti- que se passou na 

nuo  sem qualquer interesse naquela "coisa"... Qual a diferen- Form Inicial

-Estrela, MT (1997) Viver e construir a Profissão Docente. Porto: Porto Editora.

- Garcia, C. M. (1999) Formação Educacional de Professores. Para uma mudança educativa.  Porto: Porto Editora

- Jesus, S N (1993) Formação Educacional de Professores. Coimbra: Universidade de Coimbra

- Landsheere, Viviane (1994) Educação e Formação.  Porto: Edições ASA

- Nóvoa, A (org) (1992a) Os professores e a sua Formação. Lisboa: Publicações D. Quixote

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto: Introdução

- O C.D.e. (1989) As Escolas e a Qualidade. Rio Tinto: Edições Asa.

- Ontoria, A e outros (1994) Mapas conceptuais - Uma técnica para aprender. Rio Tinto: Edições Asa.

- Pacheco, J A , Flores, M A (1999)  Formação e Avaliação de Professores. Porto: Porto Editora

- Nóvoa, A (org) (1992b) Vidas de professores.  Porto: Porto Editora

- Nunes, J (2000)  Oprofessor e a Acção Reflexiva, Portfolios, "Vês" heurísticos e mapas de conceitos como estratégias de desenvolvimento. Porto: Porto Editora

- Correia, J Alberto (org) (1991) Formação de Professores. Da racionalidade instrumentla à acção comunicacional. Porto: Edições ASA
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Observação: As referências bibliográficas dos autores, invocados em cd reflex, aparecem no final do portfólio, + ou - completas sob o título "Bibliogafia geral", englobando a referida no trab de aprofunda/º

- Alarcão, Isabel (org) (1996) Fomação Reflexiva de Professores, Estratégias de Supervisão.  Porto: Porto Editora
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Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva
1 pág ça entre portfolio e dossier? Desinteresse total pe-

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) lo dossier de estágio
2.3. Supervisão

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

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
Sinto-me deveras apreensiva. Não, na realidade sinto-me com- Refere-se à imposiç da
trariada e "atropelada". construção do portf
Cada vez que me sento em frente ao meu computador e tento Dificuldade em come-
escrever algo, não consigo, por não saber por onde lhe pegar, çar a escrever
como fazer, por onde devo começar.
4.3. Valor formativo (vantagens)

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

Reflexão 2 1.1. Autoconhecimento
[cont de 2.3.]  Por tal enquadro-me nos cenários Clínico, Desco- Cenários c/ q se iden-

Aula de 27 de berta guiada, Psicopedagógico, Pessoalista e no Behaviorista. tifica como superviso- Permanece a ligaç Sem se dar conta está Sintetiza o q afirma em
Abril, 2001 (No fundo sou uma cópia da supervisora q tive, talvez por sen- ra de estágios afectiva c/ a supervi- a defender o cenário 2.3.

tir por ela, ainda hoje, uma gr admiraç). sora do s/ estágio de Imitaç Artesanal
Realizada 1.2. Auto-supervisão
ñ diz 1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

4 págs 2.1. Formação (curso ou outra)
[p.2] Trabalho de aula : verificar se a metáfora, por nós usada na Descreve a experiência
  aula passada , para caracterizar a n/ orientadora de estágio, es- desenvolvida na aula

tá bem aplicada tendo em conta os cenários supervisivos. Aplica metáforas e Cita Alarcão e Tavares
O meu caso: justifica a da orienta- 1987, s/ o indicar aqui
Orientadora de Estágio:  100% azul (comparei-a desta forma dora

  por ser a m/ cor preferida; o mm é dizer q a orientadora foi "pre- Relações Interpes- Empatia c/ a orienta-
ferida". soais dora.
Estagiários:  seguidores 

Esta metáfora foi aplicada à m/ supervisora de estágio, em La-
mego, no ano lectivo de 1986/87. [cont em 3.1.] Descreve de modo crí-

[cont de 3.1.] O meu grupo de estágio era formado por 2 els [...] Formaç Inicial tico e irónico a exp de
dos outros [...]  três els. Este peq pormenor agradece-lo-ei pela Ironia estágio em q esteve 
vida fora, ao prof q desempenhou as funções de Director [...] envolvida

Contexto: Sumário
- Metáforas
- Leitura dos cenários

- Procura de características do supervisor e dos supervisandos CATEGORIAS
- Conclusões finais sobre os mesmos DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva
A minha colega de estágio, ficou grávida, solteira, passou mo- Supervisão de escola Critica a atitude do di-
mentos mt difíceis e c/º  ñ fez (ñ pode fazer!...) o estágio, tal c/º degenerada rector de escola face

   ele (director) quis, saiu c/º uma nota baixa q a prejudicou imen- a um probl de 1 colega
so e continuará a prejudicar até ao fim da s/ carreira (embora
feitas as continhas tds tivesse trabalhado + q a maioria dos ou-
tros estagiários)
Do meu lado as "coisas" foram assim: tive q avançar p/ª a fren-
te da turma sp q a m/ colega desmaiava devido ao stress em q Supervisão e avaliaç Sente-se injustiçada
vivia. [...] Ñ foi nada fácil o estágio da m/ colega. Tb me senti dos estagiários
penalizada qd vi a m/ nota, pois tinha trabalhado pa/ o nível a Interpreta c/ amargura

 seguir... Infeliz/ o peso do director (q nem sp era meu/nosso prof) Avaliadores e s/ peso Refere as injustiças a as situaçs de avaliaç
foi + alto q o da Supervisora e da Orientadora de estágio... E a na avaliação quantita- q esteve sujeita quer a de estágio onde quem
média nacional, tb foi + pa/ uns, q pa/ outros... tiva nível de escola, quer a pode ñ conhecer os

[p.4] Feliz/ a Supervisora esteve presente, apoiou e ajudou-nos ao nível nacional. estagiários tem maior
longo desse "longo" ano de estágio. Desde sp teve a preocupaç Supervisão reflexiva influência na atribuiç
de auscultar as n/ afliçs ajundando-nos a contornar uma série de estágio... Empatia c/ a orienta- de uma classificaç pe-
delas, assistiu às n/ e reflectiu-as connosco. dora. las funções "supervi-
Na s/ supervisão esteve sp subjacente o cenário behaviorista Cenário Behaviorista Justifica a postura be- Questiona o currículo sivas" de directoria
por haver um progr de objectivos a cumprir [...] Progr por objectivos haviorista da supervi- em vigor desempenhadas
Estes cenários aplicam-se, pal a pal, à Orientadora de estágio sora de estágio
c/ quem aprendi a apelar à compreensão, aprendi a reflectir Reflexão Sugere q a supervisão 
(pois achava sp q a m/ aula podia ter sido melhor) e me tornou Desenvolvi/º profiss da Form Inicial deve
numa peq futura profiss docente, cheia de vontade de mudar o e vontade de alterar o mudar  e assume von-
mundo.  [cont em 2.3.] mundo tade de o fazer
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

[cont de 2.1.] Eu como supervisora: Exemplifica c/ algs es-
Como supervisora q já fui três anos, tentei sp e antes de + ser 1 Experiência pessoal de tratégias supervisivas Parafraseia a definição
colega + velhas, c/ + experiência. Ñ tenh um papel mt rígido supervisão Form Inic Defende cenários q fundamentadas no de supervisor (Alar-
pa/ c/ os m/ estagiários (crio um clima de empatia). Gosto de os podem conduzir ao de- texto lido - cenários cão e Tavares, 1987)
deixar descobrir, embora c/ det objectivo definido e do progr Enquadra-se em algs senvolvi/º dos super-

  ( cenário Behaviorista ). Permito q desenvolvam ferramentas ne- cenários visandos, identifican-
cessárias à PP ( cenário pessoalista ), capacidades de resoluç do-os c/ os aplicados
de problemas, ou q tomem decisões de acordo c/ as respostas pela s/ pp supervisora
ao atingimento daqs mms objectivos ( cenário Psicopedag ). Sp Defesa desenvolvi/º
q posso, [p. 5] anulo-me, pa/ os deixar crescer, encorajando-os de competências nos
p/ª a resoluç de algs situaçs e a verdade é q já fui surpreendida estagiários
(positiva/ª c/ algs "competências" de algs dos m/ estagiários.
[cont em 1.1.] 

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Refere algs cenários Interpreta os cenários

[cont de 2.1.]  Enquadrei a pessoa, enqt supervisora, nos cenários supervisivos e justifi- e enquadra neles a s/
Clínico, Behaviorista, no da Descoberta Guiada, Pessoalista  e ca a s/ escolha Relação de empatia supervisora
um pouco no [p.3] pq pa/ além de criar uma relação de empa-
tia connosco e de acreditar em nós, ajudou-nos a desenvolver e Desenvolvi/º de capa-

  a construir capacidades ao longo do estágio; c/ ela tb pudemos cidades 
  dar aulas ao n/ gosto, dando-nos sp feedback adequado e cons-

trutivo a maior parte das vezes. [...] [cont em 2.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO

Maria João Amaral 3



Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

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

Reflexão 3 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 4 de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
Maio, 2001 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
ñ diz [p.6] Desta ficou-me q a funç social da escola é o pilar mestre da Funç social da escola

evoluç de currículo. Tds as concepçs de currículo, ao longo do e concepçs de currícu-
4 págs   tempo, foram ao encontro da funç social da escola. [cont em 3.1.] lo

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
[cont de 3.2.] Na m/ escola estou sp a flexibilizar. Antiga/, no iní- Defensora da flexibili-

cio da m/ carreira, fazia-o pq achava q era dif e por isso os m/ zaç e dá algs exs da
AA aderiam c/ alg sucesso. s/ PP eñ pedag.

  Hoje, acho q é uma construçã pessoal q me permite dar as voltas Experiência conduz à
necessárias ao programa até q a aprendizagem resulte. M/ a teorizç pessoal
flexibilid q eu faço ñ é só a nível disciplinar: costumo cortar as
unhas a q precisa, lavar o cabelo dos garotos q têm [...], cato 
piolhos, faço bolos p/ª os aniversariantes da turma, levo-os ao
cinema, etc. O + importante é q gosto de criar um laço de ami- Amizade c/ os AA
zade c/ cd 1 dos m/ AA.
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Questiona a funç da

[cont de 2.1.] Durante sécs a escola foi um "órgão" s/ hist especial; Teoria Privada Lingg metafórica: "su- escola até há pouco tp
fazia o s/ trab regular e tinha o s/ cresci/º normal. Como "sucos Conceito de escola v cos digestvs" = profs
digestivos", no calor e na sombra do tubo digestivo, os profs conceito de ensino q assimilavam geraçs
(mestres) iam assimilando as várias gerações de AA. Nunca se de AA
falava propria/ de escola, m/ de ensino.
Faz-me pensar no velho ditado "mudam-se os tps, mudam-se as Ditado para enquadrar Ñ parece acreditar q a
vontades", enquadra-se na evoluç do currículo da escola ajus- as alterções curriculars escola se ajuste à es-
tada (!!!) à sociedade de cd época. Ironia (!!!) - Incredulid cola
Reza a Hist q o ensino, em tempos, foi só e apenas p/ª as elites, Massificaç do ensino+
sendo o currículo direccionado p/ª cargos de chefia. C/ a mas- uniformid do currículo
sificaç do ensino, as escolas abriram as s/ portas a tds aqs q = taxa de insucesso
quiseram estudar. Surgiu uma elevadíssima taxa de insucesso, Ironia sobre a iguald Critica as concepçs de
pq os currículos existentes eram uniformes; ainda ñ haviam re- O contexto ñ é equali- de características dos ensino q ñ contemplm
parado q cd criança e jovem é dif, ainda q viva no mm meio. zador AA. a diversidade dos AA

Contexto: Sumário
1- Conceitos de currículo
2- Funç social curricular da escola
3- Projecto educativo/projecto curricular CATEGORIAS

3.1- Um modelo de organizaç de um projecto curricular DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva
Landshere, A este propósito, Vivianne de Landshere (1994) diz-nos q "num Cita Landshere, 1994
1994 passado [p.7] os programas escolares oficiais, reduziam-se ain-

   da a uma lista de matérias a ensinar nos difs níveis da escolarid
 e a uma especificaç do tempo semanal a consagrar a cd 1 delas."

Concordo plena/ q, só a "flexibilidade curricular" (pondo de Flexibilidade curricular
lado o currículo uniforme p/ª tds sobre q Formosinho tt escre- contempla a diversid A s/ interpretaç dos Interpreta o q leu Refere s/ identificar o
veu) permitirá às escolas potenciar a diversid de níveis cultu- dos AA e o sucesso textos  aponta p/ª uma "currículo de tamanho
rais do n/ meio escolar. De facto, a flexibilid q hoje é pedida à educativo alteraç de práticas de único" (Formosinho)

  escola passa por 1 efectiva capacid de a mm se assumir c/º 1 ins- desenvolvi/º curricu-
tituiç educativa e autónoma, construindo o s/ pp currículo/ros- Escola autónoma e c/ vista ao sucesso , 
to e dele se apropriando de forma participadora/participativa construtora de curríc baseado em atitudes
e sobretd de 1 forma responsável e responsabilizada (pq afinal Trab de projecto na de reflex, cooperaç e
de contas o sucesso é q importa a tds nós!). Se por 1 lado a fle- base da flexibilizaç do partilha
xibilid permite q a escola (prof) individualize os processos, currículo q conduz a 1
exercite a interdisciplnarid, valorize o Trab de Projecto, desen- atitude de partilha, co- Ironia relativa/ à pos-
volva compets nos AA, por outro tb "obriga" os profs a reflectir laboraç e de reflex en- tura desejável dos
a cooperar e a partilhar. tre os profs profs Cita apenas p/ª sus-

Dewey Dewey definiu o currículo c/º o "conj das experiências de vida tentar os s/ pontos de
necessárias ao desenvolvi/º do A". [cont em 3.2.] vista

[cont de 3.2.] O currículo, ou melhor, o podermos flexibilizá-lo, 
    ñ visa reduzir os níveis de desempenho ou simplicar o aprendi- Reduç de níveis de de-

do  m/ tentar implementar estratégias q se tornem acessíveis e sempenho ou simplifi-
significativas p/ª tds os AA, de modo a garantir o desenvolvi/º caç do q se aprende v

de tds as outras aprendizgs propostas por cd 1 das escolas. "É implementar estratégs
nesta possibilid de mudança e de transformaç inovadora q a acessíveis a tds AA
dimensão prática e de intervenç curricular emerge, dando sen- Cita Sá-Chaves, 2000

Sá-Chaves, tido à (trans)acção, (re)elaboraç, produç e apropriaç do co-
2000 nhec q os progrs das áreas científicas e os planos de estudo Reconstruç e partilha 

pressupõem". Diz ainda esta autora q é nesta reconstruç parti- de saberes, sentidos e
lhada de saberes, sentidos e dos valores q lhe estão implícitos valores entre profs e 
q profs e AA mutua/ se descobrem e se desenvolvem cognitiva e AA --> se conhecem e
humana/ reconstruindo esses mms saberes. [cont em 3.2.] se desnvolvem melhor
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

[p.8] Este desenvolvi/º exige a apropriaç de saberes e capacids m/ Currículo flexível e
   q são feitas em funç das necessids do A (aprendente, por partici- aprendente q participa

par na s/ pp aprendizagem), bem c/º da s/ preparaç/participaç e se responsabiliza pe- Critica a concepç de Confronta 2 tipos de
responsávelna socied. Quer isto dizer q, o currículo passa a es- la s/ pp aprendizagem currículo tradic por ñ currículo e s/ conseqs

   tar centrado no A (tb responsável pela s/ aprendizagens), nas s/ p/ª desenvolver as s/ contemplar o A e as s/ em termos da aprendi-
necessids, na s/ realizaç pessoal tendo em vista o aumento de compets transferíveis necessids e por ñ o zagem
compts resultantes do q ficou das aprendizags e q possa ser p/ª outras situaçs preparar p/ª intervir na
transferida p/ª outras situaçs...em contraposiç ao curríc/progr/ socied
conteúdo/matéria a debitar. [cont em 

[cont de 3.1.] A Escola põe de lado o saber enciclopédico na Transmissão e assimi-
transmissão e assimilaç da matéria e terá q dar lugar ao ensino laç da matéria v ensino 
+ centrado nos processos de aprendizg, responsabilizando e centrado nos proces-
preparando os AA p/ª a tal transferência de aprendizagens q sos de aprendizg
lhes permitirá lidar c/ qq situaç. [cont em 2.2.]

B. O PORTFOLIO
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Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Sistemas contextuais/Transiçs ecológicas
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 4 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

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

2+3 págs  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

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

[cont de 3.1.] Qd entrei p/ª o ensino, s/ gr preparaç, imaginei q Propõe-se educar os 
bastava fazer o q o sol faz  nas flores do jardim, p/ª q os m/ AA Critica a educaç q os pais p/ª dps poder tra-
se desenvolvessem. C/ o tempo fui-me aprecebendo q deveria pais dão aos AA balhar c/ os filhos

  ser prof dos pais dos m/ AA, pelo menos até ao fim do 1º período.
Dp sim, deveria começar a trabalhar c/ os m/ AA...

  C/º  tds os profs acabei por arranjar dezenas de estratégias, tru- 
  ques, metáforas às quais recorria e recorro ao longo do ano lec- Saber experiencial con-

tivo. São o resultado da m/ experiência diária c/ garotos "nor- duziu a estratégias de
mais" ou c/ NEE, q encontro nas escolas de lugar único (c/ os 4 ensino de níveis difs Estratégias de sobre-
anos de escolarid q às vezes são 5, 6 ou sete, consoante os ní- de compts vivência
veis de aprendizg de cd um dos AA); são a m/ bagagem, as m/
descobertas - o q me ficou dp de det aprendizg. [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] No 1º ciclo e c/ a monodocência temos a capacid e Vantagem da monodo-
a autonomia de gerir um pouco o "nosso currículo". Ñ é raro cência p/ª se estabele-
a escola convidar pais, amigos, médicos, outros profs, Polícia, cerem transiçs ecoló-
GNR, p/ª as n/ salas, p/ª nos ajudarem a abordar det tema. Qd gicas 
"dou" os meios de comunicaç raro é o ano q ñ convide o cartei-
ro a falar sobre algs das s/ vivências profiss, c/º carteiro. Qts Exemplica transições
vezes tb já fui c/ os AA ver as s/ avós ou as mães a fazer o s/ fu- ecológicas promovi-
meiro, qd na emana anterior as tínhamos ajudado a temperar das na escola
as carnes. Tb já [p. 14] convidei médicos p/ª nos falarem sobre
doenças contagiosas, a alimentaç equlibrada, a higiéne, etc; o
polícia fala-nos de segurança na estrada e na rua; as mães q
vão à sala fazer este ou aq bolo típico, assar as castanhas, ou
os compadres e as comadres em palha; o Presidente da Junta,
p/ª nos falar no poder local, etc...
Em tds estas situas o import é o q fica nas n/ crianças; só atra-

   vés das interacções dos AA c/ o meio q os envolve se pode expli- Ecologia do desenvol-
   car o comporta/º e o desenvolvi/º humano. A ecologia do desen- vi/º humano
 volvi/º humano implica reciprocid, interacç da pessoa c/ a trans-

moç dos meios onde vive ( e vice-versa). [cont em 3.1.]
2.3. Supervisão

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

Contexto:
"Ninguém aprende na vez de ninguém" CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Alarcão, ?? [p.10] "Ninguém aprende na vez de ninguém"

Gostei desta expr de Alarcão, por ser de 1 verdade atroz e por Aprendizg acontece Concorda c/ a frase ci- Cita Alarcão
recordar os m/ apelos à compreensão dos conteúdos q fui abor- se o A se envolver e tada e assume-a c/º 
dando e orientando ao longo destes quase 14 anos de profiss quiser prática sua quer no 
docente: Metáforas..., na actualidade . [cont em 2.2.] ensino e na supervisão

Munby, 1988, [cont de 2.2.] Para Munby (1988 in Garcia, 1999) as "metáforas" Definiç de metáfora de
cit por Garcia   são meios de capturar expers e de as decifrar através de 1 forma Munby (1988) Lingg metafórica: 1 jar- Compara os AA a 1 
1999. de vocab rico. Agora sei q p/ª haver um bom jardim, s/ sombra dim precisa de 1 jardinei- jardim e o prof a 1 jar-

de dúvida, é necess um bom jardineiro, q é o mm q dizer q [p.11] Autenticaç da s/ prá- ro dineiro
acabei por me convencer q a m/ pedagogia era a riqueza diver- tica pelas teorias pú-
sa q eu aplicava nas / metáforas. blicas
Dei comigo a dar a mm matéria de formas difs c/ o intuito de 
poder chegar até tds, ao mm tempo, sem se importar c/ o Q.I dos Ensino diferenciado Defende-se de possíveis

m/ AA. A verdade é q ñ baixei a fasquia da qualid ou da exigên- ataques de quem descrê

cia, antes pelo contrário; o q eu fiz foi procurar vários cami- Aprendizg do prof atra- do ensino diferenciado, 

nhos e ao tentar diversificar as m/ estratégias, tb aprendi. vés da exper c/ os s/ c/º já afirmou acima

Aprendi na minha vez... AA Glosa Alarcão
[p.12] Sistemas contextuais/Transições ecológicas

Sá-Chaves, A escola (Mesossistema) é um sist enquadrador de outros sists Mesossistema
2000 + peqs q são as interacções q nela se desenvolvem. Por s/ vez a

escola está inserida num outro sist de maior dimensão q é a co- Exossistema
munidade (Exossistema).

  A questão central dos sists contextuais são, s/ sombra de dúvida, Núcleos dos sists são  

os n/ AA (microssistemas q estabelecem dets  relaçs interpes- os AA e o prof faz a
  soais, durante o tempo q permanecem nos sists q os abrange inter-relaç inter-siste-
imediata/ a seguir: a escola e a família). É p/ª eles e por eles q mas
o prof "salta" de 1 sistema p/ª as aprendizgs significativas dos 
n/ aprendentes. São a "razão de ser da pp escola, razão de ser Cita Sá-Chaves, 2000
de 1 tipo de socied q aprende e q, aprendendo, se pode desen-
volver".
Chamamos perspectiva ecológica à influência q os contextos Definiç de transiç eco- A adopç da pal "apren-

exercem no processo E/A . Estes contextos em Bronfenbrenner lógica Começa a adoptar a te" aponta p/ª uma mu- Interpreta Brofenbren-
assumem um papel de destaque; tds as relaçs q o A/A/prof/pais/ designaç aprendente dança em termos de ner através de Sá-Cha-
comunid/ país mantêm, são determinantes p/ª o bom ou p/ª o Aprendente em vez de aluno práticas de ensino ves q cita Portugal,
mau desenvolvi/º dos n/ aprendentes. Valoriza os contextos on- 1992
 de a criança se relaciona; e tt Bronfenbrenner e Portugal 
(1992) dizem q o import das [p.13] aprendizagens é a criança Criança é o foco q se
por ser a "ela q se quer compreender, no s/ contexto, de 1 modo pretende desenvolver
+ completo e adequado p/ª melhor a poder ajudar a desenvol- e as interacções inter-
ver em tds as possibilidades." sistemas contribuem 
Durante a s/ vida escolar o microssistema sofre a influência de p/ª este processo
outros sists. As interacções da criança na família e na escola
fazem parte do Mesossistema.
Por outro lado,  há ainda outros sists do Exossistema q vão in-
teragindo c/ o Microssistema, onde quer q ele se movimente, 
ainda q ñ tenha uma participaç activa. Por fim, o Macrossiste-
ma, o maior dos sistemas onde estamos incluídoa e q vivemos, 
c/ as suas/nossas crenças, valores, ideologias, etc. 
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Bronfenbren- Estas transiçs começam assim q o H nasce e acontecem em qq Definiç de transiç eco-
ner, cit por altura da s/ vida. Bronfenbrenner diz q "transiç ecológica é 1 lógica
Portugal, elemento base no processo de desenvolvi/º : é ao mm tempo 1
1992 conseq e um instigador do processo de desenvovi/º. [cont em 

2.2.]
Portugal, potencial de desenvolvi/º necessita Transiçs ecológicas
1992 são fundamentais ao 

lhe permita interagir c/ os sujs e construir uma teia de relaçs + desenvolvi/º da crianç
ou - complexas q lhe possibilitemd ar resposta aos difs apelos 
da s/ personalid...".
 O A ñ é 1 tábua rasa, é 1 suj em desenvolvi/º , q estrutura e faz O A ñ é tábua rasa
as s/ construçs mentais em dinâmica c/ o meio q o envolve.
O H exerce a s/ influência sobre o meio, m/ o meio tb influencia Interacç entre os sis-
o s/ desenvolvi/º. Certa/ q a criança em contacto c/ tds estas temas promove 1 ident Lingg metafórica: "tra-
realids difs, ou melhor, c/ tds estes sistemas, desenvolve 1 iden- + completa e progres- balhar" c/ os sistemas
tid + complexa à medida q aprende a "trabalhar" c/ tds eles siva = interacç e intervenç
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

2- Análise do estado de arte dos nossos Portfolios
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 5 1.1. Autoconhecimento
[p. 15] Por conselho da formadora vim p/ª o computador fazer a 

Aula de 11 de m/catarse, ou seja, partir p/ª aquilo q eu tinha percebido acer- S/ modo de escrever: "de rajada"
Maio, 2001 ca do q é um portfolio. Então é hoje q vou "desenhar o esquele-

to" do m/ portfolio e se bem me conheço é de rajada... [cont em 
Realizada 4.1.]
ñ diz [cont de 2.2.] Infeliz/, c/º já referi atrás, ñ tenho por hábito fazer 1 Reconhece a import

  relatório escrito de tds estas situaçs, m/ costumo aprender e vou Autonomia p/ª alterar da reflex por escrito e
3 págs fazendo alteraçs à m/ PP, à m/ maneira. [cont em 4.1.] PPs está aberta à mudança

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

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 16] [cont de 4.1.] Assim, neste dia ficou-me uma frase, q por for- Auto-conheci/o Sentiu-se tocada pela

ça da m/ maneira de ser (despistada), ñ consegui aperceber- frase
me da s/ origem, pese embora ter-me tocado.

  A frase é a seguinte: "Ñ é a prática q nos ensina, m/ a s/ re-

flexão!" Acredito plena/ neste chavão e embora ñ tenha o há-

bito de reflectir por escrito, acrescento só + 1 pouquinho: qq Reflexão = "olhar p/ª 
professor-professor deve ao longo da s/ carreira ter a capacid trás". Lingg metafórica
de "olhar p/ª trás", pois é desse o olhar q resulta a luz, a um- reflexão --> luz e à mu-
dança. [cont em 3.1.] dança

Contexto: Sumário
1- Brainstroming CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 3.1.]  Nesta 2ª situaç, normal/ à noite, qd o silêncio cai Explicaç da lingg meta- Reflectir = repassar
sobre os m/ olhos e os m/ ouvidos, "repassso" mental/ o dia: o fórica utilizada
q correu bem, o [p.17] o q correu mal, o q me deixou feliz/flu-
tuante ou o q me deixou de coraç apertado/apreensiva. [cont 
em 1.1.]
2.3. Supervisão

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

[cont de 2.1.]  Passo a explicar: um prof q é prof, qd planifica, es- Imprevibilidade
tá a ver p/ª quem planifica, preparando-se p/ª aqs situações im-
previstas q são tão possíveis c/ as n/ crianças. Já durante a au- O prof desmultiplica-
la, expõe, orienta e ajuda tds os s/ AA dentro das s/ possibilids, se p/ª acudir a tds os 
desdobrando-se p/ª isso em 2, 3 e...qd sai da sala, ao fim do dia, AA Profs reagem de 2 mo-
sai c/ 2 sensações: " Flutuante" , se o dia tiver correspondido às dos difs no fim do dia
s/ expectativas, planificaçs e trabalho, ou seja, tenha sido + ou Lingg metafórica
-  c/º ele imaginou... "Apreensivo ", se a aula ñ tiver decorrido
c/º ele queria, ou tinha iamginado e preparado... [cont em 2.2.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[cont de 1.1.] Reconheço q preciso de começar por uma ponta, se Começar acalma

quero ter um pouco de paz de espírito.
Volvidos q estão cerca de 30 dias e dp de algs conversas c/ os Reflexão assegura-a q Dificuld ultrapassada
m/ botões, penso q devo estar no vom caminho, ou pelo menos está a fazê-lo bem pela reflexão
já vejo uma luz ao fundo do túnel. Decidi partir p/ª as m/ reflexs
sp por aquilo q me ficou, ou seja, as m/ aprendizgs significati- Partir do q sente c/º s
vas significativo p/ª si
Fiquei c/ 2 ideias-chave p/ª a realizç do m/ portfolio: partir sp Estratégia de construç
do q me ficou guardado na memória acerca da aula e, sp q 

possível, aplicar/reflectir sobre mim enqt profiss da docência Ligaç T-P
[cont em 2.1.]

[cont de 1.1.] Foi a partir deste dia q eu comecei a fazer as m/ re-
flexões. Fui guiada pelos m/ apontamentos atrapalhados, m/ q Estratégia de construç Encontra um estilo de
me serviram de fio condutor. Comecei sp por aquilo q me  ficou estruturaç do portf q
retido na memória, aprofundei e desenvolvic/º me pareceu + Autonomia <-> sentir- seja "+ correcto"
correcto se bem c/ o q faz
4.2. Dificuldades  
Este não saber como fazer, "rói" a m/ boa disposiç e o m/ bom - stress
astral [...] hoje assustei-me ao ouvir os m/ colegas a dizer q já se - susto/receio de co-
tinham debruçado sobre o portfolio e eu ainda a nadar no meçar
nada
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 6 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 19 de [cont de 3.1.] Na realid é assim q nos damos conta ( consciencia- Consciencializaç sobre Usa a 1ª pessoa A reflex q conduz a 1
Maio 2001 lizamo-nos ) q, se tivéssemos ido por aq outra estratégia, se eu as PPs de cd 1 conduz auto-conheci/º  q per-

estivesse atenta à diversid, se calhar, o resultado teria sido um à mudança mite uma auto-super-
Realizada pouquinho dif e isto seria sufic p/ª a mudança ( prospectiva- visão conducente à 
ñ diz mos) [cont em 2.2] mudança.

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[cont de 3.1.] Neste dia cheguei à conclusão q as qualids pessoais Desenvolv/º pessoal Espenta-se c/ esta 

de 1 pessoa podem tb ser as s/ qualids profiss. Hoje penso q es- corresponde tb a de- descoberta
ta é uma constaç verdadeira, pq tds os profiss q eu considero senvolvi/º profiss e as
detentores de carácter pess bom, ñ me lembro de 1 q tenha um qualids de 1 pess são
desempenho profiss q me desagrade...[...]"um prof c/ 1 elevado idênticas à do profiss
desenvolvi/º pess, tem melhor sucesso na s/ acç educativ e pro- q essa pessoa é
fissional" (Sá-Chaves, 1997:68] [cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 3.1.] Actual/ o ensino nas escolas é 1 activid mt exigente. Exigência actual do 
   Resta pouco tempo ao prof p/ª experiementar novas abordagens ensino decorre da di-

atendendo ao progr q deve ser cumprido; e à turma q tem na s/ versid de situações Toma o partido dos 
frente onde a diversid impera quer nos anos de escolarid (em existentes em cd turma profs do 1.º Ciclo
[p. 18] particular aos profs do 1º ciclo), quer nas idades dos AA Interpreta a cult vigen-
(na mm turma pode variar dos 6 aos 14 anos de idade), no ele- te entre os profs: iso-
vado nº de AA por turma, p/ª ñ falar nas tão importantes difs so- lam-se pq têm receio
ciais, económicas, familiares , culturais e até religiosas. Individualismo dos de se expor
P/ª  além destes aspectos, os profs têm medo de mostrar o q se profs e medo de se ex-
passa dentro das 4 paredes da s/ sala: a maioria da cult dos porem
profs é de facto mt individualizada. [cont em 3.2.]

[cont de 1.2.] Na busca de melhora/º das práticas, há um processo Desenvolvi/º profis é Constata o q concorre Parece ter descoberto 
de cresci/º profis do docente, processo esse q qt a mim ñ tem fim. continuo p/ª o desenvolvi/º pro- a estratégia facilitadora 

  C/ a reflex posso estar + atenta a tds os AA e tento cd vez + criar fissional da s/ presença
condiçs facilitadoras de aprendizgs. O melhor exemplo são as Prof = facilitador das
metáforas q os profs [p. 19] os profs utilizam nas s/ PPs p/ª q os aprendizags
conteúdos sejam atingidos de forma + eficaz. [cont em 3.1.]

