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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUÇÃO 

 

Vivemos um tempo em que os discursos da urgência imperam, 

assumindo a reflexividade uma importância acrescida neste contexto.  

As transformações científicas, tecnológicas, ambientais e sociais 

sucedem-se e a Escola procura acompanhar esse ritmo, não o conseguindo 

muitas vezes. 

Aos professores, muitos deles formados num ambiente de estabilidade e 

segurança, pede-se reflexão aprofundada sobre os problemas e mudanças 

constantes e também capacidade de decisão perante os imprevistos. 

No entanto, frequentemente embrenhados numa burocratização 

excessiva (Nóvoa, 1992), parece faltar-lhes tempo para reflectirem sobre tudo o 

que de novo os envolve, provocando-lhes esse facto algum mal estar.  

O mal estar docente (Claxton, 1989; Nóvoa, 1992), consequência das 

situações que os profissionais vivem, tem vindo a ser objecto de análise e 

investigações várias, podendo,  por vezes, atenuar-se em momentos de 

encontro e partilha dos problemas e criando-se espaços de formação 

colaborativa em que a reconstrução da praxis possa emergir (Smyth, 1989). 

Como docente da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, o 

contacto directo com as escolas e os professores no desempenho das funções 

de supervisão, permitiu-nos tomar consciência da necessidade de os 

acompanhar em percursos de actualização e reflexão sobre as suas práticas, 

colocando-as no centro da nossa investigação, o que nos motivou a 

desenvolver um programa de formação em que o questionamento e a 

reflexividade foram conceitos chave. 

Assim, com o presente estudo pretendemos contribuir para o debate em 

torno dos discursos supervisivos e da sua relevância no desenvolvimento de 

práticas reflexivas,  com a convicção de que por eles passam diferentes modos 

de formar as gerações de futuros professores. 

Sendo o paradigma reflexivo e a epistemologia da prática (Schön, 1983, 

1987) bem aceites entre os profissionais de educação e utilizando estratégias 
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que se inscrevem nessa linha, procurámos perceber em que medida os 

supervisores cooperantes conseguem envolver-se em diferentes actividades de 

auto e hetero análise, com implicações a dois níveis: o das práticas discursivas 

e supervisivas. Deste modo, procuramos com esta investigação abranger duas 

áreas de conhecimento que se projectam uma na outra numa dialéctica 

constante e cujos efeitos não estão ainda suficientemente estudados, embora 

tenham surgido recentemente alguns estudos (Barbosa, 2003; Grácio, 2002; 

Moreira, 2005) em Portugal sobre os discursos dos supervisores das 

universidades “em articulação com uma formação reflexiva dos professores 

estagiários” (Barbosa, 2003; p. 62). No entanto, não se conhece nenhuma 

investigação acerca do desenvolvimento da competência reflexiva dos 

supervisores cooperantes e estagiários, através do seu questionamento. A 

possibilidade de poder existir uma relação intrínseca entre ambos ocorre-nos 

com mais pertinência quando verificamos, no âmbito das nossas funções 

supervisivas, que os cooperantes colocam habitualmente aos seus estagiários 

o mesmo tipo de perguntas, de baixo nível cognitivo, não os encaminhando 

para procedimentos reflexivos consistentes, pelo que a análise crítica dos 

discursos da supervisão pode ajudar a clarificar  um processo relativamente 

complexo.  

A problemática deste estudo situa-se, por isso, nos discursos 

supervisivos e na necessidade de consciencializar os supervisores cooperantes 

da sua importância, na evolução da capacidade reflexiva dos estagiários e no 

próprio desenvolvimento profissional.  

Contudo, porque a acção dos supervisores se projecta nos formandos 

num movimento em cadeia (Vieira, 1993) cujo último elo são os alunos, 

pretendemos também indagar, embora a um nível secundário, em que medida 

essa acção se repercute em todos eles, daí que se considere relevante o papel 

das perguntas nas aulas de inglês do segundo ciclo, sendo elas conteúdo  de 

reflexão dos encontros supervisivos.  

A investigação-acção, pelas características que apresenta, de prática 

investigativa ancorada na reflexão e no questionamento, surge-nos como uma 

metodologia adequada à implementação deste projecto, uma vez que, 

possibilita o envolvimento dos participantes na procura de soluções para os 

seus problemas e proporciona-lhes a intervenção na sua própria formação. 
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Com efeito, a formação dos supervisores cooperantes é para nós uma 

prioridade, considerando que não existe, no contexto em que actuamos, 

qualquer acção devidamente estruturada com esse objectivo.   

Os professores e os supervisores veêm-se, muitas vezes , entregues a 

si próprios, às suas angústias e conflitos, sem saber como gerir os diferentes 

discursos que se entrecruzam e com eles interagem e que só uma  formação 

adequada, simultaneamente reflexiva e pragmática pode ajudar a resolver.  

Por um lado, sentem-se confrontados com os discursos sobre formação 

de professores, o conceito de competência profissional e as perplexidades que 

necessariamente se inscrevem na dificuldade de gerir os desafios da pós-

modernidade em contextos formativos, por outro lado, existe um discurso 

legislativo pragmático que aponta algumas direcções consonantes com os 

discursos anteriores, mas que frequentemente se distancia das práticas. Estes 

discursos constituem-se como um contexto a que a importância do estudo se 

interliga e deles  falaremos a seguir nesta Introdução, antes de enunciarmos as 

Finalidades e as Questões de Investigação, assim como a estrutura interna do 

estudo em causa. 

 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Os desafios que a era pós-moderna coloca à Escola como organização, 

exigem-lhe equilíbrio entre emoção e razão, capacidade de mudança e 

comprometimento na construção do conhecimento, ao mesmo tempo que a 

confrontam com múltiplas contradições. Day (2001) enumera algumas destas 

contradições com base num relatório da UNESCO de 1996 e de que passamos 

a dar conta. 

Se por um lado existe um compromisso dos Governos em proporcionar 

educação para todos, por outro aumentam as diferenças sociais, sendo notório 

o fracasso na coesão social; em consequência disso aumenta-se a 

escolaridade obrigatória para períodos mais alargados, mas não se consegue 

resolver o problema do abandono escolar; fala-se e escreve-se muito sobre a 

formação ao longo da vida, no entanto o desemprego não pára de aumentar e 

culpam-se os jovens de má preparação para entrarem no mundo do trabalho; 

enfatiza-se a educação geral em detrimento da vocacional e técnica, embora 
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se reconheça o papel fundamental que esta deve ter nas sociedades; 

sobrevaloriza-se  o trabalho em equipa e a cooperação, contudo, assistimos a 

um crescendo de racismo, xenofobia, tensões interétnicas, violência e droga e, 

finalmente, sendo consensual a ideia de dar atenção às questões ambientais e 

ao desenvolvimento da tolerância e compreensão mútua, confrontamo-nos com 

índices de grande competição e apego a valores materiais. 

Como poderá a Escola lidar com tais contradições? O que se espera dos 

professores e dos seus supervisores?  

Sabe-se que os professores não mudam por decreto ou porque alguém 

lhes imponha que o façam; essa será provavelmente a pior via para atingir a 

mudança pretendida. 

Para Fernandes “A mudança não ocorre descontextualizada e 

isoladamente mas de forma sistémica”  (2000, p. 33) por isso, antes de mais, 

há que apostar no desenvolvimento da competência crítica dos professores, 

para que em vez de se deixarem vencer pelas rotinas face aos discursos de 

crise instalada e se sentirem ameaçados pela rival sociedade informacional, 

consigam comprometer-se com esta mesma sociedade “de forma crítica, mas 

não restritiva ou demissionária” (Hargreaves, 2000, p. 15). 

Este comprometimento não tem sido fácil, porque prevalecem os 

discursos do caos instalado, da falta de controlo dos acontecimentos, da 

ausência de motivação, por vezes discursos construídos propositadamente 

pelo poder. Contudo, não nos identificando com as correntes niilistas, temos de 

acreditar na valorização da capacidade reflexiva do sujeito defendida por tantos 

autores (Dewey,1910, Habermas,1974, Schön,1983). 

Habermas (citado por Fernandes, 2000, p. 40) acusou o positivismo de 

“ser responsável pela progressiva ausência de reflexão sobre as finalidades 

que orientam a acção pelo desaparecimento gradual da capacidade de reflexão 

do sujeito” propondo-nos uma racionalidade comunicativa em substituição da 

racionalidade instrumental e é através desta racionalidade comunicativa que 

professores e alunos podem ser co-construtores de conhecimento. Os papéis 

tradicionalmente atribuídos a uns e a outros estão agora menos delimitados, 

fazendo juz à condição pós-moderna; os professores são também aqueles que 

aprendem e os alunos aqueles que ensinam. E será o conhecimento co-

construído legítimo? Quem o legitima? 
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Fernandes (2000, p.  39-40), seguindo o pensamento de Lyotard (1989), 

admite que “a natureza do saber se modificou com a utilização dos novos 

canais em que circula” e que o saber perdeu o valor de uso para adquirir um 

valor de troca. Nunca mais nada será como antes. O que resta do professor 

executor de ordens e aplicador de normas está em vias de extinção e não se 

vislumbra outra saída para lidar com a imprevisibilidade e a incerteza, que não 

seja pela via da reflexão, da tomada de decisão esclarecida, pela via do diálogo 

e do questiomamento. 

Os fracassos das reformas que têm sido implementadas sem a reflexão 

participada dos professores, ilustram a incapacidade para levar por diante o 

que quer que seja sem a sua adesão efectiva. 

A mudança não pode ser imposta, porque é incerta, problemática e, 

sobretudo, exige tempo (Fullan,1993 citado por Fernandes, 2000) não se 

compadecendo com arranjos apressados nem remendos curriculares, mas ela 

é possível se houver vontade política e uma abordagem crítica dos problemas 

(Sá-Correia,1993). 

Como defende Hargreaves (1996), “é tempo de os reformadores 

relacionarem a profissão de ensinar com o saber da Investigação Educacional, 

trabalhando com os professores para construir culturas profissionais fortes de 

aprendizagem partilhada, trabalho conjunto e empenhamento colaborativo. É 

tempo de os professores serem incluídos na vanguarda da reforma” (op. cit., 

p.11) para que o seu papel não seja desvalorizado pelos exageros de uma 

sociedade pós-moderna, virtualmente auto-aprendente (Charréu, 2003). 

Porém, para que os professores possam ser incluídos na vanguarda da 

reforma é necessária formação e que essa formação tenha impacto nas 

práticas (Patrício, 1990 e Carrilho Ribeiro, 1990).  

Eis por que o desenvolvimento de um projecto assente num metodologia 

de investigação-acção-formação, em que os supervisores cooperantes se 

envolvem colaborativamente, enquanto ajudam os estagiários nas práticas 

pedagógicas, pode contribuir para as mudanças necessárias.                                                      
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1.1.1 Discursos sobre a Formação de Professores 

 

Na última década foram produzidos muitos estudos sobre a Educação, 

centrados nos  dilemas e problemas que a afectam. Uma passagem pela 

literatura da especialidade dá-nos conta disso, surgindo recorrentemente 

expressões como prática reflexiva, professor investigador, relação teoria-

prática, relação investigador-professor, investigação-acção, ensino para a 

diversidade cultural, mas também a crise do mal estar docente, factores de 

stress dos professores, a indisciplina na sala de aula, a perda de identidade 

profissional.... Poderíamos, assim, enumerar uma extensa lista partindo dos 

vocábulos emergentes nos textos publicados. Também documentos como o 

Projecto da Escola Cultural (1990), o novo Regime de Avaliação do Ensino 

Básico (1992), o Regime Jurídico da Formação Contínua (1992), a legislação 

sobre o Programa Foco (1993), entre outros, são prova da atenção dada na 

altura às questões educativas. 

Paralelamente introduziram-se mudanças um pouco por toda a parte. 

 Identificados os grandes problemas que a massificação do Ensino trouxe 

para o interior das escolas portuguesas, torna-se então premente definir 

princípios e estratégias para enfrentar os novos desafios. Os discursos são, 

sobretudo no início da década de 90, discursos de mudança e de esperança no 

futuro. Contudo, a onda de optimismo foi-se atenuando. 

 A formação contínua, tal como se encontra estruturada, parece servir 

mais os interesses de regulação e avaliação do Estado do que os da classe 

docente (Nóvoa, 1992) e a desmotivação dos professores aumenta com a 

desconfiança no sistema, acentuando-se com a burocratização excessiva das 

suas funções. 

A propósito de motivação dos professores, Tavares (2002) defende que:  

 
em qualquer Sistema Educativo os professores são sempre o recurso 

educativo mais estratégico, ultrapassando em importância outros meios bem 

necessários, tais como, certas condições materiais ou sociais, 

consequentemente não é possível reformar a educação sem motivar, mobilizar 

e melhorar o potencial dos nossos professores desde o nível pré-escolar ao 

Ensino Superior (p. 79).  
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Consonante com esta posição, já antes manifestada por Nóvoa (1992), 

questionamo-nos: 

- Que novas sinergias na formação poderão responder às 

perplexidades do pós-modernismo, ajudando alguns professores e os 

seus supervisores  a sair do desencanto em que se encontram? 

  

1.1.2  Que Formação?  

 
A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos 

modos de trabalho pedagógico e por uma reflexão crítica sobre a sua 

utilização. A formação passa por processos de investigação directamente 

articulados com as práticas educativas  (Nóvoa, 1992, p. 28). 

 

Este conceito que Nóvoa nos proporciona remete-nos para uma 

formação dinâmica e de intervenção, quer ao nível das realizações, quer dos 

recursos cognitivos mobilizados. Os processos incluídos nas palavras do autor 

podem referir-se a situações individuais do formando, deste com as suas 

turmas ou ainda com colegas, com formadores ou outros intervenientes que 

poderão igualmente participar nessa formação. 

 Uma vertente fundamental nesta formação é a vontade do sujeito em 

realizá-la e senti-la como útil. Para Baillauquès (in Paquay et. al. 1996) uma 

boa formação tem de ter em conta a dinâmica da vontade e as iniciativas 

pessoais, tanto como os locais onde ela se realiza e os processos de que se 

serve. 

 Frequentemente se ouvem queixas sobre a formação, quer da parte dos 

formadores, quer da parte dos formandos. Para estes, ela não responde aos 

seus anseios, ora por ser demasiado teórica e desligada da realidade, ora por 

se revestir de características modeladoras. Os formadores, por sua vez, 

acusam os formandos de falta de investimento, de resistência à mudança e de 

dificuldades em auto-analisar-se e auto-questionar-se (op. cit., p. 53). Quem 

terá afinal razão? Que prioridades deve a formação ter em conta? E prioridades 

de quem? 
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 Situamo-nos aqui na perspectiva de Cró (1998), de Goméz (1992), 

Marcelo Garcia (1995), de Nóvoa (1992) e de Oliveira (1996), para quem a 

formação tem de ser entendida ao longo da vida. Cró (1998) refere mesmo que 

“se deve preconizar uma continuidade orgânica na formação desde o começo 

dos estudos até ao fim da carreira” (p. 18). Contudo, o enfoque da formação no 

sujeito em desenvolvimento não significa, como já referimos, que ele se 

mobilize isolado. A participação de outros intervenientes é desejável. A este 

propósito Marcelo Garcia (1995), inspirado em Debesse, dá-nos conta de 

vários tipos de formação que denomina de autoformação, heteroformação e 

interformação. Pela primeira entende o autor aquela que o sujeito realiza por 

sua conta e risco, definindo objectivos e processos de modo autónomo, sendo 

a que mais se aproxima do velho conceito de auto-didactismo; a 

heteroformação é por ele entendida como algo exógeno, na medida em que se 

socorre da participação de especialistas; a interformação é vista como 

colaborativa, aprendizagem entre pares, que chegam mesmo a constituir-se 

como equipa pedagógica. 