[cont de 2.3.] Ao longo da m/ docência,tt c/º prof de turma c/º su- Defende a "morte sim-
pervisora de estágiários, encaixo-me na maioria das vezes na Prof "autoridade" por bólica" progressiva do
categoria de intervenç de supervisão c/º autoridade (authori- ter + experiência supervisor
tetive), por ser + velha na profiss prof, por ter já alg experiênc
da docência (q eles ainda ñ têm), algs reflexs sobre o q correu Reflexs --> melhoria Acredita q essa reflex
bem/mal durante o dia q, s/ sombra de dúvida, me ajudaram a das PPs desenvolvida por eles
melhorar as m/ PP qd os ajudo a desenvolver e qd os desafio a tb os ajudará a mudar
fazerem algo q foge à regra m/ q lhes fará bem... [cont em 2.3.] e a crescer

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto: Sumário
O Desenvolvimento Holístico do professor - a competênica profissional.

Maria João Amaral 10



Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva
[p.20] [cont de 2.3.] Estou tb em formaç profis e por isso tento ade- Contexto da s/ formaç

quar-me ao q tenho pela frente. Por outro lado, o "bom senso" Flexibilid perante as A adequibilidade às Tem lutado sp por es- Interpreta e parafra-
 leva-me à categoria de intervenç + adequada à situaç q estou situaçs situaçs c/ q se depara tar atenta às situaçs seia as teorias adequa-
a viver. Esta sensatez da qual apelidada, existe devido ao auto- decorre do "bom sen- p/ª poder alterar fre- das p/ª suportar os s/
conheci/º q tenho de mim e à vontade de mudar (ou ñ) a m/ ati- so" q dizem possuir quent/ as s/ PP pontos de vista
tude pessoal e a m/ prática profiss.
2.3. Supervisão

[cont de 3.1.] "Imponho-a" por ter q dar cumpri/º a 1 det objecti- Supervisão impositiva Explica p q razão tem Confronta-se c/ a s/
vo pedag na m/ sala de aula. Faço isto por ñ poder ser de outra de actuar assim, m/ de- forma de actuar e ten-

   forma, (o cenário behav está subjacente a qq PP) embora esteja clara-se disponível p/ª ta compensar os esta-
 sp presente a qq hora, desde q eles o queiram. os atender sp q queiram giários c/ s/ presença
À medida q vão crescendo no à-vontade dentro da sala, nos Observação
conteúdos, pedagogias, etc, eu tento o + possível, ficar "enco-
lhida", p/ª ver as s/ capacids de resposta às situaçs q se lhes de-
param. [cont em 2.2.] Considera import q se

[cont de 2.2.] Há momentos em q vario as m/ categorias de inter- Flexibilizaç da s/ in- flexibilize a intervenç
venç consoante a situaç q tenho pela frente ou, quem sabe, pelo tervenç supervisiva
q sinto naq momento. [cont em 2.2.]

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Definição de desen- Esta definiç alertou-a Interpreta c/ um lingg

[p.17] Desenvolvi/º Holístico do Professor  é o s/ desenvolvi/º com- volvi/º holístico p/ª um aspecto rela- acessível o conceito
pleto, total, quer no campo pessoal c/º no profissional. [cont em cional entre a compt de desenvolvi/º 
2.1.] Definição de compet pessoal e profiss

Alarcão & [cont de 2.1.] A competênc profissional "desenvolve-se progressi- profiss - conhecs +
Tavres, 1987: va/ através da prática e a partir de uma base de conhecs, ter jeito = obras bem exe-
25  jeito e exercício e traduz-se em obras feitas, bem executadas." cutadas

[cont em 2.2.]
[cont de 2.2.] Ensinar é s/ dúvida 1 tarefa bastt complexa e, por A complexid do acto Retoma conceits já re-
 conseguinte, os profs têm de ter individual/, autonomia suficiente ensinar exige autonom feridos antes

p/ª tomar decisões flexíveis. Qd o fim do ensino é atingir o suces- e flexibilid
so real e efectivo dos AA, os profs devem ser encorajados a re- Defende a reflexão so- Pretende q os profs Cita/parafraseia s/ in-
flectir sobre as s/ pps PP (interacção dialéctica), devem ser en- Interacção dialéctica: bre a acção mudem o q esteve me- dicar texto e autor
corajados a mudar o q ñ esteve tão bem nesta ou naq altura da reflex sobre as s/ pps nos bem nas s/ PPs
aula, por forma a tornar as aprendizagens dos n/ aprendentes, PP --> aprendizags 
+ significativas. [cont em 1.2.] significativas

[cont de 2.1.] Segundo as categorias de intervenç dos superviso- Critca os supervisores
res de Heron (1973), c/º supervisora, uso (no iníco das PPs) o Intervenç degenerada q ñ atendem às carac- Interpretaç de Heron
poder de modo degenerado, ( autoritário /authoritarian) qd na supervisão estágs terísticas dos forman- distorcida
parto de uma agenda q ñ é a dos m/ estagiários. dos
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

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

Aula de 25 de 1.2. Auto-supervisão
Maio, 2001 1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

ñ diz 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 21] Nesta aula gostaria de partilhar apenas algs ideias q me

4 págs surgiram aqd da s/ exposiç: c/ a formaç, o prof formula ou re- Construç e reconstruç
formula a arte da docência - actualiza-se. Na formaç pretende- da arte da docência Acredita q a reflex e a
se q o prof se prepare p/ª a reflex sobre as n/ práticas, parti- [artistry?] partilha entre profs os
lhando-as c/ os outros. Vou falar precisa/ da questão da parti- Reflexão e partilha c/º leva a actualizarem-se
lha entre os profs e tentar relacioná-la c/ as relaçs intra-pes- formas de desenvolvi/º e a supervisionarem a
soais.  [!] [cont em 2.2.] s/ relação c/ o outro.

[cont de 2.2.] Creio tb q gr parte dos m/ colegas fazem formaç por 
se sentirem bem, por gostarem de estar (se é q alg dia se pode 
estar actualizado...) [cont em 2.2.]

[cont de 2.2.] O prof deve procurar 1 contínuo melhora/º da s/ PP, Compt profis e desen-
aumentando assim a s/ compt profis. Isto faz-me recordar 1 peq volvi/o profis Narra um episódio 
hist onde eu fui a infeliz protagonista. Data de há 4 anos, qd o pess 

  m/ IRS foi inspeccionado pelas Finanças. Acorri à secção [...] no 
   dia seguinte ao da chegada da cartinha "pedindo-me" q por lá 

passasse e q já agora, levasse tds as m/ facturas, declaraçs, etc, 
referentes ao ano ant, pq iria sofrer 1 peq inspecç.
Qd lá cheguei, deparei c/ uma fila enooooorme [...] esperei! 2h
e 45m, m/ esperei. Escusado será dizer q, eu já estava a ferver e
sabia q ao mínimo detalhe me ...saltaria a tampa. 

Foi o q aconteceu  [...] teve a infeliz ideia de comentar q eu tinha
demasiados recibos de acçs de formaç, aproveitando p/ª desan-
car nos profs: "O q os profs gostam é disto! Andar fora da esco-
la e dp pobres dos AA...." Ao q eu respondi: "Ao contrário dos Confronto de ideias Defende os s/ pontos
funcions das Finanças [p.23]  q por ñ procurarem formaç alg, divergentes qt à for- de vista relativa/ ao 
ñ sabem atender ning e mt menos utilizar um simples computa- maç de profs desenvolvi/o profis
dor..." (isto pq o vira a trabalhar num...tt lentidão! Ou seria ig- do prof através da
norância?" [cont em 2.2.] formaç
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 2.1.] Actual/ o ensino nas aescolas é 1 activid mt exigen- Ensinar é difícil Reitera as s/ crenças
te, c/ um progr a ser aplicado e q ao prof tudo se pede. P/ª além Individualismo da pro- relativa/ ao ensino e 
disso, os profs sentem medo de mostrar o q se passa dentro das fissão às dificulds q o prof
4 paredes da s/ sala. É sabido tb q a cult da maior parte dos  Medo da exposiça enfrenta
profs é, de facto, altamente individualizada

   Ñ há dúvida q tds os profs têm conhecs científicos q aplicam nas Conhec científico do
s/ aulas ao longo da carreira profiss. [cont em 2.1] prof

[cont de 2.1.] A pedagogia q 1 utiliza ñ pode ser a + adequada p/ª
o outro, pq os contextos escolares são s/ dúvida difs, m/ certa/ Diferenciaç pedag Apropria-se entre as
posso ouvir o q o m/ colega quer partilhar, fazer a m/ aprendi- estratégias disponí-
zagem, [p.22] tirar as m/ ilações e, dali retirar o q me dará + veis das + adeqs à s/
jeito em det situaç. [cont em 2.1.] pessoa

CATEGORIAS
Formaç de profs - o q entendemos por?... DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Contexto: Sumário
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[cont de 2.1.] Qt à partilha feita por nós, tb n~acontece tt qt seria

o desejável já q algs profs pensam q, por sermos profs, ñ pode- Partilha v  intolerância Critica atitude habi-
mos ter dúvidas,  nem podemos errar... Pior!... São capazes de tual de intolerância qt
olhar de lado p/ª o outro q perguntou c/º se escreve det pal, ou aos "ñ saberes" dos
corrigir um erro q está no acetato do formador, embora saibam profs
q é 1 situaç q pode acontecer-lhes tb. [cont em 3.1.]
2.3. Supervisão

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

[cont de 2.2] A partilha é mt subjec entre a n/ classe. Ela envolve e dificuld nas inte-
receber, aceitar, usar c/ humild, de solidarid dos outros e p/ª relaçs dos profs
c/ os outros. Se há colegas prontos s ajudar a aumentar a n/ª A exposiç aos outros
compet, tb os há q ñ partilham expers, estratégias, dúvidas, ca- ñ é fácil
minhos ou probls, por serem "sumidades invertidas", ou por es- Lingg metafórica 
tar c/ eles td mt bem... É por isso q o mundo ñ tomba: uns sabem agressiva e irónica
td e eu..."tb não"!
A partilha é um acto essencial/ humano. Existe desde os pri- Partilha é uma caract
mórdios. Por alg razão o H da Pré-História nosdeixou um lega- e dificuld nas inte-
do de pinturas.
O ensino é uma forma de partilhar conhecs pps. O prof partilha E/A são locais de par-
as s/ experiências, carinho, respeito, responsabilid etc, e o A tilha do conhec indiv
partilha as s/ vivências, conhecs, trabalhos, etc. A apredizg é q se tem do mundo
1 experiência vivida de forma individual (por cd 1 [p.24] cons- Papeis do prof e do A
truir e interpretar o mundo de forma pp), m/ o conhec é algo q na aprendizg
tem de ser partilhado. As s/ afirmaçs são no
Se queremos construir algo de bom e bonito c/ os Hs do futuro, Construç do conhec Discurso persuasivo sentido de alterar o 
devemos começar a partilhar. e do mundo depende Retoma o início da re- satus quo. Cita ....? Para  rematar
C/º Lurdes (E.R.) [?] in Sanches (1997) refere: "a qualid do en- da partilha flex e o s/ posiciona/º o texto e pa/ susten-
sino ñ se consegue espontanea/, nem c/ PPs e organizacionais relativa/ ao individua- tar as s/ teorias.
de  individualismo ou de isola/º " lismo e isola/º dos profs

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

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 8 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

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

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

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

[cont de 3.1.]Tds as tardes qd planifico as m/ aulas, faço 1 reflex
sobre c/º posso ajudar o m/ ª... q, tendo 11 anos, ñ concegue ler, Exemplica a s/ intenç
ñ consegue escrever correcta/ a + peq pal por sofrer de dislex- de se auto-avaliar per-
xia. Entender o q diz tb é 1 verdadeira aventura. manente/ c/ o relato de
É um garoto q ñ tendo capacids iguais às dos colegas, tem no 1 experiência diária
entanto revelado desenvoltura em qq assunto extra aula. Tds 
as tardes faço 1 avaliaç ao m/ desempenho versus capacid do... A reflex leva-a a alte-
e qts vezes na calda da noite, altero m/ 1ª intenç de aula do dia rar as s/ práticas
seguinte, por causa deste A . Mexi o q pude e a verdad é q este
A, pela 1ª vez está a frequentar uma equipa de apoio Psico-Pe-
dagg. Tem na m/ sala apoio individual e individualizado em cd Concretiza c/ exemplos
mo/º do dia q necessite de mim e [p.27] o melhor de td é q o ... diários c/ os s/ AA
já consegue ler mt melhor (embora ainda leia mal). Na escrita
o garotto tem ainda mt dificuld, escrevendo nos 4 sentidos da
palavra. 
Em Conselho de Docentes propus q o ...ñ fosse corrigido/ava- Intervenção a nível de Consegue alterar PPs Transforma algs PPs
liado c/º os demais. Assim ele escreve e eu traduzo ao lado o q AA c/ necessids espe- através dos órgãos intervindo no contexto
ele pretendia escrever. É um A excepcional, onde são notórias cíficas competentes adequado
compets (transferidas) q os melhores AA ñ têm revelado c/ tt
perspicácia. (Por outro lado, existe 1 outra A nesta mm escola, Apresenta tb 1 exper
a ..., a quem ñ consegui "chegar"; alg coisa na m/ docência q considerou 1 falhan-
falhou!) [cont em 3.1.] ço

[cont de 3.1.]  Recordo tb a ..., 1 A de 10 anos q encontrei n1 das
escolas por onde passei. Encontrava-se apenas de escolarid qd
devia andar no 4º ano. Recordo o s/ aspecto franzino e mt sujo. Caso de insucesso 
Recordo tb a s/ falta de tudo. escolar Narra uma experiência
Qd me apresentei naq escola, a A veio logo pegar na m/ª mala. pessoal
Prestou-se imediata/ a apresentar-me o espaço físico da escola.
C/ o passar dos dias apercebi-me q ela lia mt/º mal, ñ sabia 
multiplicar, dividir, decompor n.ºs, etc. Fiquei alarmada pq ela
ñ estava nem ao nível dos colegas q entraram p/ª o 2º ano, sem-
do repetente.

[p. 28] Comecei a avaliar  a situaç [...]. Tive q começar a pensar Outro caso de PP Enfrenta o caso c/º lhe
na melhor forma de ajudar a garota, o q ía ser mt complicd por Reflexão parece + adequado
estar inserida n1 turma de 20 AA, dos 4 anos de escolaridd. Intervenção a nível de
Coloquei-a perto de mim (ao lado da secretária). Reparei q vários contextos: es-
estava carregada de lêndeas e q passava a vida a coçar-se. cola, família, Junta de 
Dp comecei a dar conta q de tarde ela ñ "funcionava" nada, Freguesia, farmácia, 
ainda q me parecesse q de manhã ela ñ estava bem tb. Comecei Educadora, Assistên-
a "investigar" junto da Educadora o q se passaria por casa da cia Social, médico, café...

  ..., por ter a certeza q a garota ia p/ª a escola cheia de sono. Vim
a saber pela Educadora e pelo Presidente da Junta q era a + Funç Social da Escola
nova de 4 irmãos (q já trabalhavam fora) e q a mãe bebia até e do prof
se esquecer dos filhos.

Contexto: Reflexão sobre o Modelo de racicíonio e acção pedagg (Shulman, 1987)
in Tavares...)  [ñ o cita nem no final.

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Desloquei-me a casa da...(mãe da...) 1 dia à hora do almoço, 
p/ª q, a título da higiéne da filha, eu pudesse constatar a bebi-
da. E constatei. Foi horrível! Senti remorços por berrar c/ a ...
qd ela "pedia emprestados" os lanches dos colegas. Eufemismo p/ª salva-
Tinha de fazer alg coisa rapida/. Comecei aqui: fui à farmácia Cooperaç entre profs guardar a atitude da A
comprar 1 shampoo e em combinaç c/ a Educadora da localid de 2 níveis de ensino
lavávamos-lhe a cabeça p/ª q ela pudesse ter alg concentraç na contíguos
aula. Esta activid foi-se repetindo ao longo do ano pq a garota
ao fim de semana e nas férias ficava outra vez infestada de [...]

[p.29] "Chateei a A Social até à medula, por causa da garota. O Lingg metafórica des-
médico de família tb foi contactado por causa de 1 possível crever a s/ insistência
apoio à mãe da... Acabei por conseguir q a srª do café lhe desse junto de entidds res-
o almoço e o lanche (pagos pela Assistência Social), já q o peq ponsáveis
almoço era feito na escola:...e eu levava-lhe 1 pão de casa.
Na sala de aula, comecei a trabalhar individual/ c/ ela sp q po-
dia, o q ñ foi nada fácil! Transformei o m/ ensino  p/ª ajudar a .. Flexibiliza as s/ PPs 
passei a introduzir assuntos novos só da parte da manhã por adequando-as aq ga-
[...] colaborar  +. Os exercícios, as fichas e outras activids de > rota. Lingg metafórica p/ª 
concentraç passaram a ser feitas só de manhã "repartidas em descrever a diferencia-
tirinhas" (p/ª q as tarefas fossem menores). A ...no final desse ção pedagg q desen-
ano conseguiu passar  p/ª o ano seguinte, por mérito. Sucesso obtido volvia
A reflexão  foi feita ao longo do a desse ano: fui sp ponderando
se era melhor, se eu estava no caminho certo, ou o + indicado Reflexão através do 
dada a condiç daq mãe. Será q qd o ano terminasse a ...iria fe- auto-questiona/º Desejaria ser + drásti-
char-se, ou romperia c/ tds aqs cuidados? Corri um certo risco. Cosnciente do risco ca c/ a mãe, m/ as con- 

Qts vezes me apeteceu fazer alg coisa + drástica c/ aq mãe! M/ sequências sobre a 
era a mãe da...; era o q tinha. Distancia/º sobre o ca- garota, coibiram-na
Hoje já passou alg tempo (anos) e costumo  pensar: q fiz eu por so, m/ repetiria a exper
aq A? Fui mãe, amiga, berrei c/ ela qd era necessário, almocei Reflex sobre a reflex Modo consistente de 
c/ ela p/ª me certificar q comia, catei-lhe os piolhos... E se fosse na acção actuar
hoje?! O q faria?
Faria a mm coisa de certeza absoluta!!
2.3. Supervisão

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

[p.25] Por onde começar? [diagrama adaptado do Modelo de Ra-

ciocínio e Acç Pedagógica de Shulman (1987) apresentado em
Tavares...]
Penso q podemos começar em qq um dos pontos deste círculo, Fases de raciocínio e Ponto prévio à reflex
por ser a explicaç exacta da n/ª vida de prof e por tds estes acç pedagógica q vai realizar em segui-
passos convergirem p/ª o melhora/º //aperfeiçoa/º das n/ prá- da.
ticas.
Se eu reflectir sobre o m/ "ensino", qd faço as planificaçs, estou Avaliaç de estratégias "Ensino" interpretado
a fazer 1 avaliaç de qual será a melhor maneira de chegar a de ensino [Privada?] Retoma conceitos na- c/º aprendizg?
tds os AA s/ ter de baixar o nível de exigência. Sei q tenho de anterior/ referidos e
diversificar as activids e os caminhos. Auto-supervisão assumidos c/º PPs s/
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[p.26] Avalio o m/ ensino qd sei q esta estratégia me vai apoiar Decisão/escolha ba-

melhor q aq, por isso uso-a . seada no conhec ex-
Segundo Shulman, chego ao conhec compreensivo e transfor- periencial e nas teorias Lingg metafórica p/ª 
mo-me, ou seja, reconheço q este caminho é melhor q outro p/ª públicas e privadas definir a s/ transforma- A s/ lingg metafórica 
chegar a det object. + 1 vez está aqui subjacente a m/ preocu- ção profiss - "sumo de aponta para uma intenç

paç em tornar-me aquilo q eu costumo chamar de "sumo de la- laranja" dp de ter pas de alteraç/desenvolvi/º

ranja", já q ainda sou apenas o "sumo de 1 tangerina", embora sado por tangerina pessoal e profis
c/ "aspirações a laranja". Quero dizer c/ isto, q é assim q se 
se processa a evoluç da compt profiss. A auto-avaliaç do prof e Desenvolvi/º profiss
a s/ acç reflex podem de facto ajudá-lo a transformar/mudar a através da auto-ava-

   s/ atitude na acção pedag. [cont em 2.2.] liaç e acç reflex iva.
Sá-Chaves, [cont de 2.2.] Concordo cd vez + q [...] é mt/º import haver um dis- Lingg metafórica p/ª Aceita critica/ a pre-
1996 tancia/º reflexivo do prof p/ª q este vá subindo na escada ascen- Efeito de zoom descrever o processo sença e necessid do

dente da competência, tal c/º sobe na escala dos salários da paralelo do aumento efeito de zoom no 
carreira profissional [cont em 2.2.] da compt profiss e dos desenvolvi/º da compt 
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) profiss

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

(1999)
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 9 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 26 de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
Maio, 2001 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

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

[cont de 2.3.] Trabalhar c/ os 4 anos, ñ é tarefa fácil!... É neste Reitera as afirmaçs fei-
9 págs contexto q p/ª mim, o prof começa a desenvolver a "destreza ar- "Artistry " na traduç qd descreveu algs ca-

tística" de q Schön nos fala. É de facto nesta realidd q o prof de Alarcão sos da s/ PP
deve desenvolver capacids difs p/ª chegar ao mm fim.

Alarcão, 1991 Schön tem td a razão qd afirma q "artistry é 1 saber-fazer sólido, Intencionalidd do en-
teórico e prático, inteligente e criativo..." (Alarcão, 1991) pq sino
ao longo do dia, o prof primário (gosto mt + desta nomencla- Flexibilizaç das estraté- Mostra pref pela de-
tura), vai usando vários caminhos e sp c/ a mm intenç: promo- p/ª se atingir uma con- signaç de "prof primá-

   ver um ensino produtivo, onde o A esteja activo, motivado, aler- cepção de ensino pro- rio", embora ñ justifi-
  ta, reivindicativo. Rapida/ dou 1 ex: falar no conceito de "área" dutivo e envolvente que

p/ª tds os anos ao mm tempo. [cont em 2.3.] dos AA 
2.3. Supervisão Transversalid dos sa-

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto: Sumário 
Levanta/º das ideias e frases chavedos textos de Schön (1993) e de Shulman 
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Alarcão, 1991 [cont de 3.1.] Qd saem das escolas de formaç vêm preparados p/ª beres. Critica a política de es-

uma realidd q só existe na cabeça deles. A realidd real, do ter- Formaç Inicial em Por- colha das turmas p/ª Questiona os estágios
reno é bem dif. Por ex: as escolas superiores procuram turmas tugal os estagiários praticad proporcionados pelas
de 1 único ano de escolaridd p/ª os s/ estagiários. É lá q os s/ pelas escolas superio- ESEs
AA vão fazendo os s/ estágios... res de educação
Qd acabem os s/ cursos, estes jovens profs entram em sofri/º por Motivos de desencan-
3 motivos: desemprego, concurso a 1 nível de ensino q ñ é o s/ pela profiss Confronta a s/ pp ex-
e final/ já no terreno de batem-se c/ o probl das escolas q ficam Licenciaturas das va- Lingg metafórica p/ª periência, já narrada 
atrás do sol posto, c/ turmas onde estão inseridos os 4 anos de riantes descrever as dificulds acima, c/ a situaç q os
escolaridd. "É o sindroma de se sentir atirado às feras..." Ñ q os jovens profs en- jovens profs encontram

queria estar na "pele" destes jovens, embora nos [p. 33] primei- frentam qd são colo- na vida real
ros anos de serviço me sentisse no meio das feras (ainda q ti- dos
vesse um verdadeiro estágio no 1º ciclo!). [cont em 2.2.]

[cont de 2.2.] Isto reporta-me logo p/ª o último ano em q tive esta- Caso pessoal de sup
giários. A ...queria abordar as Unidds de área, m/ estava c/ re- de estágios
ceio por ñ saber o q fazer c/ o 1º e 2º anos. Qd me pediu 1 opi-
nião, induzi-a a trabalhar c/ os 4 anos, até pq o tema pode ser Conhec de desenvol- Exemplifca c/ 1 caso
abordado nos 4 anos. Colaborei no q ela precisou, dei-lhe algs vi/º curricular de sup realizada por 
pistas e a ...preparou-se. Fez 1 bela exposiç c/ jogos (q eu cha- si
de "tapetes coloridos") e q os garotos adoraram. Supervisão dialógica Lingg metafórica p/ª Questiona a atitude
Na reflx a supervisora do curso (Educaç Física) fez questão de ensinar conceitos do supervisor da ins-
mostrar desagrado e disse aos jovens estagiários q ñ era possí- Preparaç dos supervi- tituiç do ensino sup, 
vel fazer o q a ...tinha feito, caindo no erro de fazer 1 coment sores das escolas su- Critica a falta de prep m/ enfrenta-a 
acerca da m/ orientaç de estágio em relaç ao tema abordado. periores dos sups do ensino
Teve azar! [p. 34] "Correu mal" (c/º diz o m/ filho). Qd a ...me sup
telefonou contando o q tinha ouvido, eu devia estar mal dispos- Disfunç entre sists de Assume as s/ atitudes
ta, q nem esperei pela resposta. Às 16 fui ao Instituto e pedi p/ª Formaç Inicial em Por- repentinas
falar c/ a dita supervisora. tugal Confronta a supervi-
Conclusão: a senhora q nunca tinha feito qq esforça p/ª se reu- sora c/ as s/ estraté-
nir c/ os cooperantes, daq vez teve de me atender. Perguntei o q gias de ensino funda-
se tinha passado na reflex da tal aula (a q a senhora ñ assistira mentando-se no progr
m/ da quak eu tinha feito 1 relatório). Caiu na asneira de dizer oficial
a mm coisa: o 1º ano ñ podia estar incluído naq actividd por ñ
fazer parte do progr. Comecei a sorrir (c/ vontade de a morder)
abri o bendito progr e li: " Efectuar medições c/ unidds de me- T-P
dida de escolha livre ".
Ora eu posso pedir ao 1º ano p/ª pegar na unidd medida     , e Necessid de diálogo

   usá-la em figs geométricas por mim desenhadas, fazendo tapetes inter-institucional
coloridos. Dp posso perguntar-lhe qts quadrados pintou de azul, 

amarelo, vermelho, laranja, etc. e por fim mandar contar tds os
quadradinhs q pintou dentro da fig geométrica q lhe tinha da- Apresenta a estratégia Critica a atitude da su- Continua a questionar
do. Ñ corro risco nenhum de cometer qq erro científico ou de de desenvolvi/º curri- pervisora e a s/ prepa- a prep dos superviso-
ultrapassar o imite máx de nºs aprendidos (20). A senhora ñ as- cular utilizada raç p/ª supervisionar res das instiuiçs do
bia isto! E c/ este simples jogo tinham-se trabalhado outros um ciclo dif daq em q ensino sup
conteúdos c/º a área, a decomposiç e a composiç de nºs, as co- os AA deveriam ensi-
res, a lateralidd... nar [2º ciclo]
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[p. 35] A piada da questão veio dp no m/ Conselho Escolar qd 

soube a versão da hist contada por ela. Ñ era bem a m/, m/ dei-
   xei passar por vários motivos: tds me conheciam e ao m/ trab tb;

dp ela era nova nesta vida de prof... Tinha-se formado há 5 
anos em ...e c/o tinha ficado no desemprego resolveu fazer 1 Autenticaç da s/ teoria
mestrado em..., m/ de "artistry" ela n~sabia nada! E eu tb ñ, por
ñ saber q havia px q se dedicavam ao estudo destas peqs grs Interpreta as teorias 
coisas da m/ profis e até davam nomes àq q eu achava ser o m/ Conhec tácito apresentadas subja-
"feeling". [cont em 3.1.] centes às s/ PPs e 

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

Shulman, [p. 30] Texto de Lee Shulman

Palavras chave: Investigaç / Ensino / Conhecimento / Con-
1999 tribuiç académica / Portfólio / Desenvolvi/º Profissional

Ideias chave :Este texto leva-nos ao paralelismo entre o ensino
e a investigação : em vez do ensino recorrer ao conhec q resul- Investigaç contextua- Propõe q o ensino se-
ta da investigaç de outros, deveria começar a produzir o s/ pp lizada no ensino vestiguadoem context Interpreta de forma 
conhec através da s/ pp investigaç, no s/ pp meio  [e seja torna- pessoal o tx de Shul-
do público através de 1 portfolio, quer na investigaç quer no en- Avaliaç do ensino Lamenta falta de ava- man
sino] [compara as 2 situaçs] [No ensino]  pretende-se o mm [apro- através do portfolio liaç do ensino
funda/º, Reflexão, Análise, Avaliaç, Partilha] mas... Estas carac-

terísticas estão ausentes; tem sido considerado um: acto priva-

do, rara/ avaliado.
[p.31] Portfólio: surge c/º 1 processo operativo de fazer investi-

gaç no ensino (processo de registo); É uma paragem, uma que-
bra no ritmo, um distancia/º q proporciona reflexões e análises
+ sérias, + consistentes q vão potenciar mudanças efectivas
nas práticas. [Exemplifica c/ uma tabela]:

                                   PORTFOLIO

Desenvolv/º da compt                    Investigaç no ensino

profissional                                     

                                                          Contribuição académica:

                                                           - Pública

                                                           - Susceptível de análise

autonomia e liberdade da           - Susceptível de avaliaç

pessoa/profissional                  -  Acessível p/ª o intercâmbio

                                                                    entre a comunidade 

                                                                        académica

Schön, 1993 [p.39]  Schön e a formação de professores

Schön questiona três situaçs:
- Que competências deve a criança desenvolver c/ ajuda do prof?
- Que tipo de conhecs e de saber-fazer permite aos profs desem-

penhar o s/ trab eficaz/?
- Qual o tipo de formaç + eficaz?

Afirma tb q é notória a crise de confiança nos jovens profs pq a
s/ formaç inicial foi vincada/ desenvolvida n1 perspectiva de
ciência aplicada. [cont em 2.3.]
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[cont de 2.3.] Schön defende  q a formaç de profs deve incluir 1 Reflex sobre situaçs Sustenta as s/ PPs nas

forte componente de reflexão a partir de situaçs práticas reais . práticas reais teorias públicas
   Diz tb q a formaç de profs q a formaç deve deixar de der técnico- Crítica à supervisão

racionalista, pq se tem revelado inadequada. Se a formaç de 1 Diálogo reflexivo c/ a praticada pela super- Aceita critica/ q o diá-
prof for dialogante c/ a realidd, leva-o a ser reflexivo. Esta ca- realidade visora sobre a qual logo c/ a realid promo-
racterística desenvolvver-se-á, se  ao longo da s/ formaç  for narrou o episódio aqui Propõe q a supervisão ve a reflexão
orientado/acompanhado por 1 formador q seja conselheiro e Conceito de "coach" inserido tome a forma de acom-
companheiro (coach). panhamento do esta-

[p. 36] Assim o formador/conselheiro/companheiro: Justifica a s/ crítica c/ giário
      proporcina situaçs onde o A se confronta c/ 1 probl real, base nas teorias  aqui
onde há necessid de reflex p/ª o ultrapassar apresentadas q enqua- Interpreta Schön e 
      inicia e ajuda a compreender  a realidd q por ser nova, po- draram e legitimaram sente-se legitimada
derá apresentar-se caótica. as s/ PPs nas s/ PPs
O formando , por s/ lado, aperfeiçoa-se  constante/ c/ base no Auto-conhec do for-
auto-conheci/º . P/ª isso faz: mando, pela reflex, 
      construções pessoais, processo criativos; proporciona o s/ de-
      começa a ter uma visão reformulado do caos; senvolvi/º profiss
     faz reflexões dialogantes sobre o observado e o vivido;
     aprende a fazer, fazendo, q lhe permitirá saber agir em con-
textos difs.
Schön acredita q se isto suceder, o saber-fazer passa a ser in-
terno a quem está em formaç, ou seja, o formando ficará auto- Auto-implicaç Aceita este princípio
implicado  na s/ pp formaç. Ñ ficará a anos luz da realidd real enunciado por Schön
das n/ escolas (principal/ no 1º ciclo onde dentro de 1 simples
turma de 1 escola de lugar único, há 15,16, 17, ou 20 AA nos 4 
anos de escolaridd [p.37] sendo q algs ñ estão no 1º ano, m/ tb Confronto entre o Alerta através das teo-
ñ estão ao nível do 2º e assim sucessiva/). "O choque provoca- mundo interior do prof rias públicas p/ª uma Reflecte sobre a reali-

  do pelo confronto entre o mundo interior dos profs e a realidd q e a realidd causa me- realidd por si vivida dade c/ base nas teo-
Veenman, encontram no meio socioprofissional em q passam a estar inse- dos, frustraçs e inse- rias públicas.
1984, cit por ridos, provoca medos, frustraçs e insegurança, originando 1 gurança Adapta uma tabela de
Estrela, MT impacto q, longe de ser momentâneo, parece prolongar-se em Alarcão onde contra-
1997:57 ondas concêntricas n1 dia a dia qts vezes dramático" põe a formaç técnico-

[p. 38] Técnico racionalista: formandos desencorajados de serem racionalista e a formaç
activos; formador c/ respostas p/ª tds os problemas; o processo reflexiva
de desenvolvi/º requer simples/ a transmissão de conheci/ºs; de- formaç técnico-racio- Confronta duas pers-
pendência entre formando e formador; escola centrada no sa- nalista versus reflexiva pectivas de formaç de
ber enciclopédico, transmissãi e assimilaç; escola preocupada A perspectiva reflexi- profs
c/ os conteúdos da aprendizg. va está + de acordo c/

   Reflexiva - Encoraja/º p/ª aprendizgs activas: formandos envol- as s/ PPs
vem-se na resoluç dos probls; mudança de perfil do formador;
preparado e preparador p/ª 1 mundo em transformaç; formas 
variadas de trab de grupo cooperativo; valoriza o conhec q 
brota da prática; escola centrada nos objs e no processo de
aprendzg; escola preocupada c/ 1 perspectiva construtivista.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

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

Aula de 2 de 1.2. Auto-supervisão
Junho, 2001 1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

ñ diz 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 39] I - Descriç do probl escolhido pelo grupo : Insucesso esco- Descreve a situaç de Ñ toma qq posiç pes-

3 págs lar de 1 A de 9 anos, matriculada no 2º ano m/ a acompanhar o formaç desenvolvida soal, pois a reflex "em
1º ano de escolarid. na aula jeito de paródia" foi
Tem revelado um défice de atenç q se reflecte no s/ (in)sucesso fruto do grupo
escolar. Recorre sistematica/ à masturbaç, na sala de aula. C/º
ultrapassar o insucesso escolar e contornar o probl p/ª q ñ se
reflicta negativa/ na turma.
II - Razões de escolha do trata/º deste problema:

Optámos por ele, dada a s/ complexidd e por transportar temas
considerados ainda tabus, nomeada/ o prazer.

[p. 40] III - Questões: [elenca as questões colocadas]
[p.41] Reflexão em jeito de paródia...

- Como o n/ grupo "fugiu", ñ aplicando o modelo Quaker puro,
nas questões formuladas;
- Como os els do grupo formularam questões, deram sugestões
e trocaram opiniões c/ o detentor do probl (de acordo c/ o mo-
delo de Surrey)... Relata a activid de for-
descobrimos q acabámos de inventar um novo modelo de reso- maç proposta p/ª a au-
luç de probls, q se chamará Supervisão 1.01. la.
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Contexto: Sumário
Resoluç de problemas, segundo os modelos de Surrey e Quaker

Trabalho de grupo: "resolução" de problemas, segundo o modelo Quaker CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2 - Trab individual de aprofunda/º 
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
Reflexão 11 1.O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1. Autoconhecimento
Aula de 9 de [cont de 2.1.] São momentos deveras desesperantes e q vão con- Reflecte sobre o s/ Põe em causa o modo
Junho, 2001 tra o m/ tempera/º decidido, m/ dessa m/ decisão dependem ou- tempera/º decidido q ñ c/º ás vezes reage e 

tros condicionalismos. pode ultrapassar o q afirma ter necessid de
Realizada 1.2. Auto-supervisão interfere c/ outros se refrear
ñ diz 1.3. Intervenção (relação com o outro) condicionalismos

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
  Vou enunciar algs dilemas/probls [!]  c/ q me debato frequente/: Exs de dilemas/proble-

- C/º reprovar 1 A q revele grandes dificulds , embora seja em- mas c/ q se debate fre-
penhado e tenha vontade de melhorar; já ñ lhe basta o azar de quente/
ser dif?
- C/º trabalhar c/ algs pais dos m/ AA?
- Como trabalhar n1 sala "rebuliçada" e c/ os 4 anos ao mm 
tempo? Por onde começar?

[p. 43] - C/º conseguir gerir a sensaç da "matéria pendurada" por
 ter avançado no progr por exigência de sabe lá Deus quem?
- C/º devo reagir ao "sacanismo" de algs colegas de profissão?
- C/º aceitar 1 convite p/ª vice-presidente (opositora) de um
Agrupa/º , sendo q eu simpatizo c/ a Presidente em vigor?

  Tds estas questões são velhas e "reincidivantes", por se me repe- Estratégias contextua- É guiada pelo s/ bom Analisa a s/ pp estra-
tirem vezes s/ conta. Aqui, + uma vez, adapto a m/ decisão de lizadas de resoluç dos senso da situaç tégia de resoluç de 
acordo c/ o m/ bom senso da situaç. Devo dizer q houve situaçs problemas probls e diz q a reflex
q se fosse hoje te-las-ia resolvido de modo dif. [cont em 1.2.] sobre os resultados a
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) levaria hoje a alterar a
2.3. Supervisão forma c/º os solucio-

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

Estela, M.T. [p. 42]  Estrela et al (1997) consideram "c/º dilemas as vivências Conceito de dilema na
et al., 1997 subjecitvas (ñ as situaçs extternas), os conflitos interiores, co- literatura da especialid

gnitivos e práticos, ocorridos em contextos profiss e em relaç 
aos quais o prof equaciona 2 ou + alternativas (de acção e/ou
de valoraç)."
Acrescenta tb q "a dificuld de avaliar os possíveis ganhos e Incapacid de avaliar as Escolhe o texto ade-
perdas s/ q pareça haver uma forma racional de pesar as pre- premissas em confron- quando p/ª provar q
missas umas contra as outras (Harding, 1985) é geradora de to gera tensão emocio- o prof se desenvolve
tensão emocional e esta impele o prof a tomar decisões por for- nal q ajuda ao equilí- através da tensão
ma a obter um equilíbrio na s/ vida quotidiana" [cont em 2.1.] brio do prof no quoti- emocional inevitável
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) diano na s/ vida profiss

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Contexto: Sumário
1 - Distinç entre probl e dilema CATEGORIAS

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

Reflexão 12 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 22 de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
Junho, 2001 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
ñ diz [cont de 3.1.] Aproveitando ideias q me ficaram de Schön acres- Retoma conceitos já

cento q o caso vai ao encontro da formaç q ele pretende: par- apresentados antes e
5 págs tir de situaçs reais e práticas q necessitem de ser reflectidas on- relaciona-os c/ a cons-

o A/formando acabaria por aprender a fazer, fazendo. Já agora truç de um caso
transportando p/ª a filosofia da flexibilid, este fazer-fazendo 
traduzir-se-á em compts q o A/formando poderá transferir p/ª Interpreta a teoria pú-
diversas situaçs difs (aq a q eu chamo de "inteligência do mo- Reflexão na acção =" inteligência do mo- blica e cunha pals p/ª
mento") [cont em 2.2.] mento" se apropriar dela
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 2.1.] Na m/ escola, este ano, encontrei 1 A do 4º ano q re-
velava um "quadro" esquisito". Durante os s/ 3 primeiros anos Narra um episódio de 
de escolarid (segundo diziam os pais e outros EEs) odiava ir à sala de aula
escola... Chorava, gritava e td era motivo p/ª ñ ir. Este ano a
escola mudou de prof e por conseguinte a turma teve uma nova
prof: EU.
O ...nunca + chorou por ñ quere ir à escola, m/ ao mínimo ele Lingg metafórica p/ª
descarrilava e começava a chorar. Certo dia, reparei pela "mi- descrever o compor-
lésima" vez q ñ tinha feito os TPCs. Expliquei-lhe q os deveria Observação ta/º de A
fazer, por serem 1 forma de consolidar o q tínhamos falado no 
dia, etc e avisei-o q seria a últ vez q deixaria passar, pois da
próx vez teria de comunicar aos pais.
Durante o dia, na sala, o ...tinha c/º q 2 personalids e revelava 
1 insegurança de td o tamanho quer no s/ quotidiano, quer 

[p. 46] nas activids pedags. Ñ é necessário dizer q este garoto ñ 
   estudava nada e ao longo do dia ea-o demonstrando. Tal situaç
  aumentava a s/ insegurança e, claro, a s/ auto-estima declinava. Transiç ecológica su- Aceita a sugestão de 

A 1ª pessoa, q me foi ouvindo, foi o m/ marido q me aconselhou  gerida ñ resultou acção do marido
a falar c/ o padre da aldeia, pois poderia adiantar-me algo. In-
feliz/ ñ há capela ou igreja na aldeia e o padre da freguesi ñ 
consegui identificá-lo. Fiquei na mm.
C/º  o diálogo entre colegas da mm profis contribui p/ª romper Diálgo e partilha de 

   c/ o isola/º e p/ª a reflex conversei c/ algs colegas/amigos sobre probls c/ colegas
o ... Aconselharam-me a falar c/ a mãe. M/ c/º? Eu ñ sabia se o 
probl vinha de casa ou ñ... A colega do ano anterior tb ñ me 
ajudou pq ele c/ ela tb já era assim, c/ a agravante de ñ gostar
da "escola dela".
+ 1 vez, o garoto ñ fez os TPCs e tal c/º tinha prometido, redigi Acautela as s/ conclu-
um peq recado aos pais [...]  O ...aceitou bem o facto (pareceu- sões rápidas
me..., adoptando aq personalid forte q às vezes lhe via) e pouco

   dp ficou mt calado. Pela hora do recreio, fui dar c/ o ...a chorar.

Contexto: Sumário
Metodologia de casos

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Perguntei-lhe p q chorava. Respondeu-me q estava aflito pq o Questiona o compor-
pai lhe ia bater c/ o cinto. Pensei logo: m/ esta gente é doida? ta/º dos pais do garoto

  Bate-se c/ um cinto em situaçs tão "leves"? Q farão qd souberem por causa de 1 situaç
q o garoto está a fumar ou q...? Fui perguntando se era comum tão "leve"
o pai castigá-lo daq [p. 47] forma, ao q ele me respondeu afir- Contexto de vida fami-
mativa/ e q qd tinha fractirado o dedo, em Novembro, ñ tinha liar da criança
dito nada aos pais por medo.
Q descobri eu? Descobri q aq criança vivia n1 ambiente de re-

   cursos económicos razoáveis, tinha um irmão + velho, insulino- Conhec dos AA
dependente. Descobri tb q a avó materna se tinha suicidado e o
... (na altura c/ 7 anos), q a adorava, viu-a pendurada (termo
aplicado por ele estando a fazer-se forte + 1 vez, c/º se aquilo ñ
fosse nada) e q o avô vivia c/ eles e q gostava mt de beber, fa-
zendo umas "tristes figs" c/ os netos, nora e filho. Por alt do 
suicídio, o garoto foi apoiado por 1 psicóloga m/ os pais che-
garam à conclusão q as sessões lhe faziam + mal q bem e por 
isso retiraram-no das consultas.
Emocionei-me c/ este garoto e a verdade é ñ fui capaz de o con- Emociona-se c/ a hist
fortar tão bem c/º queria, por estar apalermada. do A e fica "apalerma-
Nas entrelinhas descobri q o ..tinha e tem medo de perder os s/ da" incapaz de agir
familiares, preocupando-se c/ tds eles. Ficou afectado qd o ir- criança frágil
mão partiu os óculos, ou então qd o pai comprou um carro no-
vo. Qq razão "abana" o ...
Fiz então 1 contrato c/ este aluno. Eu ñ diria nada aos pais se Contrato pedagg Altera a s/ atitude face
ele prometesse q, dali em diante, faria sp os TPCs. Eu assinei e ao q descobre ser a 
ele assinou tb. Ele cumpriu a s/ parte e eu tb. vida familiar do A
Conversei c/ a mãe as m/s preocupaçs, c/ as insegurançs do...
Confirmei algs das m/ preocupaçs, pedi alg atenç p/ª [p. 48] o 
garoto por forma a poder atingir alg  equilíbrio emocional, da- Utiliza algs das teorias
do q é 1 miúdo mt sensível e tive a ousadia de perguntar se lhe Confrontação Interpreta o silêncio discutidas em aula p/ª
batiam. Senti q a senhora me ouviu por ñ ter negado. Avalia os s/ pps com- c/º confirmaç descrever a situaç e 
Ela pp se tinha apercebido já q o filho nunca + foi o mm desde prta/ºs  actuar
a morte da avó. Aconselhei-a a ser compreensiva  e deixar q o
...fizesse algs asneiras por ser apenas 1 miúdo.
Surtiu alg efeito esta conversa pq ao longo do ano o ...foi desa- Conhec psico-pedag
brochando mt lenta/, embora as marcas lá permaneçam. O ...
ainda ñ conseguiu superar a morte da avó; ainda sonha mts ve-
zes c/ aq q viu. Aq parte da vida dele bloqueia-o emocional/,
ainda hoje.
Ao longo do ano foi-me confidenciando outras coisas imports
p/ª ele. Tornámo-nos amigos m/, qd o convidei p/ª ir a m/ casa
p/ª passar 1 tarde e 1 noite (tal c/º fiz c/ outros AA), pronta/ se
negou a acompanhar-me.
Forcei-o a ir à visita de estudo da escola. Senti q ñ se divertiu e Interpreta as atitudes
vi q ñ me largou 1 segundo, c/ o medo de nos perder ou de ser do A à luz de alg teo-
esquecido por nós e deixado p/ª trás em qq lado... O ...ainda ria sobre psiquiatria e
sente 1 enorme  angústia pela perda da avó, angústia essa q  de desenvolvi/º psi-
ainda ñ foi contornada. cológico 
2.3. Supervisão
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3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
[p. 44] Caso  constitui 1 processo activo de aprendizagem, onde Definiç de "caso" Simplifica a teoria Interpreta de modo 

se aplica teoria já apreendida, e sp n1 atitude activa... Implica pessoal a teoria apre-
interpretaç de teorias q resultam do vivido por nós, na n/ª vida sentada sobre o as-
de profs. Permite a reflex e o questiona/º sobre det situaç. sunto.

   É a forma c/º nós contornamos det situaç e nos saímos bem ou Trata/º da situaç narra-
mal. Por s/ vez, coonforme Lee Shulman (1986), esta situaç é da 
descrita, explicada, partilhada, interpretada, discutida e re-
construída (de forma a encaixar) por cd 1 de nós, da mm forma Parafraseia Amaral, 

   ou de forma + acrescentada, consoante as n/ expers e contextos. 1998 e Shulman
 O caso só o é, se for descrito, caso contrário é mera/ 1 aconteci/º

Nóvoa, 1992 "Com esta estratégia, o prof apresenta 1 caso q + ñ é q 1 situaç Caso = narrativa pro-
de ensino, onde se descrevem pormenoriza/ as características fissional Cita Nóvoa, 1992
pedagógicas do contexto (escola, família, aula...) e as caracte-
rísticas pedags da situaç."

  C/ o caso o prof adquire competências, a partir da s/ auto-impli- Desenvolvi/º profiss
 nas activids planeadas e desenvolvidas por ele, activids essas proporcionado pela 
q serão facilitadoras dos processos de E/A construç de casos, a

[p. 45] O caso tem afunç de propiciar a reflex e o debate, ajudando os profs a desen-reflex q essa construç
volver destrezas de análise crítica e de resoluç de probls. [cont implica e o debate q 
em 2.1.] pode desenvolver
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

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

Reflexão 13 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
Sem data [cont de 3.1.] Parece-me q esta citaç foi feita propositada/ p/ª a Identifica a formadora Aceita a estratégia de Interpreta a citaç p/ª 

formadora, aquando da defesa da s/ dama: Supervisão na citaç de Rogers. formaç utilizada. avaliar a formadora
3 págs 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

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

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
[p. 49] Encontrei num dos livros q foi consultado ao longo destes Investigação

Ontoria et al. meses da autoria de Ontoria et al, 1994, algo c/º isto: distinç/
1994   contraposiç entre aprendizagem memorística e aprendizg signi-

ficativa .

Contexto: Conclusão sobre a construção do portfolio e sobre o q ele significou
para si

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Em relaç à 1ª , Novak(1985 cit por Ontoria, 1994) diz q as  no- Conrapõe2 conceitos
vas informaçs se associam aos conceitos já existentes na estru- de aprendizagem p/ª 
tura cognitiva do ind, havendo por isso 1 interacç mínima ou  inserir n1 deles a ex-
nula entre a informaç adquirida e a já armazenada. "A incor- periência de formaç
poraç dos conhecs novos produz-se de forma arbitrária. Ñ há vivida
intenç de os integrar na estrutura cognitiva."
Pelo contrário, na aprendizg significativa dá-se ou procura-se
dar "sentido ou estabelecer relaçs entre os novos conceitos e Conceitos de aprendi- Contrapõe conceitos
os conceitos já existentes". Há aprendizagens significativas sp zagem memorística e Cita os teóricos p/ª ex- opostos de aprendizg
q se podem relacionar/transferir as novas aprendizagens p/ª significativa plicar o q lhe aconte- nos quais há ou ñ en-
outros campos completa/ difs, por já estarem prévia/ assimila- ceu c/ a construç do volvi/º activo do suj q
dos, interiorizados. A aprendizg significativa é um processo portfolio aprende
pessoal e activo. [cont em 4.1.]

[cont de 4.1.] A aprendizagem significativa é um processo pessoal
Rogers, 1997: e activo por haver uma relacionça do novo c/ o já existente.
90 "Libertar a curiosidd, permitir q as px evoluam de acordo c/ os

s/ pps interesses, despoletar o sentido da indagaç, abrir as px 
às questões e à exploraç, reconhecer q tudo está em processo
de transformaç, ainda q nunca se atinja nada de uma forma to-
tal..." [cont em 2.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[cont de 3.1.] Foi o q me aconteceu ao longo destas aulas, à medi- Portfolio - narrativa 

da q me fui abeirando do significado e da import do Portfolio. auto-biográfica de
Ouvi, participei ao longo das aulas, relacionei c/ o meu EU episódios pess ou/e
(pessoal e profiss) e transferi por quase sp me ter ocorrido alg profissionais
passagem da m/ vida. [cont em 4.3.]

[cont de 4.2.] Descobri q gostei de fazer o m/ diário (sim, o portfo- Objectivo do portf foi Sente-se bem c/ o q Altera a s/ posiç face 
lio tb é 1 diário...)! Ouvi-me a mim mesma; abri os m/ senti/ºs de atingido escreveu e c/o escre- à construç do portf
coragem, desafio, medo, desalento, por vezes, e até dei algs opi- veu
niões escritas (coisa rara!). [cont em 4.3.]

[cont de 4.3.] Peço desculpa pela m/ rabujice e franqueza. São 2 
defeitos q têm vindo a piorar c/ a velhice. [cont em 3.1.]
4.2. Dificuldades  

[cont de 4.3.] Barafustei por me senti impotente e por ñ saber c/º
iniciar. Reflectir já o fazia mental/. [cont em 4.1.]
4.3. Valor formativo (vantagens)

[cont de 4.1.]  Reconheço q fui levada a construir o m/ conhec pp;
estive [p. 50] interessada em associar o q me ficou (por ter sido
significativo) à m/ PP. [cont em 4.2.]

[cont de 4.1.]  Percebi q houve alterações em mim. Desde sp tive
medo de falar em público por achar q nem sp dizia o q o outro
queria q eu dissesse.Qd entrei p/ª este curso , o m/ melhor ami-
go comentou q deveria repensar esta entrada por estar subja-
cente o falar p/ª 1 público...na formaç de formadores. Descobri
q perdi o medo o q me deixa feliz. [cont em 4.1.]
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Conceição Cardoso Portfolio: Da Prática à Acção Reflexiva

Introdução na capa: "Os profs vivem tempos difíceis e paradoxais. Apesar das 

críticas e das desconfianças em relação às s/ competências profissionais, exige-

se-lhes quase tudo. Temos de ser capazes de pensar a n/ profissão."

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

Reflexão 14 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

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

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

12 págs 2.1. Formação (curso ou outra)
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Contexto: Trabalho de apofunda/º  - Formação /desenvolvi/º profissional

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral 26



Gizela_Análise_Portfolio Página 1

facilitar a organização dos extractos de texto transcritos para a segunda coluna.

Como me apercebi, e confirmei na leitura dos questionários e dos portfolios, que a estratégia de tirar apontamentos em páginas de côr diferente, que corresponderiam a três tipos diferentes de 
discurso (novidade, confirmação e aprofundamento), tinha constiruído uma dificuldade, abandonei essa estratégia, dando-lhes liberdade de tirarem os s/ apontamentos como se sentissem mais 
capazes.

1. Apresentação da Autora: 
Inicia o seu portfolio com um poema de Gomes Ferreira: que é em si uma espécie de apresentação do seu modo de estar na profissão e que se liga a alguna dos docs teóricos a que teve acesso 

durante a formação: Do que sou
Ao que penso
Paira um voo (Homem: não tenhas vergonha
Suspenso... De ser pântano como eu

O pântano é que sonha
Mas tão subtil A nuvem do céu.)
Que nem ata
O pântano vil
À nuvem de prata

A apresentação directa de si própria só surge no meio do portfolio (Reflexão  n.º , p.    )

A seguir ao poema e datado de 9 de Junho de 2001, mais ou menos um mês antes de terminar o portfolio, surge o seguinte anagrama da palavra PORTFOLIO: Para ajudar a reflectir // 
Organizar o pensamento, // Reconstruir o Saber // Transformar o amanhã. // Fazer e saber-fazer // Onde o próprio aprendente // Liberta a pessoalidadde, e o // Inacabamento consciente // 
Opera a tua Competência!
As expressões escritas à frente de cada maiúscula dão-nos conta da sua conceptualização de portfolio e de algumas das vantagens que podem ocorrer através da s/ construção.

Contexto: Desenvolvimento da aula:
* Após uma breve apresentação, a professora pediu-nos que nos apresentásse-
mos um a um, indicando as motivações para a nossa escolha do Curso de Super-
visão, enquanto "ela" tirava notas.
* Foi-nos pedido que recorrendo à metáfora, caracterizássemos o processo de
supervisão a que fomos sujeitos no nosso estágio na Escola do Magistério, foca-
lizando essencialmente a figura do(s) nosso(s) orientador - agora supervisor -, e
nós próprios no papel de supervisandos.

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas 1) Conceptual 2) Sócio-Afectiva 1) Transformadora 2) Interpretativa 3) Reprodutora
A. A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 1 1.1. Autoconhecimento
1.2.Auto-supervisão

Aulas de 7 e 1.3. Intervenção (relação com o outro)
27 de Março 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais Formaç exterior pro-
de 2001  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção porcionada pela insti-

2.1. Formação (curso ou outra) tuição Formaç Incial
Realizada em [cont de 2.3.] Aluna finalista enviada pela EMPV, participei nu- Supervisor = inspec-
28 de Março ma série de conferências sobre Freinet, em Lisboa, na Fundaç tor na conotaç negat q
de 2001    Gulbenkian, e recordo um episódio ali ocorrido q logo me aler- acompanhava as fun-

tou pa/ o papel assumido, e que ainda desempenhavam, os en- ções desempenhadas
3 págs tão inspectores escolares c/o supervisores.  [cont em 2.3.]

Portfolio C 2 - 19                                         Formando/a: Gizela Maria Pinto Rocha

Portfolio organizado em torno das aulas, começando cada uma pelo sumário da sessão ou por uma breve descrição do conteúdo da mesma. Não o paginou, pelo que eu o fiz manualmente, para 

CATEGORIAS
A -DIMENSÕES B - ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

[p.10] Da exposição e enquadramento das metáforas do nosso su- Perplexidade perante
pervisor  e de nós supervisandos , nos cenários de supervisão Metáforas atribuídas a interpretaç diferente Interpreta a situação
estudados, o que mais me impressionou e me fez pensar foi: aos intervenientes na dada pelos colegas de vivenciada na aula 
* a visão diversificada e muitas vezes antagónica, de pessoas q supervisão de estágio turma ao mm fenóme- no s/ modo peculiar. 
viveram na mm época, foram sujeitas ao mm estágio, na mm ins- dão perspectivas anta- no - a Formaç Inicial Parece haver uma 
tituição. gónicas do mm pro- certa "revolta" rela-
Enquanto q uns se referem a esse estádio de s/ vida, ao proces- cesso e na identificaç tivamente a essas in-
so e aos supervisores, c/ amargura, ressentimento e até revolta, dos cenários supervi- terpretações, embora
para outros a visão é mais positiva e optimista. sivos onde as práticas as justifique nas ca-
* O pp reenquadramento nos cenários é diferente. Muitos refe- de suervisão vivencia- racteríscas idiossin-
rem essencial/ o cenário artesanal ou behaviorista, outros já das se inseriam, resul- cráticas de cd for-
identificam aspectos de outros cenários, perspectivando um- tante de vários facto- mando
danças de posturas e novas concepções de Supervisão, e do pp res de carácter identi-
ser supervisando. tário
Julgo q isto acontece pq o sentir e a opinião de cd estagiário é
formada por um conj de aspectos, desde logo:
* A nossa personalidade, as nossas atitudes perante as situa-
ções, os n/ valores e crenças.
*Cd estagiário é uma pessoa em desenvolvimento e por isso ar-
rasta consigo um passado de experiências, transporta expecta-
tivas e desejos para o futuro q lhe moldam as opiniões.
* As nossas expectativas e desejos
* A maioria ou menor capacidade de assimilação e percepção
das coisas. 
Na tentativa de enquadramento do meu processo de estágio e Enquadrou o seu está-
da minha metáfora, identifiquei elementos dos vários cenários, em diversos cenários,
que pela sua conjugação, na sistematização estudada poder- pelo que aponta para Atribui esse eclectis-
se-ia classificar de outro cenário possível. um "outro cenário mo ao contexto polí-
Como eu vivi a passagem do antes e pós 25 de Abril, inevitavel/ possível" que identifi- tico português da re-
isso repercutiu-se no estágio. ca como eclético volução de Abril

[p. 11] Numa primeira fase, predominaram a imitação artesanal e
behaviorista, para na 2ª fase se pretender um ecletismo das vá-
rias teorias, c/ destaque para as Piagetianas e de Freinet, em- Piaget e Freinet pode-
bora ñ houvesse gr consistência, pq mt coisa nova se queria en- riam ter estado na ori-
tender e experimentar, dando campo à germinação de algo no- gem das alteraçs sem-
vo, no sentido de uma perspectiva de desenvolvi/ pessoal, crí- tidas rumo a um de-
tica e interventiva. senvolvi/o pessoal, 
Desenvolveu-se (evolui assim) : crítico e interventivo
* Da mera observação do modelo do prof q demonstrava para Imitação artesanal Considera q o proces-
ser imitado. so de supervisão a q
* Acompanhamento pelo supervisor na planificaç de aulas, de- A supervisão a q es-  esteve sujeita foi de-
finiç de objectivos e aplicação das teorias. teve sujeita tb fazia a monstrando uma cer-
* Observação da aula pelo supervisor e outros estagiários. ligaç toria-prática ta evolução
* Crítica participada entre o supervisor e estagiários, c/ possi-
bilidadde de contra-argumentação do A
* Grande preocupação na motivação das crianças.
* Alguma abertura à inovação até no ultrapassar as directri-
zes da supervisora.
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* Apelo à abertura da escola ao mundo exterior. [cont em 2.1.]
Aluna finalista enviada pela EMPV, participei numa série de
conferências sobre Freinet

[cont de 2.1.] Hoje a supervisão é um conceito mais alargado, q se Supervisor, facilitador Interpreta a concepç
quer q perca a conotação negativa de outrora, onde o supervi- do desenvolvi/o do de supervisor apre-
sor se apresenta c/o um facilitador, uma pessoa mais experiente supervisando por ser sentada por Alarcão
e informado e q orienta, ajuda , e influencia o supervisando a + experiente e informa- e Tavares (1987) con-
aprender e a desenvolver-se do siderando-a + adap-
Considero q esta nova concepção de supervisão é mais ade- Este novo conceito de tável às escolas de
quada à escola dos nossos dias.  [cont em 3.1.] supervisão é  + ade- hoje

3. As Teorias (Públicas/Privadas) quado às escolas de 
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) hoje, como o demons-

[cont de 2.3.] Ao pretender-se libertar a escola do peso do apare- A autonomia das es- tra ao sugerir algs no-
lho burocrático, dando-lhe autonomia e poder de auto-regula- colas, c/ abertura ao vos supervisores a 
ção, c/ partilha de poderes, q seja um espaço de prática demo- exterior não se compa- existirem nas escolas
crática e de multiculturalidade c/ ao abertura ao exterior, ñ fa- dece c/ o anterior con- e nos agrupamentos
zia sentido a antiga acepção de supervisão. Daí q a supervisão ceito de supervisão. 
de hoje, se queira a diferentes níveis: numa dimensão vertical Conceito novo, alar-
ou horizontal (por ex: entre pares), [pág 11] enquadrando-a gado à Escola, à Co-
num contexto não só das práticas na sala de aula (micro-siste- munidade e ao Mundo
ma), mas alargando-a à Escola e esta à Comunidade  e ao 
Mundo.

[pág 12] Podem assim existir diversos tipos de supervisão c/o for-
ma de melhor organizar as respostas/acções educativas da es- Perspectiva ecológica
cola, tendo em conta as transições ecológicas de Bronfenbren- de desenvolvi/o hu-
ner no desenvolvimento integral e harmonioso do Homem. mano de Brofenbren-
A título exemplificativo e mera sugestão: ner Propõe alterações em
Na Escola: matéria de supervi-
- Director de escola são, exemplificando
- Coordenador de escola, de ciclo os contextos onde 
- de um grupo de trabalho deverão surgir os no-
- de um projecto de escola vos supervisores no
- de pra t́ica pedagógica na sala de aula contexto alargado de
No Agrupamento: supervisão
- Assembleia de Escola
- Comissão Executiva
- Conselho Pedagógico
- Departamentos curriculares
- Conselho de docentes
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  

[p.3] (fora do q considerou "reflexão") As coisas não correram mt Fora do q considerou
bem nesta primeira aula! "reflexão"
Qt a mim, - e a título de desabafo, já me pedem para fazer um Crítica à estratégia de
exercício catártico, escrevendo - senti-me forçada a apresen- apresentação dos els
tar-me, assim c/o as motivações q me levaram a inscrever em da turma
Supervisão (tanto + q estava doente)
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[p.6] (fora do q considerou "reflexão") No 1º semestre... O modelo Crítica da imposição
avaliativo adoptado por negociação entre formandos/AA-pro- do portf c/o instru/o
fessores, foi o de trabalho de grupo. de avaliaç, por compa-
É-nos agora proposta/imposta uma nova forma avaliativa: a ração com o 1º semes-
realizaç de um portfolio reflexivo e + um trab de aprofunda/o. tre - trabalho de grupo
Logo ali, na aula, fui-me interrrogando pq estávamos a reagir Aceita as vantagens
tão mal à ideia do portfolio? Eu compreendia as razões apre- apresentadas para o
sentadas [elenca as vantagens por mim apresentadas relativa/ uso do portf, mas...
às outras formas de avaliação] [cont em 4.3.]

[cont de 4.3.] Porém o sentimento de rejeiç persiste. o senti/o de rejeição
Terá só a ver c/ uma postura "preguiçosa", de comodismo e de pela turma persiste
acomodaç à rotina, falta de abertura de espírito ao q é novo,
receio da autenticidade e do confronto c/ as n/s experiências, Justifica esta rejeição:
medos e receios, [p. 7] fundados em juízos pré-concebidos, ou comodismo e rotina;
consequência dos boatos sobre a dificuldadde da realizaç do falta de abertura de es-
portfólio? pírito à novid; boatos
Ou derivará tb de factores, c/o por ex.: falta de tempo por exer- da dificuld da tarefa;
cerem a docência e estarem a frequentar um curso em horário falta de tempo; dificul-
pós-laboral...gr esforço e prejudicando as horas de descanso? dades relativas à escri-
Antevisão de uma activid q exige esforço pa/ além da habitual? ta e tirar aponta/s; fal-

  Dificuldade relativa/ à escrita + a dificuld de de tirar aponta/s? ta de apoio da forma-
Receios e insegurança...algo novo...base de uma avaliaç quan- dora e suas conseqs.
titativa q por falta de tempo ñ permitirá algs dos aspectos q 
considero positivos...acompanhamento pela formadora, escla-
recimentos e novos reencaminhamentos. [cont em 4.3.] Corre-se
o risco de enveredar por um caminho e seguir até final e só qd 
da classificaç/avaliaç, verificar q ñ era por ali. Mas já é tarde. 
E então onde está o efeito positivo do portfólio? E as situaçs de
desigualdade...maior ou menor disponibilidade de tempo, já q Critica a desigualdade
nem todos os formandos exercem funções lectivas ou são titula- de tempo disponível
res de turma?
"...passei o domingo a fazê-la" Levará isto a efeitos positivos, a
mudanças efectivas e duradouras nos comporta/s, transforman- Questionamento da 
do-os assim em profs reflexivos? formadora
Tenho algumas dúvidas?