 Parece-nos que não está aqui em causa  quem participa na formação do 

professor, uma vez que, se a entendemos como formação ao longo da vida, 

terá necessariamente de haver momentos formais com outros intervenientes e 

momentos informais em que o docente pode encontrar-se a sós consigo 

próprio, interrogando-se e reflectindo, prospectivamente, nas estratégias que, 

tanto no caso da autoformação, como da hetero ou mesmo da interformação, 

são utilizadas. 

 Cabe aqui lembrar que falamos de modos de aprender dos adultos, com 

os seus estilos de aprendizagem próprios e estratégias de trabalho pedagógico 

favoritas (Lesne, 1984). 

 Marcelo Garcia (1995) na obra que temos vindo a referenciar, enuncia 

sete princípios essenciais ao desenvolvimento do conceito que defende sobre 

formação de professores. 

 Um primeiro princípio a que alude é o de formação ao longo da vida, já 

defendido anteriormente, entendida a formação inicial como uma primeira 

etapa desse percurso e nunca desligada de intervenções subsequentes. Trata-

se de um princípio que nos parece ser consensual entre os autores que 

ultimamente têm escrito sobre este tema (Cró,1998; Formosinho, 1992; 
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Nóvoa,1992; Paixão,1998; Perrenoud, 1996; Sá-Chaves,1994) e que 

adoptaram o paradigma reflexivo. Os 2º e 3º princípios enumerados apontam 

para dois vectores principais, catalizadores de mudança e/ou inovação - o 

currículo e a organização escolar. Se a formação tem como objectivo melhorar 

o ensino, ela deve apoiar-se naqueles vectores para operar essa melhoria. A 

interferência das organizações escolares em processos de formação é um 

tema bastante actual, por se acreditar que a formação deve ser centrada no 

local de trabalho dos professores e nas preocupações com ele relacionadas. 

Cremos que os Centros de Formação das Associações de Escolas se 

constituíram com essa filosofia subjacente. No entanto, o nosso conhecimento 

e contacto directo com essa realidade, bem como alguma avaliação já feita e 

de que tomámos conhecimento no Congresso da AFIRSE de Novembro de 

2002, apontam no sentido de não ter sido atingida tal finalidade, desvirtuando-

se, em muitos casos, a ideia de formação que parte das necessidades dos 

sujeitos para uma formação imposta pela disponibilidade dos formadores. 

Pensamos que ao nível da ligação das organizações à formação e da 

compreensão desta inevitabilidade, ainda muito há a fazer no nosso país. 

 Um outro princípio, o 4º, a que o autor alude como muito importante, é o 

da necessidade de articular o conhecimento sobre os conteúdos de ensino com 

o conhecimento didáctico do conteúdo (Schulman,1988), estando directamente 

ligado a este, o que Marcelo Garcia (op. cit.) denominou de 6º princípio  e que 

acentua a importância do método através do qual se dá conhecimento do 

conhecimento didáctico do conteúdo. Cabe ainda referir neste 6º princípio as 

interconexões necessárias entre o que se aprende na formação e os efeitos 

que ela produz na prática. Voltamos um pouco atrás, ao 5º princípio, que 

reforça a necessidade de integração da teoria e da prática, um dos velhos 

problemas dos professores.  

Acreditamos que, embora a teoria não seja aqui sobrevalorizada pelo 

autor, esta não será também de ignorar, embora não a entendamos com a 

posição de supremacia que conheceu ao longo dos anos.  

 Finalmente, o 7º princípio, denominado de individualização, apela às 

características individuais de cada professor, como profissional e como pessoa, 

nos seus contextos de intervenção, admitindo o autor, no entanto, ampliar o 
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conceito de individualização a uma equipa de professores com as mesmas 

características. 

Marcelo Garcia (1995) faz ainda uma detalhada revisão da literatura 

sobre diferentes orientações da formação, desde Joyce (1975) a Goméz 

(1992), que não vamos aqui pormenorizar, querendo no entanto registar a 

opinião de Zeichner (1993), também por ele considerada, por nos 

identificarmos bastante com este autor. 

 Para Zeichner são cinco as hipóteses de abordar a formação de 

professores, consoante o enfoque pretendido: 

1) Uma orientação académica, em que o fundamental é dominar o 

conteúdo das áreas de especialidade e que, na realidade do nosso país, nos 

parece ter estado muito ligada sobretudo aos antigos estágios clássicos;  

2) Uma orientação tecnológica, cujos expoentes máximos foram os 

Competency Based Teacher Education (CBTE) nos Estados Unidos e em que 

se treinavam competências observáveis dos futuros professores. Trata-se de 

perspectivas inspiradas nas teorias behavioristas, segundo as quais a 

determinado estímulo corresponde determinada resposta, logo é preciso treinar 

ao máximo até se atingir o resultado pretendido.  

3) Uma 3ª perspectiva, denominada de personalista e inspirada nas 

teorias humanistas e fenomenológicas, coloca no centro das atenções o 

formando como pessoa; é-lhe dada a oportunidade de descobrir por si próprio 

como ensinar e identificar o seu estilo pessoal, dado que se acredita na sua 

capacidade de inovar e se desenvolver profissionalmente. A tónica é também 

posta nas relações interpessoais que se estabelecem entre os vários 

intervenientes no processo e no período de prática que não deve ser relegado 

para o fim do currículo, mas antes ir fazendo parte de todo o curso, quer ele 

dure 3, 4 ou 5 anos.  

4) A 4ª perspectiva, denominada de prática, considera o ensino como 

um ofício para o qual é preciso técnica e arte. A singularidade dos 

acontecimentos, a sua imprevisibilidade e a incerteza que essas características 

provocam, transformam o ofício em algo original que é necessário aprender a 

gerir em cada momento. Assim, aprende-se a observar os outros, sobretudo os 

que são considerados bons professores e a experimentar depois. 
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 Goméz (1992) considera que nesta orientação podem existir duas 

tendências distintas a que chamou de tradicional e reflexiva. Na primeira, o 

formando vai construindo o seu conhecimento prático, através de tentativa e 

erro e num ambiente de separação nítida entre teoria e prática. Na segunda, a 

reflexiva, o professor em formação deve ser capaz de analisar 

retrospectivamente e prospectivamente o seu ensino, distanciando-se dele 

criticamente quando necessário e adquirir um conjunto importante de 

competências cognitivas e relacionais. Mas da abordagem reflexiva falaremos, 

de modo detalhado, mais adiante no nosso trabalho. 

5) Finalmente, Zeichner considera uma orientação social-

reconstrucionista caracterizada por uma indagação persistente sobre todos os 

aspectos do ensino considerados válidos, cabendo nesta designação a 

discussão sobre princípios políticos e éticos que lhe estão subjacentes e 

questões sociológicas que nele interferem. 

 Seja qual for a abordagem ou abordagens que se privilegiem, e se 

pretendemos obter transformações nos sujeitos em formação (Formosinho, 

1992), como já referimos, é imprescindível que estes desenvolvam algumas 

competências. O conceito de competência é, contudo, encarado de modo 

diferente em cada uma das perspectivas referidas e impõe-se que o 

clarifiquemos e justifiquemos também a nossa opção no contexto deste estudo, 

uma vez que se admite que o desenvolvimento da reflexividade pode depender 

da  competência de questionamento. 

 

1.1.3 Conceitos de Competência 

  

O conceito de competência, no âmbito da formação de professores, ficou 

sempre muito ligado aos cursos de cariz behaviorista. Apesar da estreita 

ligação entre ambos, hoje em dia já assim não é e podemos incluir as várias 

definições de competência patentes na literatura, em duas grandes categorias: 

- as que se relacionam com correntes behavioristas e treino de 

destrezas  observáveis;  

- as que, alargando o âmbito do seu significado, incluíram nele 

características pessoais e atitudes. 

Segundo   Medley    (1985,  citado em Cró,  1998)     “a  competência em 
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sentido estrito pode ser reservada aos casos em que pode ser determinada a 

relação entre o comportamento docente, o desempenho do professor e os 

resultados dos alunos” (p. 18) a que Villar Angulo se refere como 

“comportamentos docentes observáveis” (op. cit., p. 42). Esta noção de 

competência esteve associada durante muito tempo aos programas de 

formação nos Estados Unidos, que já referimos anteriormente (CBTE), sendo 

que na opinião de Marcelo Garcia (1995), apesar da tónica condutista destes 

cursos, devemos considerar dois aspectos que os caracterizam e que, 

actualmente, nos podem ser úteis em cursos de orientação reflexiva. Tais 

características são a individualização da aprendizagem (ou uma formação não-

standard, de acordo com Sá-Chaves, 1994) e a utilização de materiais 

instrucionais e módulos. 

Este reconhecimento por parte de Marcelo Garcia leva-nos a admitir que 

a formação de professores se deve pautar por um certo ecletismo de processos 

e métodos, uma vez que o ensino pertence a um conjunto de profissões 

consideradas humanistas e de relação (Cifali, in Paquay et. al.,1998), logo 

envolvendo pessoas com as suas especificidades e singularidades. Também 

por esta razão, Cifali (op. cit.) põe a tónica na dualidade de saberes e afecto 

presente nas competências. 

 Para Perrenoud (1996), o aprendente da profissão de ensinar é um ser 

em desenvolvimento relacional, que precisa de ajuda, tanto no seu processo de 

profissionalização como de personalização, daí que também ele considere que 

as competências a adquirir são de ordem cognitiva, afectiva, conectiva e 

prática (op.cit). 

 Ralha-Simões (1995) distancia-se igualmente do conceito tradicional de 

competência, afirmando, em total identificação com Estrela (1991), que elas 

não podem reduzir-se a aspectos isolados de personalidade e têm de 

contemplar simultaneamente conhecimentos, saber-fazer e atitudes. 

 Altet (in Perrenoud, 1996) diz-nos que as competências têm uma dupla 

face - por um lado são de ordem técnica e didáctica, no que se refere à 

preparação dos conteúdos, mas, por outro, são de ordem relacional, 

pedagógica e social, no que concerne à adaptação constante, necessária nas 

interacções geradas na aula. 
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 Tanto para Nodlings (1974, citado em Cró, 1998) como para Baillauquès 

(in Perrenoud, 1996), qualquer teoria sobre competências corre o risco de se 

basear em representações de estados ideais. As competências do professor 

são prescritas oficialmente pelos organizadores dos cursos, pelos 

investigadores, pelos formadores ou mesmo oficiosamente pela voz do senso-

comum. Seja como for, há um modelo esperado e desejado das competências 

que o professor deve manifestar, sejam elas ou não mensuráveis. 

 Perrenoud (1996) enumera dez dispositivos de formação que favorecem 

o desenvolvimento de competências profissionais de um professor reflexivo e 

que passamos a traduzir: 
 “prática reflexiva; 

 mudança das representações da prática; 

 observação mútua; 

 metacognição; 

 escrita clínica; 

 vídeo-formação; 

 entrevista; 

 histórias de vida; 

 simulação e dramatização  

 experiências inovadoras” (op. cit. p 18). 

Na mesma linha de pensamento e inspirado em Pollard e Tann (1987), 

Marcelo Garcia (1992, 1995) fala-nos de destrezas ou de competências de 

vários tipos - empíricas, analíticas, avaliativas, estratégicas, práticas e de 

comunicação, competências estas que ele entende como necessárias à 

concretização de um ensino de tipo reflexivo. Este conjunto de destrezas vai 

desde a capacidade para diagnosticar situações ao nível da Escola, recolher 

dados objectivos e subjectivos relativos a essas situações, analisá-los tendo 

em vista a elaboração de uma teoria, emitir juízos de valor sobre o que se 

consegue apurar, pensar na acção futura e relacionar a prática com as 

interpretações que dela se fizeram, sendo que, para além destas, os 

professores reflexivos devem ainda possuir uma boa competência 

comunicativa para partilharem as ideias individuais com os seus pares. 

Consideramos que as actividades propostas por Perrenoud (1996), 

associadas a este conjunto de competências, podem constituir um bom ponto 
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de partida para delinear um currículo reflexivo de formação de professores, 

embora admitamos com Baillauquès (1996) que a descrição de uma 

competência é sempre um acto de representação de uma situação ideal. 

Acreditamos, contudo, que o eixo espácio-temporal que medeia entre o início 

de um curso e o seu términus, admite diferentes níveis de desempenho 

profissional, permitindo a aquisição de competências diversas. 

 
1.1.4 Perplexidades sobre a Formação de Professores 

 

Ao nível da formação de professores em Portugal, considerada 

globalmente e salvaguardando algumas honrosas excepções, existe um 

divórcio entre os discursos dos investigadores e as práticas de formação. Se a 

onda reformista da década de 90 nos trouxe tanta esperança, por que razão 

nos encontramos, passados estes anos, com a sensação amarga de pouco ou 

nada se ter avançado? 

Se a literatura nos dá testemunhos de bons resultados, aqui e ali, um 

pouco por toda a parte, com relatos de experiências inovadoras, que pedra na 

engrenagem não nos permite avançar? Será apenas a típica resistência à 

mudança e à inovação (Cardoso, 2000; Sá-Correia,1993)? Retomamos a 

questão colocada anteriormente, acreditando na possibilidade de novas 

sinergias na formação poderem responder aos desafios do pós-modernismo. 

Estamos em crer que a causa é multifactorial e uma boa parte reside na 

própria formação de formadores, ainda não devidamente generalizada e 

implementada, embora alguma coisa se tenha feito desde o início dos anos 90, 

com a introdução dos primeiros mestrados em Supervisão nas Universidades 

de Lisboa e Aveiro. Outra face da causa é a separação ainda manifesta entre 

instituições de formação e escolas dos ensinos básico e secundário. Pese 

embora a existência de protocolos diversos entre algumas destas instituições, a 

verdade é que continua a evidenciar-se um distanciamento, nem desejável nem 

útil para qualquer das partes. Outra causa que nos parece importante prende-

se com a burocratização excessiva do papel do professor. O tempo gasto em 

reuniões constantes, excessivas em nosso entender, contribui para que os 

professores consumam as suas energias com actividades a que atribuem 

pouco significado para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem. 
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Persiste ainda  a visão funcionarizada do professorado (Nóvoa, 1992, p. 19). 

Finalmente, mas não menos importante, a estruturação tradicional dos 

currículos de formação inicial, com a compartimentação disciplinar rígida e a 

prática relegada quase sempre para o final da licenciatura, não nos parece 

contribuir para a emergência de novas formas de estar e de entender a 

profissão. Pensamos que a actual organização curricular precisa ser 

descontruída para iniciarmos uma nova ordem. Compreendemos que os 

responsáveis pelos actuais currículos foram formados nesta lógica disciplinar, 

da qual sentem dificuldade em separar-se, mas, se se admite que a sociedade 

mudou, é preciso mudar a Escola porque ela, no essencial, tem permanecido 

inalterável. 

Percorrendo alguns discursos contemporâneos sobre Formação de 

Professores constatamos que em 1985, João Evangelista Loureiro (citado em 

Sá-Chaves, 1994) afirmava que na “estrutura de formação de professores (...) 

nada mudou no que se refere à sua filosofia de base: intervenção directa do 

poder central na política de formação (...) com vista a tornar os professores 

conformes com a ideologia oficial” (p. 59). Em 1994, Sá-Chaves afirma que “é 

urgente encontrar alternativas que estruturadas segundo novos pressupostos, 

possam vir a contribuir quer para a reflexão da problemática em estudo, quer, 

tal como Habermas preconiza, para a eventual transformação dos 

microcosmos nos quais esses exercícios de reflexão têm lugar”  (op. cit.,p. 49). 

Mais tarde, em 1996, Oliveira considera que a formação dominante no 

nosso país tem sido fortemente teórica e técnica, orientada para uma 

reprodução e manutenção de modelos de ensino que não parecem estar já de 

acordo com a sociedade em que vivemos e Bonifácio da Costa, em 1999,  

reforçando uma ideia de Alarcão (1995), admite que: 
 

os constrangimentos provocados por uma excessiva carga horária  e um 

acumular de tarefas por parte dos professores, a que o ratio estabelecido pelo 

Ministério da Educação obriga (acrescidos pelas pressões temporais com que 

se “encomendam” planos curriculares), acabam por permitir que se enverede 

pela via pragmática da alteração pontual, não deixando margem para o debate 

aprofundado que permita avançar consistentemente para novas abordagens 

(op. cit., p. 3). 
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Estas posições, com as quais nos identificamos, acentuam em nós um 

conjunto de dúvidas sobre a eficácia dos discursos que contracenam com o 

discurso institucional e obrigam-nos a reflectir, não só sobre as causas do 

problema, que parece estar devidamente identificado e sobre a filosofia 

subjacente à sua resolução, que se encontra claramente descrita, mas também 

sobre as melhores estratégias para enfrentar o discurso dos poderes 

instituídos.  
 

1.1.5 Discursos institucionais 

 
 

A elaboração de um estudo desta natureza implica que façamos uma 

abordagem, ainda que breve, a alguns documentos que enquadram a 

Formação de Professores do Ensino Básico e a componente de Prática 

Pedagógica que os respectivos cursos contemplam. 

Começaremos por referir o Decreto-Lei n.º 240/2001 no qual se define o 

perfil profissional dos Educadores de Infância e dos Professores do   Ensino 

Básico  e Secundário. 

Destacaremos deste documento os aspectos que nos parecem 

relevantes para o estudo que temos em mãos. 

O Decreto-Lei em análise define cinco dimensões no perfil de 

desempenho dos profissionais em questão: 

1. “Perfil Geral de Desempenho; 
2. Dimensão profissional, social e ética; 

3. Dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

4. Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade; 

5. Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida". 

Detendo-nos nas alíneas a), e) e f) da Dimensão dois, deparamos com a 

redacção seguinte: 

 
a) O professor assume-se como um profissional de educação, com a função 

específica de ensinar pelo que recorre ao saber próprio da profissão apoiado na 

investigação e na reflexão partilhada na prática educativa. 
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e) Fomenta o desenvolvimento da autonomia dos alunos e a sua plena inclusão na 

sociedade, tendo em conta o carácter complexo e diferenciado das aprendizagens 

escolares. 

f) Manifesta capacidade relacional e de comunicação, bem como o equilíbrio 

emocional nas várias circunstâncias da sua actividade profissional. 

 

Gostaríamos de salientar as alusões à investigação e à reflexão 

partilhada, contidas na alínea a), bem como o desenvolvimento da autonomia 

da alínea e) que perspectivamos intimamente ligado às duas capacidades 

anteriores (reflexiva e de investigação). Embora a alínea e) se refira à 

autonomia dos alunos, esta só será uma realidade se esses alunos puderem 

contar com professores autónomos e que saibam questionar-se, acreditando 

nós que existe uma relação directa entre ambas as vertentes. 

A alínea f) diz respeito à capacidade relacional e de comunicação, bem 

como ao equilíbrio emocional dos professores. 

Ocorre-nos comentar o quão importantes são estas características, por 

se tratar aqui de uma actividade eminentemente interactiva e humanista, a 

exigir por isso mesmo níveis de excelência nos domínios referidos (Abrantes, 

2000). 

Na leitura dos diplomas legais da formação de professores, detivemo-

nos uma vez mais na Portaria 336/88 que regulamenta a Prática Pedagógica 

nos Cursos de Ensino da Universidade e do Politécnico. Tendo um carácter 

prioritariamente organizativo, permite aos actores envolvidos na Prática 

Pedagógica a adopção de parâmetros conceptuais diversos, desde que 

consonantes com as regras de organização previstas na lei. Peca, pois, pela 

ausência de um quadro conceptual orientador, falha que os profissionais de 

educação podem fazer reverter a seu favor, mas que, certamente, se projecta 

em práticas tão diferenciadas que chegam a ser antagónicas, expondo os 

alunos-estagiários a cenários opostos, situação que poderá ser ultrapassada 

através de programas de formação de supervisores reflexivos. 

Da referida Portaria salientamos apenas o ponto 3.2 de acordo com o 

qual "a Prática Pedagógica se concretiza através de actividades diferenciadas 

ao longo do curso, em períodos de duração crescente e responsabilização 

progressiva". Destacámos este ponto por entendermos que no contexto em que 
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a nossa intervenção se projecta - a ESECB - ele nem sempre tem sido 

respeitado. Na verdade, no caso concreto da formação dos professores do 2º 

ciclo, as actividades de Prática Pedagógica com esse ciclo relacionadas, 

começavam no 3º ano, 2º semestre, passando mais tarde a acontecer apenas 

no 1º semestre do 4º ano, por razões exclusivamente economicistas. 

Se a intervenção dos Estagiários no 2º semestre do 3º ano, já era por 

nós considerada tardia e de certo modo desrespeitadora da legislação em vigor 

(cf. Portaria 336/88 ponto 3.2), a supressão da Prática Pedagógica III, 

caracterizada por momentos de observação, análise e reflexão de aulas dos 

Supervisores-Cooperantes, constitui um grave corte na formação dos futuros 

professores. A Prática Pedagógica III encontra-se actualmente "colada" à 

Prática Pedagógica IV no início do 4º ano, ano de estágio por excelência. 

No artigo 18, a Portaria 336/88 refere: 
"As Instituições de Formação: 

a) proporcionarão formação adequada aos professores cooperantes". 

A propósito desta formação registamos a enorme necessidade da sua 

multiplicação, bem como do foco no questionamento entre supervisores e 

estagiários. Com efeito, a Escola em que desenvolvemos o nosso projecto de 

investigação, mas também de vida profissional, ofereceu em tempos formação 

especializada (DESE) à qual tinham acesso prioritariamente professores 

cooperantes. Alguns deles concretizaram desse modo formação em Orientação 

Pedagógica, mas esse factor não interferiu posteriormente no recrutamento 

para as funções de acompanhamento de estagiários, ou seja, no caso dos 

referidos professores serem colocados em Escolas não protocoladas após a 

formação efectuada, a sua contratação ficava obviamente comprometida, 

recorrendo-se, para suprir as falhas, a outros cooperantes sem formação. 

Para além destes Cursos de Estudos Superiores Especializados que 

neste momento se encontram fechados, têm sido oferecidas algumas 

modalidades de Formação FOCO, por iniciativa individual dos formadores. 

Não existe, pois, um plano concertado de formação dirigido aos 

cooperantes, como se prevê na Portaria, nem qualquer acção no sentido de os 

preparar para desenvolverem a sua reflexividade e competência de 

questionamento. 
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A Portaria refere ainda a necessidade de protocolos entre as escolas de 

formação de professores e as Escolas do 2º ciclo, necessidade essa a que a 

Escola Superior de Educação de Castelo Branco tem dado resposta através de 

um documento que, tal como a Portaria, evidencia um discurso organizativo e 

regulador afinado com a Portaria 336/88, mas desafinado na articulação com a 

prática, a provocar um desequilíbrio entre as necessidades dos cooperantes e 

as disponibilidades existentes. Consciente destas incongruências, no ano 

lectivo de 1999/2000, um grupo de professores do qual a investigadora deste 

projecto fez parte, constituiu-se autonomamente e produziu um documento com 

o título Proposta de alteração da componente de prática de ensino/estágios dos 

Cursos de Formação de Professores e Educadores da ESECB. A proposta 

apresentada em Conselho Científico foi por este aprovada na generalidade, 

exigindo-se-lhe algumas alterações para que viesse a ser aprovada na 

especialidade.  O grupo de trabalho foi reconstruído e a versão final da 

documentação só em Julho de 2002 foi definitivamente aprovada, encontrando-

se  teoricamente em vigor. 

Face ao que atrás foi referido e tendo em conta o nosso percurso de 

vida e as leituras efectuadas, várias questões se nos levantam: 

 Que repercussões tem tido a investigação na prática dos professores? 

 Que colaboração existe entre investigadores e professores? 

 Como se tem promovido a autonomia destes profissionais? 

 Que mecanismos de avaliação reguladores das práticas conhecemos 

nós? 

Porque nos assumimos como optimistas, no que o termo encerra de 

esperança num futuro, talvez ainda longínquo, mas mais gratificante  para a 

profissão de professor, admitimos ser possível detectar sinais que apontam no 

sentido expresso nos discursos normativos. 

Contudo, no contexto em que nos movimentamos, parece existir um 

divórcio entre investigação e formação, assim como entre formação e 

colaboração. De facto, as ligações existentes entre as vertentes da formação e 

da investigação têm-se, até ao momento, identificado apenas com os projectos 

individuais para a obtenção do grau de mestre e doutor de alguns docentes. No 

caso concreto da supervisão, de um total de 20 (vinte) supervisores da ESECB, 

apenas 5 (cinco) possuem formação especializada, desempenhando os 
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restantes o seu papel através de um saber experiencial, acumulado em anos 

sucessivos de desempenho. 

Já atrás aludimos à formação dos cooperantes, manifestando o nosso 

desacordo pela sua insuficiência, o que reforça e justifica o presente estudo. 

Quanto ao binómio Formação/Colaboração, podemos equacioná-lo a 

vários níveis: 

a) ao nível da Formação inicial e da colaboração prestada pelas Escolas de 

Ensino Básico; 

b) ao nível de colaboração da ESECB na formação dos cooperantes; 

c) ao nível da colaboração entre supervisores, tendo em vista a hetero-

formação; 

d) ao nível da colaboração individual entre supervisores e cooperantes, 

contribuindo aqueles para a formação destes e vice-versa. 

Com excepção da alínea a) e, pontualmente, da d), os restantes níveis 

encontram-se ausentes, por não existir qualquer plano formalmente estruturado 

pela ESECB que lhes dê resposta. 

 Como observadora crítica deste cenário, juntamos a nossa voz à de Sá-

Chaves, admitindo que “os instrumentos legais não são em Portugal, (...) 

obstáculos nem desculpas. São, pelo contrário, estimulantes e desafiadores no 

quadro teórico que enunciam, mas não têm poder para, por si, transformar a 

realidade das coisas” (1994, p. 207). 

O que falta fazer? Que caminho precisamos ainda de percorrer? Que 

opções políticas são necessárias? Encontrar-nos-emos perante mais um dos 

dilemas da pós-modernidade - o do vazio de actuação perante discursos 

carregados de sentido?  

 

1.2 FINALIDADES E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  
 

Fernandes (2000) considera que a pós-modernidade também se 

caracteriza por devolver aos professores a capacidade de decisão que lhes foi 

negada na modernidade. 
Os professores são agora vistos  como potenciais participantes activos 

na vida das organizações escolares e decisores face ao currículo instituído. 
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Ao defendermos uma perspectiva reflexiva na formação dos professores 

em que um dos objectivos é desenvolver neles a competência de 

questionamento crítico, pensamos poder contribuir para que eles se tornem 

mais autónomos e capazes de tomar decisões fundamentadas sobre os 

problemas que enfrentam.  

Pretendemos, pois, intervir ao nível da supervisão pedagógica, 

delineando um projecto de investigação-acção-formação a partir do diagnóstico 

de um contexto específico, acerca do qual possuímos algum conhecimento 

experiencial, mas não alicerçado em dados devidamente analisados.  

O foco no discurso supervisivo, mais concretamente nas perguntas de 

formadores e formandos, justifica-se pela importância de que elas se revestem 

nos trajectos individuais e profissionais, uma vez que é através das perguntas e 

respostas que se podem desenvolver diálogos de consenso acerca do 

conhecimento profissional, promovendo a reflexividade no contexto das 

práticas. Considera-se, por isso, que o discurso entre orientadores e formandos 

constitui um tema de estudo necessário. Nesse sentido, desenhou-se um 

estudo de caso, na variante multi-casos, utilizando uma metodologia de 

investigação-acção que adiante se desenvolverá e cujas finalidades são as 

seguintes: 

1. Analisar criticamente o questionamento entre supervisoras 

cooperantes e estagiários durante os encontros de supervisão e relacioná-lo 

com os níveis de reflexão atingidos.  

2. Analisar criticamente as reflexões escritas pelos estagiários e verificar 

a sua evolução ao longo do ano de prática pedagógica.  

3. Avaliar um percurso de supervisão baseado na reflexão sobre os 

discursos orais e escritos de supervisoras cooperantes e estagiários.  

4. Interpretar o impacto das sessões de reflexão nas aulas dos 

estagiários.   

Pretendendo-se com o presente estudo implicar, simultaneamente, 

formadores e formandos em procedimentos de reflexão conducentes ao seu 

próprio desenvolvimento profissional, colocaram-se as seguintes hipóteses: 

a) Os supervisores cooperantes, quando envolvidos num processo de 

investigação-acção, confrontados com as suas práticas e 
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responsabilizados pela aplicação de estratégias de supervisão reflexiva, 

melhoram o seu desempenho profissional. 

b) Os estagiários desenvolvem a sua competência de reflexão ao longo do 

ano de Prática Pedagógica, quando os seus formadores tal lhe 

proporcionam. 

c) Os supervisores cooperantes e os estagiários, confrontados com a 

importância das perguntas formuladas nas sessões de reflexão e nas 

aulas, desenvolvem a sua competência de questionamento crítico, 

tendo como consequência um maior nível de reflexão. 

Destas   hipóteses    decorrem    as    questões    de    investigação   que 

enumeramos: 

1. Que oportunidade de intervenção dão os professores cooperantes aos 

alunos estagiários nas sessões de reflexão oral? 

2. Que tipo de perguntas são colocadas pelos cooperantes e pelos 

estagiários? 

3. Que implicações tem o desenvolvimento da competência de 

questionamento crítico no nível de reflexão dos intervenientes? 

4. Que mudanças nas práticas supervisivas se podem atribuir à formação e 

ao envolvimento num projecto de investigação-acção? 

5. As reflexões escritas pelos estagiários melhoram o seu nível quando 

orientadas pelos supervisores cooperantes e sujeitas a feedback 

sistemático? 

6. Que impacto tem a reflexão nas aulas dos estagiários? 

 
1.3 RELEVÂNCIA E ESTRUTURA DO ESTUDO 

 
A importância deste estudo decorre de um conjunto de preocupações de 

níveis diferentes mas que se entrecruzam.  

Por um lado, razões  emergentes da contextualização a que aludimos e 

que se prendem com o facto de nos encontrarmos a viver um tempo de 

mudanças rápidas, às quais é preciso dar respostas urgentes mas reflectidas. 