[p.8] Ocorrem-me 3 perguntas: 
1-Se nesta caminhada de descoberta e construção, q deverá ser Não aceita q no final: Pretende q se altere
o portfólio, onde o formador tb está presente, até pela melhor 1-só o formando seja a situaç de falta de 
ou pior forma c/o orienta td o processo formativo das aulas, pq avaliado; 2-as refle- feedback
é q no final só o formando é avaliado? xões ñ sejam partilha-
2-Estas reflexões individuais e q ñ são partilhadas c/ a turma,ñ das c/ a turma; 3-p/a q
induzirão a um fecha/o do prof c/o profissional sobre si pp, as serve tornarem-se re-
s/ práticas, os s/ valores, as s/ crenças c/ a consequente desva- flexivos nestas cir-
lorizaç do papel do grupo, c/o apoio ao crescimento uns dos cunstâncias?
outros? p/a estar permanente/
3-Pretende-se q através do questiona/o constante o prof seja vigilante, ser + autó-
um prof reflexivo, q oriente e desenvolva a s/ prática. Mas p/a nomo e menos subser-
quê? viente à carreira de
Só se for pa/ estar permanente/ vigilante, ser + autónomo e as- funcionário público?

  sim menos subserviente ao esquema carreirista do funcion públi-
co.
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Mas como reflectir s/ tempo pa/ a reflexão? Sem um tempo pa/
maturação, assimilar conceitos novos, fazer enquadramentos...
Não se poderá cair numa ilusão de reflexão?
4.3. Valor formativo (vantagens)

[cont de 4.2.] Em suma, c/o alguém disse "uma estratégia de deso- 
 cultação, para ajudar a pensar" [cont em 4.3.]

[cont de 4.2.]...algs dos aspectos q considero positivos...acompa-
nhamento pela formadora, esclarecimentos e novos reencami-
nhamentos.                                                                            

[p. 6][cont de 4.2.] - instrumento de avaliaç alternativo; forma de  conheci/o sobre ava-
   estruturar e clarificar o pensamento através da escrita; catarse; liação

mais capaz de captar a forma dinâmica, a complexid dos fenó- conheci/o sobre refle-
menos (altos e baixos), flutuações do cresci/o e saber pessoal xão
do formando na relação formativa; permitir intervenções regu-

  ladoras atempada/...possibilitando resultados + positivos; levar
à reflexão continuada, assumindo a hipótese de desenvolvi/o
pessoal e profissional de cd formando; mecanismo de selecção enfoque no essencial
q em cd aula ou acerca de det assunto, apreenda o essencial,
eliminando o q ñ acrescenta nada de novo; permitir q o narra- conhec sobre narrati-
dor, narrando, se narre, ou seja, c/o forma de auto-conheci/o e vas auto-biográficas
de auto-revelação, sendo c/o q um processo de auto-confrontaç
onde cd pessoa se vai auto-investigando e corrigindo

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

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

Aulas de 4 1.2. Auto-supervisão
e 5 de Maio 1.3. Intervenção (relação com o outro)
de 2001 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
30 de Junho [p.13] Nestas duas aulas abordámos mts conceitos, algs já n/ co- Conhec do currículo
de 2001 nhecidos por terem sido tratados noutras disciplinas no 1º sem.

Ocorrem-me c/o ideias essenciais a reter: Alterações devidas às
-As mudanças conceptuais de currículo têm sp a ver c/ as mu- mudanças sofridas pe-
danças nas concepções q a escola sofreu ao longo dos anos, la escola e sociedade
motivadas pelas modificações da sociedade.

4+2 págs -De uma concepção behaviorista passa-se pa/ uma concepção Concepç behaviorista
construtivista, [cont em 2.3.] --> construtivista

1. Conceitos de currículo
2. Função socialmente curricular da escola
3. Projecto Educativo versus Projecto Curricular
4. Um modelo de Organização de um Projecto Curricular

Contexto: Sumário

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral



Gizela_Análise_Portfolio Página 6

[cont de 2.3.] No decurso, desta aula, fez-se a inter-ligação c/ a Considera haver uma Interpreta a repetição
 disciplina de Metodologia, sendo visível pelo menos para mim, Ligaç à discplina de estrutura lógica nesta de conteúdos c/o si-
a estrutura lógica do curso nesta área. Metodologia área, no curso nal de um currículo
3 - Relativa/ a tds estes assuntos, julgo q mts destes conceitos e Põe em causa a falta coerente no curso
entendimentos, ainda ñ são conhecidos ou assimilados pela ge- de conhec dos profs
neralidade dos profs. [cont em 2.3.] na área do currículo
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) Transições ecológicas

[cont de 2.3.] A importância dos sistemas contextuais (macro-sis- e s/ influência nas no-
tema, exossistema, meso e micro), as transições ecológicas e a vas concepções de 
s/ influência nas novas concepções de E/A, escola, currículo, E/A, escola, curric, 
avaliação, supervisão avaliaç e supervisão
-O Currículo Nacional, definidor de perfis de competências,c/o Flexibilizaç curric (cur-
orientação geral pa/ se atingir o equlíbrio entre uma matriz rículo nacional<--> re- Defende o papel so-
nacional e as especificidades locais, de escola,etc. gional cial e socializante da
-O Projecto Curricular de Escola/Agrupamento, c/o adequaç PCE/agrup Considera q estes pro- Escola
a um mundo + restrito e particular, viabilizando a funç social jectos currics viabili-
da Escola; e o Projecto Curricular de Turma. Escola q decide c/ ba- zam a funç social da 
- Da Escola q executa - à q decide, q tem um projecto curricu- se no saber, produç e Escola

  lar e q se alimenta do saber, da produção e reflexão dos s/ profs. reflex dos prof -->prof Reconhece a > auto-
  - Do prof q executa (funcionário) ao prof contrutor/reflexivo construtor/reflexivo nomia, liberdade e res-

(+ autonomia, + liberdade, + responsabilidade) ponsabilid ao prof re- Confronta dois tipos
[p.14] - Do ensino transmissivo ao ensino de competências (de Ensino transmissivo flexivo antagónicos de En-

"construtos" -->ensino de compets sino
- Da escola burocratizada, numa lógica vertical das relações Escola burocratizada
de poder - à escola Comunidade Educativa/partilha de poder e --> escola Comunidad
construç conjunta de uma identidade. [cont em 2.3.] Educativa Sente q é + fácil aderir

[cont de 2.3.] [p.15] Sinto q é + fácil aderir às teorias do q pô-las às teorias do q pô-las Analisa o papel des-
em prática - a teoria na prática é outra. Contribui pa/ isto alg em prática orientador de certos

  desorientaç e a formulaç pouco clara de algs objectivos, nomea- Acusa a desorientaç normativos e acusa-
damente no q toca à autonomia das escolas, relações Escola/ provocada por algs os de inibirem as mu-
Comunidade, novo perfil do prof, papéis, competências dos di- normativos desta falta danças na ligação
versos actores educativos; o q é q a sociedade quer da escola, de coerência entre T-P T-Prática.
se privilegiar a eficácia, excelência ou a qualidade.
Talvez o paradigma emergente, ainda é tão só emergente. Refere a emergênc de Considera q esse pa- Questiona o carácter

  Contudo o estado das coisas é tal, q a mudança impõe-se e a Es- um novo paradigma radigma ainda está mt emergente do novo
cola do séc.XXI ñ pode virar as costas ao mundo. A Educação educativo aberto ao incipiente paradigma de E/A c/
será o alicerce do Homem/cidadão do mundo de amanhã. [cont Mundo envolvente base em vivências s/ 
em 3.2.] C/o prova disso apre-

[cont de 3.2.] Lembro-me q aí por volta dos anos 80, convivi c/ senta um caso recente
   uma directora de escola, durante cinco anos, q sistematica/ des- de uma directora de 

motivava, qd ñ boicotava, tds as iniciativas neste sentido. escola q ñ colaborava 
É interessante recordar q coisas q hoje parecem tão vulgares, nas transições ecoló-

   c/o são as visitas de estudo, foi preciso um trab de mentalização Import das transições gicas pq ainda as via
sobre algs colegas e mt sobre a população, no sentido de lhes ecológicas na promoç c/o excursões inúteis,
retirar o sentido de excursões e as encararem c/o deslocações da aprendizagem dos o mm acontecendo c/
ao exterior do edifício escolar, pa/ melhor aprender. AA algs colegas

O teatro c/o estratégia de aproximaç, algs vezes foi bastante com- teatro c/o mt positivo. Dá dois exemplos da Interpreta as s/ práti-
pensador. Recordo o episódio de uma velhota q há quatro anos s/ prática e a reprecus- cas à luz das teorias 
convidámos pa/ vir à escola ajudar-nos a conhecer aspectos da são q um deles teve na apresentadas
vivência e convivência de outros tempos na localidade, e q du- interveniente exter à
rante mt tempo referia q uma das s/ grandes alegrias  foi ir à es- escola: "sentir-se útil".
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cola, viver aq ambiente c/ a garotada, sentir-se útil... [cont em
3.2.]
2.3. Supervisão

[cont de 2.1.] ...dando tb lugar a um novo entendimento de Super- Supervisão Curricular
visão: naquela reduzia-se a uma visão + quantitativa, e agora
de carácter + interpretativo e por isso qualitativa, tendo lugar 

   mecanismos de supervisão internos e externos, c/ vista à avalia-
ção e prossecuç de um projecto curricular - Supervisão Curri-
cular. [cont em 2.2.]

[cont de 2.2.] 1- Como mts destes conceitos já me eram familiares, Mecanismos de con- Reitera o facto de já 
despertaram especial interesse pela novidade, dois conceitos: trolo supervisivo - es- conhecer algs dos 

  mecanismos de controlo - Monitorização/Supervisão, suas apro- tratégias de descons- conceitos apresentads
ximações e suas diferenças. truç para reconstruir e mas reconhece ter ha-
São ambos mecanismos de controlo de regulação do processo, melhorar o proces suj vido alg novidade
mas a Supervisão é mais abrangente, pois a partir da análise, a avaliaç ≠ da super-
desconstrói para refazer, reorganizar, reconstruir e assim opti- visão = monitorizaç
mizar o processo sujeito a avaliação. Meta-análise e meta- Identifica-se c/ um ti-
A monitorização ñ permite o refazer o reconstruir. cogniç -->conscien- po dif de prof, (re)-
Levantam-se questões de meta-análise e meta-cognição. O facto cialização sobre o eu construtor das s/ pps

  de tomarmos consciência destes processos internos (o saber por- actuante e construtor práticas
quê, o como e para quê), habilita-nos c/ determinadas compe- permite melhoria das

  tências q possibilitam a melhoria da n/ prática c/o profissionais. práticas
2 - As considerações relativa/ à avaliação/supervisão e à ac-

 ção Escola em geral terem (actual/) uma dimensão + qualitativa Avaliaç e supervisão Interpreta as reac-
em deterimento da quantitativa, insere-se numa atitude ou filo- de carácter + qualitat ções de algs colegas
sofia comum a mts áreas do Conhec, nomeada/ a Ciência. em oposiç ao modelo c/o falta de aceitaç 
C/ a falência do modelo exclusiva/ positivista c/o explicação, o exclusiva/ positivista Reconhece q mts pro- do actual conc de 
Homem valoriza os aspectos qualitativos. [cont em 2.1.] e quantitativo fessores continuam re- Supervisão e da s/

[cont de 2.1.] Nas nossas escolas a Supervisão ñ atingiu a dimen- ceosos da mudança componente + qua-
são proposta. Nós profs ainda estamos aprisionados a td uma pelo q este novo conc litativa do q quanti-
tradiç educativa e bastante receosos de mudança.  [cont em 2.2] de Supervisão ainda ñ tiva, na qual se sen-

3. As Teorias (Públicas/Privadas) foi geral/ aceite. tiriam + confortáveis
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[pp.17-8] Apresenta um trab sobre o currículo q fez anterior/ , s/ Não identifica a orig Cita e parafraseia 
 identificar a s/ origem numa disciplina do curso, Desenvolvi/o deste trabalho, m/ é Roldão, sem marcar

Roldão, 1999 Curricular do 1º Semestre, baseado num texto de Roldão, 1999 indiciador de conhec o texto
  O currículo é a expressão de uma det concepç acerca do q cons- sobre o currículo Mt dependente do

titui "conhecimento". [...] texto
[... ]o currículo aparece c/o sendoo fundamento estruturante, a
marca, de qq sistema de ensino, e um instrum histórico modela- Concepç anterior de A metáfora utilizada

   dor. Ou seja, as diversas políticas educativas utilizam o currícu- currículo: ideológico, para descrever o na-
lo c/o um campo específico onde se projectam as ideologias, as estático Metáfora: "espartilho" tigo conceito de cur-
culturas e em última análise, jogos e relações de poder [...] O rículo, dá-lhe a sua
conceito de currículo tem evoluído [...] diferentes abordagens característica de es-
teóricas [...] conceito estático  [...] racionalismo académico [...] tático e de ideológico
pêndulo oscilante [...] "espartilho" [...] esta outra concepção Nova concepção:aqui-
incorpora uma filosofia centrada na importância da aquisiç de sição de saberes e de
saberes de referência fundamentais e de dets [p.18] competên- competências pelos 
cias pessoais (relativas aos AA), e até colectivas (relativas à es- AA e pela pp escola.
cola), reconhecidas c/o sendo as aprendizagens q a escola deve
garantir.
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[...] tudo o q é aprendido através do contexto escolar, abarcan- Transiçs ecológicas e Critica o conceito de
do tds as aprendizagens feitas pelos AA, resultem ou ñ das acti- s/ import na aquisiç de actividades "extra-es-
vidades lectivas programadas, realizadas dentro da sala de au- saberes e import do colares" Questiona quem cha-
la, m/ tb as "errada/" chamadas de extra-escolares, assim c/o curríc oculto Ñ aceita q se ignore a ma de "extra-escola-
tds as outras subtraídas ao controlo institucional (c. oculto). import do c. oculto res" a aprendizagens
[...] o currículo se apresente c/o um projecto integrador a cons- Concepç de projecto em T-Ecológicas e Interpreta o novo 
truir progressiva/, suj a reajusta/s, necessaria/ aberto e dinâmi- curricular q desenvol- quem nega a import conceit de curríc c/o

   co, onde ressalta: a import dos processos de decisão, o abando- ve contínuas aprendiz do "c.oculto" c/o essencial à autono-
   no da visão da aprendizagem c/o fenómeno estrita/ indiv, a acç/ a nível indiv e colecti- fonte de aquisção de mizaç do A e ao s/ 

reflexão c/o medida de aproximaç entre teoria/prática, uma va, reflectido pa/ fazer conhec envolvimento c/o 
   um sentido de unidade onde se valorizam as competências (cita a aprox T-P, q permite aprendente ao longo

Roldão), assim c/o as capacidades de aprender a aprender de aprender a aprender, da vida
forma interactiva e numa perspectiva de autoformaç ao longo ao longo da vida, para
da vida necessárias pa/ lidar c/ a mudança. Daí a exigência q saber lidar c/ a mudan-

Roldão, 1999:   se coloca à esscola em criar, em possibilitar "saberes de referên- ça e se autonomizarem
117 cia e ensino de processos q permitam aos AA continuar a pro-

gredir no conhecimento autonomamente." Pretende seguir este
   Neste sentido, o conceito de currículo estende-se,  torna-se elás- Considera o currículo novo conceito de 

tico, permitindo enquadrar aspectos + complexos do E/A, m/ "elástico" e eclético currículo pa/ poder
   enriquecendo-se e manifestando uma tendência eclética, na ten- c/ + hipótese de res- intervir e alterar a pp

tativa de melhor responder aos desafios, contradições e expec- A Supervisão deve ponder aos desafios Sociedade
tativas da sociedade do séc. XXI. promover a reflexão do XXI Cita C. Rogers p/a
"O único homem é aq q aprendeu como aprender , c/o adaptar- para q exista A meta-cogniç e a in- fundamentar um mo-
se à mudança; o homem q tenha compreendido q nenhum conec Conheci/o de si pp Aceita o novo conceit vestigaç são essen- do dif de aprender,

Rogers, sd é seguro e q somente o processo de buscar o conhec  dá uma Investigaç feita pelo de Supervisão na med ciais à mudança através da metaco-
base para a segurança." em q ela pp defende Transforma as s/ pps gniç, da reflexão e da
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) a necess de auto-co- práticas face ao q investigação

[cont de 2.2.] Relativa/ às Transições Ecológicas Transições ecológicas nheci/o e de investig aprendeu na s/ formç
 Por tds as escolas onde leccionei, procurei aproveitar os saberes inicial

e influências do exterior, do meio familiar e local da zona de in- Dá testemunho das s/
serção da escola. Pois entendia q se esta tinha um papel import pps práticas Pretende exercer prá-
a desempenhar (funç social da escola), ñ só pela instruç, mas tb ticas q desenvolvam
c/o q o semear da curiosidade e da curiosidade e da inquietaç a Sociedade

 q pudesse vir a influir na evolução da Sociedade, por outro lado, Sociedade-Escola
reconhecia q esta tb exercia um poder forte sobre a escola. Há
c/o q um vaivém entre Soc/Esc.

  Na tentativa de fazer esta ponte, q agora sei chamarem-se "tran- Aprendeu c/o chamar
sições ecológicas", usei de expedientes "simples", c/o por ex: vi- às PPs q já desenvol-
sitas a locais de interesse e c/ ligaç a assuntos ou conteúdos a via
serem trabalhados na escola; trazia a esta els do meio local pa/
apresentarem, falarem e demonstrarem aspectos imports pa/ a
aprendizagem e educação das crianças, valorizai aspectos lo-
cais, etc. Sempre c/ apreocupação de promover e facilitar a in- Reafirma a necessid de Confronta as s/ opçs
teracção Escola/Sociedade. ultrpassar barreiras práticas c/ a da maio-
Por vezes foi difícil ultrapassar algs barreiras, nomeada/ de co- junto dos colegas ria dos colegas
legas de escola, q por medos e receios (algs fundados, por ex. 

[pág 15] condições de segurança, outros nem tanto), se opunham Reconhece ñ ter apro-
a tais práticas. [cont em 2.2.] fundado mt o concei- Interpreta os textos 

[cont de 2.2.] Sei q o conceito de transições ecológicas tem uma to de "Transições e as intervençs da
dimensão + complexa.Contudo, prefiro dar passos pequenos m/ Ecológicas" formadora s/ referir

 possíveis do q  ficar à espera dos momentos e circunstâncias per- fontes
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feitos e ideais. A aprendiz realizada Questiona as apren-
No fundo, trata-se de tornar a utopia possível! por T-Ecológicas tor- dizagens q ñ seguem

na a utopia possível este paradigma
B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Contexto: Sumário
* Revisão da aula anterior - recordando palavras-chave

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

Reflexão 3 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aulas de 11 e 1.2. Auto-supervisão
12 de Maio de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
2001 [cont de 3.1.] Acho q me enredei um pouco (ou mt) nesta teia! Conceito de formaç ao

Mas estou receptiva. Aliás nem compreendo q façamos o percurso longo da vida na parti- Repete várias vezes es-
Realizada de uma vida sem uma permanente formação. [cont em 3.1.] lha e na reflexão c/ os te posiciona/ perante Tenta intervir nas ati-
(s/ data) 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais outros pares [vide este a formação tudes vigentes face à

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção conceito em 3.1.] Formação de Profs
2 págs 2.1. Formação (curso ou outra)

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
[cont de 3.1.] Sujeitei-me a algs críticas, chamaram-me algs nomes, Critica o modo c/o os

q nem o ar de "brincadeira" c/ q o afirmei me livrou. Colegas reagem a pro-
2.3. Supervisão postas de alteração da

3. As Teorias (Públicas/Privadas) formação
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Conhec do currículo:

[p.19] Na visão tradicionalista de currículo, este apresenta-se c/o - tradicional/ um plano 
um corpo linear e normalizado das aprendizagens, c/ carácter fe- de disciplinas decidido 
chado e monolítico, c/o um repositório de saberes estruturados a nível das autoridades
por disciplinas e integral/ prescrito pelos decisores centrais.
Agora, surge um novo paradigma curricular, q elege a pessoa - Novo paradigma curri- Defende o novo paradi-
humana c/o a razão de ser da acção da Escola, e daí o currículo cular - desenvolvido a gma curricular: aberto,
se apresentar c/o projecto integrador e a construir progressiva/, nível de escola, por isso flexível e dinâmico
suj a reajusta/s, dinâmico, aberto, + flexível e inovidualizado e + flexível, aberto e dinâ-
onde é relevante a acção deliberativa da Escola mico Considera q este tipo
C/o já alguém disse (nas m/ leituras e q ñ consigo localizar): "O de supervisão ajuda a Cita s/ fonte, m/ reconhece
currículo ñ é um texto acabado, dado à Escola, m/ um campo on- Conceito de Escola atingir objectivos pre- a s/ ñ autoria das pals cita-
de se permite reescrevê-lo e se constrói o pp Conhecimento." conizados pelos concei- das entre aspas.
Ora, nesta perspectiva, os mecanismos de auto-regulação e con- A auto-supervisão e a tos de currículo e de es-
trolo/supervisão podem possibilitar a concretização desses auto-regulação cola defendidos
objectivos.

* Destaque e análise do discurso de inovação
* Análise do "estado de arte" dos portfolios

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Esta dinâmica exige q se falena necessid de uma permanente Formação ao longo da Pretende q se abrace 
 Formação. vida uma perspectiva de F.
No nosso quadro actual, a Formação faz-se através de: ao longo da vida.
- Acções de Formaç creditadas Tipos actuais de formaç
- Círculos de Estudo creditada
- Oficinas de Formação
Devo dizer q o q toda a gente conhece e frequenta são as Acções Preferência generalizada Questiona os motivos
de Formação (muitas vezes ñ pelos motivos + nobres) pelas Acções de Formç q levam os profs a Ac-
Dos Círculos de Estudo o s/ trabalho é pouco divulgado. ções de Formação, por

[p. 20] Quanto às Oficinas de Formação são pratica/ inexistentes. Oficinas de Formação oposição às outras mo-
 Pessoal/ considero q o trab de investigaç/formaç, nelas produzido, dalidades: Oficinas e

seria uma enorme mais valia. Círculos de Estudos.
Há já uns anos, ainda ñ se falava em acções de crédito, eu costu-
mava dizer um pouco a brincar, mas por outro lado pq o sentia Acções creditadas Considera q os profs 

   verdadeira/, q os profs ao fim de um tempo, (ex: 5 anos de activid) Lingg metafórica: os deveriam ser obrigados
deviam regressar às Escolas do Magistério para fazerem um ba- profs deviam "recar- a voltar ao MPrim, de-
lanço e reflectirem sobre o realizado e "recarregarem de novo", regar" periodica/ 5 em 5 anos
regressando dp ao trab nas escolas. [cont em 2.2.]

[cont de 2.2.] Desde cedo senti  q o isolamento do prof na sala, sozi- Teoria privada sobre 
nho c/ o s/ trab, a pouca prática de partilha entre pares e reflex Formação ao longo da Considera o tipo de 
q ñ seja um círculo, condiciona negativa/ a prática do prof, com- vida formaç preferido pelos
duzindo-o mts vezes à acomodaç e à rotina, limitando-o na ac- profs, responsável pela
ção educativa.  [cont em 1.3.] sua estagnação 

[cont de 1.3.] O D.L. n.º 6/2001 de 18 de Janeiro é o diploma actual Parafraseia legislaç
q estabelece os princípios orientadores da reorganizaç e gestão Novo conceito de cur- sobre currículo
curricular no EB. Expressa uma concepç de currículo c/o projec- rículo c/o apresentado
to, afasta a interpretaç de P. Educ c/o reportando-se essencial/ na + recente legislaç
às actividades extracurriculares, (já q o currículo é entendido sobre o assunto, q englo- Questiona as práticas
c/o a totalidade de aprendizagens versus competências q o A ba a import de vários curriculares vigentes.
adquire de forma formal, informal e oculta). Contudo, revela um tipos de currículo e a
desfasamento qt ao espírito do diploma, qd é definido rigorosa/ importância de os com-
c/o o nº de horas pa/ cd disciplina nos 2º e 3º ciclos. [cont em 4. siderarmos
2.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  

[cont de 3.1.] Nota: emocional/ a rejeiç do portfolio continua gene- Breve referência ao "es- A sua crítica inicial à 
ralizada, apesar do esforço da Formadora pa/ q o pensemos: tado de arte" dos port- Lingg metafórica: os imposiça de desenvol-
- enqt profissional docente folios portfolios e s/ aceitaç verem portfolios, está
- enqt pessoa em formaç causam nuvens mt ne- menos agressiva.
- enqt desenvolvi/o profissional A rejeição permanece gras no céu da aula.
Nuvens muito negras, cobriram o céu desta aula. Mau ambiente na aula
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas
A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

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

Aula de 18 de 1.2. Auto-supervisão
Maio de 2001 1.3. Intervenção (relação com o outro)

[cont de 3.2.] Partilhei c/ a turma a analogia q me ajudou este ano Conceito de partilha A partilha de probls c/
a resolver um probl de ortografia:  [cont em 3.2.] os outros profs promove

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais a sua resolução
Realizada  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

s/ data 2.1. Formação (curso ou outra)
[p.21] O meu grupo analisou o 2º texto.

3 págs Para começar achei interessantes os títulos destes três textos. Há Posiciona-se qt aos títulos
neles c/o q um jogo de pals, de sentido pseudo-contraditório, q dos textos considerando
transmte movi/o dialéctico: o sim e o ñ, fazer/refazer; construir/ q eles por si mms se refe-

  desconstruir; ocultar/desocultar; teoria-prática; presente/passad; rem a processos de desen-
acção/reflexão; pensar/agir. [cont em 4.1.] volvi/o pess e profis já 
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) trabalhados
2.3. Supervisão

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

[cont de 4.1.]Partindo da assunção ou até da humildade de aceitar o 
"princípio do inacabamento", pretende-se q o prof, face aos desa-
fios q colocam a  prática coloca, tome consciência de, faça uma 
apropriaç pessoal consciente e crítica sobre os factos, as teorias ou Princípios do inacaba/o Possibilidade de alteração 
ou valores (auto-implicação). O q lhe permite uma percepção cla- e da auto-implicação, Continua a defender uma das práticas de formaç
ra e contextualizada, e c/ o conhec emergente dessa reflexão, gerar permitem uma formaç formaç de profs,focada

    novos conceitos e princípios orientadores de futuras acções, podem- + consciente e contex- nos pps e nos s/ contex-
do traduzir-se td este processo c/o desenvolvimento/crescimento tualizada ros de trabalho

pessoal eprofissional
[p.22] Este percurso deve levar a q o formando gradual/ vá dimi-

nuindo a acção supervisora do formador, substituindo-a pela ca- Morte simbólica do su- Autonomização progres
pacidade de auto-supervisão. pervisos conduz a uma cd do prof face ao s/ super-
O portfolio reflexivo, c/o forma de adestrar o espírito à crítica e vez > auto-supervisão visor
tomada de decisões coerentes, permite q o prof adquira asas pps,

   tornado-se cd vez + autónomo. Ao proceder a uma selecção da in- Vantagens de utilizar nar-
formação e estruturação do pensamento/conheci/ põe em evidên- rativas neste processo de 
cia o nível de reflexividade atingido: formaç
Três níveis: narrativo / reflexivo / meta-reflexivo. 
"As narrativas nos portfolios" Descobre um novo con-
Narrativas porquê? Conceito de narrativa ceito de narrativa, vindo
Até há pouco tempo, para mim, a expressão 'narrativa' ñ tinha o da psicologia
sentido q actual/, no âmbito da psicologia e de algs teorias lhe é
atribuído.

Contexto: Sumário
- Análise e discussão partilhada(s) dos textos:

1 - Sá-Chaves, I. (1997) "A qualidade da escola somos nós", In Revista da ESVC,
II, pp.19-29

2 -.................(2000) "As narrativas nos portfolios"
3 - .................(2000) "São metáforas senhores".

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Gonçalves & Ao interpretar o título do texto em análise, socorri-me da memó-
Gonçalves, ria de uma leitura q tinha feito e q achei interessante, de Gonçal- Investigação feita por si pp
1999 ves (1999) "Personalidade e construcionismo social: dos traços Capacidade de mobilizar Interpreta à luz de teo-

  às narrativas". Abordava-se o conceit de personalidade do ponto de Investiga pa/ sustentar conhec de áreas investi- rias difs das apresentads
   vista do construcionismo social, pa/ uma compreensão + integra- Construcionismo social os seus pontos de vista gadas pela ppp alargando o conceito de

dora dos indivíduos. Defendendo q a personalid ñ é tt um conj de e conceito de personali/, personalidade por causa da investigação por si
traços "esquemas cognitivos", m/ uma permanente escrita, narra- encarada  c/o uma perma- realizada no contexto do
tiva, do n/ romance de vida. nente escrita do n/ vida construcionismo social.

"Malabaraste os anos Cita Gonçalves & Gonç,
E ñ escreveste  ainda o Poema!" (Jorge Luís Borges) 1999.

  A narrativa é o modo c/o percepcionamos e interagimos c/ o mun-
do, os outros e estruturamos o conhec. Vantagens de utilizar nar- Reconhece as vantagens
Ao narrar, entramos em diálogo c/ o exterior, outros interlocuto- narrativas: diálogo com- da narrativas Considera q as narrativas
res e isso vai ajudar-nos a desocultar e fazer outras leituras dos nosco e c/ o exterior leva podem ajudar ao desenvol
factos e de nós pps. à percepção do mundo. vi/o do prof pq nelas inter-

   Pelo estudo da narrativa, chegar-se-ia ao conheci/o da forma c/o agem o saber feito de expe-
percepcionamos o Mundo. Reitera a s/ crença no prin-riência e as possibilid/ de

[p.23]Como alguém disse: "O prof é uma pessoa, um adulto, um ser Definição de prof c/o ser cípio do incabamento e alterarmos as n/ actuaçs
ainda em desenvolvi/o, c/ um futuro de possibilidades e um pas- em desenvolvi/o, c/ futu- defende o saber exper- futuras
sado de experiências." ro de possibilids e passa- riencial
Este é um assunto ao qual terei de voltar+ tarde pa/ um maior do de experiências. Pretende voltar a este as-
aprofundamento. [cont em 3.2.] sunto + tarde.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

[cont de 3.1.] Na m/ prática diária recorro c/ frequência à metáfora Utiliza as metáforas na s/
   como estratégia pa/ facilitar a comunicaç na transmissão de con- Valor das metáforas na PP pq considera q assim

ceitos e ideias, q de alg forma considero de difícil apreensão pe- transmissão do conheci/o é possível facilitar o conhec
los AA. Possibilita-lhes extrair o significado recorrendo aos s/ transmitido aos AA, desco-
campos, aos s/ contextos habituais de representaç e de experiên- dificando sentidos
cia.
Por outro lado, obriga a raciocínios de compreensão e descodi-
ficação de sentidos, q considero úteis pa/ o desenvolvi/o intelec-
tual das crianças. O uso das metáforas foi
Esta estratégia foi surgindo, de forma empírica, fruto de intuição Utiliza tb outras figs de surgindo de forma intui-
e da urgência do acto de ensinar. estilo c/ a mm finalid tiva e experiencial Interpreta de forma pes-
Mts vezes em substituição do discurso metafórico, utilizo as de- Adesão dos AA a estas es- soal e baseada na s/ expe-
monstrações, exemplos e analogias.Esta prática repercute-se nos trátégias de ensino riência as vantagens do
pps AA q tb já mts vezes usam o estratagema.  [cont em 1.3.] Exemplifica c/ um caso uso de metáforas c/o é pre-

[cont de 1.3.] ...perante a persistência na confusão entre "vêm" e de sucesso: vêm e vêem conizado no texto em 
"vêem" chamei à atenção q se vê c/ dois olhos, então qd o senti- análise

do for este é c/ dois e.  Resultou!