Por outro lado, motivos de ordem profissional, em que a experiência de 

supervisão das práticas pedagógicas é determinante.  
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Com efeito, o conhecimento da realidade e a discrepância existente 

entre ela e os discursos da investigação educacional e mesmo parte dos 

discursos institucionais,  impulsionaram este projecto.  

Alguns estudos sobre formação de professores (Abrantes,1996; 

Marques Vieira, 2003; Moreira, 2005, 1996; Oliveira,1996; Paixão, 1998; Sá-

Chaves, 1994) sublinham a necessidade de aproximar os práticos dos 

investigadores para juntos procurarem resolver os dilemas que a era pós-

moderna lhes coloca.  

Ao mesmo tempo, têm-se estudado os efeitos do paradigma reflexivo na 

formação de professores (Bonifácio da Costa, 2004, 1999; Moreira,2001; 

Vieira, 1996), demonstrando-se a sua relevância na promoção da autonomia 

dos mesmos.  

No entanto, não se conhece nenhum estudo que, analisando uma parte 

específica dos discursos supervisivos, as perguntas,  as relacione com a 

competência reflexiva dos interlocutores, procurando simultaneamente intervir 

no sentido do desenvolvimento profissional das pessoas envolvidas.  

Pensa-se que este trabalho será relevante pelo contributo que poderá 

dar à formação de professores em geral e à supervisão pedagógica em 

particular, bem como às questões do discurso entre orientadores e estagiários, 

equacionadas como mediadoras da competência reflexiva.  

Espera-se que os professores e futuros professores envolvidos integrem 

as aprendizagens realizadas nas suas práticas e possam tornar as suas 

experiências multiplicadoras. 

Pelas características de que se reveste a metodologia adoptada, pensa-

se que ela poderá facilitar a habituação a um pensamento reflexivo 

(Dewey,1910) tão desejável nos contextos da supervisão pedagógica.  

Pretende-se que o pensamento reflexivo se  materialize em diálogos 

mais democráticos do que os que constituem as práticas habituais de 

supervisão e desperte os professores para as capacidades de inovação, por 

vezes adormecidas.  

Também alguns aspectos da legislação que enquadra a formação de 

professores do Ensino Básico corroboram a relevância deste projecto, uma vez 

que, dimensões como a do desenvolvimento profissional ao longo da vida, 

capacidade relacional e de comunicação, reflexão partilhada e investigação 
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(decreto-lei nº 240/01) são consideradas fundamentais. Na verdade, o discurso 

legislativo encontra-se em consonância com algumas tendências da 

investigação que defendemos, o que parece não estar são as práticas 

discursivas no domínio da supervisão que nos é próximo.  

Torna-se assim urgente trabalhar com os professores e para os 

professores, valorizando as suas interpretações e crenças, partilhando os seus 

desencantos e estimulando, quando necessário, mostrando caminhos por 

vezes inexplorados. É o que este estudo pretende. Admite-se, contudo, que as 

opções tomadas impliquem algumas limitações. Estas prendem-se com a 

natureza metodológica da investigação que não permite generalizações 

estatísticas, uma vez que, o fenómeno estudado é único, tanto ao nível da 

realização discursiva como do contexto supervisivo. Também os casos 

analisados sofrem alguma variabilidade, que advém da estruturação anual da 

prática pedagógica. Na verdade, se as supervisoras cooperantes permanecem  

as mesmas ao longo do estudo, tal não acontece com os estagiários  que, por 

razões óbvias, são diferentes.  

O texto que se apresenta   estruturou-se   em seis capítulos. No 

presente capítulo, Introdução, faz-se  uma contextualização da importância do 

estudo à luz dos discursos da pós-modernidade e o que eles contêm de 

desafios para a formação de professores e para a Escola, sem esquecer os 

discursos institucionais que são estimulantes para quem queira promover a 

mudança. Seguidamente apresentam-se as finalidades, as questões de 

investigação e a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo,  percorrem-se alguns conceitos ligados à teoria da 

comunicação e da análise do discurso. Situando-se depois o discurso na sala 

de aula, centra-se a atenção nas perguntas que surgem nesse contexto e as 

diferentes categorias das mesmas, segundo vários autores. 

No terceiro capítulo aborda-se o paradigma reflexivo na formação de 

professores, o conceito de reflexão, sua origem e autores a eles ligados. No 

ponto sobre supervisão referem-se os vários cenários,   os papéis e estilos de 

supervisor, alude-se ao questionamento em contexto de supervisão e ainda à 

organização das conferências supervisivas. Optou-se pela divisão do 

enquadramento teórico em dois capítulos distintos, para contemplar de modo 
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mais visível  as duas vertentes da investigação: questionamento e 

desenvolvimento da reflexividade em contextos de supervisão. 

No quarto capítulo, apresentam-se as opções metodológicas que 

nortearam o estudo, justificando a preferência pelo paradigma qualitativo e  por 

procedimentos de investigação-acção e de estudo de caso. Faz-se uma breve 

referência à análise de conteúdo e triangulação, apresentando-se de seguida a 

caracterização dos períodos de recolha de dados e os ciclos de investigação-

acção. Segue-se a descrição dos procedimentos utilizados desde o estudo 

piloto aos momentos de formação  das professoras cooperantes e de 

intervenção nas suas práticas. Os processos de análise dos dados e 

respectivos instrumentos são explicitados a seguir, mostrando-se a aplicação 

prática do instrumento de análise das perguntas, através de um exemplo. 

Também o modo como as reflexões escritas dos estagiários foram analisadas  

é referido. Enumeram-se ainda as categorias de análise das entrevistas, 

encontrando-se os respectivos guiões e quadros em anexo. 

No capítulo quinto, Apresentação e Interpretação dos Resultados, 

caracteriza-se a amostra dos participantes envolvidos e descrevem-se os 

quatro casos, tendo em conta os processos discursivos nas aulas e sobre as 

aulas. Cada caso inclui também a análise das entrevistas realizadas à 

cooperante e respectivos estagiários, terminando com uma síntese global em 

que se procura definir o perfil de cada supervisora cooperante. Não se 

considera nesta análise o nível de língua dos estagiários envolvidos, nem a 

língua estrangeira utilizada nas aulas, nem se explicitam as incorrecções 

detectadas, uma vez que não são objecto de estudo. 

À medida que se vão apresentando os resultados, vai sendo feita a sua 

interpretação e, sempre que possível, a triangulação de dados. O capítulo 

termina com uma síntese global sobre as quatro professores colaboradoras. 

No sexto capítulo apresentam-se as conclusões do estudo e focam-se 

as suas implicações, tanto para a formação inicial como continuada de 

professores. Faz-se ainda uma reflexão sobre a metodologia da investigação-

acção adoptada e apontam-se algumas sugestões para trabalhos futuros. 

O estudo inclui, para além do corpo textual fundamental, uma secção de 

anexos em suporte de papel e outro em suporte digital. 
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No seguimento do expresso anteriormente, passaremos a abordar, no 

capítulo seguinte, questões que consideramos pertinentes, quando em causa 

se encontra o papel que as perguntas desempenham nos discursos. 
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CAPÍTULO 2 
 

DA COMUNICAÇÃO AO DISCURSO 
 

2.1 CONCEITOS DE COMUNICAÇÃO 
 

A comunicação tem merecido amplos estudos e debates vários por parte 

dos investigadores de diferentes disciplinas, dada a sua importância como 

processo social. 

Se analisarmos as perspectivas que alguns autores têm sobre esta 

realidade, facilmente concluimos  que existem muitos pontos de contacto entre 

eles. 

Assim, Scherrer (1977, in Beaudichon, 2001) diz que a comunicação é 

um processo pelo qual dois ou vários actores coorientados para um fim, 

transmitem mutuamente a informação de uma forma contingente, graças a 

configurações multicanais. Para Sfez (1990) “comunicar significa pôr ou ter 

alguma coisa em comum” (p. 40), enquanto que para Zani e Bitti (1997) “a 

comunicação é o processo que consiste em transmitir ou fazer circular 

informação, ou seja, um conjunto de dados total ou parcialmente 

desconhecidos do receptor antes do acto comunicativo” (p. 26); Hayes (1998) 

considera-a um processo bi-direccionado que envolve a fala e a audição numa 

troca de informações e de sentidos partilhados. 

Muitos anos antes destes autores, Moscovici (1954, citado em 

Beaudichon (2001) afirmava que “comunicar é transmitir e influenciar” (p. 18), 

deixando já perceber nesta definição uma certa intencionalidade do acto 

comunicativo. Esta intencionalidade veio posteriormente a ser analisada por 

Allwood (1980, citado em Zani e Bitti, 1997) considerando ele que existem três 

tipos distintos: 

- o que diz respeito ao conteúdo da comunicação que entra em linha 

de conta com informações referentes à expressão  de emoções, 

atitudes, desejos e identidade pessoal; 

- a dimensão evocativa de acordo com a qual se pretende influenciar o 

interlocutor, levando-o, através do nosso discurso, a alterar 

comportamentos e atitudes; 
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- a dimensão de obrigação em que é materializado pela linguagem o 

envolvimento em actos sociais. 

Existe um outro tipo de intencionalidade a que os autores acima citados 

chamaram de status comunicativo e que se relaciona com a sua gradação; os 

falantes seleccionam a informação a transmitir pelo carácter de relevância que 

lhe atribuem; finalmente, apresentam a intencionalidade instrumental como a 

que põe em relevo as ligações existentes entre os conteúdos informativos, o 

status comunicativo  e os comportamentos individuais. 

Sabemos que qualquer troca de informação intencional é, ou pode ser, 

operacionalizada através de sistemas de comunicação verbal e não verbal. 

Fraser (1978, citado em Zani e Bitti, 1997) considerou quatro destes sistemas a 

que deu os nomes de verbal, intonacional, paralinguístico e cinésico, sendo 

que o primeiro, o verbal, assenta em bases linguísticas e vocais, privilegiando o 

canal auditivo, enquanto que os restantes se caracterizam por ser não-

linguísticos e privilegiarem o canal visual. 

Perrot (1953) chama a atenção para a selecção que a linguagem faz dos 

sentidos, atribuindo a cada um deles diferentes significações; ao caracterizar a 

linguagem como um conjunto de sinais que têm por função comunicar, 

reconhece-lhe a capacidade de evoluir ou permanecer inalterável, 

comparando-a, neste particular, a outras instituições sociais. 

Na verdade, as ligações intrínsecas entre linguagens e sociedade têm 

levado muitos autores (Bernstein, 1975, Habermas, 1998, Halliday, 1973, 

Stubbs, 1987) a dedicarem parte das suas vidas ao estudo dessas sinapses, 

abordando-as de diferentes ângulos e com procedimentos distintos, que ora os 

aproximam mais da filosofia (Habermas), ora da linguística e da sociolinguística 

(Bernstein, Halliday, Stubbs), mas todos com uma finalidade comum - a de 

compreender e interpretar as complexas teias que se tecem entre estas duas 

realidades com as quais convivemos diariamente. 

 

2.2 FUNÇÕES DA LINGUAGEM 
 

Uma das questões postas em relevo por alguns dos autores, 

nomeadamente Halliday, tem sido a das funções atribuídas à linguagem. Antes 

dele, em 1923, Malinowski categorizou diferentes funções da linguagem e 
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cunhou o termo contexto da situação que, tal como as funções, vem 

posteriormente a ser retomado por outros investigadores. Voltando às funções 

da linguagem, sabemos que Halliday (1973) as sistematizou, defendendo uma 

abordagem linguística a partir do significado, distanciando-se claramente de 

Chomsky por rejeitar as noções de competência e desempenho deste, uma vez 

que as considerava inúteis para o contexto sociológico. Halliday coloca toda a 

validade numa abordagem sócio-semântica  do uso da língua, sendo o seu 

modelo de funções da linguagem, no dizer de Pedro (1982), comparado ao de 

Buhler e de Malinowski, apesar das diferentes áreas de actuação destes 

autores. Desse modo, Halliday (op.cit.) enumerou três funções principais que 

fazem parte do sistema linguístico do adulto e decorrem de um conjunto de 

sete que o autor aplicou à descrição da linguagem da criança (Hatch, 1992). As 

três meta-funções referidas denominam-se : 
a) “função ideacional 

b)  função interpessoal 

c)  função textual”. 
De acordo com a primeira, utilizamos a linguagem para comunicar as 

nossas experiências e as representações que temos do mundo que nos rodeia; 

a função interpessoal diz respeito à expressão da nossa identidade como seres 

sociais em todas as dimensões; na textual, a linguagem constitui-se em texto, 

interagindo com o contexto em que é utilizada e adquirindo desse modo 

significado. 

Também Coulmas (1981, citado em Kramsch, 1985) atribui o sucesso da 

comunicação ao facto de os interlocutores cumprirem cinco funções principais, 

que ele designou por: 

1) Função de adesão por pretender atrair a atenção do outro, provocar 

uma reacção, iniciar um tópico ou regressar ao anterior, anunciar a 

sua vez ou mantê-la; 

2) Função avaliativa que inclui juízos de valor; 

3)  Função meta-comunicativa que serve para verificar a compreensão 

e monitorizar a comunicação; 

4) Função libertadora, preenchida pelas partes rotineiras do discurso 

que não necessitam de grande concentração; 

5) Função afectiva que exprime reacções positivas e negativas. 
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Um outro conceito, imprescindível à compreensão dos problemas da 

linguagem de um ponto de vista sociológico, é o de competência comunicativa. 

Este foi entendido por Stubbs (1987) “como o conhecimento de como empregar 

a linguagem apropriadamente em situações sociais” (op. cit., p. 50); Hymes 

(1975, citado em Munby, 1978) considera a palavra competência um termo 

mais geral para indicar as capacidades de uma pessoa, tanto ao nível do 

conhecimento como da habilidade para usar esse conhecimento. Refere este 

autor que a realidade das nossas comunidades discursivas está longe de ser 

homogénea; antes pelo contrário, vivemos numa comunidade heterogénea em 

termos discursivos, na qual interagimos com a relatividade inerente às nossas 

competências; parece aqui afastar-se de Habermas, assumindo um 

posicionamento realista e pragmático. 

 

2.3 O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NA COMUNICAÇÃO - GRICE 
 

Grice (1975), cujo nome ficou ligado à teoria da comunicação, dá-nos 

conta de que existem quatro máximas para uma conversação eficaz e 

cooperativa. São elas: 
- “a máxima de qualidade 

-  a máxima de quantidade 

-  a máxima de relação (tradução de Albuquerque, 1992, p. 138) 

-  a máxima de modo” (op. cit., p 45). 

Estas quatro máximas constituem o princípio da cooperação que Grice 

definiu do seguinte modo “make your conversational contribution such as is 

required, at the stage of which it occurs, by the accepted purpose or direction of 

the talk exchange in which you are engaged” (1975, p. 45). O respeito pelas 

máximas e pelo princípio da cooperação torna-se fundamental para a 

realização de trocas comunicativas eficazes, mas nem sempre isso acontece, 

sendo que algumas vezes, sem intenção, os interlocutores desrespeitam tais 

máximas, dando origem a falhas comunicativas. A propósito destas falhas, 

Halliday e Hasan (1989) afirmam que, mais do que surpreendermo-nos com 

elas, devemos tentar explicar o sucesso com que as pessoas conseguem 

comunicar entre si, apesar da complexidade das culturas modernas. 
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A habilidade de previsão dos significados produzidos envolve processos 

de inferência e conhecimento das circunstâncias em que se produzem os 

enunciados. Para além disso, as pessoas tendem a comportar-se de modo 

regular quando utilizam uma língua, estando estas regularidades relacionadas 

com o facto de todos serem membros de grupos sociais e seguirem padrões de 

comportamento esperados no grupo (Hayes, 1998). Estas asserções 

transportam-nos necessariamente para o domínio da pragmática que explica a 

forma como os interlocutores fazem a ponte entre os significados da frase e os 

sentidos que o falante lhe atribui (Blum-Kulka in Van Dijk, 1997; Edwards e 

Westgate, 1994; Yule, 1996). A pragmática distancia-se da linguística 

autónoma (Pedro, 1997), fazendo convergir as suas preocupações no que está 

para além do dito e do explícito; para os investigadores desta área é 

fundamental interpretar os significados produzidos intencionalmente, 

socorrendo-nos para tal da contextualização em que os actos de fala são 

produzidos e da capacidade de previsão gerada nesses contextos. As 

implicaturas de Grice (1975), que integrando o sistema linguístico do adulto o 

ajudam a cumprir ou a aproximar-se do princípio da cooperação e a interagirem 

com sucesso, estão de certo modo relacionadas com essa capacidade de 

previsão. O autor considerou existirem dois tipos principais de implicaturas - as 

convencionais, que nos permitem atingir o significado de um enunciado 

aparentemente insuficiente, através do contexto e as conversacionais, em que, 

apesar de violadas as máximas, por a resposta a um enunciado não 

corresponder ao que é esperado, é possível inferir sentidos fundamentados na 

experiência social adquirida e nos referentes que temos. Grice (1975) não 

deixa de alertar para o facto de as suas máximas estarem sujeitas a variações 

culturais e contextuais. 

 

2.4  A ANÁLISE DO DISCURSO  
 

2.4.1 Discurso e suas componentes – o problema da modalidade 

 
Discourse in teacher development, as in any other social practice, is crucial, 

and the language within which the practices of teaching are conceptualized 



 32
 

 

exercises a profound influence on shapping what occurs. In teaching it is 

demonstrably the case that language  is power  (Smyth, 1995, p.  8). 

 

Como podemos constatar por esta afirmação de Smyth, as 

preocupações com o discurso não são exclusivas dos linguistas ou dos 

analistas do discurso. Em Educação, a força dos discursos é determinante de 

sucessos e insucessos, avanços e recuos, cristalização e mudança. 

Mas definir discurso não é fácil, por se tratar de um fenómeno que em si 

é complexo. Existem duas Escolas principais de análise do discurso, a francesa 

e a anglo-saxónica, no interior das quais coexistem por sua vez várias 

correntes. Podemos afirmar que a escola francesa corresponde a um 

paradigma mais fiel à linguística autónoma, enquanto que a anglo-saxónica 

evidencia uma perspectiva mais aberta e mais ampla, um pouco na esteira da 

Análise Crítica do Discurso, cujos conceitos organizadores são de ordem sócio-

política. 

O termo discurso refere-se normalmente ao uso da língua falada em 

circunstâncias públicas (Van Dijk, 1998), mas os analistas do discurso 

procuram ir para além do domínio do senso-comum e, embora não neguem 

que se trata da utilização da linguagem, introduzem na clarificação do conceito 

algumas componentes que lhe são essenciais, tais como o saber quem utiliza a 

linguagem, como, porquê e quando (op. cit., 1998). Para McCarthy (1997) 

“discourse analysts study language in use: written texts of all kinds, and spoken 

data, from conversation to highly institutionalised forms of talk” (op. cit., p. 5). 

Hymes (1971) considera o discurso como uma sequência de actos, vistos nas 

suas relações sintagmáticas e paradigmáticas. O autor identificou várias 

componentes do discurso que tornou mnemonicamente conhecidas através 

das iniciais da palavra SPEAKING e que a seguir traduzimos e enumeramos: 

 
a)  a forma e o conteúdo da mensagem; 

 b)  o ambiente o tempo e o lugar em que decorre o discurso; 

 c) a cena ou ambiente psicológico; 

d) os participantes; 

e) as finalidades ou objectivos de comunicação; 
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f) a chave, que se refere ao tom de humor e corresponde vagamente ao 

conceito gramatical de modalidade (modality); 

g) os canais, se são orais, escritos, telegráficos ou outros; 

h) as formas do discurso que juntamente com os canais, o autor considerou 

instrumentos; 

i) as normas de interacção em que se incluem os comportamentos dos 

participantes; 

j) as normas de interpretação que se relacionam com o sistema de crenças 

de uma comunidade e se tornam mais relevantes quando membros de 

diferentes comunidades têm necessidade de interferir; 

l) os tipos que se referem às características formais tradicionalmente 

reconhecidas. (op. cit.,  p. 57) 

 

Bastante tempo depois de Hymes, os autores italianos Zani e Bitti (1997) 

adaptaram esta teoria à sua realidade, considerando apenas oito elementos e 

pondo a tónica no valor deste esquema e na possibilidade de análise das 

relações entre as várias componentes. 

Vamos deter-nos um pouco na componente f), mais concretamente no 

conceito de modalidade que lhe está associado, pela importância de que este 

se reveste no nosso estudo. 

De acordo com a gramática tradicional "a modalidade é uma categoria 

verbal expressa pelo Modo" (Diogo, 1992, p. 63), podendo ser vista como um 

"comentário ou atitude do falante/autor, implícito no xadrês linguístico escolhido 

para o texto" (Sá-Correia, 2000, p. 8). 

Bally (1942, citado em Diogo, 1992) reconhece a modalidade como um 

constituinte do significado essencial da frase, considerando que todas as frases 

contém algum indício de modalidade. 

Associados à modalidade andam os conceitos de verdade, obrigação, 

vontade e permissão, em graus ou níveis distintos, ou seja, no caso da 

modalidade ligada à verdade (alética), graus que vão desde a certeza absoluta 

à pouca certeza (Sá-Correia, 2000). 

Os autores, que têm vindo a estudar este complexo problema, 

distinguem vários tipos ou categorias, sendo as mais comuns as modalidades 

aléticas, as deônticas e as epistémicas (Diogo, 1992; Eggins, 1994; Palmer, 

1979). 
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As primeiras dizem respeito à Verdade do conteúdo proposicional, 

enquanto que as deônticas funcionam no domínio do DEVER e as epistémicas 

ao nível do cognitivo, ou seja, do SABER (Diogo, 1992). 

Para Parret (1976, citado em Diogo, 1992) existem quatro tipos de 

modalidades: 

1 – as lexicalizadas que “englobam os recursos lexicais da língua na 

expressão modal, como por exemplo, os verbos, os advérbios modais e as 

expressões fixas” (op. cit., p. 67); 

2 - as modalidades proposicionais que se inserem na tipologia lógica, 

funcionando na determinação do valor de verdade das proposições que 

subjazem aos enunciados; 

3 – as modalidades ilocutórias, expressões convencionais, explícitas ou 

implícitas das intenções do locutor; 

4 – as modalidades axiológicas que actuam ao nível pragmático da 

interacção locutor/alocutório (Diogo, 1992). 

Pottier (1987 citado em Diogo, 1992), por sua vez, considera também a 

existência de quatro categorias de modalidades, identificando-as, contudo, de 

modo diferente. Para este autor existem: 

1) modalidades existenciais que incluem a modalidade ôntica e alética; 

2) modalidades epistémicas que se referem ao domínio do cognitivo; 

3) modalidades factuais que se operacionalizam no dizer e no fazer; 

4) “modalidades axiológicas que dizem respeito aos julgamentos 

apreciativos, intelectuais ou perceptivos (desvalorização-valorização)” 

(Diogo, 1992, p. 68). 

Também Halliday (1970) se debruça sobre a questão da modalidade, 

estabelecendo ligações com as funções da linguagem que atrás abordámos. 

Para este autor é através da modalidade que o falante dá indicações sobre o 

seu estatuto de enunciador e sobre os seus próprios julgamentos. 

A modalidade está deste modo associada à função interpessoal da linguagem, 

orientando-se ainda para a função ideacional, uma vez que exprime atitudes 

face a determinados conteúdos proposicionais, existindo para Halliday (op. cit.) 

uma região semântica de intercepção das duas funções mencionadas. 

Tanto Halliday (1970) como Eggins (1994) vêem a modalidade subdividida em 

duas partes: 
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a) modalização 

b) modulação. 

No caso da modalização os conceitos envolvidos são o de probabilidade 

e frequência, enquanto que na modulação, os significados presentes são os de 

obrigação e inclinação. 

A curta distância que separa as duas vertentes da modalidade, levou 

Eggins a afirmar que “the parallels between modalization and modulation are 

very strong – which is, of course, why we draw then together under the label of 

modality” (Eggins, 1994, p. 190). 

Podemos, pois, ver ambos como recursos gramaticais que de alguma 

forma condimentam as nossas palavras. 

No contexto português, Oscar Lopes, (1972, citado em Diogo, 1992) 

verificando que o modo verbal se torna insuficiente para exprimir as diversas 

nuances da modalidade, admite que existem outros processos de modalização, 

entre os quais, os recursos metadiscursivos do discurso directo e indirecto, a 

auxiliarização verbal, a modalização por adjectivação e por via adverbial, 

assumindo esta última particular relevo. 

Para Diogo (1992) “a possibilidade de um mesmo advérbio funcionar em 

diferentes pontos de incidência, conforme o enquadramento contextual parece 

um dado adquirido e um parâmetro a ter em conta na descrição dos advérbios 

utilizados na expressão da modalidade linguística” (op. cit., p. 75). Por sua vez 

Feuillet (1988, citado em Diogo, 1992) distingue diferentes tipos de advérbios: 

1 – advérbios modalizadores de orientação abstracta que apontam para 

concepções de certeza, possibilidade ou impossibilidade em diferentes graus, 

como por exemplo, certamente, necessariamente, provavelmente... 

2 – advérbios modalizadores de orientação concreta, em que o locutor 

se mostra seguro das suas percepções sobre o real e que são por exemplo; 

manifestamente, visivelmente, realmente... 

3 – advérbios assertivos, em que transparece o posicionamento do 

locutor face a acontecimentos não observados por si e que podem ser por 

exemplo, supostamente, presumivelmente, alegadamente... (Diogo, 1992). 

A verdade é que sempre que utilizamos a língua para interagir por 

termos algo a partilhar com alguém, necessitamos de fazer opções, sendo a 

primeira a de nos posicionarmos no papel de locutor ou alocutário. 
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O facto de a interacção linguística não se nos apresentar estruturada em 

simples dicotomias permite-nos condimentar as trocas que fazemos com graus 

de modalidade distintos, quer estejamos no desempenho de um ou outro papel. 

Estas nuances revelam dimensões de poder, de solidariedade e de 

familiaridade entre os falantes, dando simultaneamente indicações sobre as 

suas atitudes e julgamentos e facilitando a interpretação de múltiplas 

realidades. 

A propósito da transparência do poder na linguagem, Eggins (1994) 

comenta:  

 
One very simple way in which a Mood analysis can reveal dimensions of Tenor 

is simply to consider who is doing the talking in a situation. The most striking 

indication of power is in who gets to be speaker in an exchange and for how 

long (op. cit., p. 193). 

 

A autora apresenta como exemplo a situação de sala de aula em que o 

professor domina a interacção e em que, para nos comportarmos 

linguisticamente de forma adequada, temos de aceitar essa imposição sócio-

cultural. Faz contrastar esta realidade com a de conversação do dia-a-dia em 

que, teoricamente, todos os falantes se encontram em igualdade de 

circunstâncias. Contudo, algumas classes de pessoas tendem a ser falantes 

mais frequentes, como é o caso dos homens, enquanto outras, como as 

mulheres, não o são, mas utilizam mais a modalidade. 

Eggins (1994) chama igualmente a atenção para as ordens dissimuladas 

que os professores utilizam com frequência, afirmando que:  

 
“the reason why this pattern occurs so much in hierarchical situations seems to 

be that it is a covert attempt to get people to do things without having to take 

responsability for missing the command. Such jaceless expressions of power 

leave interactants with no “speaker” no “agent” of the modulation to challenge” 

(op. cit., p. 195). 

 

As modalidades podem traduzir ainda afectos positivos ou negativos e 

estabelecer correlações com as funções do discurso, sendo que, neste caso, 
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tipicamente se associa a categoria semântica de ordem a uma estrutura 

imperativa e a pergunta a uma estrutura interrogativa. No entanto, sabemos 

que existem excepções a estas regularidades. 

Eggins (op. cit.) defende que o estudo das escolhas gramaticais, que os 

falantes realizam, permite levantar o véu sobre a manutenção das hierarquias 

sociais e sobre as idiossincracias decorrentes dos papéis que se 

desempenham.  

É na confluência de todas estas essências que se configura o acto 

comunicativo tal como o conhecemos e em que os participantes, ultrapassando 

a simples troca de ideias através da linguagem, interagem, materializando na 

interacção três grandes dimensões do discurso identificadas por Van Dijk 

(1998): 
1 – “utilização da linguagem 

2 –  comunicação de crenças 

3 –  interacção em situações sociais” (op. cit., p.2). 

Aos estudos sobre o discurso compete desenvolver a integração destas 

três componentes e explicar como a utilização da língua influencia as nossas 

crenças e estas a interacção e vice-versa; como a interacção influencia o modo 

como falamos ou ainda como as crenças interferem na utilização de um 

determinado tipo de linguagem. 

 
2.4.2 Características do Discurso Oral 

 
Kramsch (1998) identificou sete características importantes no discurso 

oral. Uma delas consiste na impossibilidade de dois interlocutores falarem ao 

mesmo tempo, se pretendem ouvir-se um ao outro, estando esta característica 

automaticamente ligada à seguinte, cuja natureza implica que vão sendo 

integrados elementos das falas anteriores à medida que se progride na 

interacção; uma terceira característica diz-nos que o discurso é agregativo, ou 

seja, serve-se de expressões já feitas para que se mantenha o contacto entre 

os falantes, aquilo a que outros chamaram de função fática da linguagem; o 

discurso oral é ainda redundante porque se serve de repetições constantes, 

paráfrases e reafirmações, na tentativa de segurar a atenção dos participantes 

e levá-los a negociar sentidos o melhor possível; o discurso oral é pouco 
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estruturado, recorrendo a falsos começos, hesitações, pausas, frases 

inacabadas e sobreposições; o discurso oral é centrado nas pessoas, mais do 

que nos tópicos que constituem o seu conteúdo, já que o falante procura 

envolver os ouvintes emocionalmente para que não deixem de o seguir; 

finalmente o discurso oral é dependente do contexto e, dado o seu carácter 

dialógico, assenta em significados construídos entre duas ou mais pessoas. 

O facto de termos vindo a falar de discurso na perspectiva da oralidade 

não significa que não consideremos o discurso escrito como tal. Na verdade, os 

estudos sobre o discurso incluem ambos e os utilizadores da língua, sejam eles 

escritores, falantes, leitores ou ouvintes, são membros de grupos sociais 

incluídos numa determinada cultura e como tal têm de ser estudados; este é o 

campo da análise contextual - as estruturas discursivas variam em função dos 

contextos e estes podem ser moldados e alterados em função dos discursos. 

Pode-se mesmo afirmar que os discursos são a estrutura dos contextos e que 

ambos se influenciam mutuamente (Van Dijk, 1997). 

Zani e Bitti (1997) falam-nos de vários tipos de contextos - “os verbais-

gráficos, os verbais-orais e os contextos compostos de imagens” (op. cit., p. 