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
Sá-Chaves, [cont de 2.1.] Numa filosofia q integre novas perspectivas acerca do Cita Sá-Chaves e o tex-
2000, 2º texto q deve ser a formaç de profs, do ensino, da aprendiz, de novos va- Considera q o portfolio atribuído ao seu grupo.
no sumário lores nas relações, da avaliaç e da supervisão, os portfolios re- Conceito de portfolio se integra bem no com- Apesar das críticas inici-

flexivos são apresentados neste texto, c/o um novo instrumento ceito de formaç q tem vin- ais já parece estar a acei-
avaliativo, alternativo às formas tradicionais. C/ + possibilidads Portfolio c/o instrumen/o do a defender. tar as razões invocadas pela
de se atingir um estádio de consciencializaç, q proporciona um alternativo de avaliaç formadora para a s/ impo-
conhec do prof enqt pessoa em desenvolvi/o (inacabamento), dos sição
saberes específicos da s/ profissionalid e do conhec sobre o pp Conheci/o sobre si pp
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Conhecimento (metacogniç = ter consciência dos processos de Matacognição
regulaç q a pessoa fez para pensar) 
[cont em 3.1.]
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens) Considera q o portfolio
Os objectivos e finalidades em q se fundamenta o portfolio, pres- Conhec sobre avaliação está legitimado pelos s/
supõem um novo conc de avaliaç, vista c/o um processo centrado c/ três enfoques: formati- objectivos e finalidads.
no: enfoque continuado, enfoque formativo, enfoque reflexivo, vo, reflexivo e compreen-

sivo.

Bibliografia Consultada pela Formanda
 - Gonçalves, MM & Gonçalves, F. O. (1999), Personalidade e construcionismo 

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

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

Título: O q [cont de 3.1.]  À medida q fui adquirindo + experiência, pq fui re-
é comptência   flectindo sobre o m/ desempenho, os resultados e objectivos alcan- Conhecimento sobre a
profissional? çados, formulando as minhas pps "teorias" e pq sou portadora Supervisão humanista

   de alg conhec científico e pedagógico, foi-me + fácil usar o poder permitem-lhe auto-co-
Aulas de ??? como autoridade . Noutros momentos reconheço q faço um uso nhecer-se melhor Confessa a forma c/o

degenerado desse poder. Conceito de autoridade intervém de modo + Confronta-se com um 
Realizada em Acho q tenho consciência disso, m/ há circunstâncias q nos em- ou - humanista ou de- dilema inter-relacional
19/5/2001 purram pa/ um ou outro tipo de poder. É um dilema c/ q me deba- generada. a nível de escola

to, nas relações inter-pessoais, em contexto escolar. [cont em 2.1] [talvez p/ isto o s/ trab
3+1 págs 1.2. Auto-supervisão de aprofundamento se

[p.25] [cont de 3.1.] Sem pretenciosismos, c/ humildade, acho q te- Auto-conheci/o e Alg inconsistência no tenha desenvolv em
nho feito este esforço, talvez de uma forma um pouco desordena- auto-supervisão modo co/ tem actuado torno dos dilemas]
da, por tentativa/erro. [cont em 1.3.]
1.3. Intervenção (relação com o outro)

[cont de 1.2.] Em certas alturas da m/ vida profissional, a compet Confessa ter sofrido c/ 
levou-me a situações de grande de desgaste e stress, possivel/ pq a interpretaç errada q 
fiz uma interpretaç errada de compt.  [cont em 3.1] atribuía a "competência".

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p.26] [cont de 1.1.] Esta aula foi um exemplo prático de mts das Avalia a sessão à luz das Interpreta à luz das teo-

teorias e conceitos q foram apresentados. Pois, a formadora ex- Condução da aula pela teorias apresentadas rias veiculadas (formaç
perienciou c/ a turma, as capacids processuais a deter pelo su- formadora - conhec do humanista) a actua da
pervisor, qd abandonou o lado do poder autoritativo [autoritá- contexto - levou a uma fomadora em contexto
rio?] e c/ inteligência, coragem e frontalidade (q eu admirei) en- alteraç do ambiente na de sala de aula. 
frentou o clima pesado e de ruptura q se tinha gerado na turma. turma
Uf! Por fim as nuvens desfizeram-se, o sol apareceu, empurrou a
vida, e, uma brisa fresca sorriu trazendo consigo o entusiasmo.
 [cont em 3.1.]

social: dos traços às narrativas. In Psychologia,  pp.22, 123-133.

Contexto: Reflexão sobre "Competência profissional"
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Ñ indica a q aulas se refere.
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

[cont de 3.1.] Qd desempenhamos o papel de supervisor, este deve Supervisão humanista
 assumir-se + c/o um facilitador: e suas características:
- Que encoraja o auto-conheci/o (catalítico), dá a conhecer os supervisor facilitador;

[supportive] aspectos + positivos (apoiantes), está atento aos senti/os (catár- catártico; catalítico; c/
tico).  [cont em 3.1.] actuações válidas v dege- Cita Underhill c/ base no

Underhill, - Num exercício de poder-autoridade, q Underhill classifica  de neradas; autoritário e au- texto distribuído
1993 válido por contraposição a degenerado, c/ as facetas de poder torizado/saber sobre o as-

pessoal, cognoscitivo [?] e ñ de poder-autoritativo/autoritário. sunto
[cont de 3.1.] Considera q a actuação
[cont de 4.2.] Uf! Por fim as nuvens desfizeram-se, o sol apareceu, da formadora contribuiu

empurrou a vida, e, uma brisa fresca sorriu trazendo consigo o para a alteração do am-
entusiasmo. biente na turma

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

[p.24]   Espera-se de qq profissional q tenha compt para exercer a Competência e perfeiç
s/ profissão. À ideia de compt anda mt associada à ideia de per-
feição.
Contudo, ao pretender-se definir o q é a compt profis do prof sur- Definição de competência
gem algs dificuldades em sintetizar as características essenciais
e proceder à generalização de uma só definiç. Pois o prof é "uma Carácter único do prof
personalidade única", onde se cruzam dois mundos, o pessoal e
o profissional, q interagindo se influenciam reciproca/. Neste 
sentido, impõe-se uma concepç holística do prof. Concepção holística do

  O prof pessoal/ é um ser em desenvolvi/o, em tds as áreas. Decorre prof
desta perspectiva, a necessid de alarga/o do conceito de compt

Sá-Chaves, sd profis, q Sá-Chaves refere c/o englobando várias dimensões: re- Definição de competência Parafraseia Sá-Chaves,
s.d. flexiva, práxica, prospectiva, estratégica, "ñ standard[izada]." (Sá-Chaves) s/ referir data e obra

A compt deve ser uma busca permanente, um processo pa/ atingir
 o auto-melhoramento, m/ ñ de uma forma mera/ idílica, antes apro-

veitando-se da interacção dialéctica entre o suj e a complexid da
situaç ecológica q se repercute, (prospectivando-se) num saber
fazer. Considera q esta definiç
É tb uma atitude prática q pressupõe auto-implicaç, envolvi/o, e de compet, uma vez pre-
consequente/ leva ao auto-conheci/o, e Conhec q permitirá um sente e em desenvolvi/o
desempenho melhor nas acções futuras. Desenvolvi/o pessoal e no prof, poderá ajudar à
Figurativa/, é um desenvolvi/o em espiral q à medida q se eleva profis em espiral mudanç das s/ pps PP

   vai adquirindo um campo + alargado, diria, de refina/o da estru-
tura do  e como sujeito , e como profissional .  [cont em 3.2.]

[cont de 3.2.] Para alcançar este estádio de compt é preciso atingir Reflexividade e capacid
níveis de descrição e reflexividade. [cont em 1.2.] de descrição

[cont 1.3.] Nesta caminhada de descoberta, pa/ ajudar a tarefa po-
de ser auxiliada através de uma Supervisão, Orientaç Cognitiva
O proc de reflexão crítica leva a q nos conheçamos melhor, q to- Lingg metafórica - des-
memos consciência do n/ eu. Este facto permite-nos q na relação pojar de "falsas armaduras" 
educativa enqt profs ou supervisores, sejamos nós pps capazes de Autenticidade e congruên-
nos despojarmos de "falsas armaduras" e assim, pela n/ autenti- cia das n/ atitudes Aceita, pq tb já se queixou
cidade e congruência, aceitemos as diferenças do outro, numa da falta destas caracterís-
perspectiva humanista, ajudando-o no s/ pp cresci/o.  [cont em Aceitaç incondicional cas nos s/ colegas, a pers-
2.3.] do outro pectiva humanista da su-
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Underhill, [cont de 2.3.]  - Num exercício de poder-autoridade, q Underhill pervisão
1993 classifica  de válido por contraposição a degenerado, c/ as face-

tas de poder pessoal, cognoscitivo [?] e ñ de poder-autoritativo/
autoritário.

Heron, cit    As seis categorias de intervenção de Heron (1973) podem ajudar- Cita Heron por intrepos-
por Underhill nos a melhor tomar consciência da n/ postura nas relações inter- to autor (Underhill)

pessoais. [cont em 1.1.]
Gonçalves, [cont de 2.1.] Etapas da Carreira Considera necessário re-
1990, in Nó- [p.27] Apresenta um quadro q relaciona os anos de experiência c/ as tomar este tema mais Cita Gonçalves, 1990
voa (org) 1992 cinco etapas/traços dominantes apresentadas por Gonçalves, 1990 Cinco etapas etárias do adiante
pp. 141-169 e acrescenta: Embora considere q em algs aspectos o quadro está desenvolvi/o do prof.

desactualizado e é polémico, achei-o c/ alg interesse e daí inte-
grá-lo neste trabalho
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

[cont de 3.1.] À medida q o prof se torna + competente, adquire um Segurança e autonomizaç
estádio de > tranquilidade, pq se sabe apetrechado de conhec/s do prof à medida q a s/
científico/pedagógicos, em atitude de "alerta", aferindo o q é, e competência vai aumen-
o q pode ser. [cont em 2.1.] tando.

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional Confronta o poder ca-

4.1. Conceptualização/Construção Considera o diálogo tártico da escrita v. o
4.2. Dificuldades  olhos nos olhos é + ca- diálogo e a frontalidad

[Cont de 2.3.] Nesta situação, o diálogo olhos nos olhos formadora/ Valor catártico do diá- tártico do q a escrita.
formandos, foi + catártico do q a escrita!..  [cont em 2.3.] logo Queixa velada à imposiç
4.3. Valor formativo (vantagens) do portfólio?

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

1.1. Autoconhecimento
Reflexão 6 1.2. Auto-supervisão

[cont de 3.1.] Desde mt jovem (talvez por influência de algs pessoas Influência do contexto
Aula de c/ quem convivi) percebi q ter abertura de espírito era ñ só um na s/ formaç c/o pessoa
ñ refere acto de inteligência, m/ tb de dignificaç da Pessoa. Simultanea/, - a abertura de espírito

   a ânsia de conhecer/saber +, assim c/o a consciência de q era um As práticas profissionais
Realizada processo pa/ td a vida, foi-me acompanhando. foram sendo alicerçadas
25/5/2001   C/o professora e à medida q fui acumulando experiência, fui cons- Auto-reflexão conduz nas s/ pps teorias

truindo e alicerçando a prática nas m/ teorias subjectivas, q re- aà construção de teorias
3 págs sultavam de uma auto-reflexão. Era a minha apreciaç pessoal, q pps

procurava fundamentar em leituras, no questiona/o e troca de Continua a defender q A formaç tem tb q pas-
opiniões/informaçs c/ outros coegas, por vezes + velhos e expe- O poder do grupo na s/ o desenvolvi/o holístico sar pela partilha e trab

  rientes, e na capacid em adquirir ensina/os, q transpunha pa/ ou- formaç na descoberta de do prof pode beneficiar colaborativo
tras situações futuras e q me ajudaram em det circunstâncias a teorias novas do trab c/ outros
descobrir as respostas a situaçs novas. 

 Nóvoa (org) (1992) Vidas de Professores . Porto Editora, pp.141-169.

Contexto: Que tipo de Formação Inicial e Contínua?
Título dado a algs notas, embora não tenha colocado a referência "reflexão" no 
início.

 - Gonçalves, J.A.M. (1990), A carreira das professores do Ensino Primário. In A.
Bibliografia consultada pela formanda

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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É este o caminho para se ser prof reflexivo? É isto teorizar a PP? Questiona/o c/o estraté-
[cont em 3.1.] gia (auto)-supervisiva. Considera fundamental
[cont de 3.1.] Sp q avalio c/o decorreu o meu dia na escola, ou me a reflexão/avaliaç sobre
 questiono sobre o q correu mal e bem, ou planifico o dia seguinte, as PP para construir pla-

responsabilizando-me pelas decisões, transformei a m/ prática nos mais adequados Pretende o apoio da su-
inicial (isto em termos simplistas). [cont em 3.1.] pervisora e reflectir + 

[cont de 3.1.]  Sinto q preciso de + reflexão, estudo, aprofunda/o e Teorização e Prática Pretende teorizar sobre pa/ descobrir em q estádi
apoio (da supervisora) pa/ compreender melhor o estádio em q Prof deve envolver-se as s/ PP ou fase da formação se

  me encontro, e, se poderei afirmar se ao reflectir desta forma "sim- em actividades de teori- encontra
plista" sobre o q é, o como, o porquê, conseguirei chegar à teori- zaç sobre as s/ PPs
zação da m/ prática, ou terá só a validade de uma mera opinião,
mm q fundamentada. Onde fica a fronteira?
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

2.1. Formação (curso ou outra) Intenção de construir 
[cont de 3.1.] É este acrescentar permanente, este esforço contínuo, Conceito de prof refle- Aceita q o prof reflex a s/ futuro c/o prof re-
   resultante de uma forma especializada de pensar - ser-se reflexivo xivo se desenvolve num con- flexiva na concepç de

Alarcão, (Alarcão, 1994) - q vai construindo a m/ pessoalid, da qual pos- tinuum - + adiante vai Alarcão (1994)
1994 so conhecer o passado e o presente, m/ q tenho o imperativo de ciar a "metáfora da cebo-

escrever o futuro. [cont em 3.1.] la" pa/ explicar este processo
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

[p.28] À pergunta q caracterísitcas deverá ter, e o q deverá ser, a
   Form Inicial e Cont do prof, a resposta passará sp por entender o Interpreta teorias sobre
  c/o Pessoa em permanente desenvolvi/o (princípio do Inacaba/o); Princípio do Inacaba/o o desenvolvi/o da compt 

numa visão complexa e holística, onde a Pessoa em Formaç se Visão holística do prof profissional, destacando
desenvolve a vários níveis: aprender a aprender, aprender a fa- Várias dimensões da aquelas q + significado têm
zer, aprender a viver c/ os outros, aprender a Ser. aprendizagem/formaç tido para si
Trata-se do direito e do dever de reconstruir sucessiva/ a n/ Pes- Contributos da autono-
soa nas duas cambiantes pessoal/profiss; de perseguir a autono- mia, da responsabilidade

   mia versus liberdade, pa/ atingir a competência; de ser responsá- da autênticidade, da coe-
vel, corente e autêntico fruto de uma compet científica pelo aces- rência e do conhec intra
so a novas informaçs; de um conhec a nível intra e interpessoal e interpessoal, pa/ a aqui-
q se vai traduzir num saber-fazer (compt pedagógica). [cont em sição da competência
2.1.] profissional

[cont de 2.1.] Foram apresentados vários modellos de Formaç: 
Mestria Profissional, Ciência Aplicada/Racionalid Técnica, Sup Modelos de Formação Pro-

Shulman, Reflexiva, de Raciocínio e acção Pedagógica. (Shulman, 1987) fissional: Dewey e 
1987 Tb considero q no paradigma actual deve prevalecer um modelo Shulman Refere caracts da pessoa

de ecletismo onde estejam presentes as características q Dewey que tem vindo a invocar
Dewey, 1933    (1933) indica  c/o essenciais: a abertura de espírito , entusiasmo Importânc de algs qualids várias vezes e q se prendem

e responsabilidade . a desenvolver no profiss c/ a compet profis 
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A abertura de espírito possibilita a mudança, ñ deixa cristalizar a q se tem referido: aber-
nas rotinas, é uma janela aberta ao Mundo, sobre o Mundo e so- tura de espírito, entusias-
bre nós pps. mo e responsabilidade
Na cadência do nosso dia a dia pessoal e profissional, nem sp é Só assim é possível atin-
mt fácil estar sp alerta, sendo necessário cultivar uma atitude de Atitude de desassossego gir compt profiss: o prof
desassossego e anti-dogmatismo. e anti-dogmática tem de ser um ser inquie-

   Por outro lado, impõe-se-nos um questiona/o persistente sobre as to e qustionar-se perma-
n/ convicções e acções. nente/

[p.29] Se a tudo isto juntarmos uma boa dose de humildade e de 
querer aprender e partilhar c/ os outros, o eu  enriquece-se e tal- 4 níveis de competência
vez se chegue a um + elevado patamar de Compt Profis, ou seja à Considera atingível o ní-
Competência Inconsciente .  [cont  em 1.2.] vel da Compt Inconscie-

Wallace, 1991 [cont de 1.2.]  Wallace (1991) equaciona este processo de Form de te
Profs até à meta-compt profis, desenrolando-se em 2 estádios: 2 estádios para se atingir Retoma a import dos Interpreta Wallace atra-

  Estádio pré-formativo --> conj de esqs mentais, conceptuais q nos a compt profiss: o pré- vários conhecs: esquemas vés de um texto forneci-
informam. formativo e o de desen- mentais informativos do

  Estádio de desenvolvi/o /Formaç Profiss --> conhec teórico e prá- volvi/o prof trazidos para o contexto
tico interagem, dando lugar a um ciclo reflexivo q conduz à re- da formaç, eventual/ pas-
 construç das teorias q vão influir as novas práticas. sados nos contextos so-
O Modelo(circular) de Shulman põe em evidência q se eu reflec- ciais de onde vem e a 
tir o meu "ensino", avali-o e chego ao Conhec compreensivo, si- Modelo (circular) de For- T-P e respectiva teorizç
gnificativo, q pode transformar-me, e reiniciar um novo ciclo, on- mação de Shulman
de tudo está interdependente, independente/ da fase da partida.

[cont em 1.2.] Parece estar disposta a 
[cont de 1.2.] No fundo o q está em causa é o reconhec do valor da Prof como investigador aceitar-se c/o possível

reflexão c/o instrumento fundamental pa/ a teorização; do valor das s/ pps práticas e c/o teorizadora das s/ pps
da prática c/o forma de se atingir o Conhec, ou seja o valor epis- teorizador sobre as mms, PPs já q prof investigad
temológico da prática; e transformar cd prof num investigador, através da reflex e da epis- já tem demonstado q tem
 "fazedor" de Conhec. [cont em 1.2.] temologia das práticas. sido so longo da carreira.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

- Alarcão, I (1991) "Reflexão crítica sobre o pensamento de D. Schön e os progra.
mas de formaç de profs." Univ de Aveiro
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas

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

1.1. Autoconhecimento

- Lee Shulman (1999) "Anatomia da disciplina:  A Dissecação e Análise de Conhe-
cimento Através do Ensino". Univ de Aveiro

Contexto: Sumário

ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
CATEGORIAS

DIMENSÕES

Levanta/o das ideias e frases-chave dos textos de Shulman e Schön - trab de grupo
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Reflexão 7 1.2. Auto-supervisão
[cont de 2.2.] Embora talvez ñ seja ao nível q o texto defende, prati- Transições ecológicas Pratica o intercâmbio de

Aulas de 25 e co o intercâmbio entre colegas na(s) escola(s), tento q nela os experiências entre cole- Gostaria de promover +
26-Mai-01    AA o sejam de tds os profs da escola, exponho os m/ receios e pro- gas e escolas, m/ ñ ao as transições ecológicas

blemas, normal/ abro a porta da sala aos colegas, transpondo a nível q o texto preconiza
Realizada ideia da m/  turma/sala pa/ o espaço + abrangente da escola 
26-05-2001 (mesossistema) [cont em 1.3.]

1.3. Intervenção (relação com o outro) Continua a defender 
[cont de 1.2.]Tomo a iniciativa de mts das activids conjs q se reali- as transições ecológs Gostaria de continuar a

4 págs zam, por ex. nas festas, ensaio, dina,izo e trabalho c/ tds os AA e promover o intercâm-
    ñ só c/ os da m/ turma. Proponho o convite a outras escolas vizi- Defende de novo a bio entre AA, PP e es-
   nhas integrando-as na celebraç de tradições ou épocas especiais. abertura e a partilha colas.

 Sp me afligiu ficar confinada às paredes da sala. entre AA, PP e outras
Recordo c/ satisfaç um trab + recente ocorrido há 2 anos q en- escolas
volveu a Associaç local e vários els da populaç, até idosos. E os
"Fóruns" dos AA, as invasões às outras turmas...? São algs das Defende a reflexão en- 
actividads q vou fazendo c/ a finalidad de abertura e de partilha. tre profs nas reuniões
Mts vezes levo pa/ as reuniões de docentes casos, probls surgidos c/o foi proposto na 
na prática, reflicto e peço ajuda, etc. [cont em 2.1.] metodologia de casos

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p.33] Pessoal/  mt destes textos, m/ neste momento vou abordar es-

Shulman, sencial/ o primeiro. Partilha e discussão em
1999 Para além das ideias q nos suscitou a análise q realizámos em grupo  na sessão

grupo, apresentada de forma esquemática anterior/, [as duas úl-
timas pp da ant reflex q ñ copiei] e q são fundamental/:
- reconhecer q o autor faz a apologia do paralelismo entre ensi- Ensino e investigação
no e investigaç
- considerar o Portfolio da disciplina c/o um instru/o q permite a Portfolio é um instrum/o
estruturaç de um processo de investigaç, e assim contribuir pa/ o estruturador da investi- Aceita a definição de
conhec sobre o ensino. gaç e q promove o co- portfolio dada por 
Vou pensar um pouco + sobre o assunto: nhec pedagógico Shulman e vai reflectir
O autor defende q o ensino/leccionaç tem em si tds os ingredien- um pouco + sobre o as-
tes, (de espanto/questionaç/problematizaç-hipótese/verificaç e Características do ensi- sunto
formulaç da teoria) da tradicional activid académ de investigç. no q o podem aproximar
C/ a investigaç c/o método de pesquisa, pretende-se um aprofun- da activid de investigaç Reconhece o valor da 
da/o do conhec, q pressupõe reflex , anális, avaliaç e a partilha académica: aprofunda/o, investigaç na promoç
c/ a Comunidade Científica, c/o contribuiç académica para o reflexão, partilha, análi- do conhec de quem a
Conhec.  [cont em 2.2.] se e avaliação faz.

[cont de 1.3.] Nesta perspectiva de o Ensino contribuir pa/ o conhe-
cimento, c/ a s/ activid investigativa,realizada pelos pps profs, im- Prof investigador tem de Já o afirmou e continua
plica q ela seja pública, no sentido de ser susceptível de análise tornar públicas as s/ te- a defender a partilha do
e avaliaç crítica pelos [p. 35] pares. O trab realizado deve possi- orias e partilha-las conhec adquirido entre
bilitar q outros tenham acesso e usufruam dos conhecs/saberes tds os q investigam
obtidos.
De facto ñ há uma gr tradiç em Portugal destas práticas, pois Lamenta que em Portu-
algs experiências de q às vezes se têm ecos, ñ são mt divulgadas. gal ñ haja uma tradiç de
Se o fossem poderiam estimular outros profs, ou servir de pontos Defende a auto-formaç partilha de experiências
de referência e apoio pa/ se lançarem no caminho da mudança despoletada pela pu- q resultam
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positiva (ocorre-me o caso do MEM, e o s/ carácter selectivo). MEM blicitaç das experiên-
Pois o ver concreta/, o ir observar presencial/ mts destes proces- cias
sos acontecerem, julgo q mobilizariam +, do q só pelo contacto Nova crítica à reflexão
escrito.  [cont em 4.1.] por escrito Gostaria de ver outras

[cont de 3.1.] [p.36]  Uns círculos de estudos + dinâmicos e em inter- Círculos de Estudos Continua a defender modalidades de formaç
acção c/ tds as escolas poderiam facilitar este processo, pelo me- c/o promotores dessa os Círculos de Estudos entre os professores
 nos na fase actual. Partilha e discussão em
Contudo, pa/ uma reflex + séria e cuidada, pa/ aconteçam as tais
paragens, o tal distancia/o, sinto q a voracidadde do ritmo diá-
rio na escola do 1º ciclo, c/ a imperiosa necessd de respostaas Auto-questiona/o sobre Teme estar a "embarcar"
constantes e imediatas, nos atropelam nas n/ melhores intençs alg falta de insistência nas habituais respostas
(estarei a cair na clássica resposta desculpabilizante da falta de por falta de tempo no s/ de comodismo,

   tempo e condições?). Só sei q em mts alturas da m/ vida profissio- nível de ensino
nal o tentei e ñ consegui. Tb sei q procuro "sp" esse afasta/o da 
acção e desenvolvo as "minhas teorias", m/ dar-lhes um trata/o Efeito de Zoom
+ científico...ainda não! Gostaria de ter acesso a
Daria jeito, de vez em qd umas licenças sabáticas. Não é pa/ isso licenças para formaç
elas foram criadas, ou não?!... Auto-conhecimento atra-
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) vés da investigaç com-

[cont em 2.1.] No ensino deve pretender-se o mm, ou seja, em vez do textualizado
Ensino recorrer ao conhec q resulta da investigç de outros, deve- Conheci/o contextuali-
ria começar a produzir o seu pp conheci/o , através da s/ pp in- zado

 vestigaç e no s/ pp meio , resultando um Conhec contextualizado.

Mas estas últimas características têm estado ausentes pois o en- Ensino é um acto pri- Defende a avaliaç do en-
sino é visto c/o um acto privado e rara/ avaliado. vado rara/ sujeito a ava- sino?

[p.34] Relariva/ a este aspecto, é certo q o fecha/o em q cd prof tra- liaç Linguagem metafórica -
   balha dentro da s/ sala de aula e c/ os s/ AA ("a sua capelinha"), sala de aula é a "capeli-
o remete a um isola/o, q atrofia a pp visão do s/ ensino, por falta de Enriquecimento através nha" de cd prof.
   referentes, comparações e olhares difs dos s/ pares, q lhe poderão do conhec adquirido, se 

revelar outros aspectos sobre a realid deste ecossistema, e assim partilhado e discutido 
confirmar ou infirmar as s/ teorias privadas. c/ os outros.
É verdade q a avaliaç, mm entre pares, ainda provoca receios e
constrangi/os pela exposiç pessoal q implica. Passar do discurso Receio da avaliaç

   protegido do público, do escondido ao revelado metem alg medo, Acredita  q está para
m/ é preciso criar e cultivar um espírito de gr humildade, hones- humildade, honestidad  haver alteraçs nas ati-
tidade e partilha. Contudo, acho q alg coisa já está a mudar nas e partilha tudes dos profs.
n/ escolas. [cont em 1.2.]
2.3. Supervisão

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

[cont de 1.4.] Subjacente a todo o texto de Shulman, está a ideia do
   professor investigador q investiga sobre, com e para os AA, cons- Prof investigador q in- Agrada-lhe este en-
   truindo um conhec contextualizado, q por isso mm é significativo. vestiga sobre, com e pa- volvi/o dos profs na in-
  Agrada-me esta ideia, pois julgo ser o caminho para a verdadeira ra os AA vestigaç pois contribui 

autonomia do prof e desta forma atingir o estádio de compt pro- pa/ a s/ autonomia
fissional, q o liberta do papel de funcionário público. [cont em
 2.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

Maria João Amaral



Gizela_Análise_Portfolio Página 20

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção Conceito de portfolio
[cont de 2.1.] O Portfolio surge aqui c/o um processo operativo de c/o base para a investi- Aceita q o portfolio 

fazer investigação no ensino, c/o um processo de registo, q pro- gação, pa/ uma reflexão contribui pa/ uma um- 
porciona reflexões e análises + sérias, + consistentes e q por isso + séria dança efectiva das PPs
vão potenciar mudanças efectivas nas práticas. [cont em 4.3.]
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

[cont de 4.1.] Leva à necessidade de fazer paragens pa/ reflectir so- A construç do portfolio A atitude de rejeiç do Interpreta os contributs Parafraseia Sá-Chaves
bre a prática. Apresenta-se c/o uma interrupç crítica das expe- conduz a paragens para portfolio parece estar a positivos do portfolio, s/ o referir
riências de ensino. Permite um distancia/o entre o envolvi/o q a reflexão sobre a práti- esbater-se invocando algs das s/

   acontece no momento da acção e a reflexão, q facilita a conscien- ca e permite o distancia- teorias preferidas já
cializaç dos problemas, dos objectivos pretendidos, do modo de mento da prática mencionadas
actuar, da eliminaç do supérfluo...Enfim, a alternância entre dis-

   tancia/o (síntese) e "zooms" (análise) é a única forma de compre-
ender os fenómenos e assim melhorar o conhec e o ensaio. Apresentaç/partilha Considera positiva a re- Mudanças no ensino 
Por outro lado, td o processo para expor e apresentar um trab à do portfolio flexão provocada pela pela prática de apresen-
Comunidade Científica escolar e académica exige td um > cui- organização do portf ção pública (Comunid 

  dado: c/o vamos fazer/como vamos compreender/como organizar/ Escolar) do portfolio
como transmitir aos outros, q se vai repercutir na melhoria do 
ensino. [cont em 3.1.]

2 - Desenvolvi/o de estratégias nos formandos futuros profissionais de uma qq
profissão.
3 -  Arelvância dainvestigação feita pelo pp formando/profissional.
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas

A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
Reflexão 8 1.O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1. Autoconhecimento
Aula de [cont de 1.2.] Desde cedo, fui arranjando as m/ estratégias e soluçs, Auto-conhecimento
01-06-2001 q ao longo dos anos se foram reconstruindo, adaptando, flexibi- Suas pps estratégias de Considera q sp reflectiu

lizando aos difs cenários. Foi uma aprendizag q resultou de uma ensino sobre as s/ práticas em-
Realizada reflexão, obviamente. Talvez fruto da necessd premente em dar Isolamento profiss bora pudesse não ter
ñ diz respostas (q sejam as + acertadas) aos múltiplos probls, q logo atingido [consciente/]

no primeiro ano de profis senti, pois fui trabalhar sozinha numa a metacogniç.
Sem título escola c/ os quatro anos. [...] Nem sp terei atingido a fase + ele-

  vada da reflexão, ou seja a metacogniç. Contd, talvez até por algs
3 págs características pessoais exerço o auto-questiona/o crítico.

1.2. Auto-supervisão Reconhece a import q a Interpreta Alarcão, 1991
[cont de 3.1.]Trabalhando no 1º ciclo, esta sensibilidade artística é Artistry "artistry" tem pa/ os e situa a s/ prática em

 fundamental. Assim, a "reflexão na acção", q se me impões cons- profs do 1º ciclo algs dos conceitos teó-
    tante/, pela necessd de estar atenta ao feedback c/ cd aluno e c/ o Reflexão-na-acção ricos apresentados

grupo todo. Reformulando, a m/ acção pela análise a m/ acção 
pela análise e observação o efeito imediato. Capacidade de observaç
É mm preciso ter alg arte, pa/ simultanea/ gerir um grupo, por Resposta imediata exi-
vezes tão heterogéneo e atender a cd criança individual/. [cont gida pelos AA
em 1.1.]   

Contexto: Sumário
1 - Análise de algs conceitos-chave em Alarcão, 1991 - artistry;  praticum e coach.

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral



Gizela_Análise_Portfolio Página 21

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

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

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

[cont de 3.1.] No terreno da prátic profiss, a técnica baseada na Artistry Considera a "artistry"
   pesquisa, ocupa uma gr import, pois baseia-se no espírito crítico, responsável pela so-

e está rodeada da tal "artistry". Foi talvez esta capacid q salvou brevivência na carrei-
e fez permanecer na profissão mts de nós, na profissão de prof. ra de mts profs.
[cont em 1.2.]
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Crise de confiança nas Cita Schön através de 

Alarcão, 1991 [p.37] Segundo Schön, na socied actual há uma crise de confiança profissões em geral Atribui a crise de For- Alarcão, 1991
nos profissinais (de qq profissão) recém formados. Sendo comum mação às instituiçs de
dizer-se q td a formaç ministrada nas Instituições de Formaç, ñ Instituições de Formaç formaç inicial q ñ prepa-
os preparou para enfrentarem a multiplicid de situações novas/ ram os recém-formados 

  problemáticas do dia a dia profiss. Sentem-se desarmados e nem O conhec teórico ñ é pa/ encontrarem soluçs
o recurso às teorias, técnicas e esquemas de raciocíno aprendids suficiente pa/ os prepa-
lhes fornecem a solução. [cont em 3.2.] rar 

[cont de 3.2.] Para  Alarcão, Schön (1987) propõe uma mudança 
do actual paradgma profissionalizante, q se alicerça na: sobre- racionalidade técnica 
valorizaç da "racionalidade técnica"; na ciência aplicada numa substituída pelo valor Refere algs das teorias Interpreta os conceitos
lógica de origem positivista e tecnicista; contrapondo-lhe e sa- epistemológico da  prá- já "abraçadas" e acres- e teorias apresentados
lientando o valor epistemológico da prát, pela ref às compts q se e do enfoque na aquisiç centa o valor do conhec por Schön e Alarcão
encontram subjacentes à prática dos bons profiss (q devemos ob- de competências subja- tácito e intuitivo q pare-
servar ñ pa/ copiar, m/ pa/ apreender ensina/os q nos ajudem na centes ao bom profis ce ter orientado mts das 
n/ pp actuaç), q se manifesta num saber sólido, consistente e coe- s/ PPs 
rente, resultante de uma sabedoria intuitiva, sensibilidade artís- conhec na acção
tica, de um conhec tácito (conhec na acção) e q lhes permite conhec tácito
agir c/ originalidade em contextos imprevisíveis, de incerteza e zonas de incerteza das 
conflito e, assim, tomar as decisões apropriadas, nas zonas de in- PP
definiç q os caracterizam.
Engenho e arte conjugam-se numa inteligência agente  para ac-
tuar c/ eficácia revelando compt profissional. Pois pa/ Schön, a
actividade profiss (incluindo-se tb o ensino) c/ estas característs Definição de "artistry "
de [p.38] actuação inteligente e flexível, situada e reactiva, é o
produto da mistura integrada de conhecs científicos, técnica e
arte, q se revela numa criatividad q ele denomina de "artistry". Considera q este modo 

   Ora é perante o acontec/o-surpresa (probl/incerteza), q desestru- Reflexão-na-acção e si- de actuar vai contribuir
tura, q suspende a rotina, q faz intervir estratégias de "reflexão- tuações pantanosas da para a alteraç das PPs Cita sem marcar o texto
na-acção", numa postura dialogante c/ a realidade,e q actuam prática dos professores.
sobre ela, q oferecendo uma oportunid criativa, obriga a modi-
ficar a forma de actuar, reestruturando o s/ sistema gnoseológico
e práxico, dominante até então. Reflex sobre a reflex na
Este processo tb pode recair  sobre a acção , pensar, reflectir pa/ a acção

    trá (backtalk) ou reflectir sobre a reflex na acção  (metacogniç).
O profiss [...] tem q tomar consciência da natureza do probl,...pe- Resoluç dos probls atra-

   la reflex, desconstrói o probl aparente, p/a construir o probl real. vés da s/ desconstruç e
   [...]produz-se um novo saber q a reflexão ajuda a consolidar."[...] reconstituiç
   ter uma nova visão do probl, compreendê-lo e a solução aparece.

"A reflex gera conhec e o conhec é q sustenta reflexão".
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Sintetizando, o processo reflexivo determina a escolha de um conj Sintetiza as afirmações Sintetiza aquilo que foi
de princípios e estratégias, segundo os quais os aconteci/s reais Interpretaç de aconteci- anteriores transcrevendo
são interpretados, pelo confronto crítico ente variados olhares.O mentos reais através de
conhec q o profiss competente põe em prática, resulta de uma um confronto crítico de
apropriaç subjectiva de saberes q a reflexão crítica facilita e po- várias px
tencia.
Nesta perspectiva, a Form de Profissionais deve incluir uma forte Preconiza alterações à
componente de reflexão, a partir de situaçs reais. Pois aprender Dialéctica T-P Defende q se aprenda a Form de Profiss - inclu-
a pensar  é a única forma de resolver questões de escolha entre pensar pa/ se poder re- são de uma reflexão so-
teoria ou prática, de uma forma dialéctica. solver probls reais bre probls reais

   Esta espistemologia da prática defendida por Schön, dando pri- Saber  experiencial
mordial relevo ao conhec experiencial e às funçs de construç e 
reconstruç da acção, enquadra-se numa perspectiva construti- Construtivismo Está segura q relaç dia-
vista do Conhec. Pressupõe a assunção de uma postura de empe- léctica T-P pode levar
nha/o auto-formativo permanente, m/ tb autonomizante, libertan- autonomia os profs a atingirem a
do o profiss de [p.39] servilismos hierarquizantes e burocráticos, compet inconsciente
e permitindo-lhe a "tranquilidade" da compt inconsciente. Compet inconsciente

Nesta óptica, de componente de Formç profis prática ("praticum") Praticum
o papel do formador/supervisor ñ é tanto ensinar, dar recetas es- Compara as funções
táticas, m/ ser um facilitador, um conselheiro ("coach"). Aquele Coach Aceita que do caos po- atribuídas ao supervi-
q ajuda a desocultar os outros sentidos de uma realidd q inicial/ E as funçs q deve de- de surgir a oredem sor à maiêutica socrá-
parece caótica, demonstrando, aconselhando, questionando..m/ sempenhar e como. tica e à perspectiva
tb indicando regras e conceitos fundamentais q podem ser auxils humanista da formaç.
do  processo reflexivo
No fundo, trata-se de exercer a maiêutica socrática, facilitando a Defende a cont de apoio Toma posiç favorável
aprendizagem numa perspectiva humanista.  [cont em 2.2.] pelos s/ formadores do relativa/ à postura hu-
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) Magistério manista da formaç

[cont de 3.1.] Senti isto no primeiro ano de trab. E de nada me va- Crítica a  falta de acom- Justifica a permanência
leu pedir ajuda à Inspecç e a antigos profs do Magistério. Perce- panhamento solicitada de algs profs na profis
bi q o problema era meu e só meu. [cont em 3.1.] à Inspecç e aos profs do através da capac de 

B. O PORTFOLIO Mag Prim. sobrevivência q en-
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional contram na "artistry".

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

grupo

[inserida num grupo ao qual foi atribuído o Modelo Quaker]
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas

A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
Reflexão 9 1.O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1. Autoconhecimento
Aulas de 2 e 8 [cont de 2.2.] Qt à capacid de ouvir, s/ interromper, reconheço q em Saber ouvir Confessa q "saber ou-
Junho 2001 dets situaçs ñ é fácil, requerendo um treina/º. [cont em 3.1.] vir" exige prática

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
CATEGORIAS

Resolução deum probl profissional através dos modelos de Quaker e Surrey
O papel do grupo na descoberta e formaç pessoal e profissional do eu.

Contexto: Sumário
Resolução de problemas segundo os modelos de Surrey e Quaker - Trabalho de 
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1.2. Auto-supervisão
Realizada 1.3. Intervenção (relação com o outro)
em 2 e 8 de [cont de 3.1.] Há uns anos, dp de mt ouvir q as reuniões dos então Conselhos Escolares = Lingg metafórica pa/
Junho 2001 conselhos eescolares ñ serviam pa/ nada, e após um dia me de- feiras criticar o ambiente de Pretendeu alterar as

frontar c/ o local das ditas reuniões, transformado numa feira - algs das reuniões obri- condições em q decor-
S/ título de um lado vendiam-se "tupperwares", do outro edredons, além gatórias riam as reuniões de

tachos e panelas,+ ali trocavam-se [p.48] receitas... -bem, é certo Ñ se identifica profis// Conselho de Escola.
6 págs q os profs eram e são mal pagos, havia q recorrer à economia pa- c/ aquelas "feiras

ralela, m/ q diabo!... Naquele momento senti a m/ dignid profiss Teve alg sucesso du-
enxovalhada. rante alg tempo, m/ 

  Na reunião seguinte, fui dizendo q andava preocupada c/ um pro- Intervenç a nível de es- ña durou mt.
blema - a avaliaç das composiçs/redacções dos AA - q precisava cola
de ajuda, q podíamos rentabilizar + aquelas reuniões e ajudar-
mo-nos mutua/ nos probls práticos q fossem  surgindo. Concepção de formação
Durante uns tempos, lá transformámos as reuniões em sessões de na escola, entre pares, 
trab onde um el apresentava probl ou tema pa/ discussão e pos- c/ a partilha dos probls
terior registo de algs conclusões. Critica subliminar/ os
É curioso c/o havia pxs q nunca tinham probls ou dificulds na s/ Receio da exposiç de colegas q nunca ti-
PP! algs colegas. nham probls
Acreditando q estava num ambiente de boa fé, onde as pxs eram
profissionais, e humana/ bem formadas, já q até eram profs, expus Expõe-se perante os
sem rodeios dificulds concretas, inseguranças, medos, disse q ñ colegas e as críticas
sabia . ñ se fizeram esperar
O futuro daqs reuniões, naqs moldes, ñ foi mt longo. Faltou-me a
capacid e o carisma pa/ as dinamizar. [cont em 2.2.]

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

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

2.1. Formação (curso ou outra) Estratégias de resoluç Cita texto formecido so-
[p.42] Reflexão em jeito de paródia: C/o o n/ grupo "fugiu", ñ apli- de probls herdadas de bre a perspectiva huma-

cando o modelo Quaker puro nas questões formuladas e c/o os outro tipo de comunids nista da Supervisão, s/
els do grupo, formularam questões, deram sugestões e trocaram o referir
opiniões com o detentor do probl (de acordo c/ o Mod Surrey), 
descobrímos q acabámos de inventar um novo modelo de resoluç
de probls, q se chamará SUPERVISÃO1.01.

[p.43] Figura de Sherlok Holmes c/ a palavra "descriptível" escrita ao Descreve as instruções Analogia c/ um detec-
longo da altura do detective e c/ esta legenda: O estudo de casos é dadas pa/ a construç tive em termos de es-

   um método utilizado na investigaç qualitativa. [As hists narradas dos casos da s/ pp prá- tratégia de construç
pelos profs devem apresentar três els básicos: uma situaç proble- tica a serem discutidos dos casos?
mática, um protagonista implicado na situaç c/ alg propósito e de acordo c/ os models
uma sequência causal, constituindo-se c/o argumento sobre a es- referidos.
cola, o ensino e a aprendizagem]

[p.44] Descreve os passos iniciais da aula de 2 de Junho e acrescenta Confessa a dificuld em Interpreta as instruçs
Tivemos alg dificuld em cumprir rigorosa/ as regras do modelo Modelo Quaker cumprirem as instruçs recebidas e reconhece 

 Quaker - através do qual sepretendia ajudar a detentora do probl, do modelo q lhes coube. q ñ obedeceram ao mo-
n/ colega, a encontrar por si a soluç - já q ñ resistimos a ir dando delo
sugestões de soluç. [cont em 3.1.]
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[cont de 3.1.]O modelo Surrey é + directivo, c/ intervençs prescriti- Compara os dois mode-
vas através de "brainstorming" de soluçs, ajudando a estruturar Características da su- los
o pensa/o do detentor assim c/o de quem está do lado de fora. pervisão humanista.

   Falhámos, por isso, uma das capacids a desenvolver neste tipo de
trab, q é essencial/ ouvir. Fizemo-lo de forma deliberada, estan-
do conscientes de ñ estávamos a cumprir escrupolosa/ as regras
do jogo. Perguntas pedagógicas

 Por outro lado, algs els do grupo ao formularem as pergs emitiram em vez de valorativas
juízos de valor, o q impôs a distinç prévia do q consistiam ou ñ
juizos de valor. Foram tb inevitáveis, algs conversas paralelas, Conhec mútuo
intuito de conhec mútuo. Considerou q estiveram

[p.45] A "terapia de grupo" funcionou. A detentora do probl ñ se envolvidos numa ses-
sentiu inibida respondendo a tds as questões. Pelo decorrer do Consciência da necess são de "terapia de gru-

   processo acabou concluindo q o probl ñ podia ter uma soluç pes- de procurar ajuda fora po"
soal, m/ exigia a confluência de várias entidads. de si.

  Para além das particularids e objectivos deste tipo de trab de gru-
po, a maior proximid, o facto de as px se exprimirem num grupo Reitera a import da 
+ restrito q a turma e por isso menos inibitória e c/ + tempo e Supervisão dialógica grupo na supervisão

   atenç indiv, possibilitou um maior conhec entre algs els, e até em-
patia, q ñ tinha acontecido até então. Este exercício levou-a

  [...]   salientando o funciona/ e as princips difs entre ambos [os mo- Exercício prático sobre a afirmar q  modelo, + 
delos]. Após a apresentaç do probl e questionários de cd grupo, a formulaç de questões baseado no questiona/o 
fizemos um exercício de análise qt à correcç ou erros de formulaç do detentor do probl
das n/ questões ao detentor do probl, etc. necessita de treino. Apologista de uma alte-

  Embora hoje já seja tarde, e c/o o sono ñ chega e o assunto da au- Explica qd e por que ração no modo c/o se 
la me está a bailar na cabeça, vou registar algs pensa/os/reflexs. Interdisciplinaridade escreveu no mm dia organiza a formaç de 
Os 2 modelos, trazidos de outras áreas, são-nos apresentados c/o na formaç da aula. profs,  c/ enfoque na Sintetiza os aspectos +

  sendo uns bons instru/os ou estratégias pa/ desenvolver nos profs, Aceita  o contributo Sup Humanista e na in- importantes dos assunts
até mm em formaç, capacids e atitudes, acentuando a import do da interdisciplinarid e terdiscplinaridade + imports relacionados 
papel do grupo no desenvolvi/o pessoal e profis do eu . [cont em da Cult Humanista na c/ a formaç de profs
3.1.] formaç dos profs
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 3.1.] A generalizaç destas práticas nas n/ escolas, ajuda-
ria em mt a resolver e a quebrar, por ex, senti/s de insegurança e
mal estar , relativa/ à profis docente. Pa/ ñ falar já da + valia em

[p.47] termos de desenvolvi/o humano, q a prática de uma cult Hu- Cultura Humanista
manista fomentava, pelo facto de se partir sp da "agenda" do ou- Agenda do outro
tro encaminhando-o, m/ respeitando-o na s/ individualid, no s/ Respeito pelo outro na 

  modo ser e de estar. Repercutindo-se nas relaçs inter-pessoais/so- s/ individualidade
ciais, afastando mesquinharias e criando um espírito de coope- Melhores relaçs inter-
raç, altruísmo, q levaria ao aperfeiçoa/o/desenvolvi/o da demo- pessoais
cracia, da cidadania, do H.  [cont em 3.1.] Democracia e cidadania

[cont de 1.3.] Eu já ñ era ingénua na profis, contd, alg tempo dp, 
descubro q algs els faziam comentários pa/ o exterior, do tipo:
"...q eu até nem sabia avaliar/classificar uma composiç dos AA."
Ironica/, ñ tardou mt pa/ q uma das px em causa me viesse pedir
pa/ dar explicações ao filho.

  C/ este episódio pertendo  só afirmar q já senti na pele o modo de-
generado da olocaç de questões e a falta de princípios éticos e 

  regras deontológicas q pode ocorrer numa "sessão de reflex sobre
a prática" na definiç da docente da disciplina.  [cont em 1.1.]
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2.3. Supervisão
3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
[cont de 1.2.] À medida q o trab de grupo se desenrolava, a imagi- Comparou a sessão de

naç levava-me pa/ cenários clínicos c/ sessões psico-terapeutas, trab de grupo à tera-
C.Rogers o q provocou a m/ exclamaç "Estamos em terapia de grupo!" pro- Não directividade das pia de grupo

cesso criado por C.Rogers, caracterizado exactamente pela ñ di- perguntas [semelhante
   rectivid das perguntas crença na capacid da pessoa encontrar em à Supervisão humanist?]

si as respostas/soluçs de q precisa e no valor do grupo c/o facili-
tador desse processo catártico. [cont em 2.1.]

[cont de 1.2.] O ser humano, até pq é um animal gregário, só pode Transições ecológicas Considera q as transçs
desenvolver-se na s/ plenitude em Sociedad. É a dimensão de so- ecológicas promovem o

 ciabilizaç q transforma o ind em Pessoa. Saindo de si em direcç ao desenvolvimento do ser
  outro, o H reconhece-se. É nesta abertura c/ o exterior, este carác- Desenvolvi/o do indiv humano/Pessoa na So-

ter de relaç q lhe imprime o toque diferenciador da Pessoalidad. nos grupos: família, ami- ciedade Preconiza uma transfor-
O desenvolvi/o de cd pessoa opera-se sp no seio de grupos, + ou gos, aldeia, escola, club, maç das práticas pa/ q
menos alargados, desde logo a família, os amigos, a aldeia, a es- partido, país,etc. a sociedade e a vida
cola, o clube ou associaç, o partido, o país, etc. moderna tb se modifiquem
É por demais conhecido o efeito nefasto de mts situaçs de solidão Efeitos nefastos de si-
forçada, de exclusão dum grupo..., e da capacid tranquilizante, Conselhos de Família tuaçs de solidão e de 
protectora e incentivadora q nos transmite a conversa c/ um ami- pa/ resoluç de probls, exclusão do grupo
go q nos oiça, ou as [p.46] já distantes reuniões ou conselhos de exemplos de intervenç
família pa/ ajudar a resolver probls, etc. A vida moderna empur- facilitadora do grupo Critica a vida moderna

   rou-nos pa/ o psiquiatra, qts vezes um substituto do outrora assu-
mido por outros personagens.
Reportando-nos ao campo do exercício da profis de prof, onde o
desenvolvi/o pess e profis se imbricam, ñ vejo pq haveria de ser Aceitando a ideia da Interpreta e adapta teo-
diferrente das outras situaçs de vida. import do grupo na rias de outras áreas pa/

 Daí aceitar plena/ esta ideia do papel do grupo na formaç do EU, Teoria pessoal sobre o formaç do eu, transfe- a área da supervisão e
permitindo-lhe ultrapassar as situaçs de ilusão, q a mera descriç desenvolvi/o e formaç re-a para o contexto formaç na educaç
dos fenómenos ou da n/ PP ñ faz, transitando assim pa/ um está- do prof supervisivo.
dio de explicaç ou significaç.
Ninguém se forma no vazio, a identidade pessoal e profiss cons- Construç da identidade Reintera a s/ confiança

troi-se, edifica-se em interacç. Formar-se supõe troca de experiên-  global do indiv na inter- na capacid formativa do
cias, interacçs sociais, aprendizagens... acção e partilha de ex- grupo.
Um percurso de vida é assim um percurso de formaç. O povo na s/ periências e aprendizags
forma directa e clara, traduz bem esta ideia na express "Na vida Provérbio pa/ sintetizar
há q aprender até morrer." o continuum da formaç

C. Rogers    No modelo Quaker uma das características das perguntas é levar Cita Rogers através do
à reflexão, q dentro do q Rogers preconiza, ñ devem emitir juízos texto distribuído, m/ ñ
de valor m/ levar à catarse, fazer brotar a auto-consciencializaç, identifica a fonte
a auto-estima e o auto-conhec.

  Tudo isto deve decorrer num "contexto de uma relaç inter-pessoal Relações inter-pessoais
genuína", c/ profundo respeito pela individualid. genuínas
Impõe-se ao prof um esforço permanente de problematizaç do Sa-
ber e da s/ PP, pa/ conseguir a desejada integraç entre T-P. Isto Problematizç da PP e do
implica um olhar penetrante, crítico e distanciado. Um processo saber para atingir a inter- Recupera conceitos já

  de introspecç metacognitiva q só se consegue se possuirmos capa- ligação T-P referidos
cids de observar, descrever, analisar, confrontar, interpretar e 
avaliar. O ser-se reflexivo, dito por mim em termos populares e Definição popular do 

   de modo simplista é "ñ andar na profiss por ver andar os outros." q é ser-se reflexivo = ñ
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Neste esforço de questiona/o, de alerta permanente, podemos ser Confrontos ñ degenera- andar na profissão por
  auxiliados, encaminhados pelo grupo dos n/ pares, q nos confron- dos ver andar os outrso.

tam c/ questões, em ambiente cordial e de "modo ñ degenerado".
[cont em 2.2.)

[cont de 2.2.) É interessante verificar q subjacente aos temas q te-
mos vindo atratar nesta disciplina, perpassam ideias das corren-
tes Humanista, Existencialista, Sociocrítica, Construtivista, Eco- Transições ecológicas
lógica e do Construcionismo Social. Tendo em vista a diginificaç entre disciplinas e luga-
e valorizaç da pessoa humana, conjugando a dimensão indivi- res
dualista expressa no eu/sujeito, c/ a dimensão social encontrada 
no grupo, seja a escola, o microssistema sala, o meio envolvente,
o país, a Sociedade. Defende uma escola
Intelectual/ esta constataç conforta-me, pois perspectiva um en- criadora de Hs livres Confronta concepçs

Aristóteles tendi/o da escola c/o forja de Hs livres e responsáveis, por oposiç O H Livre é capaz de m/ responsáveis e pa/ de escola
àquela onde se domestica: "O Homem livre cria, concebe. O es- criar suportar esta concepç
cravo executa." Conceito de Educaç pa- cita Aristóteles. Cita Aristóteles e Rogers
No fundo, através destes modelos, informados pela teoria ñ direc- ternalista v educaç hu- sem indicar fontes

Rogers tiva de C.Rogers, adaptada à Educaç, pretende-se desautorizar o manista centrada no 
   modelo paternalista - omnipresente, q resolve e decide, m/ castra. suj, q se avalia Defende PPs renovado-

- e colocar nas mãos do suj as ferramentas adequadas a construir ras que a perspectiva
 o s/ pp percurso de reconstruç de saberes e adopç de PPs  "reno- humanista permite
vadas e renovadoras", pelo reposiciona/o crítico, pela auto e he-
tero-avaliaç.
Neste contexto,o supervisor surge-nos c/ um outro perfil e papel Supervisor humanista v.
a desempenhar, + c/o facilitador e ñ aq q tem receitas pa/ td e as supervisor autoritário e 
prescreve autoritariamente. [cont em 1.3.] prescritivo.

[cont de 1.1.] Qd se fala tb se ouve c/ o corpo todo. A este propósi-
Freire, 1995 to Paulo Freire diz: "É m/ corpo inteiro q social/ conhece(...)Pa/ Saber ouvir Aceita q é dificil saber Interpreta perspectiva 
pp 109-111 mim, a intuiç faz parte da natureza do processo de fazer e do pen- ouvir s/ interromper, humanista da relaç em- Cita Freire, 1995, in 

   sar critica/o q se faz (...) entender a realidade q inclui ñ so/ o mo- m/ q essa capacid está pática , Apple & Nóvoa (1998) 
mento da reflex, m/ o momento [p. 49] empático da compreensão na base da criaç de e o Bispo de Coimbra 
e de senti/o c/ o resto das px q você está tentando compreender." uma relaç empática para sustentar as suas 
Ainda a propósito de td isto, o Bispo de Coimbra diz: "É necess afirmações
ver e ouvir a Comunidade toda."
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Tinto: Edições ASA, Colecç FOCO.
 - Textos policopiados fornecidos pela docente da disciplina.
 -  Freire, P. (1998) ??????. In M.W. Apple & A Nóvoa (orgs) (1998) Paulo Freire:
 Política e Pedagogia.  Porto Editora: Colecç Ciências da Educaç.

Serviram-me de suporte a esta reflexão as leituras q tenho vindo a fazer e q passo
a indicar:
 - Zeichner, K (1993) A formaç Reflexiva de Profs: ideias e práticas. Lisboa: Educa
- Vieira, F. (1993) Supervisão. Uma Prática Reflexiva de Formaç de Profs. Rio 
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 - Apresentação dos conceitos de dilema  e problema  e sua distinçaõ

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

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

Aula de 9 de 1.2. Auto-supervisão
Junho 2001 [cont de 1.3.] Se calhar vou ter q dar + atenç a estas hists. Olhá-las Profiss prof divide-se em Retoma as fases da vi-

+ na perspectiva q nos é aqui apresentada, ou seja um olhar so- fases de desenvolvi/ c/o da profiss do prof c/
Realizada bre a conduç da vida do prof, nas suas difs fases, dando conta tb já referiu antes. base nos capítulos do
ñ diz da existência de "buracos perigosos". [cont em 2.1.] livro, embora ñ as iden-

1.3. Intervenção (relação com o outro) tifique c/o tal
sem título [cont de 2.1.] Na aula recordei-me de um episódio ocorrido no Na- Lingg metafórica para Vai utilizar uma leitura +

   tal do ano passado, qd em casa de uma pessoa amiga q frequento se consciencializar de atenta da obra em aná-
9 págs há mts anos, ela q anda a fazer balanços à s/ vida e pa/ isso nada q pode ter "buracos pe- lise para se auto-conhe-

melhor do q arrumar gavetas, mostrou-me um caderninho q eu rigosos" na s/ formaç cer e supervisionar me-
lhe tinha enviado nos primeiros anos de prof, onde fazia peqs lhor
relatos de hists passadas na ou a propósito da escola. [cont em 1.
2.]

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
Torga, Diário [p. 50] Inicia a reflex citando Torga: Interpreta Torga adap- Cita Torga, Diário, 10 de
10-11-1995 "Nestes dias assim de trab profis intenso, cd sintoma pesado nu- Torga debate-se entre o tando o q diz às circuns- Nov-95

ma balança de precisão, cd golpe do bisturi na tangente do erro seu eu poeta e eu médi- Recorre a uma narrati- tâncias de formaç q está
   q o tornaria fatal, o poeta q dentro de mim ñ se resigna, nem cala, co va auto-biográfica pa/ a receber e aos moments

acaba por me irritar c/o uma criança importuna e teimosa (...) E nos dar a conhecer o q vive na profiss
nem a paz do dever cumprido saboreio qd dispo a bata. É c/o se q pensava sobre o pa-
um sacerdote acabasse de rezar uma missa em pecado mortal, c/ pel destas no desen-
o diabo no corpo!" volvi/ do auto-conhec
A  cadência das aulas, vem desenhando a intencionalid da disci-
plina, na seq dos temas tratados. Assim, e nova/ regressámos à Eu: pessoa e profissio- Reconhece a intencio-
ideia do eu/prof, onde convivem em constante cumplicid e dimen- nal - território de confli- nalid e a sequencialid
são eu  e a dimensão profissional . E ,por isso mm, o palco de mts tos identitários da discipilna.
conflitos, lutas, ajusta/os..., q vão delineando uma identidade.

Andámos hoje a perscrutar outros ângulos q nos levarão ao estudo Investigação q as narra-
de casos , de histórias de vida dos profs, c/o uma abordagem in- tivas auto-biográficas 
vestigativa/qualitativa da profiss docente e do Ensino. podem promover para 
Começámos + uma vez por salientar a import da metacogniç, c/o um melhor auto-conhec Interpreta Underhill,s/ o
forma de sueprvisionarmos as n/ práticas de maneira + reflexiva Estudo de casos citar e Tavares, 1997 no 
e assim atingir o auto-conhec pessoal e profissional, qd face a Metacognição Retoma conceitos e q concerne ao auto-
um prob nos interrogamos:"Onde está o probl? Em mim, nos ou- princípios pelos quais questiona/o e à reflex e 
tros, o q posso fazer, o q me ultrapassa?." Modelo de raciocínio e já demonstrou prefe- considera-os imperscin-
Apresenta o modelo de raciocínio e acç pedagógica de Shulman acção pedag de Shulman rências anterior/ e q díveis para a n/ capacid 
(1997) q é fechado, m/ dialéctico, é representado e evidencia a Reflexão acredita poderem com- metacognitiva
import da reflex e do princípio do inacaba/o q arrasta a auto- Princ do Inacabament/º duzir a "saltos qualitati-

Tavares, 1997, implicaç e o auto-conheci/º "Os saltos qualitativos são possí- Auto- implicaç vos"
p.63 veis." Auto-conheci/º Acredita na capacid de- Alteração no s/ posicio-

Contexto: Sumário 
 - Auscultaç dos temas individuais de aprofunda/o
 - Abordagem ao livro de A Dias (1999) Nas Ruelas da Má Fama. ASA: CRIAP

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Concordo q se nos habituássemos a fazer este tipo de trab/regis- senvolvimentista dos re- na/o face à reflexão por
tos, concerteza q descobriríamos algs respostas. [cont em 4.3.] gistos escritos escrito

[cont de 4.1]Tudo isto levou-nos à conceptualizaç do q é um probl,
   ao reconhec da vulgar confusão entre probl e dilema, e à pergun-

ta se a profis de prof será mt susceptível e informada por dilemas.
Dic da Língua recorreu-se à definiç do dicionário: Probl - "Questão q se pro- Definiç de problema Faz alg investigaç pa/
Portuguesa, põe pa/ ser resolvida; coisa difícil de compreender, explicar ou Procura definiçs + sim- tentar compreender 
s.d. fazer; enigma; mistério; dúvida." ples do q aquelas q eu melhor os conceitos 

Em princípio é uma questão difícil, q espera explicaç, resoluç. lhes forneci. apresentados q já tem 
Segundo o mesmo dicionário, dilema é "(filos.) raciocínio dis- Definiç de dilema vindo a utilizar c/o estra-

 juntivo em q qq das permissas conduz à mm conclusão; (fig.) situa- tégia de ensino.
ção embaraçosa de q ñ há saída satisfatória señ por um dos dois
modos, ambos difíceis."

[p. 52] Se o probl é em princípio uma quest difícil, q espera explica- Comparação entre os 2
ção ou resoluç, q mts vezes ñ se descortina de imediato, dando conceitos, acrescentan-
assim origem a hesitaçs, incertezas...o dilema pressupõe sp uma do-lhes características
situaç de conflito interno. Normal/ ligado a uma dimensão ético-
moral, provocado ñ pela ausência de soluç, m/ pela certeza de q

   seja qual for um dos dois caminhos, representará sp ficar vencido.
Os dilemas exprimem situaçs limite daí eles serem raros. [cont em
2.2.] Decide fazer o s/ trab 

[cont de 2.2.] De momento ñ vou fundamentar estas afirmaçs, [...] Adia considerações + de aprofunda/o sobre
pois c/o o tema escolhido pa/ o m/ trab de aprofunda/o é - Os Di- profundas sobre os 2 os "dilemas" em con-
lemas  - fa-lo-ei nessa altura conceitos pa/ o trab de sequência das s/ refle-
Contudo, considero q a discussão de dilemas em grupo, ou mm Desenvolvi/o moral das aprofunda/º xões sobre o assunto,
probls, nomeada/ c/ os AA do 1º ciclo, pode ser uma boa estratég crianças do 1º ciclo atra- q já constituía uma das
pa/ o desenvolvi/o moral das crianças. [cont em 2.2.] vés da colocaç de dile- s/ preocupaçs.