50,51). Deve-se então falar, de acordo com os autores, de níveis contextuais 

encastrados uns nos outros. Distinguem também contextos explícitos de 

contextos implícitos, sendo que daqueles fazem parte os elementos linguísticos 

e extra-linguísticos, enquanto que estes contêm tudo o que o receptor conhece 

acerca do emissor. Embora considerem o contexto com uma função primordial, 

recordam que existem limites para a sua influência e apontam a importância de 

se estudar igualmente a dimensão temporal, uma vez que ela foi 

completamente abandonada por Chomsky (op.cit. p. 54). Zani e Bitti, ao 

teorizarem sobre o contexto, optam por uma conceptualização que não decorre 

do contexto de situação de Malinowski (1923) nem das perspectivas 

sociológicas que o adoptaram. Contudo, acreditamos que tanto uma como 

outra posição são úteis ao estudo das interacções, muito especialmente em 

contexto educativo. 
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2.4.3  A Análise Crítica do Discurso  

 

2.4.3.1 Conceitos organizadores e finalidade 

 

Temos vindo a pôr a tónica na importância que os contextos têm nas 

situações comunicativas, porque acreditamos que influenciam verdadeiramente 

todas as trocas e relações sociais, particularmente entre os membros da 

comunidade educativa. 

Por esta razão, sentimo-nos claramente identificados com os analistas 

críticos do discurso para quem o contexto é uma dimensão imprescindível. 

Sendo uma disciplina relativamente recente (1960 ±), a Análise Crítica 

do Discurso (ACD) tem vindo a ganhar adeptos no nosso país no decorrer dos 

últimos quinze anos, afirmando Sá-Correia (1999) que ela é “importante e 

necessária no contexto português” (op. cit., p. 495). 

Distanciando-se de outros ramos das ciências linguísticas, da linguística 

autónoma, da sociolinguística, da pragmática, da análise conversacional e da 

análise do discurso, por motivos diferentes, existe contudo uma crítica comum 

que estes investigadores apontam às disciplinas mencionadas - o facto de 

nenhuma delas ter “nada a dizer sobre as relações entre a linguagem e o poder 

e a ideologia” (Pedro,1997, p. 21). Para esta autora, a ACD tem a tarefa de 

“analisar o funcionamento dessas visões do mundo que subjazem à 

constituição dos factos, dos acontecimentos e, sobretudo, da agenciação, 

concretamente nos aspectos que, de forma específica, se relacionam com a 

linguagem, o discurso, a ideologia e a sociedade” (1997, p. 22). 

Segundo Van Dijk (1993 a) citado em Van Dijk,1997), os analistas 

críticos do discurso exploram as ligações entre a fala, a sua produção e 

manutenção e a resistência a sistemas de poder, desigualdade e injustiça. 

Fairclough (1993, citado em Van Dijk,1997) diz que a ACD tem como 

objectivo: 

 
explorar relações opacas de causalidade entre as práticas, os textos e os 

acontecimentos discursivos e estruturas culturais e sociais e relações e 

processos; investigar como tais práticas, acontecimentos e textos são 

ideologicamente moldados e lutam contra o poder; explorar como a opacidade 
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destas relações entre discurso e sociedade é em si própria um factor que 

assegura o poder e a hegemonia (op. cit.,  p. 185). 

 

De acordo com Pedro (1997) a ACD sofreu variadíssimas influências, 

desde o Iluminismo, passando pelo Marxismo e pela Escola de Frankfurt, 

designadamente Habermas. 

Os praticantes da ACD assumem-se politicamente como questionadores 

dos poderes instituídos, por estes produzirem desigualdades entre os 

produtores de textos e tentarem perpetuá-las através dos próprios, que os 

produzem e os consomem ou utilizam (Kress,1997; Pedro,1997). Questionam 

não só as formas assumidas pelos discursos, mas os implícitos a que eles dão 

acesso; a ACD é por isso uma perspectiva que pretende incomodar e 

desconstruir  para levar as comunidades discursivas aos caminhos da 

igualdade democrática. 

Os analistas críticos do discurso, ao pretenderem desmontar os 

significados ocultos por detrás das palavras, ambicionam produzir mudanças 

tanto ao nível das práticas discursivas, como de quem as produz. Às mudanças 

que se operam no interior dos próprios discursos, visando construir uma outra 

hegemonia em que o conhecimento se assume como um novo poder 

(Faucoult,1981 citado em Fairclough,1997), chamou Fairclough (1997)  

tecnologização do discurso. Explicitando os processos de mudança para que 

tendem os discursos institucionais, o autor citado revela-nos que a 

aproximação de tais discursos à conversação do dia-a-dia origina misturas 

discursivas entre os domínios do público e do privado, caracterizadas por um 

maior grau de informalidade e dando origem a interacções entre pessoas, ao 

contrário da interacção entre papéis  ou estatutos sociais. Surge deste modo 

uma maior partilha do controlo e um esbatimento das assimetrias que 

provocam uma maior democraticidade.  

 
A conversacionalização pode ser encarada como uma parte discursiva das 

mudanças sociais e culturais, associadas pelo menos a alguns níveis, a uma 

maior abertura e democracia – designadamente no âmbito das relações entre 

profissionais e clientes – e, também, a um acentuar do individualismo 

(Fairclough,1997, p. 87 in Pedro, 1997).  
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Tanto a hegemonia, forma  subreptícia  de  exercer o  poder, enviesando 

as interpretações do mundo, como a ideologia, factor mediador entre poder e 

discurso por facilitar a interpretação dos significados ocultos nas práticas 

discursivas (Van Dijk,1997), são dois conceitos organizadores da ACD. Um dos 

traços distintivos desta análise reside no facto de os aspectos formais da 

linguagem serem vistos à luz de teorias e práticas de comunicação 

politicamente determinadas. 

Kress (citado em Pedro,1997) considera que a norma em situações de 

comunicação deveria ser a igualdade de poderes entre os interlocutores, o que 

não acontece, dadas as relações de poder existentes e a desigualdade acaba 

por ser a situação normal. Tanto Grice como Habermas desenvolveram as 

suas teorias com base num pressuposto oposto a este – o da situação ideal de 

comunicação para que se deve tender. 

 

2.5  A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO – HABERMAS 
 

2.5.1 Argumentação, Consensos e Ideal de Comunicação 

 

Abordar o problema da comunicação sem fazer uma referência, ainda 

que breve, à teoria do Agir comunicativo de Habermas (embora tenhamos já 

inevitavelmente feito referências ao autor) seria certamente um lapso. Na 

verdade, as estreitas ligações entre a ACD e Habermas, situam-se, entre 

outros aspectos, na preocupação com as sociedades, os valores que as 

perpetuam e as projectam para a mudança, configurados ideologicamente e 

materializados nos discursos entre os vários actores sociais. 

  Embora a teoria Habermasiana se concentre na explicação da busca do 

conhecimento, o autor importa dos modos de interacção social várias 

explicações plausíveis para a obtenção das verdades que os homens 

perseguem. 

Machado de Abreu (1992), interpretando o pensamento de Habermas, 

define a teoria do Agir Comunicativo como “a explicação da racionalidade do 

agir social e, por isso, do ordenamento da sociedade como resultado da 
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coordenação das acções, tendo por base o consenso quanto à legitimidade 

destas” (op. cit., p. 6) 

Dos vários conceitos integradores desta teoria, merecem-nos particular 

atenção os de argumentação e consenso. É ainda o mesmo autor que, 

parafraseando Habermas, refere que “a argumentação é o tipo de discurso em 

que os participantes tematizam pretensões à validade sujeitas a controvérsia, 

tentando criticá-las ou fazê-las aceitar por meio de argumentos”. A 

argumentação funciona através de actos de fala que se constituem em 

enunciados de vários tipos e com funções diferentes uns dos outros - os 

enunciados descritivos que enunciam factos, os normativos que justificam 

acções, os valorativos que servem para emitir avaliações e os enunciados de 

expressões simbólicas que explicam actos como falar, contar ou julgar 

(Machado de Abreu,1992). 

Segundo Habermas (1998), há um paradigma de compreensão mútua 

em que se conjugam esforços e se coordenam planos para se atingir 

significado sobre alguma coisa; joga-se nesta negociação de sentidos a 

construção de uma relação interpessoal entre todos os intervenientes no acto 

comunicativo, mesmo os que apenas são observadores; é, em nosso entender, 

o princípio de cooperação de Grice, visto aos olhos de Habermas, carregado 

de uma dimensão de intencionalidade afectiva. 

Como podemos constatar, esta parte da teoria de Habermas socorre-se 

de conceitos emprestados da linguística, da análise do discurso, e da filosofia 

confluindo nessa interdisciplinaridade a riqueza do seu sentido e da sua tão 

significativa complexidade. 

Mas a argumentação faz sentido se procuramos atingir consensos com 

vista à construção da verdade ou das verdades e esta procura justifica-se num 

ambiente de igualdade de oportunidades entre todos, num contexto de 

liberdade de opinião e de justiça social. 

 
Por isso, a verdade que nesse discurso se procura, através da procura de 

consensos, não pode desligar-se do reconhecimento desses valores e o 

conhecimento de que cada um se apropria através da sua participação 

argumentativa é sobretudo clarificação conceptual, consideração de outras 

alternativas para além da sua própria e de critérios que fundamentem tomadas 
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de decisão e de compulsão para a acção transformadora (Sá-Chaves,1994, p. 

42). 

 

A obtenção de consensos dependerá de vários factores, entre os quais o 

domínio da linguagem adequada aos objectivos dos enquadramentos 

conceptuais em discussão e a criação de situações comunicativas que 

obedecendo aos valores referidos anteriormente, se projectam em situações 

ideais de fala. 

Machado de Abreu (1992) chama a atenção para quatro pontos que é 

necessário considerar numa situação ideal de comunicação. São eles: o direito 

que todos os interlocutores têm de tomar a palavra, quer seja com perguntas, 

quer seja com respostas; o facto de todos terem igual acesso à 

problematização e à crítica; todos serem igualmente produtores de actos de 

fala; sentirem liberdade para falar e haver reciprocidade total nas interacções. 

É na admissão deste estado ideal que os analistas críticos do discurso se 

posicionam. Habermas atribui aos discursos a capacidade de auto-

reflexivamente atingirem a sua estrutura profunda, interpretando as sociedades 

e interpelando-se sobre elas, para as reinventarem depois de forma 

emancipada e democrática. 

A democracia é por ele entendida como “comunicação livre entre 

homens empenhados em saber como viver juntos e como aproveitar com 

verdade e sabedoria as possibilidades e desejos do universo confiado à 

responsabilidade de todos”. (Machado de Abreu,1992, p. 12).     

 

2.5.2 O Discurso na  Sala de Aula 

 
O discurso na aula apresenta características que o distinguem de outros 

tipos de discurso. Trata-se, na opinião de Sá-Correia (1999), de uma linguagem 

específica da área ou áreas. As delimitações de espaço e tempo que lhe são 

inerentes contribuem para essa distinção, bem como a distância socialmente 

assumida entre professores e alunos que permite que aqueles desempenhem 

predominantemente a função de locutores e estes se remetam à de alocutário. 

Esta relação origina discursos autónomos por parte dos professores e 

discursos dependentes por parte dos alunos (Vieira, 1996). E “só uma 
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pedagogia para a autonomia pode contribuir para desenvolver alunos mais 

responsáveis e motivados (…) com poder discursivo” (Vieira, 1996, p. 19). 

No entanto, independentemente dos aspectos processuais e 

organizativos da interacção, existe uma finalidade em todo o discurso - a de 

“motivar para um determinado conhecimento procurando ser persuasivo, 

argumentativo e sedutor” (Loureiro, 2000, p. 93). 

Reconhecendo-se que o discurso observável em situação de aula afecta 

de modo não observável os processos mentais dos participantes e logicamente 

as suas aprendizagens (Cazden, 1991), procuram-se estudar as interacções 

verbais na aula através de vários processos distintos, entre eles, o de análise 

das perguntas de professores e alunos, tarefa que se tem revelado árdua, 

apesar da muita insistência dos investigadores. 

  

2.6 AS PERGUNTAS  EM  CONTEXTO  EDUCATIVO 
 

Estudar as perguntas de professores e alunos em contextos de 

aprendizagem tem sido uma das preocupações de muitos investigadores nos 

últimos trinta anos (AyaDuray e Jacobs, 1997; Dillon, 1983; Durham, 1997; 

Maskill e Pedrosa de Jesus, 1997; Otero et. al, 2004; Pedrosa de Jesus, 1987, 

1991; Pedrosa de Jesus et al., 2004;; Rowe, 1986, 1969; Van der Meij, 2004; 

Veenman, 2004). 

O interesse pelas perguntas prende-se com o facto de se acreditar que o 

modo como elas são colocadas pode contribuir para desenvolver os processos 

cognitivos dos interlocutores. 

Por outro lado, sendo provavelmente o instrumento mais utilizado nas 

aulas pelos professores, elas constituem uma parte importante da interacção 

verbal. De acordo com Stevens (1912, citado em Pedrosa de Jesus, 1987), os 

professores fazem por dia 400 perguntas, o que Schreibei (1967) confirma 

noutro contexto em que encontrou 64 perguntas por aula e Van der Meij (2004) 

reforça, dizendo que os professores utilizam entre 25% a 50% do tempo da 

aula para questionar. Também Flanders (1970)  chegou a conclusões idênticas 

ao investigar a frequência de interacções que ocorriam entre professores e 

alunos. Embora os diferentes estudos tivessem sido desenvolvidos em 

contextos diferentes no tempo e no espaço, a verdade é que, parece não haver 
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dúvidas, de que os professores controlam de modo significativo, o tempo de 

intervenção na sala de aula. 

Assumindo-se que ensinar a pensar constitui uma parte importante dos 

currículos em muitos países, uma vez que as sociedades pretendem 

desenvolver cidadãos capazes de criarem conhecimento e de serem 

autónomos, a utilização de perguntas é vista como uma estratégia–chave para 

promover essas capacidades (AyaDuray e Jacobs, 1997). Para tal, os 

professores devem ser encorajados a utilizar estratégias que promovam a 

reflexão, como defendemos ao longo deste estudo, de modo a criar ambientes 

de aprendizagem estimulantes, levando os alunos a participarem em 

discussões através da colocação de perguntas (Durham, 1997; Pedrosa de 

Jesus, 1987, 1995, 1997 a). Com efeito, quando os alunos são capazes de 

questionar, melhora a sua compreensão dos conteúdos, sendo estimulados o 

interesse e a participação na aula (Pedrosa de Jesus et al., 2003). 

Mas não podemos considerar as perguntas sem as correspondentes 

respostas, pois trata-se de uma díade em que “both the question and the 

response are critical in stimulating the thought process” (Durham, 1997, p. 259). 

Em termos gerais, questionar é procurar respostas para um problema, 

exprimir dúvidas e desafiar a sua autenticidade (Pedrosa de Jesus et al., 2003), 

enquanto que no contexto da aula, no caso desta investigação,  pergunta é 

definida como qualquer tipo de produção verbal da parte do professor que 

procura uma resposta da parte do aluno (Pedrosa de Jesus, 1987, p. 42). 