[cont de 2.2.] Pelo q me foi dado entender, c/ a apresentaç do livro mas nas aulas.
Dias, 1999 "Nas Ruelas da Má Fama" pretendeu-se chamar-nos à atenç de

q a construç ou narraç de hists/casos podem funcionar c/o pro- Retoma temas já refe-
cesso de ajuda na resoluç de problemas/dilemas, no âmbito da n/ O valor das narrativas ridos antes e comple-

   profis, desocultando estratégias q consolidem a maturid psicológ na formaç dos profs ta-os.
  e pedag, pa/ fazer face à diversidade e complexid da escola de ho-

je, ou seja adquiri resiliência.
[p.53]Como exercício preparatório a professora faz a desconstruç Descrece a estratégia

do texto de apresentaç do livro [da sua autoria] utilizada pela formadora
O título é sugestivo, de boa iamgem metafórica e pelos vistos na análise do texto
funcionou c/o engodo pa/ os leitores, pois as hists narradas ñ 
dão uma imagem assim tão negativa da vida do prof. [cont em 1.3]

[cont de 1.2.] Rever, rever, rever...parece q é um vb q os profs se de- Reflexão sobre o passad
vem habituar a conjugar. Mas, rever pa/ melhor compreender as ajuda a construir o futu-

   situaçs do passado, q influenciam o presente e projectam o futuro, ro profiss do prof
constituindo o devir. [cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 2.1.] Na profis docente o prof confronta-se essencial/ c/ 
probls, de maior ou menor dificuld de resoluç. Contd, julgo q ao O prof confronta-se c/ Considera q os dile-

  prof tb se colocam dilemas, especial/ em alturas de grs indefiniçs, problemas e às vezes c/ mas se relacionam c/
 c/o as mudanças paradigmáticas e de acentuada convulsão social. dilemas tb valores, [q vai ser o te-

Além do + a docência desenrola-se e trabalha numa área onde a do s/ trab final]
questão dos valores, do dever ser, se põem c/ mt premência. [cont
em 2.1.]
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[cont de 2.1.] E digo-o pq costumo fazer isto. Nem sp a apresentaç é Estratégia de registo de
da mm forma, ultima/ temos um cartaz na parede - "O nosso espa- probls e aconteci/os se-

 ço" e os AA voluntaria/ vão assinalando aconteci/s, etc. Posterior/ melhante às utilizadas Involve-se na planifi-
vamos analisar os registos colectiva/ e por vezes surgem probls pelo MEM, do qual já Preocupaç de integrar caç de actividades difs
q depois dissecamos. nos falou anterior/. saberes de várias das habitual/ conside-

  Por vezes as aulas são conversas alargadas e q se vão estendendo áreas disciplinares. radas 
a tds as áreas curriculares (transdisciplinaridade) [cont de 2.1.] Transdisciplinaridade

Reflexão rea- [cont de 4.3.]Embora esteja consciente q o recurso aos dilemas pa/ 
lizada em 19- ser frutífero, deve ser uma prática regular e ñ esporádica, traba-
-06-2001    lhando c/ crianças do 1º ciclo tenho vindo a introduzir esta meto-

dologia. Assim, e de forma sintética, apresento algs dos dilemas 
q trabalhei c/ os AA do 3º e 4º anos e algs aspectos do processo Desenvolve actividads
incluindo as s/ soluções nas aulas q promovam
[seguem-se 5 dilemas trabalhados c/ os AA c/ as soluções por eles a compt reflexiva dos 
apresentadas --> p.55] Transcrevo-os? AA e dêem a conhecer
A discussão gerada foi mt animada, houve momentos de vivo de- algs saberes q os for-
bate na defesa das opiniões de cd um, ao terem q argumentar pa/ marão c/o cidadãos
justificar ou melhor explicar a s/ soluç, etc. conscientes e pro-acti-

   A maioria das crianças reflectiu q tem o sentido de valores, e algs AA reflexivos se forem Põe em causa as teo- vos 
até de valores universais, apesar da idade (o q me fez pensar na desafiados rias sobre o desenvol-

Kohlberg teoria de Kohlberg qt à correspondência entre estádios e idade). vimento das crianças. Cita Kohlberg sem refe-
2.3. Supervisão rir fonte

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

[cont de 2.1.] E se a vida de cd um de nós tem três tempos: o presen- Cita o Prefácio ao livro de
te das coisas passadas, das presentes e das futuras, c/o refere Oc- Dias, s/ o referir, c/ alg im-
tavi Fullat, é de notar o carácter dialéctico do presente. Interes- precisão.
sante é tb a expressão q o mm filósofo atribui a um monge do séc 
XV [?] exprimindo a mm ideia: "vida vivida, vida havida e vida a Interpreta a seu modo as
haver". expressões citadas
Reflectem a unicidade da vida, olhada em três tempos  [cont em 
4.3.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional Portfolio c/o doc de reflx Continua a reagir ne-

4.1. Conceptualização/Construção crítica sobre a n/ PP gativa/ à obrogatoried
[cont de 4.3.]  Faço mais do q ponho no papel, embora procure fa- de produzir o portf

zer do obrigatório doc de reflexão crítica, um momento de para- Selecção dos textos +
gem e questiona/o da m/ PP. [cont em 2.2.] significativos Reconhece algs vanta-
4.2. Dificuldades  gens de manter um 
4.3. Valor formativo (vantagens) portf Evolução em relaç ao s/

[cont de 2.1.]  Reconheço a m/ falha qt aos registos, pois constituí- Portfolio c/o registo de posiciona/o inicial rela-
riam uma base de material de estudo, pa/ além da resoluç parti- material de estudo so- Pela data do relato da tiva/ à imposição do
cular imediata. [cont em 4.1.] bre si pp exp parece ter-se em- portfolio c/o estratégia

[p. 54] [cont de 3.1.] Para dar um carácter empírico a este trab, vou penhado ainda + na de formaç e de avaliaç
apresentar sumariamente o resultado de uma exp, c/ os m/ AA, es- utilização desta estra-
te ano lectivo, relativa/ ao trata/o de dilemas em grupo. [cont em tégia, abandonando a
2.2.] posiç de rejeiç inicial
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas
A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

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

Aula de 16 de 1.2. Auto-supervisão
Junho 2001 1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

ñ refere 2.1. Formação (curso ou outra)
[p.56] Ñ estive presente nesta aula, m/ pelas informaçs q recolhi 

3 págs junto de algs colegas depreendi q o assunto da aula girou à volta Refere os temas princi-
das seguintes ideias: pais tratados na aula

p.56 - s/ título - Metáfora da "cebola" - adaptada por Alarcão, pa/ figurativa/ "metáfora da cebola"
dizer q o Conhec ñ é uma coisa dada, q se adquire num só e det
momento, m/ q c/o a cebola, vai tendo várias camadas q vão en-
grossando, adquirindo volume, vai sendo .
- A partilha e estudo de casos, c/o estratégia pa/ formar profs Partilha e construç de 
reflexivos casos c/o estratégia de

   O estudo de "casos", c/o el de Formaç, acontece em várias profis, formaç, herdada de ou-
   ex.: médicos, enfermeiros, no campo jurídico...e cd vez + nas ditas tros contextos profiss

Ciências Sociais, pretendendo estender-se tb à Educaç. [cont em
3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 3.1.] No desenvolvi/o de algs projectos q temos realizad na Supervisão da escola e Assume este conceito Assume ter desenvolvi-
escola, tenho estado sensível e consciente desse efeito transgera- sala de aula c/o algo q tem vindo a do experiências q envol-
cional desenvolver na s/ PP vem a transgeracionalid

  Este ano o avô do Diogo...ajudou-nos na construç de uns brinque- e dá exs difs dos ante- c/o já o verificámos na-
dos/miniaturas de madeira; o avô do...fez uns piões e ensinou c/o rior/ narrados, justifi- tes
se jogava (fizeram-se aprendizagens significativas); o ano passa- Aprendizagens signifi- cando a s/ inserç c/o
do a srª...veio à escola falar e exemplificar c/o no tempo da s/ ju- cativas testemunho de sensi-
ventude se cultivava o linho, as canções, as danças... bilidade sobre o as-
E a alegria c/ q ela falava da s/ exper c/ a garotada, do estar na Senti/os - alegria duma sunto.
escola, de os ouvir falar e ler! velhota por estar ali.

[p. 58] São meros exs despretenciosos, m/ q refiro c/o indicador de
sensibilidade ao assunto. Retoma a metáfora da
Concerteza q tt eu/professora, os AA e os velhotes aumentámos + Desenvolvi/ pessoal e cebola pa/ terminar es-
uma camada à nossa cebola/conhecimento profissional pa/ tds  ta reflexão, adaptando-a
2.3. Supervisão às experiências realiza-

3. As Teorias (Públicas/Privadas) das c/ os seus AA
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] Através da reflexão, dissecaç e análise da hist q dp se Conceito de caso Parafraseia os teóricos da
transforma em caso, partilhando-o c/ os outros, numa relaç inter- Narrativa na qual se re- metodologia de casos s/
pares, adquirem-se ensina/s q dp transformamos e adaptamos à flecte, disseca e analisa os identificar
n/ PP. um momento da PP

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto: Ñ esteve presente na aula, m/ informou-se junto dos colegas, e parece
ter lido o texto de Sá-Chaves analisado na aula, no qual surge o conceito de "trans-
geracionalidade". CATEGORIAS
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No fundo, estes momentos de partilha são tb de análise e produç Partilha de experiências
colectiva, q pela s/ generalizaç podem levar à criaç de uma cult Criaç de uma cult de Retoma a import da Defende a cultura de 
de cooperaç na profis docente. cooperaç entre os profs partilha entre profs e cooperaç entre profs
Aprende-se c/ a interacç c/ os outros. Aprender pressupõe uma refere c/o + valia aqui-
troca, um cruzamento. Daqui caímos no reconhec de q é uma es- lo q já tem feito - a par-
tupidez do H da n/ sociedade ignorar a Sabedoria de algs faixas Transições ecológicas tilha de exps entre ge-
etárias, por ex.: os velhos. Salienta-se o interesse e valor em ter- entre gerações raçs

Sá-Chaves, mos educativos, da convivência entre pessoas em difs etapas da Cita Sá-Chaves s/ referên-
2001(?) vida e a + valia q decorre das transições ecológicas. cia ao texto e data

A interacç entre contextos, entre microssistemas provocam um Conceito de transgera- Já a costuma pôr em 
conhec + enriquecido, q ultrapassa e ñ fica confinado a uma só cionalidade prática nas s/ aulas.
geraç - transgeracionalidade

Título: Con- [p.57] Vão surgindo exs práticos e felizes deste conceito. Por ex: no
ceito de trans- mm edifício funciona um lar de 3ª Idade ou de Dia e um Jardim
geracionalid e Infantil ou escola, c/ espaços q são partilhados pelas difs idades. Identifica-se c/ este Reconhece as s/ expe-
s/ importância A participaç e interajuda em actividades comuns, ex: festas da conceito em experiên- práticas c/o situadas
educativa criançada, festas de avós, um idoso q vem ler uma hist aos + peqs cias q tem desenvolvi- neste conceito de "trans-

ou estes a auxiliar as pessoas + velhas...são exemplos de opera- do nas aulas geracionalidade"
cionalizaç daq conceito.
A n/ sociedade, q optou pela apologia do novo, belo e bem suce- A convivência c/ a de- Teoriza acerca da for- Critica a atitude da so-
dido, tem desvalorizado estes aspectos. Rejeitando a exp de vida, crepitude é necessária à maç completa dos AA ciedade face aos + ido-
c/o quem tem vergonha dos s/ velhos, ou farisaica/ pa/ poupar os plena formaç dos AA e considera esta trans- sos
+ jovens à imagem da decrepitude, e esquecendo-se q essa visão geracionalidade é uma
tb é necessária à formaç/educação. dimensão social, polí-
Há q revalorizar esta dimensão esta dimensão social, política e tica e moral a conside-
moral da convivialidade e aprendizagem conjunta das px, nos rar nos planos educa-
difs patamares da vida. tivos já q esta convi-
Recordo um filme [...] - A Casa do Lago c/ C.Hepburn e H. Fonda. vência cria cumplicids

   Retrata primorosa/ esta noção de transgeracionalid. Um casal de e esbate idades.
idosos nos oitenta anos, em casa de quem é "despejado" um ga- "A casa do lago" - filme
roto de 13 anos, criado num meio citadino, dá uma liç de vida, - c/o exemplo de trans-
conseguindo até q o rapazola goste das férias forçadas. Criam-se geracionalidade.
cumplicidades e esbatem-se idades. [cont em 2.2.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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- Preenchimento de uma grelha, pa/ análise de um caso, procurando enquadrar algs

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

Reflexão 12 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 22 de [p. 59] Se há uma nota é pq houve uma avaliaç. E aqui falamos de Avaliação dos profs Reconhece a dificuldad
Junho 2001 uma área q entre nós profs ainda tem mts fantasmas, provoca in- de aceitaç da avaliaç en-

seguranças e receios (ñ já os de antiga/, m/ ainda o são) [cont tre os profs
Realizada em 2.1.]
não refere. [cont de 2.1.] A faz-tudo 

Gizela Rocha, prof do 1º ciclo em Viseu...,é uma espécie de "faz td Auto-retrato: A faz tudo
4 págs escolar".

Tira o Curso do M Primário, c/o trabalhadora estudante faz o 7º Apresenta-se c/o pos-
Título: A faz- ano, dp o 12º ano; entra pa/ a Universid e c/o aluna voluntária sível candidata a Nota
tudo lecencia-se em Direito; presente/ encontra-se a frequentar um 10, considerando q há

curso de C. Formaç em Supervisão; paralela/ foi-se interessando mts profs assim, em 
por várias áreas frequentando cursos, seminários, etc. No futuro Portugal
pretende...

  Toma decisões de directoria, dinamiza actividades pa/ td a escola Supervisão de escola Apresenta as s/ PPs e 
participa e dá a cara pela escola, acarta lenha, acende fogões, outras actividades, com-
cuida e faz faxina, muda lâmpadas, usa berbequim, cuida dos en- tribuindo para a justifi-

  volventes (jardim e outros), adapta espaços, financia a limpeza da cação do título q deu a
   escola e às vezes o material didáctico de AA, transporta gratuita/ esta reflexão

aqs , vigia os recreios, é porteira, funcionária administrativa...
As lições de um Rio

   A escola onde lecciona fica num meio misto: urbano periférico m/ Contextualiza a s/ esco-
ainda mt ruralizado. la

 Pa/ combater a indiferença face aos probls ecológicos e de poluiç, Interdisciplinaridade Intervém a nível local 
envlve-se c/ os s/ AA e a escola inteira na luta por esta causa. Q envolvendo os AA em
fazer? Foi só dar um peq passeio...e o rio Pavia tão longe e ali projectos de índole 
tão perto! [cont em 2.2.] ecológica
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[cont de 1.1.] Em termos gerais, cd prof protagonista de cd caso, Características certifica-

dos apresentados, teve: a preocupaç de evoluir em termos acadé- doras dos Profs Nota 10
micos; necessid de adquirir formaç contínua; conhec/compet pro-
fissional; coragem pa/ lutar contra a rotina; actos de inovaç/di- Competências profs a 
ferenciaç do ensino; acção sobre o contexto onde está inserido, desenvolver nos profs
ultrapassando o nível de sala de aula. para q possam ser objec-

Ñ estive presente nesta aulas, contd já anterior/ tinha feito uma leitura geral des-
dimensões do Conhecimento Prático de Shulman.

ses textos aqd da s/ entrega.

Contexto: Sumário
- Análise dos textos "Professores Nota 10"

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Se estes profs tiveram nota 10, é pq no exercício da s/ profiss re- de uma avaliação de no- Crítica velada à apre- Transfere a experiência
  velaram compts tais, q configuram c/o q um modelo a indicar-nos: ta máxima: formaç contí- sentaç destes "mode- descrita no artigo do

isto é q é ser prof. [cont em 3.1.] tínua; actos inovadores, los" por comparaç c/ o jornal brasileiro pa/ a s/
[cont de 3.1] Após a leitura dos casos apresentados resolvi fazer  luta contra a rotina, acç s/ caso pessoal pp posição face ao s/ 
uma "brincadeira" por analogia c/ um dos casos. [cont em 1.1.] sobre o contexto social desenvolvi/o profiss

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) em q está inserido, sain-
[cont de 1.1.] Examinaram de perto os focos de poluiç, fizeram-se do da sala de aula. Descreve a experiência

percursos pedestres, observaç e recolha de amostras de água, de realizada c/ os s/ AA na
 plantas, elaboraram-se cartas de exploraç, causas da morte do rio, observaç e intervenç no Adepta de um desen-
 tiraram-se fotografias, etc. Recolheu-se informç oral e escrita. Pro- Transdiciplinaridade Rio Pavia, na qual relata volvimento curricular 

videnciou-se a vinda à escola de pessoas idosas pa/ relatarem as a s/ preocupação de transversal e flexível q 
   acitivds q  antiga/ estavam ligadas ao Rio. Recolha e pesquisa de levar os AA a intervi- conduza à intervenção
   lendas, quadras, canções, instrumentos e alfaias agrícolas antigs. rem no contexto social junto do contexto exos-

Elaboraç de cartazes, peqs rábulas e dramatizações. Visita a um em q se insere a escola sistémico
moinho, a uma ETAR. Distribuiç de informaç pela populaç. O Intervenção q frequentam
trab culmina c/ uma exposiç na sede da Associaç local, integran-
do-se no aniversário desta e festa na escola aberta à Comunid.
Participaç no forum de Projectos de Educaç Ambiental IMPAMB
- em Aveiro. Construç de um gr painel q serviu de base à maque-
ta de um postal ilustrado.
Serei eu, Gizela, uma prof nota 10? Se a resposta fosse afirmativa Situa-se a si e a mts ou-
então em Portugal há mts profs do 1º ciclo dignos de nota 10. tros profs do 1º ciclo no
2.3. Supervisão grupo de Profs Nota 10

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

[cont de 2.1.] De certa forma o prof tem de estar apetrechado c/ es- Dimensões do Conhec
sas compts, mobilizando-as no momento de agir. Profiss de Shulman c/o
As dimensões do Conhec de Shulman (1986, 1987) ajudam-nos desenvolvimentistas da 
a desmontar o processo subjectico do prof/profis, expresso na s/ compt profiss desejável
práxis. As dimensões apontadas evidenciam q a compt profission

[p 60] engloba e apela pa/ a concatenaç de múltiplas dimensões do
ser pessoal e profis. Envolve-se na tarefa da Interpreta algs das di-
Neste sentido e c/o exercício, analisei o caso "Garra Juvenil", sessão de formaç, preen- mensões do conhec re-
procurando as referidas dimensões, através do preenchimento da chendo a grelha distri- feridas na grelha e defi-
grelha q se segue no final [p.62] [cont em 2.1.] buída pa/ a análise dos das no texto de modo +
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) casos retirados do jor- ou menos pessoal, c/ 

B. O PORTFOLIO nal brasileiro algum desvio interpreta-
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional tivo relativa/ ao q o tex-

4.1. Conceptualização/Construção to 
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas
A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

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

Aula de 23 de 1.2. Auto-supervisão
Junho 2001 1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

ñ refere 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 63] Esta aula iniciou-se c/ algs reflexões teóricas e metodológi- Narrativa v caso

3 págs cas, no sentido de se identificar o q diferencia uma simples hist
ou aconteci/o de um caso

Esta metodologia dos casos está em consonância c/ algs princí- Metodologia de casos
pios e ideias fundamentais já esplanadas nas aulas anteriores: c/o estratégia de formaç
auto-implicaç, inacaba/o c/o atitude, teorizaç da prática pelos q dos profs reflexivos

 a exercem em detrimento da aceitaç passiva de teorias alheias. As-
pira-se a q o docente seja um prof reflexivo. [cont em 3.1.]

[cont de 2.2.] É natural q a profis de prof seja recheada de inciden- Incidentes críticos v 
tes críticos versus probls. Pois, por + capacid técnica q o prof te- problemas Refere a lingg metafó-
nha, há sp variáveis, surpresas q decorrem da imprevisibilid, pp rica de Sá-Chaves e 
das situaçs onde interagem pessoas. Imprevisibilid das PPs complementa-a c/ alg
O q se procura c/ o estudo de casos é apetrechar o prof c/ destre- pessimismo. "Navegar Cita Sá-Chaves, sem o
zas e competências, tentando "navegar c/ terra à vista". Ñ afas- c/ terra à vista" pode referir
tando a possibilid de naufrágios, cont c/ + hipóteses de salva/o. provocar algs "naufrá-
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) A partilha e a colaboraç gios"

[cont de 3.1.] Nas conversas entre profs é vulgar ouvir-se: "É o caso entre profs permite q se
de fulano...", referindo-se a um A. Porém ,ainda ñ há uma prática tornem + responsáveis e Lamenta a ñ inclusão 
investigativa alargada, ficando-se nuns relatos mts vezes c/ nat autónomos. de investigaç sistemáti-
de mero desabafo. ca sobre casos da PP, 

  A capacid q o prof tem ou ñ de partilhar ou pôr à discussão os ca- apesar da lingg comum-
   sos, passa tb pelo desenvolvi/o pessoal e profis. Sendo certo q por mente utilizada pelos 
   via da colaboraç e partilha, somos + responsáveis pelas decisões profs

q tomamos, operamos o n/ cresci/o pessoal/profiss e conquista-
mos autonomia. [cont em 2.1.]
2.3. Supervisão

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

[cont de 2.1.] Parafrasenado Julian Edge, o prof reflexivo ñ é aq q Conceito de prof reflex Parafraseia Amaral - Arti-
 sabe um monte de teorias q os outros formularam , m/ aq q reflecte, Teorizador sobre as s/ Aceita q o professor de- O s/ posiciona/o face à go publicado na revista 

teoriza sobre as s/ práticas, num esforço interpretativo, para no- pps PPs va ser um investigador investigaç aparece aqui da APPI, distribuído en-
va/ reconstruir, e possibiltar mudanças na s/ PP. e teorizador das s pps legitimado, sem q o refi- Cita Camus, adaptando- tre os formandos, no 
Contudo, neste processo reflexivo, "o observador é o observado" Carácter específico da PPs c/o processo de ra especifica/ o ao contexto educativo qual se relata uma com-
(Camus), e daí algs dificulds no distancia/o q a teorizaç exige. PP de cd prof, corres- desenvolvi/o de uma ferência de Julian Edge
Este modo de ser pode encaminhar os profs à construç de uma pondente à s/ matriz identid específica sobre o prof reflexivo e
identid profis pp, traduzida na especificid de uma práxis, regras identitária investigador
e abordagens pps, c/ espaços de cooperaç, corresponsabilizaç e Partilha; corresponsabi- Continua a defender a 
partilha. lizaç e cooperaç cooperaç e partilha de

Contexto: Sumário
 - O que é um caso?
- Como se constrói um caso? CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral



Gizela_Análise_Portfolio Página 35

A metodologia de casos reafirma o significado do eu, do outro e experiências entre profs
dos contextos. Pois, as teorias privadas de cd prof constituem as- Metodologia de casos

   sim porçs significativas do s/ conhec profis. Os casos são c/o q re- e o surgimento de teo- Interpreta algs das defi-
cortes, retalhos de realid/ensino, ou segundo algs definiçs q fo- rias privadas nições de caso apresen- Cita Shulman e Richert
ram apresentadas nesta aula: "...o momento ou momentos de en- tadas na sessão, real- através de Amaral, 1998
sino, congelados na descriç do caso, permitem q o prof pense/re- çando as características

  flicta(...)" (Richert, 1990] ou ainda "Um caso é um pedaço de rea- + significativas 
lidade sobre o qual se pode actuar(...)" (Shulman, 1992) Efeito "multiplicador da

[p. 64] Ora, o "efeito multiplicador" q a diversid e pluralid dos ca- diversidade" gerado pe-
sos gera, permite uma abordagem investigativa + compreensiva los casos construídos 
e qualitativa do Ensino, numa visão holística. pelos profs e s/ efeito
No entanto, pa/ q um aconteci/o adquira o valor e o conceito de sobre a qualidade do
"caso", deve desde logo e em princípio, conter els q possam ser Ensino. Interpreta o conceito de
generalizáveis e reconhecidos por um maior nº de profs, c/o em- metodologia de casos
blemáticos de det situaç. Carácter científico dos
Mas é exacta/ a teorizaç sobre os incidentes q deram origem ao casos decorre da teori-
caso, q lhe vem conferir o carácter de Conhec/Saber Científico, zaç q deles brota
entendido este na perspectiva do método qualitativo das Ciên-
cias Sociais. Investigç qualitativa das
O Saber q se procura é de tipo compreensivo, hermenêutico. C/o Ciências Sociais
bem explica Shulman (1986) ao salientar q "(...)um aconteci/o 
pode ser descrito; um caso  tem de ser explicado , interpretado, Definição de caso
discutido , dissecado  e reconstruído  (...) Assim se pode concluir
q ñ há nenhum verdadeiro conhec de caso s/ a correspondente
interpretaç teórica." Parafraseia texto de Ama-

 O caso resulta do vivido por nós, no quotidiano das escolas, é des- ral, 1998
crito, narrado c/ os els  necessários à caracterizaç (tarefa indiv);
tem de ser explicado pelo autor, retratando o problema (falando
ou escrevendo/função socializante); interpretado pelo autor, já

   q a análise pode ser + ou - solitária, ou discutido, dissecado e re-
construído. Só assim há verdadeiro conhec de caso.
Pode chegar-se a uma ou várias soluções, e o caso é fechado, ou

   aberto e fomenta o questiona/o/reflexão, podendo ser feitas novas
 comentários, conjecturas,...
Este processo c/o q de autópsia e de reconstruç, é uma forma de Lingg metafórica: autóp- Utiliza metáforas pa/ dar
construir + rica (acrescentada), mm q seja feita individual/. sai e retoma a metáfora a s/ compreensão do q
Qd o prof apresenta ou distribui o caso escrito pa/ discussão, à da cebola é a metodologia de ca-

  medida q surgem comentários e teorias particulares, vão-se acres- sos e de c/o esta pode
centando camadas, c/o à cebola, q vão enriquecendo o conhec contribuir para o desen-
da situaç. volvi/o profiss do prof
É interessante a comparaç q Shulman fez do caso c/ uma peça de Caso = Peça em 3 actos Cita Shulman, via Ama-
teatro em três actos. ral, 1998, sem o referir
A estratégia é sp a mm: descontruir , desmontar pa/ ver além do
aparente, do imediato q nos perturba, interpretar e reconstruir ,

colocando as peças agora nos lugares certos e q nos levará à so-
lução/ões. 

[p. 65] A possibilidade dos casos permitirem a auto e hetero-reflex
partilhada, nomeada/ nos dossiers de casos  onde se escreve o Dossier de casos e be-
caso e se pode ir consultar, retirar a soluç e ir aplicá-la, ou até nefícios da s/ organizaç
vir acresecentar uma nova soluç, parece ser uma boa prática de
investigç/reflexão permanente.
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A classificaç dos casos, agrupando-os em tipos (casebook) pren- Tipificaç dos casos
de-se c/ aspectos de organizç, m/ q pode ajudar na classifcç dos
probls c/ q se defrontam os profs. [cont em 2.2.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

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

Reflexão 14 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 29 de [cont de 2.1.] Porventura ter-me-á falhado por vezes o tacto peda- Auto-conheci/o relati- Lingg metafórica: a auto- Parafraseia Van Manen,
Junho 2001 gógico c/ os AA, m/ de uma maneira geral, procuro estar atenta, va/ à sua actuaç c/ ou s/ supervisão depende do cit por Moreira, Lalanda

perscrutando td o tipo de sinais, tds as linggs q possam reflectir tacto pedagógico facto de estarmos + ou e Amaral, 1994
Realizada os senti/os, desejos...dos AA, pa/ assim orientar a m/ acção. É es- - atentos aos AA - "es-
ñ refere tar c/ as antenas nos ar! [cont em 1.2.] tar c/ as antenas no ar"

1.2. Auto-supervisão
3 págs    Isso implica um gr envolvi/o  e até desgaste físico. Por outro lado, Conseqs desta auto-su-

tb revela uma capac heurística, uma arte de inventar, de desco- pervisão permanente
brir a resposta ou a atitude a tomar no imprevisto das situaçs. Cansaço e capacidade 

[cont em 1.3.] de resposta à imprevisi-
1.3. Intervenção (relação com o outro) bilidade das PPs
Ñ é contudo fácil deslocarmo-nos do centro da atenç, saltando Reconhece as dificulda
pa/ o mundo do outro e agir em funç dele. Julgo q é aqui q é pre- inerentes ao descentra-
ciso além de treino, um gr supervisona/o de nós pps, pa/ ñ se cair mento da atenç do prof
na tentaç de prescrever receitas sobre o caminho a seguir. para o A
[cont em 2.3.]

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 66] Diagrama resumo do texto referido no sumário [scanning] Interpreta e resume o 
[cont de 2.3.] Qd se pretende operar mudanças qualitativas, rápida, texto em análise na aula

eficaz e economica/ baratas, s/ tempo suficiente para o desejado Desvantagens das mu-
desenvolvi/o harmonioso, para a promoç da reflex e incentivo à danças realizadas s/ a

   curiosidade q alimente a inquietaç inteligente, onde td isto acon- necess reflexão
tece é um pouco sonhador defender estas ideias.

  Mas as utopias servem mm pa/ nos alimentar o desejo de as alcan- Retoma o optimismo
çar. sobre as utopias. Luta por tornar realizá-
E quem disse q ñ era possível pôr em prática as utopias? Se ca- veis as utopias
lhar estas estão mm ao alcance do n/ querer. [cont em 3.1.]

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

blicado] Vide diagrama --> FAZER SCANNING

Contexto: Sumário
 - Análise do texto de Moreira, Lalanda e Amaral (1994) "A dimensão pessoal e in-
terpessoal em supervisão numa perspectiva humanista". Universid Aveiro [ñ pu-
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

[p. 67] Em termos de ideal, de filosofia estruturante de um sistema 
de Ensino, ñ tenho dúvidas q a perspectiva Humanista é a q + Perspectiva Humanista Considera-a aq q + Cita, parafraseia ou sin-

  dignifica a Pessoa seja ela formando ou prof/supervisor. Falando na Formaç e s/ característicasdignifica a Pessoa tetiza o texto apresenta-
de supervisão, a aceitaç incondicional do outro, o respeito pelas do pa/ discussão, s/ o
s/ singularids, a possibilid de liberdade de escolha, o ñ moldar tornar claro
o outro, segundo os n/ critérios, o permitir q cd um descubra o 
método q se encaixa na s/ personalid (idioma pessoal), são prin-
cípios reveladores de uma postura q olha a pessoa e as relaçs
interpessoais c/o o centro de td a activid educativa.
Porém c/o as autoras do texto referem na conclusão, uma das di- Inconpatibilidade entre 
ficulds de implementaç é a existência de uma avaliaç quantitati- a perspectiva Humanis- "Salve-se quem puder"

  va. Nos tempos  q correm onde pervalece o "salve-se quem puder", ta e a necessd de uma Lingg metaf para se re-
a concorrência e disputa por uma nota q permita entrar no mer- avaliaç quantitativa ferir às atitudes vigen-
cado do trab, onde as técnicas se sobrepõem à experiência emo- tes na promoç da con-
cional..., honestid e solidaried entre AA tem um sent estranho. corrência entre AA
[cont em 2.1.]