Na opinião de Cole (1994), as perguntas feitas nas aulas pelos 

professores pretendem atingir sete finalidades distintas que a seguir 

enumeramos: 

1 – facilitar a comunicação interpessoal; 

2 – focalizar a atenção em aspectos particulares do conteúdo; 

3 – avaliar o conhecimento e compreensão do conteúdo; 

4 – rever aspectos essenciais; 

5 – estimular a actividade cognitiva; 

6 – facilitar a discussão em grupo; 

7 – controlar o comportamento social. 
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Estas finalidades aplicam-se às perguntas em contexto educativo que 

Dillon (1983) distingue das perguntas rotineiras, afirmando que devemos olhar 

para aquelas considerando-as em dois tipos diferentes: 

- as de memorização; 

- as de discussão. 

Segundo Dillon (1983), as perguntas de memorização exigem respostas 

curtas e rápidas, tendo os alunos muito pouco tempo para pensar e revelando 

muito pouco sobre eles, o que em nada contribui para uma interacção 

enriquecedora. Este estilo de questionamento tem determinadas intenções 

pedagógicas, mas pode dar origem a atitudes de passividade e limitações nos 

processos cognitivos dos respondentes. 

O autor (op. cit.) propõe-nos alternativamente uma abordagem que 

obrigue os alunos a questionarem o professor para, neste caso, terem mais 

tempo para pensarem e mesmo para se exprimirem de forma mais livre. Deste 

modo, assegura-se a sua participação, desempenhando eles diferentes papéis 

que favorecem o desenvolvimento da autonomia, tão necessário na formação 

dos cidadãos de hoje. 

No caso da discussão, as perguntas revelam características 

completamente diferentes, sendo mais prolongados os tempos de intervenção 

dos interlocutores e dando o professor a vez a dois ou três participantes, antes 

de voltar a pegar na palavra, diminuindo assim o seu tempo de antena. 

Dillon (1983) apresenta-nos sete hipóteses de estimular as respostas 

dos alunos, encorajando para isso a sua participação e desenvolvendo-lhes os 

processos cognitivos bem como um adequado comportamento durante os 

debates ou discussões. São elas: 

1 – Proferir afirmações que evoquem respostas; 

2 – Proferir afirmações reflexivas; 

3 – Expressar um estado de espírito através de uma frase declarativa–

interrogativa; 

4 – Formular um convite à elaboração de uma resposta, mas de forma 

imperativa;   

5 – Transformar uma resposta em pergunta; 

6 – Remeter as perguntas à classe, promovendo a interacção aluno–

aluno; 
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7 – Usar o silêncio deliberadamente. 

Esta última técnica é considerada pelo autor (Dillon,1983) a mais 

intrigante, mas uma das mais eficazes. Aconselha-se um silêncio de três a 

cinco segundos, após uma pausa do aluno o que, parecendo simples, se torna 

extremamente complicado, uma vez que nem os professores nem os alunos 

estão habituados a silêncios, sentindo-se incomodados quando eles emergem. 

Na verdade, os raciocínios mais elaborados exigem tempo. De acordo 

com  Dillon: 

 
the act of expressing complex thought, personal opinions, interpretations, 

requires more time than the act of expressing factual matters, recounting 

events, giving descriptions, and the like. Also, the very expression of complex 

thought is characterized by pauses, false starts, and other hesitations that occur 

both more frequently and for longer periods than they do during the expression 

of factual knowledge (1983, p. 38, 39). 

 

As alternativas que Dillon (op. cit.) nos apresenta, pretendem contribuir 

para melhorar a interacção entre professores e alunos, evitando as 

interrupções tão comuns e indicadoras de poder, daqueles relativamente a 

estes. 

Com idêntica preocupação, Rowe tem desenvolvido várias investigações 

ao longo dos anos (1969–1986). Centrando a atenção na melhoria dos 

processos de questionamento Rowe (1969) conclui que, quando os professores 

alteram os seus padrões verbais, essa alteração se reflecte nos alunos. Neste 

sentido, realizou uma experiência em que procurou aumentar o tempo de 

espera1 pelas respostas dos alunos, de modo a que eles as pudessem 

construir melhor. A conclusão a que chegou foi que aumentando o tempo de 

espera  para um patamar de três a cinco segundos, as respostas eram mais 

completas. Verificou também, que esse facto podia contribuir para a melhoria 

dos resultados dos alunos em testes escritos. Quando os tempos de espera 

são muito curtos, as contribuições dos alunos são também muito curtas e há 

uma maior tendência para se responder que não se sabe. Rowe (op. cit.) 

                                                           
1 Rowe considera “wait time I” o intervalo entre o fim de uma pergunta do professor e o iníco da resposta 
do aluno, enquanto que “wait time II” se refere à acumulação de pausas dos alunos, durante o seu tempo 
de intervenção e antes do professor pegar novamente na palavra. 
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considera que as perguntas dos alunos aumentam em número quando lhes é 

dada oportunidade para pensarem melhor nos conteúdos da aula, organizando-

se internamente de modo mais eficaz. O mesmo estudo desta autora aponta 

ainda para o facto de os professores serem menos flexíveis na aceitação das 

respostas quando não esperam o tempo suficiente, reproduzindo nesse tipo de 

interacção as relações de poder tradicionais. 

De igual modo, as expectativas sobre as capacidades dos respondentes  

podem alterar-se uma vez que, aumentando os silêncios, alguns alunos que 

antes não conseguiam responder, passam a ser capazes de o fazer, 

melhorando o seu desempenho e, consequentemente, a sua auto-estima. O 

problema da auto-estima e da inibição é considerado por alguns autores como 

uma das variáveis pessoais que influenciam o questionamento (Otero, 2004; 

Teixeira-Dias et al., 2004). 

Também no caso  dos professores o padrão discursivo  se altera com o 

aumento do tempo de espera, surgindo uma maior variedade de perguntas, o 

que parece ser compreensível já que os professores, à semelhança do que 

acontece com os alunos, necessitam de tempo para pensarem e formularem 

melhores questões. 

Vinte anos mais tarde, Rowe (1986) confirma alguns resultados do seu 

primeiro estudo e acrescenta outros, como, por exemplo, o aumento das 

participações dos alunos por iniciativa própria e a melhoria dos resultados nos 

testes escritos, decorrente das alterações na interacção verbal na classe. 

Resulta destas melhorias na interacção entre professores e alunos, a 

necessidade de se criarem espaços de formação que tenham em conta a 

variável do tempo de espera não de forma isolada, mas numa perspectiva 

sócio-linguística em que o contexto é fundamental (Carlson, 1991).Também 

para Otero (2004) as variáveis de contexto que podem interferir com as 

perguntas dos alunos devem ser tidas em consideração. 

Se atentarmos nos  quatro passos identificados por Bellack et al. (1966 

citado em Pedro, 1975), estruturação, solicitação, resposta e reacção, 

verificamos que os alunos, na maior parte dos casos, usam apenas a resposta,  

enquanto que os professores utilizam os três passos restantes. Rowe (1986) 

mostra-nos que com a utilização correcta do tempo de espera esta situação se 

modifica. 
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Tobin (1987) veio igualmente provar que o tempo de espera é sempre 

benéfico, quer se trate do trabalho em sala de aula com grupos grandes, quer 

se trate de grupos mais pequenos de três a cinco alunos. 

O autor questiona, contudo, os currículos que não colocam aos alunos 

questões desafiadoras e interroga-se até que ponto a utilização do tempo de 

espera pode ser benéfica se os currículos por sua vez a contrariarem e os 

exames e testes dos alunos apenas exigirem respostas de baixo nível 

cognitivo. 

De facto, as questões de ensino/aprendizagem nunca podem ser vistas 

separadamente, o que Tobin (1987) confirma dizendo “the introduction of an 

extended wait–time alone may not produce the improvements that research on 

the wait time suggests” (op. cit., p. 89). 

As dúvidas sobre a eficácia dos estudos que manipularam o tempo de 

espera avolumam-se, chegando Duell (1994) a afirmar que, com alunos  

universitários, as respostas não diferiam, quer se lhes desse um segundo ou 

três segundos para pensar, chegando mesmo a produzir piores respostas se 

lhes fossem dados seis segundos. Estes resultados levaram a autora a concluir 

que os estudantes universitários não necessitam de tanto tempo para 

elaborarem as suas respostas, perdendo-se com aspectos irrelevantes quando 

esse tempo lhes é dado. Este estudo confirma uma vez mais que o tempo de 

espera interage com outras variáveis, como o nível das perguntas, a selecção 

dos respondentes, as perguntas de exploração e, como tal, só vistos estes 

aspectos de forma interligada será possível tirar conclusões mais seguras. 

 

2.6.1 Categorias de Perguntas 

 

As perguntas dos professores têm vindo a ser classificadas em 

diferentes categorias por diferentes autores. Como vimos atrás,  Dillon (1983) 

identifica duas, enquanto que Pedrosa de Jesus (1987) considera que existem 

cinco tipos diferentes de perguntas que a seguir elencamos: 
 1 - “Perguntas de memória; 

 2 - Perguntas de pensamento convergente; 

 3 - Perguntas de pensamento divergente; 

 4 - Perguntas de pensamento avaliativo; 
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 5 - Perguntas de rotina;” (1987, p. 44). 

Os dois primeiros tipos são considerados pela autora de baixo nível 

cognitivo e, por isso mesmo, perguntas fechadas, enquanto que as categorias 

três e quatro são de elevado nível cognitivo, incluindo-se no grupo de 

perguntas abertas. 

 Para a autora (op. cit.) as perguntas de memória fazem apelo a factos, 

fórmulas ou reconhecimento de informações com as quais se contactou. No 

caso das perguntas de pensamento convergente deparamos com a integração 

e análise de informações dadas com outras que se recordam e manifesta-se 

um estímulo a determinadas actividades mentais como a tradução, a 

explicação e a associação, havendo no entanto uma resposta esperada pelo 

professor. 

Nas perguntas de pensamento divergente os alunos têm liberdade para 

contribuírem com os seus próprios dados, embora seleccionados de um 

conjunto limitado. Podem orientar-se noutra direcção sobre um determinado 

tópico. São perguntas que envolvem um nível de pensamento mais elaborado, 

que vai do levantamento de hipóteses à inferência. 

 As perguntas de avaliação envolvem expressão de valores, justificações 

e a defesa de determinadas posições. Estas perguntas pretendem levar o 

aluno a organizar os seus conhecimentos para formularem opiniões bem 

fundamentadas, revelando-se como o mais alto nível de questionamento. 

Finalmente, as perguntas de rotina e de retórica facilitam o desenrolar do 

trabalho na sala de aula, servindo aquelas, para além disso, para verificar a 

compreensão e estas para reforçar alguns aspectos anteriores do discurso. 

Admitindo-se a necessidade de colocar perguntas pertencentes às 

diferentes categorias, revela-se, no entanto, da máxima importância habituar os 

alunos a ouvir e formular perguntas de elevado nível cognitivo (Graesser e 

Brent, 2004), para que mais tarde possam eles também colocar questões que 

desafiem a competência reflexiva daqueles a quem se dirigem. Para além 

disso, só deste modo os alunos poderão ser capazes de um auto-

questionamento facilitador da sua própria autonomia (Neber, 2004; Pedrosa de 

Jesus et al., 2004).  

Pedrosa de Jesus (1991) sugere-nos que é fundamental estimular e 

ensinar os alunos a colocarem as suas próprias questões pois, deste modo, 
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eles poderão aperfeiçoar este aspecto, servindo-lhes os professores - os bons 

questionadores - de modelo. 

A ideia generalizada de que os alunos não colocam perguntas nas aulas 

é contrariada por Hunkins (1985, citado em Pedrosa de Jesus, 1991) que 

chama a atenção para o facto de os alunos serem capazes de as colocar se 

lhes forem dadas oportunidades para o fazerem, o que Pedrosa de Jesus 

(1991) confirma. 

Também esta autora (1991) nos aponta algumas razões para justificar a 

ausência de perguntas dos alunos, admitindo que tal pode acontecer por receio 

às reacções negativas dos professores ou dos colegas, por receio de se 

transformarem no centro das atenções e por falta de conhecimentos para as 

formularem. 

A este propósito, Van der Meij (1990) num artigo intitulado “Question 

Asking: to know that you do not know is not enough”, contraria de certa forma 

conclusões anteriores, de acordo com as quais é necessário possuir um 

determinado conjunto de informações para se conseguirem formular perguntas 

(Miyake e Norman, 1979, citados em Pedrosa de Jesus, 1991; Van der Meij, 

1990), afirmando que os alunos “with little mathematical knowledge were found 

to ask more questions than did more knowledgeable ones” (1990, p. 505). O 

que parece fazer sentido para este autor é a utilização de respostas 

provisórias, aquilo que denomina de provisional answers e que, quanto a ele, 

estimulam as perguntas dos alunos, porque os motivam e envolvem 

pessoalmente para encontrarem uma resposta. 

As provisional answers enfatizam a natureza temporária e falível das 

contribuições do aluno, não ficando este agarrado à sua resposta inicial e 

permitindo-lhe mostrar o que sabe (Van der Meij, 1990). 

Estimular os processos de questionamento em ambiente escolar não 

significa apenas criar um ambiente socialmente adequado (Graesser e Otero, 

2004), requer também do professor alguma formação em competências de 

âmbito sócio–cognitivo (op. cit., p. 511). Van der Meij acrescenta que os alunos 

precisam de praticar o questionamento para fazerem melhor do que “knowing 

that they do not know” (op. cit., p. 511) e perceberem as diferentes funções que 

as questões assumem. 
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De facto, Pedrosa de Jesus (1991) verifica que as perguntas dos alunos 

podem ter as seguintes funções: 

1 – Reforçar a pergunta do professor, repetindo a parte final; 

2 – Pedir confirmação ou ajuda; 

3 – Confirmar partes de informação; 

4 – Pedir informação; 

5 – Pedir clarificação; 

6 – Pedir orientação para resolver um problema; 

7 – Pedir orientação para fazer inferências ou levantar hipóteses; 

8 – Pedir orientação na condução de experiências; 

9 – Perguntar por rotina e a propósito da organização da sala de aula. 

A mesma autora aconselha a que sejam criadas condições para fazer 

emergir as perguntas dos alunos, tal como já referimos, dando-lhes tempo para 

pensarem e organizarem as ideias, solicitando-as e estimulando-as, 

respondendo sempre que eles solicitem o professor e encorajando-os a 

perguntarem tanto oralmente como por escrito. 

Osman e HannaFin (1994) relacionam os conhecimentos adquiridos 

previamente com a capacidade de questionamento, contrariando a posição de 

Van der Meij (1990). Para Osman e HannaFin (1994), a utilização de um 

questionamento avançado com os alunos pode fazer emergir competências 

meta-cognitivas. De igual modo, Veenman (2004) considera que essas 

competências estão necessariamente relacionadas com o processo de 

questionamento. 

Todos estes autores se situam numa perspectiva construtivista da 

aprendizagem, confirmando-nos Osman e HannaFin (1994) que “the sucess of 

orienting questions is influenced by the availability of prior knowledge” (op. cit., 

p. 5). 

Como temos vindo a referir, o questionamento pode ser visto a partir de 

vários ângulos e orientações teóricas, sendo provavelmente as mais comuns 

as que procuram relacionar perguntas dos professores com respostas dos 

alunos, uma abordagem que Carlsen (1991) chama  paradigma de processo–

produto. No entanto, Carlsen fala-nos do paradigma sociolinguístico como 

alternativa às abordagens referidas, considerando-o mais abrangente,  uma 

vez que assenta na crença de que os sentidos negociados nas aulas são 
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dependentes dos contextos e estes, por sua vez, são construídos e 

modificados pelos falantes durante as interacções (cf. Ponto 2.4.3). 