[cont de 1.3.] Voltando ao texto, no q se refere à transcriç de um en- Posiciona-se critica/
contro de pós-observaç, será talvez desnecessário a supervisora face à atitude de cons-
estar sp c/o q a pedir desculpa por qq indicaç, sugestão ou repa- tante pedido de descul-
ro q faça. Até pq se a intenç é criar um clima empático e propício pas pelo q está a dizer.
ao diálogo (q aparente/ esteve ausente) o ambiente deve ser + Limitações causadas pe-
solto e autêntico. Talvez a presença do gravador tenha sido ini- la tecnologia no registo Possível contaminaç do
bidora. de sessões de feedback ambiente pela presença

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

[cont de 2.1.]  A concepção de Supervisão, expressa no texto, apre- Concepção de super-
   senta-se c/o um projecto formativo q defende o ensino baseado na visão apresentada no 

relaç humana q promove a reflex e cuja preocupaç ñ é tt ensinar texto - ñ é tt ensinar, m/
  métodos, m/ ajudar os formandos a descobrir o mét adequado, c/o levar o formando a en- Retoma Van Manen, Interpreta o "tacto peda-

o q são, o q aprendem e o q querem fazer. contrar o s/ pp estilo de mencionando q o ñ co- gógico" através de lingg
 Ñ conhecia Van Mannen. Achei a expressão tacto-pedagógico  in- estar na relaç supervisi- nhecia metafórica - "este prof

teressante, embora o termo e a semântica seja mts vezes aplicado va e no ensino sabe tocar, marcar os s/
qd se ouve: "este prof sabe tocar, marcar os AA". AA

[p.68] A expressão tem subjacente o bom-senso necess nestas relaçs, Conceito de supervisor
pa/ q aconteça o equilíbrio entre a perspectiva pessoal do for- - criador de situaçs de
mando e a do supervisor enqt criador de situaçs de aprendizgem. aprendizagem.
[cont em 1.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

- Nóvoa, A (org.) (1992) Vidas de Professores. Porto Editora: Colecç Ciências da Educaç

Bibliografia utilizada pela formanda:

 - O texto fornecido nas aulas pela docente [referido no sumário]
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de Aveiro: Depart/o de Didáctica e Tecnologia Educativa.
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas

A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
Reflexão 15 1.O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1. Autoconhecimento
Aula de 1.2. Auto-supervisão
30 Junho de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
2001 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada: 2.1. Formação (curso ou outra)
primeiras pp [p. 69] Qd peguei no texto pa/ o ler, ao reparar q eram umas quan-
ñ refere; 3 pp  tas págs e pq estava cansada e já era tarde, pensei q ia só dar uma
seguintes em vista de olhos. Engano meu! Afinal estava ali condensado o espí- Coerência entre os tex-
5 de Julho rito e os conceitos q temos vindo a trabalhar no curso. Era uma trabalhados e a formaç metáfora: receita

síntese, m/ acrescentava umas pitadas de inquietaç/problemati-
4 págs zação

A escolha deste texto foi estratégica e feliz, s/ dúvida. Considera apropriada
  À medida q ia lendo só me estava a lembrar das pals de um homem a escolha deste texto

idoso, q há dias ouvi na televisão, q ao referir-se à s/ profissão Transições ecológi- pa/ terminar a discipli-
dizia: "Antigamente havia tempo, era-se artista, havia perfeição, cas [?] na
sentia-se prazer naq q se fazia. Vinha-se pa/ o ofício c/o aprendiz
e adquiríamos o saber da experiência. Qd terminávamos uma pe-
ça. Era c/o q um filho, era a n/ Sabedoria. Agora ñ, faz-se tudo a
correr, querem lá saber, ñ há brio!" 
Naquele ponto onde o texto aborda a concepç tradicional do A comparação do saber

   saber profiss, em q a prática é o momento da aplicaç da teoria, tb profiss c/ a aprendizag
   me sugeriu este pensa/o alegórico: "É c/o se alguém nos estivesse Teoria-Prática c/ a bicicleta, põe em 
   a ensinar a andar de bicicleta, explicando os passos tds, m / s/ bi- [saber experiencial?] causa o ensino pura/
    cicleta. Porém, só pegando nela e experimentando tds os receios, teórico v experiencial

inseguranças e prazeres, tds as emoções q a vivência nos propor-
   ciona, é q aprendemos a andar de bicicleta. E depois...nunca + se

esquece! [cont em 3.1.] "mercantilizaç da formç"
[p. 71] [cont de 2.2.] O facto de se fazer depender a Formaç de profs Critica o sistema de

e a progressão na carreira de um acumular de Acções de Formaç, formaç de profs basea-
independente/ do s/ interesse, dá lugar à mercantilizaç de Acçs da em créditos dados
de Formaç, desvirtuando a s/ funç. por Acçs de Formaç Esforça-se por alterar
Numa das últimas reuniões de Cons de Docentes a q pertenço, fa- Intervenç no local de de pouco interesse. as práticas de formaç
lei nas Oficinas de Formaç e as px ficaram receptivas. trab no sentido de alte- Volta a acentuar, por de profs na s/ escola
E os Circulos de Estudos, o q são e onde estão? Ignorância a raç das práticas de for- oposiç, a valor das  
minha!... maç Oficinas de Formaç e
As Entidades Formadoras, nomeada/ as Escolas Sups de Educç dos Círculos de Estu-
deveriam fazer um trab de maior ligaç às escolas da área de in- do.
serç. Nesta fase da Reforma, acho q era de td o interesse q um >
nº de profs entrassem em contacto c/ td este ideário, pelo q com- Critica tb a legislaç q
sidero injustificável e s/ lógica (a não ser a da poupança econ) ñ dá livre acesso a tds
as restrições na admissão a estes Cursos de Complem de Formaç os profs a det tipo de
ou similares. formaç (só 1º ciclo e 

Contexto: Sumário
- Análise do texto de Canário, R. (1997?) "A escola:o lugar onde os profs apren-

dem". In Actas do I Congresso Nacional de Supervisão. Aveiro: Universidade
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral



Gizela_Análise_Portfolio Página 39

Tenho procurado sp frequentar as Acçs de Formaç cujo assunto Educadores Escolhe as acções de
estivesse directa/ relacionado c/ a m/ PP e  os m/ interesses. [cont formaç de acordo c/ os
em 3.1.] Formaç baseada nas s/ interesses

[cont de 3.1.] Se já tt gente reconhece q o tipo de formaç existente, reais necessids dos for- Não compreende q a 
tt na vertente formaç inicial c/o contínua, é redutora e ñ corres- mandos v formato aca- mudança ñ ocorra qd já
ponde às necessids pa/ o exercício da profis docente, no dealbar demicista há mt gente q reconhe-
do terceiro milénio, então por q ñ ocorre a mudança, por q se ce a inutilid da existente
continua a insistir [p. 72] num formato de racionalismo académi-
co, imbuído de resquícios positivistas, cd vez + constestados em
tds os quadrantes?

Canário, Canário responde c/ as pals de Schön (1992:82) "(...) qd o go- Difs objecto e formas de Cita Schn via Canário
1999:18    verno procura reformar a educaç, tenta educar  as escolas do mm ensinar é o q a Socieda- Sustenta o s/ posicio- Continua a defender a

modo q estas procuram educar as crianças." de espera dos Profs e namento face à Forma- mudança na Formaç
A mudança implica uma outra postura face ao q é Conhec, o q é da Escola ção de profs existente

   válido ensinar, pa/ quê e a quem, no fundo, o q quer a Sociedade Reflex e discussão so- c/ citaçs encontradas
da Escola e dos Profs. bre as pp PPs no texto, c/ o qual afir-.
As respostas terão de ser colectvas, nomeada/ políticas. E os Comunidade de apren- estar de acordo
profs ñ se podem abster desta discussão, sendo necessário e im- dentes [?]
perioso q cd um reflicta a s/ prática e colectiva/ a profissão
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 3.1.] Em princípio estou plena/ de acordo c/ as ideias ex-
pressas.
O texto põe o dedo em mts feridas. Desde logo pensar os profs Lingg metafórica e po-
enqt colectivo, ñ no sentido corporativista, m/ c/o a forma de res- pular: "pôr o dedo na
posta à complexidade da tarefa de ser prof hoje; ou o probl das Saber conteúdos e/ou ferida"
certificaçs dos Saberes, independente/ da s/ correspondência em saber-fazer [T-P?]
termos de saber-fazer. Qt a isto, é um assunto difícil, já q envolve Contesta a certificaç de
td uma mentalidade, mt arreigada em td a Sociedade. Señ veja- saberes, independente/
mos o q acontece no mundo do trab, onde pessoas c/ 40 e + anos + o saber experiencial Considera as escolas da necessidade de com-
são despedidas s/ qq atenç ao valor de uma vida de experiência. profissionais imports petências - saber-fazer
E por que são as Escolas Profissionais tão pouco aceites e se va- para se aprender a 
lorizam tt os "dr"? saber-fazer
Embora ñ conheça bem o funciona/o da  Casa Pia de Lx, já ouvi

  algs opiniões rerindo ser um bom exemplo de ensino, onde a com- Exemplo: Casa Pia c/o 
ponente prática, a aprendizagem de uma profissão, de saber ga- uma instituiç q privile-
nhar a vida, é valorizada.  [cont em 2.1.] gia a componente prá-
2.3. Supervisão tica da aprendizagem, 

3. As Teorias (Públicas/Privadas) para se aprender uma 
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) profissão e saber ga-

[cont de 2.1.]  Pondo a tónica no probl da Formaç dos Profs, inicial nhar a vida
Canário, 1999    ou contínua, o autor sustenta q ela deve ocorrer privilegiada/ em Formação centrada no

   contexto de escola/trab , onde se articulam as dimensões pessoal, local de trab (escola) e
  profiss e organizaciona, pa/ assim as comptências se produzirem , na pessoa de acordo Defende uma reconfigu-

implicando cd sujeito c/o o principal recurso da s/ formaç, atra- c/ a s/ identidade, permi- raç da profiss de prof
  vés da lucidez/reflexão, fazendo do prof um reinventor das s/ prá- q o profiss reconstrua 

ticas e [p. 70] um construtor de sentido , num processo de cons- as s/ práticas, lhes dê
truç identitária, resultante do confronto entre o percurso biográ- sentido e desenvolva 
fico e o profissional, q se traduz numa nova reconfiguraç profiss competências
do prof.
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O autor organiza o discurso do texto apresentando dicotomias q Descreve a estrutura do
evidenciam 2 perspectivas difs de entender a formaç profiss dos perspectiva dicotómica texto de Canário e os

   Profs e a Escola: reciclagem/recursividade; qualificações/compe- da formaç s/ conteúdos
tências; capacitaç individual/capacitaç colectiva; formaç/iden-
tidade; modelo da racionalid técnica/modelo q reconhece o va-
lor epistemológico da prática; cultura individualista/cult cola-
borativa. [cont em 2.2.] Prof = profissional da "escolas casas c/ alma"

[cont de 2.1.] O chamar-se à atenç pa/ o entendi/o do prof c/o profis relaç
Arsélio Mar- da relaç, c/o funç essencial do ensino, prof construtor de sentido,
tins transformando as escolas "em casas c/ alma" onde se cria cutl, é

mt importante.
A formaç citada no texto, c/ ref a Charlot (1997) "(...) cd pessoa
está, desde q nasce, obrigada a aprender , segundo um processo Educação/aprendizag ao
permanente q se confunde c/ uma produç de si, por si ", é emble- longo da vida, c/ envol- Recorre a Sartre para Cita Sartre
mática, m/ à qual me apetece acrescentar: c/ e pa/ os outros. Sar- vi/o directo do prof sustentar a liberd q td
tre falava q o H está condenado a ser Livre. É um pouco assim, são o H deve possuir para
marcas da hominizaç. [cont em 2.1.] se poder desenvolver
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) continua/

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Contexto: Acrescenta texto à reflex realizada antes - Apontamentos da aula

aula das partes em q se pode dividir o texto, por achar q  ficava + explícita a s/
análise, indicando pals e ideias-chave. Há neste texto termos interessantes e 

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

1.1. Autoconhecimento
Reflexão 16 1.2. Auto-supervisão

1.3. Intervenção (relação com o outro) Divide o texto de Caná-
Aula de 30 de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais rio em 11 partes de
Junho 2001  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção acordo c/ as suas teo-

2.1. Formação (curso ou outra) rias privadas
Realizada em [p.73] Divisão do texto em partes:
5 Julho 2001 1ª parte: Fundamenta a s/ pre-

   - Contexto escola pa/ q a formaç cont seja feita a partir da escola ferência em Canário, 
3 págs - Desenvolvi/o do prof, c/o confronto do percurso biográfico e o Formaç profs através de Tem repetido frequent/ 1999

contexto de acção empírico Oficinas de Formç e Cír- esta preferência Interpreta Canário, m/
- Chama à atenç pa/ a import das Oficinas de Formaç/Círculos culos de Estudos acrescenta ou identifica

de Estudo no texto as s/ teorias

Resolvi acrescentar à reflex anterior, de forma esquemática, o aponta/o q fiz na

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

carregados de sentido, ex:recursividade, capacitaç, identitária... [vide 2.1.]
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- Prática Lectiva: situações pantanosas, imprevisibilidade das Imprevisibilid das situa- Assume a necessidade privadas e crenças
situações çs de sala de aula de contexutalizar a for-

2ª parte: ma, de fazer a ligaç T-P
- Formaç c/o um processo de aplicaç Teoria-Prática e de promover a "artis-
- Oferta formativa descontextualizada Contextualizar a formç try" nos profs para po-
- Dimensão artística do prof rem lidar c/ a imprevisi-
A observaç e imitaç da capacid de "artistry" de algs profs deve bilidade
ter o sentido de "ñ replicação"
3ª parte:
- Reciclagem - baseada no diagnóstico das carências das px em Reciclagem Defende o diagnóstico

Formação das necessidades e do
- Recursividade - cd suj c/o principal recurso da s/ pp formaç. Recursividade enfoque da formaç no

Papel central do suj. sujeito
Para q a exper seja formadora, deverá passar pelo crivo da reflex Experiência formativa
crítica q leva cd um à necessdade de aprender. Assim, o sujeito bem sucedida

[p.74] articula e mobiliza lógicas de acç imediata. Efeito multipli- O microssistema c/o 
cador da diversidade. Efeito multiplicador da fonte de conheci/o pro-
O prof, por vezes, dentro do s/ microssistema, entra c/ uns saberes diversidade fissional
e dp sai c/ outros. Saber experiencial
4ª parte: 
- As pessoas podem ter mts canudos e ñ serem competentes, no Os saberes académicos
sentido de ser bom comunicador, q ñ ajuda os outros Definiç de competência ñ conferem competência
- Qualificaçs, certificaçs/competências v qualificações académi- q é o "saber agir" [em
Competência = saber mobilizar cas situação]
5ª parte: 
- Capacitação/de capacidade 
- Identitária: tem a ver c/ a identidade, ñ só no sentido pessoal Dualidade semântica de
   m/ tb profissional. Tem pois uma dualidade semântica: pessoal/ identidade

profissional
Capacitaç é ter a noção, consciencialização, sentido dinâmico Capacitaç v capacidade A capacitaç leva à um-
da pessoa mudar permanente/. É um acrescentar q torna as px dança pq há consciên-
capazes, de uma forma organizada, de darem respostas / cultura cia da posse da capacid
colaborativa.
6ª parte: Acredita q o prof possa Interpreta Canário
- Prof analista simbólico: Implica adquirir uma visão sistémica, Prof analista simbólico ter uma visão sistémica

por forma a ter uma compreensão global e por isso, + lúcida. e uma compreensão glo-
7ª parte: bal q lhe permite actuar
- Prof reinventor de práticas, capaz de saber mobilizar saberes e Prof reinventor das PPs

práticas e de se adaptar às circunstâncias
8ª parte: Prof é uma profissão de Retoma aqui algs das Interliga conceitos ante-
- Intelectual e afectiva. Prof de relaç relaç, onde se cruzam as suas crenças anterior/ riormente apresentados
- Dimensões de relaçs intra e interpessoais dimensões intelectual e apresentadas:
- Visão holística do prof afectiva, nas relações 
- Lucidez, saber ouvir, saber ser bom comunicador. criadas

[p. 75]   9ª parte:
- Prof construtor de sentido Prof construtor de sen-
- Cd pessoa obrigada a aprender tido q ensina c/ arte e 
- Aprender significa atribuir sentido a uma realidade visando a sociabilizaç
- Ensinar c/ arte, conhec em contexto de sociabilização
10ª parte:
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- Novos formadores: funções de apoio e de consulta, em vez de Apoio e consulta são Crítica à formaç prelec- Nova concepção de for-
ser prelector. as principais funçs do tora maç: apoio e consulta

11ª parte: formador
- Autonomia da escola: c/o estratégia pa/ superar a abordagem

analítica e cumulativa. Autonomia da escola Crítica a formaç analítica Só uma supaervisão so-
- Dar capacidade pa/ pensar à escala do estabeleci/o de ensino obtida através da super- e acumulativa bre toda a escola pode 
- A formaç no sent exposto pode levar à desejada autonomia visão no sentido + lato levar à s/ autonomia
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

NOTAS FINAIS
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas

A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
Reflexão 17 1.O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1. Autoconhecimento
CONCLUSÃO 1.2. Auto-supervisão

1.3. Intervenção (relação com o outro)
Realizada: [cont de 2.1.] Ñ sei bem se me tenho esforçado o suficiente, ou sabi- Transformaç da escola Continua a defender Respeito pelo contribu-
ñ refere do dar o m/ contributo na transformaç da Escola pa/ melhor. Po- c/o obra colectiva onde o trab colectivo da co- to do indiv anónimo

rém, cd vez + estou ciente de q a tarefa é demasiado gr pa/ ser se respeita o contributo munid escolar
2 págs obra só indiv, m/ colectiva, onde o anónimo e peq contributo in- individual

dividual pode dar o toque da diferença.
Sei q a docência ñ é uma profis asséptica, onde ñ é possível sepa- Docência e valores, em- Defende + uma vez uma
rar o eu pessoal do eu profiss, sobretudo pq é uma profissão for- penha/o e relaçs huma- concepção alargada do Reitera a necessidade
te/ impregnada de valores e ideais, sendo mt exigente do ponto nas q é ser-se  prof de se ensinarem valores
de vista do empenha/o e da relação humana. [cont em 4.3.] na escola

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 76]  À medida q as aulas iam decorrendo e eram referidas teo- Situa as teorias apresen-

rias e ideias q s/ serem novas, algs surgidas nos anos 60/70 liga- tadas na s/ hist ideoló- Questiona o facto de
das a autores  c/o Huberman, Schön, Shulman, Habermas ou mm gica as novas concepções

  + atrás c/ Dewey, e q só agora estão a chegar ao comum dos profs de Educaç e Formaç, 
estando no final  do ano lectivo, interrogo-me: apesar de terem come-
- Por q razão só agora em Portugal se abraçam estas ideias, no Auto-questionamento çado a surgir nos anos

discurso oficial e nas instituiçs de Formaç? Será q o atraso de 30 e 60/70 ainda ñ es-
50 anos se tornou um verdadeiro anâtema? tão assumidas nem pe-

- Porquê esta emergência, neste momento histórico, em se falar los políticos, nem pe-
de prof-reflexivo, autonomia, supervisão-reflexiva...? las instiutiçs de Formç

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral



Gizela_Análise_Portfolio Página 43

- Por q é qu ñ sendo novas estas ideias, e apesar dos trabs teóri- nem pelos profs.
cos e exps feitas no estrangeiro, este movi/o do prof reeflexivo,
investigador, este entendi/o de escola ñ transmissiva ñ foi as-
sumido, e cd vez + se fala na crise da Ed e da incapacid forma-
tiva da Escola, mm nos países onde os movi/os e ideias nasce-
ram? Pretende alterar o modo

 - Será q a vida, a Sociedade, é q comandam sp a Escola? E s/ como a escola depende
poder tomar a dianteira, esta sofrerá sp do conservadorismo, da socied exterior e o s/
inerente à maioria das instituições? conservadorismo q con-

- Gostaria q a escola fosse o lugar do anti-fatalismo, onde se com- Conceito de escola Considera q a escola duz a um fatalismo atro-
batesse o fatalismo q é nascer em desiguald sócio/económica/so- tem de lutar contra a fiador
cial. desigualdade

- Onde ñ se induzissem, hipocrita/, as px a serem críticas, reflexivas,
autónomas...m/ só até ao ponto de ñ questionarem demasiado. Ñ Incongruência entre as Narra um episódio q
gostaria q exemplos do episódio q vivi qd tinha uns doze anos se teorias e as práticas de se passou qd andava Consegue justificar  o q
repetisse - Após os apelos de um prof pa/ q fossemos "alunos pen- algs profs na escola (2º ciclo) pa/ afirma c/ exemplos pes-
santes", na decorrêcia de um tema q estava a ser tratado, reagiu ilustrar esta incongruên- soais vividos quer c/o 

   inesperada e violenta/ à m/ pergunta:...m/ então por q é q Angola cia T-P A ou c/o prof ou cidadã
[p. 77] e Moçambique ñ se chamam colónias e sim províncias ultra-

marinas? Naquele tempo havia tabus! Agora...
   - Há uma coisa q me tem preocupado bastante nos últimos tempos Desencanto pela profis Preocupa-se c/ o "des-

q é ouvir tts profs, da m/ concivência, aspirarem pela reforma e prazer" generalizado pe-
manifestarem um gr "desprazer" pela docência. la docência

   - Há uns tempos, assisti a um programa televisivo, onde numa me- Transiç ecológica - TV Continua a estar aten-
as redonda entre os ex-ministros Roberto Carneiro, Augusto S. ta e a aprendeer c/ o q 
Silva, o prof. José Pacheco e a prof. Olga Carneiro, esta dizia q Dicotomia entre 2 tipos se passa à s/ volta.
actual/ está instalada a dicotomia, c/ a invasão do discurso edu- de discurso sobre o en- Concorda c/ a existênc
cativo  sobre o discurso instrutivo. Educar é tb educar a inteli- sino (educativo v instru- dessa dicotomia referida 
gência e ñ só os comporta/os. De alg forma concordo c/ ela. tivo) no progr de TV
[cont em 1.3.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

[cont de 1.3.] Terminado este trab [portfolio], e no q respeita a esta Valor formativo do port- Reconhece valor forma- Evolução em relaç ao s/
disciplina, tenho a dizer q adquiri e integrei conceitos, teorias e folio: aquisiç e funda- tivo no portfolio. posiciona/ inicial sobre
conceptualizaçs q se me afiguram pertinentes e significativas e mentaç de teorias e de as possíveis vantagens
me permitem um enquadra/o + concreto e objectivo, c/o profis. conheci/os práticos Aquisição de teorias e decorrentes da construç
Constituem um chão, terra firme, q me possibilita percorrer cami- pertinentes pa/ enqua- fundamentaç de outras do portfolio
nhos q antes só, desfocada/, imaginava. drar a profis; já possuídas

 Tive mm a satisfaç de saber confirmadas por autores reconhecidos, autoconhecimento de Autoconhecimento do
algs concepçs e práticas empíricas, q agora se encontram melhor um ser global inserido prof c/o ser global

   fundamentas e estruturas. Na realid só conseguimos saber melhor em teorias
quem somos, como somos e porque somos, se conhecermos a glo-
balidade teórica em q nos integramos.
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TRABALHO DE APROFUNDAMENTO

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas DIMENSÕES
Trab de A. A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
Aprofunda- 1.O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

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

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

Realizado 2.1. Formação (curso ou outra)
Julho 2001 Época de mudanças + queixas + mal-estar + zonas conflituais +

complexidade da prof 
8 págs Tentativa de resposta a uma questão colocada no portfolio: Os 

profs defrontam-se essencial/ com probls ou dielemas? Será q es-
tes são inevitáveis nesta profissão?
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

Kohlberg, Os dilemas forma encarados do ponto de vista dos profs relativa/ Defende de novo a estratégia
1984, cit por   ao exercício da profiss docente,[...] contudo, podem tb ser olhados dos dilemas na formaç 
Coimbra, c/o um recurso usado pelos profs no desenvolvi/ moral dos s/AA pa/ os valores dos AA, 
1990:30 2.3. Supervisão de acordo c/ experiêncs

Os dilemas podem tb funcionar c/o factor de inquietaç ponto de  s/ já relatadas
partida pa/ uma investigaç-acção [...] nível individ  [...] colectivo, 
[...] promova o desenvolvi/o profiss [...] [cont em 3.1.] Investigação sobre di- Propõe q se faça investigaç 

   Dado q os dilemas são vividos solitaria/, o s/ estudo e reflexão co- lemas + discussão colec- sobre dilemas reais e se reflic-
lectiva podem minimizar os s/ efeitos nefastos e contribuir c/o es- tiva sobre os mms podem ta colectiva/ sobre dielmas, sp
tratégia de formaç, no sentido de melhor entender, conhecer e sa- contribuir pa/ a formaç vividos solitaria/, podendo 
 ber o q é ser prof, c/ vista à construç de uma identidade. e construç identitária do transformar estas reflexões 

Conclusão [auto-supervisão de tds os profs] Como em td na vida, o difícil e prof O difícil e problemático em estratégia de formaç pa/
do trab problemático, o q nos mete medo, só o é enqt ñ se enfrenta. Disse- sê-lo-ão sp se ñ forem se ser prof reflexivo e em de-

car, pa/ encontrar o sentido é desocultar esse mm sentido. Por enfrentados senvolvimento consciente.
isso qt + conhec tivermos acerca da nat e processos internos dos Os dilemas só podem
profs qd vivenciam dilemas, em melhor situaç estamos pa/ "domi- ser enfrentados em se- Metáfora: a profis prof vive-
nar" e enfrentar esses dilemas, pa/ q o prof exerça a s/ profis c/ a renid se houver conhec se sp no "fio da navalha"
"serenidade" q tem de existir nas profis q o são, sp no fio da nava- sobre a natureza e pro-
lha cessos internos dos 

3. As Teorias (Públicas/Privadas) profs q enfrentam dilems
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
Definições de dilema e comparações c/ o conceito de problema.

Dilemas na Docência

CATEGORIAS
ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Caetano, O q pode incluir o conceito de dilema? - Conflitos entre alternativas Cita Peretz e Kremer-Hayon
1997 de acção ñ circunscritas a um tempo e um espaço particular; Dilemas dos profs: aten- Retoma conceitos anterior/ (1987) através de Caetano

-Conflitos entre a acção e o pensa/o; -Conflitos entre posições der às necessids dos AA tratados, c/o a incoerência
valorativas antagónicas de um mm curso de acção; -Contradiçs  v controlá-los; ser + v T-P; a relaç colectiva no com-
entre o pensa/o e a acção do prof e os pps condicionalismos da menos directivo; repro- texto escolar; questões ava-
situaç objectiva q lhe é exterior. var v baixar o nível de liativas.
Questões dilemáticas + enunciadas pelos profs (segundo Caeta- exigência; confrontar-se 
no, 1997:197) ocorrem predominante/ sobre: "Contexto de relaç ou ñ c/ os colegas v sin-
P-AA; contexto organização curricular; contexto de avaliaç; e cerid/ e respeito por si 
contexto institucional pp

Lampert, [cont de 3.2.] O prof, em cd caso , inventa estratégias [...] evitar a Prof reinventor das PPs
1985:2-3 contradição [...] desenvolve a s/ actividad

[cont de 2.3.] Está-lhe associado o conflito e um senti/ de rejeiç [...] A desconstruç permite
ser olhado numa perspectiva positiva surgindo c/o o factor des- maior equilíbrio
estruturante/criativo q vai permitir novos e melhores equilíbrios.
A reflexão q o estudo dos dilemas proporciona, nomeada/ através Dilemas v construç de
da construç de "casos", pode facilitar[...] a formaç inicial ou casos Retoma alg utilidade 
contínua [...] usando dilemas reais dos profs implicados. manifestada em relaç à 
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) metodologia de casos e
Docência...acitvidade cuja funç primeira é educar: formar AA e Conceito de ensinar a s/ preocupaç pelo ac-
contribuir pa/ o s/ desenvolvi/o pessoal e social. to de educar pa/ os
...educação pa/ os valores...q orientem a vida pa/ o BEM + inte- Resoluçã dos dilemas:  valores
gração plena e consciente na Sociedade casoa caso, c/ soluções 
Em contexto educativo é necessário adoptar-se um conceito de diferenciadas, acentuan-
dilema + alargado e eclético de dilema, dada a complexidade do o carácter subjectivo 
 dos interesses em jogo e a pp nat teleológica do acto de educar, dos mms
onde tds as decisões têm componentes axiológicas (valores) e
técnicas. [cont em 3.1.]

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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CATEGORIAS
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

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

Portfolio 1.1. Autoconhecimento
Apresentaç à - Fases da m/ competência: [?] Auto-conhecimento: fa-
Turma Sempre quis trabalhar em grupo na escola ses da s/ competência

Ensinar dá-me prazer (Rui Canário), pa/ além  da mt angústia Prazer de ensinar Linguagem metafórica: 
Realizada e frustrações ("baldes de água fria") baldes de água fria  e 
Julho 2001 Ao longo dos anos, a m/ insegurança, levava-me a questionar Questiona/ dos colegas encontrar balizas

colegas + velhas a tentar achar balizas + velhos e s/ conseqs
3 págs (Anexo) Quanto + souber, + posso dar.
Notas pa/ aula 1.2. Auto-supervisão
de Apresent    - Ser reflexivo, ser um observador de nós pps, p/a nos tornarmos + Auto-supervisão atra-
do Portfolio competentes e assim + autómonos e + livres vés da reflexão e obser-

- O valor da supervisão permanente sobre as m/ práticas. vação sobre si pps
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

2.1. Formação (curso ou outra) Consciencializaç sobre
- Desenvolvi/o da pessoalidade, olhar o A c/o Pessoa, numa pers- PPs Refere s/ citar especifica/ os
pectiva Humanista. - A = ser global contributos de Shulman, Carl
- Os dilemas, a apresentaç e o trab de discussão sobre eles, são - dilemas e s/ discussão Rogers, Schön, Tadeu Silva,
estratégias pa/ o desenvolvimento de valores. O confronto de va- conduzem à aquisiç de etc
lores q os dilemas proporcionam, favorecem a reflexão sobre os valores e de conhec + Tem consciência de q
valores, o saber argumentar, o entrar em contacto, c/ outros valo- alargado a discussão de dilemas
res e outras opiniões, alarga os horizontes. Sem doutrinar, m/ de- corre o risco de cair em
senvolver e pelo contacto/convivência c/ os valores, levar as doutrinação, o q impede
crianças Necess de investigaç o AA de reflectirem e al-
- Reflexão colectiva. sobre dets assuntos, cançarem as s/ pps res-
- Dilemas = pontos de partida em processos de invest-acção.Este c/o os dilemas postas
é o sentido de 1 questionar permanente e pesquisa, pois o prof
encontra-se e confronta-se consigo mm e c/ os outros, num campo Confronto consigo mm
eivado de incerteza e ambivalências 
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
- Ensinar é dar significado, dar sentido Aquisição de conhec
- Fazer da Escola um lugar de ensinar e questionar teórico sobre o ensino,
- A Escola ñ é neutra. C/o Inst Social qq sociedade quer transmi- sobre o conceito de es-
tir valores. cola
- Considerar a profis docente, 1 prof, q se desenvolve permanen/ A reflexão e a formaç de
c/ dilemas de vária ordem. Daí a necess permanente de reflexão Permanente necessidad profs permanentes per-
pa/ superar, pa/ conviver e sobreviver c/ os dilemas. de reflexão + formação mitem q estes sobrevi-
- Estar + atenta às aprendizagens significativas. Este conceito le- vam aos dilemas c/ q se
va-me a interrogar-me, pois se o entendo, nem sp consigo pô-lo deparam
em acção na sala de aula. Prof = profiss de ambi-
- A profis de prof constitui 1 campo de ambivalências e conflitos valências e conflitos

Resolvi juntar ao trab o rascunho q fiz, s/ preocupações de escrita, pa/ me orien-
tar aquando da apresentaç oral do portfolio
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- Confrontos q são vividos interior/
- Ser prof ñ é ter uma profissão acéptica, requer alma e emoção. Dimens afectiva da pro- Associa vários textos
- A Escola - não fatalismo                 Eu tenho um sonho (ML King) fiss prof estudados ou conheci-

lembra a "qualidade da escola somos nós " e "alma/alquimia. dos: escola c/o fatalismo
2.3. Supervisão Princípio do Inacaba/º incontornável; MLKing 
- Princípio do inacaba/o: o Prof deve ser um ser inquieto, ques- Prof = ser inquieto q se - Tenho um sonho ; Sá-
tionar-se questiona - auto-super- Chaves; Arsélio Martins
- O valor do grupo, da partilha, abertura de espírito visão e partilha; ser c/ 
- Pensar antes de agir. abertura de espírito e

3. As Teorias (Públicas/Privadas) reflexivo q pensa antes
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) de agir
- As fases de desenvolvi/o do prof  na s/ profis - etapas  de acordo
c/ o tempo na profis.
- Efeito multiplicador da diversidade  (Idália S'a-Chaves)
- Conceito alargado de Supervisão
- Conceito de narrativa: a pessoa c/o narrativa. 
- Reflexão  = leva 1 visão global
- Conceitos: reciclagem v recursividade ; qualificações v compe-
tências ; visão sistémica; escola = lugar de produção e troca de
conheci/o.
- Modificaç da crença comum de q o conflito  constitui uma forma Acredita q o conflito Pretende alterar crenças
negativa de comunicação : pontos de vista difs         acesso a está- traz desenvolvi/º , con- sobre o efeito negativo
dio de desenvolvi/o + elevado , num clima de confiança e tolerân - fiança, níveis + elevados do conflito
cia         promover  simultanea/ o raciocínio pa/ níveis de maior de reflexividade e fun-
complexidade e de maior funcionalidade. cionalidade
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção Unidade coerente Alterou o s/ posiciona/º
- Não há momentos estanques, q se possam diferenciar ou sobreva- de rejeiç em relaç ao 

lorizar, tudo formou uma unidade coerente. portolio sendo capaz de
4.2. Dificuldades  encontrar nele + vanta-
- A minha dificuldade em fazer escolhas. Dificuld em escolher o gens do q problemas
4.3. Valor formativo (vantagens) q colocar no portfolio
- Pessoa c/o narrativa Auto-conhec pq a pes-

soa é a narrativa
- Fez-me sentir, às vezes, melhor e + segura relativa/ a algs práti-
cas q já faço há mt tempo e q agora c/ o enquadramento teórico Legitimou PPs antigas
q aprendi, digo: "Qd antes o fazia era s/ saber os fundamentos." Maior segurança
- Espicaçou-me, pa/ estar + aberta por um lado, por outro, levou- Maior atenção, capacid 
me a ir ler e reflectir sobre livros q já tinha, mas fechados há mt de observaç, abertura de 
tempo. espírito e investigação
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