Visto por este prisma, o contexto de uma pergunta inclui o discurso que 

leva à pergunta, a participação anterior do falante e a relação entre os 

interlocutores (Carlsen, 1991; Otero e Graesser, 2004). A noção de contexto 

dos sociolinguistas é algo complexa, visto que, na perspectiva destes, os 

contextos podem considerar-se a dois níveis: 

- a situação em que o falante inicia um tópico; 

- a situação conversacional que vai sendo modificada com a 

interacção. 

No primeiro caso o contexto é estático, enquanto que no segundo é 

dinâmico. Por esta razão os sociolinguistas criticam os estudos feitos sobre as 

perguntas que não consideram o contexto como uma variável interveniente e 

determinante. 

Para a abordagem socio-linguística (Carlsen, 1991) o conteúdo das 

perguntas dá-nos os tópicos discursivos, informa-nos da mudança de tópico e 

das tentativas de outros interlocutores para o alterarem. 

No contexto da sala de aula, a maioria dos tópicos são iniciados pelo 

professor que detém o poder de distribuir a palavra. Contudo, na perspectiva 

dos sociolinguistas, mesmo quando os professores parecem ser os únicos a 

iniciarem tópicos, estes decorrem de construções mútuas com os alunos (cf. 

Ponto 3.3). No entanto, os professores tendem a ignorar as contribuições dos 

alunos que não consideram relevantes e utilizam sequências de perguntas para 

se manterem no controlo do tópico. 

Ainda do ponto de vista dos sociolinguistas, a estrutura de superfície de 

uma pergunta, ou seja, a escolha lexical e a sintaxe não são suficientes para 

determinar uma questão de elevado nível cognitivo. Torna-se necessário 

conhecer o que surge antes no discurso e que resposta se obtém para que tal 

possa ser determinado com maior exactidão. É igualmente importante 

conhecer os processos mentais de quem interage, que são muitas vezes de 

difícil acesso. 

Os estudos sobre o tempo de espera são questionados pelos 

sociolinguistas (Carlsen,1991), não apenas por serem considerados limitativos, 

mas porque as pausas do professor (wait time I) podem dar origem a distúrbios 
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na sala de aula ou ao incumprimento da planificação levando a que, na 

tentativa de aperfeiçoar um dos aspectos do processo de 

Ensino/Aprendizagem se prejudiquem dois. 

Carlsen (1991) considera mesmo que um estilo demasiado interrogativo 

pode por vezes ser necessário, embora à partida contribua para acentuar as 

desigualdades entre os falantes. 

O autor (op. cit.) chama a atenção para o facto de os professores 

tentarem manter o controlo do discurso, mesmo quando são os alunos a 

colocarem perguntas, respondendo-lhes com outras perguntas. Esta situação 

dá origem a que os alunos questionem menos e se remetam a um papel  

passivo. Com efeito, “classroom talk reflects and reinforces differences in social 

status and authority, between teachers and students” (1991, p. 171), sendo 

necessário promover uma linguagem diferente (Sá-Correia,1993). 

Carlsen (1991) compara o discurso na aula e especialmente as pausas 

após as perguntas, ao que se passa num jogo de xadrez e conclui que pausas 

demasiado longas podem ser contraproducentes. São suas as palavras 

seguintes:  

 
although tournament chess is characterized by long pauses, using long pauses, 

will not necessarily make chess games better. In fact, although long pauses 

may improve the technical quality of the game, they may make it so boring that 

the players drop chess and take up sky diving  (1991, p. 173). 

 

Carlsen (op. cit.) acaba por concluir que, para um estudo mais profundo 

do que se passa a nível do questionamento, será útil servirmo-nos do que 

ambas as abordagens têm de melhor, tanto a de processo–produto, como a 

sociolinguística. 

Deverá caminhar-se no sentido de uma investigação plurimetodológica  

para uma compreensão mais abrangente do questionamento na sala de aula. 

Mas nem sempre as perguntas dos professores são formuladas com 

qualidade, existindo algumas variáveis que prejudicam essa qualidade, como, 

por exemplo, as expectativas que se têm relativamente às respostas dos 

alunos, a natureza das relações entre uns e outros, a clareza e a cobertura do 

conteúdo, a orientação para a tarefa e o envolvimento no processo da 
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aprendizagem (Cole,1994). Para ilustrar esta posição, o autor apresenta-nos 

um esquema de Borich (1988) que adopta e que a seguir reproduzimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Características de um questionamento de sucesso, segundo Borich (1988) 

 
Também Watt (1996) desenvolveu um conjunto de critérios adequados a 

um bom questionamento, a partir de um estudo empírico. Apoiando-se em 

Barnes e Todd (1977) identificou cinco categorias, atribuindo a quatro delas o 

nível um e o nível dois. Estes critérios prendem-se com aspectos sociais e 

cognitivos das perguntas. No caso dos aspectos sociais, o nível um inclui a 

manutenção geral do debate e o nível dois, o propiciar a intervenção dos 

participantes. Faz parte deste último nível, por exemplo, o parâmetro que refere 

o encorajamento para responder a outra pessoa. Os aspectos cognitivos 

dividem-se em manutenção da continuidade da discussão (nível um) e 

avaliação do desenvolvimento de ideias (nível dois). Este último nível inclui, por 

exemplo, “procurar a clarificação de uma resposta, parafraseando-a 

reflexivamente”. 

Os critérios foram aplicados pela autora a um conjunto de dados, tendo-

se revelado, em sua opinião, um instrumento valioso na análise das 

interacções. 

 

 

Clareza Variedade

Orientação para a tarefa

Envolvimento no processo de 
aprendizagem 

Taxa de Sucesso 
moderada a alta 

Questionamento bem sucedido 
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2.6.2 Estratégias Encorajadoras das Perguntas dos Alunos 

 

Assumindo-se que encorajar a reflexão dos alunos é favorável à sua 

aprendizagem, como temos vindo a defender e ainda que determinado tipo de 

perguntas pode contribuir para essa reflexão, alguns autores (Bakopanos e 

White, 1990; Pedrosa de Jesus, 1991; White e Grustone, 1992) centraram a  

atenção em estratégias incentivadoras de perguntas dos alunos. Os estudos 

realizados perseguem o objectivo de conseguir não só maior quantidade de 

perguntas, mas sobretudo melhores questões, ou seja, aumentar o número de 

reflective questions (Bakopanos e White, 1990). Estas questões reflexivas são 

entendidas como podendo ser aparentemente simples, mas exigindo 

explicações mais demoradas; são consideradas superiores porque indicadoras 

de meta-aprendizagem. 

Através da aplicação de diferentes actividades que incluem o registo 

escrito de perguntas (Neber, 2004; Pedrosa de Jesus, 1991; White, 1992) e 

procurando ir ao encontro das necessidades de alunos mais tímidos, uma vez 

que os traços de personalidade são considerados como interferência na 

imitação de questionar (Bakopanos e White, 1990), conseguiu-se com a 

aplicação dessas estratégias que os alunos produzissem de facto mais 

perguntas e nalguns casos melhores. 

  No contexto português, Pedrosa de Jesus (1991) aponta várias 

vantagens à produção de perguntas escritas pelos alunos, entre elas: 

 
1) poderem revelar problemas de aprendizagem ainda não identificados; 

2) permitirem que o professor se aperceba de alguma explicação menos clara 

que fez; 

3) fornecerem feedback; 

4) permitirem encontrar novas tarefas; 

5) permitirem que o professor avalie se as suas metodologias e estratégias são 

as mais adequadas; 

6) ajudarem o professor a organizar as sequências de ensino de acordo com as 

reacções dos alunos; 

7) ajudarem o professor a identificar as  suas próprias necessidades e encontrar 

soluções para melhorar o seu desempenho; 

8) ajudarem a identificar algumas dificuldades conceptuais; 
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9) facilitarem um melhor conhecimento dos alunos; 

10) permitirem uma planificação mais sólida; 

11) mostrarem que os alunos têm perguntas, mesmo quando não falam muito; 

12) revelarem quando alguns tópicos já ensinados não foram bem assimilados; 

13) servirem de base a uma nova abordagem de ensino; 

14) fornecerem informações sobre as opiniões dos alunos que dificilmente 

surgiriam oralmente (1991,  p. 209). 

 

Como acabamos de verificar, são muitas as vantagens de motivar os 

alunos para o questionamento nas aulas, acreditando-se que ele propicia 

aprendizagens dinâmicas, e assentes na já referida perspectiva construtivista 

(Otero e Graesser, 2004; Pedrosa de Jesus, 1995, 1997 b; Zoller, 2004). 

A nossa incursão pela literatura da especialidade leva-nos a constatar 

que existem muitos estudos sobre as perguntas dos professores em contexto 

de sala de aula, mas muito pouco se sabe sobre o tema no que respeita às 

sessões de tutoria, tendo Graesser e Person (1994) decidido investigar este 

caso concreto. Apontando como justificações para a ausência de perguntas 

dos alunos as barreiras sociais que incluem as interrupções e a mudança de 

tópico, acrescentam-lhe ainda o facto de os alunos não possuírem uma boa 

técnica de questionamento, em parte, porque os professores não são bons 

modelos. 

Afirmam os autores que “few teachers adopt sophisticated socratic 

methods in which the teacher constructs sequences of thought–provoking 

questions” (1994, p. 106). 

Os mesmos autores acreditam que os encontros de tutoria podem 

derrubar algumas das barreiras que existem na aula, uma vez que, neste caso, 

se trava um diálogo entre duas pessoas que se encontram para resolver os 

problemas de uma delas, admite-se que um maior e melhor questionamento 

possa emergir. Para além disso, espera-se que o aluno coloque questões ao 

seu tutor, o interrompa e mude o tópico da conversa, atitudes que não são 

exactamente as esperadas no contexto da aula. 

De igual modo, os tutores, por se encontrarem concentrados num só 

aluno, têm oportunidade de aprofundar o seu próprio raciocínio, produzindo 

melhores questões e expondo assim o aluno a esse modelo mais aperfeiçoado. 
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Os autores (op. cit.) opinam a este propósito que: 
 

explanatory reasoning and these deep-level questions are more prevalent in 

tutoring sessions and can account for the benefits from tutoring. According to a 

questioning–destreza hypothesis, tutors may ask better questions in a tutoring 

setting than in a classroom, and these questioning destrezas may be learned by 

the student during the course of tutoring (1994, p. 107). 

 

Os autores (op. cit.) consideram ainda que uma pergunta não pode 

definir-se só pela sintaxe ou semântica, tal como defende Carlsen (1994), mas 

tem de ser considerado como um acto de fala com expressão interrogativa. 

Incluem-se na categoria de perguntas as interrogativas indirectas, as ordens e 

declarações que tenham indicação de questionamento. 

Tal como para Carlsen (1991) e outros sociolinguistas, o contexto é 

considerado fundamental. 

Graesser e Person (1994) apontam ainda várias condições que 

consideram da máxima relevância para caracterizar uma pergunta que 

pretende de facto alguma informação, na convicção de que muitas das 

perguntas dos professores não satisfazem esta condição. Referem que para se 

tratar de uma pergunta genuína têm de verificar-se as seguintes condições: 

 
a) quem pergunta não sabe a resposta; 

b) quem pergunta acredita que os pressupostos da pergunta são verdadeiros; 

c) acredita que existe resposta; 

d) quer saber a resposta; 

e) pode avaliar se a resposta obtida é realmente uma resposta; 

f) acredita que o respondente sabe a resposta; 

g) acredita que o respondente não responderá na ausência de pergunta;  

h) quem pergunta acredita que o respondente vai responder; 

i) quem pergunta acredita que os benefícios da pergunta excedam os custos. 

(1994, p. 109). 

Ora, como dissemos, as perguntas dos professores nem sempre são 

genuínas porque “they violate assumptions a, d, f and h” (1994,  p. 109). 

Um bom tutor deve utilizar muitas perguntas que exijam respostas 

longas, para poder diagnosticar correctamente as confusões e erros de 
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raciocínio dos seus alunos. Daí que nos pareça, que a formação de tutores e 

supervisores deva contemplar a importância do questionamento. 

Estes autores falam-nos ainda em perguntas híbridas quando se referem 

a perguntas que podem pertencer a duas ou mais categorias, mas não 

consideram esta situação uma fraqueza decorrente da classificação 

estabelecida. Segundo eles, existem determinados mecanismos que dão 

origem a perguntas, como sejam, a necessidade de informação já antes 

referida, a existência de conhecimento comum aos interlocutores a exigir 

negociação e actualização, a coordenação de aspectos sociais e ainda o 

controlo do discurso e da atenção dos interlocutores. 

Para Graesser e Person (1994), o grau de especificação das perguntas 

é um elemento importante a considerar, pois as perguntas com um elevado 

grau de especificação contém palavras que se referem à informação desejada 

e relevante, enquanto que as de baixa especificação necessitam de uma 

melhor contextualização para que seja possível ao respondente contribuir com 

a resposta adequada. 

O estudo desenvolvido por estes autores (op. cit.) centrou-se tanto nas 

perguntas dos tutores como nas dos alunos, tendo no entanto reflectido maior 

preocupação no caso destes últimos, por se ter a convicção de que as suas 

perguntas nas aulas são raras e demasiado simplistas. 

Uma vez que, quando frequentam sessões de tutoria, os alunos já 

tiveram contacto com os tópicos de ensino/aprendizagem, acredita-se que mais 

e melhores questões poderão surgir nesta situação. Verifica-se o mesmo  no 

caso dos encontros de supervisão, pois  o momento de reflexão sobre- a-acção 

implica que antes tenham acontecido fases de planificação e acção, para as 

quais foi imprescindível convocar referenciais teóricos e experienciais. 

As perguntas recolhidas neste estudo foram analisadas quanto ao grau 

de especificação que contêm e aos mecanismos que as originaram. Concluiu-

se que os alunos fazem mais perguntas nestas sessões do que nas aulas e 

que os tutores colocam mais questões que os alunos, tal como acontece em 

ambiente de sala de aula, no entanto os tutores fazem menos perguntas que os 

professores. 

De acordo com os resultados a que se chegou, parece fazer sentido que 

se promovam ambientes educativos semelhantes aos de tutoria, já que os 
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alunos, porque fazem mais perguntas, controlam melhor as suas 

aprendizagens. 

Um outro resultado a ter em conta neste  estudo foi o de que os tutores 

utilizam um maior número de perguntas de verificação, havendo assim uma 

manifesta tendência para se limitarem a questões pouco desafiadoras, ou seja, 

de baixo nível cognitivo. Pelo contrário, os alunos colocaram questões que 

exigiam respostas longas e mais exigentes, facilitando a emergência de um 

pensamento mais crítico por parte dos tutores. Quanto ao grau de 

especificação das perguntas, concluiu-se que poucas tinham elevado grau de 

especificação. Os resultados apontam ainda para o facto de os bons alunos 

desenvolverem as competências de questionamento à medida que são 

expostos a elas durante as sessões de tutoria. 

Decorre desta investigação que as sessões de tutoria favorecem um 

questionamento mais activo, especialmente por parte dos alunos, revelando-se 

por isso, como contextos sociais, cognitivos e pedagógicos que os ajudam a ter 

mais controlo sobre as suas aprendizagens (op. cit.,  p. 129). Tanto as 

perguntas de coordenação social, como as de controlo da conversação foram 

pouco frequentes, o que se justifica por haver apenas dois interlocutores 

envolvidos, não sendo necessária uma distribuição da palavra de modo mais 

rigoroso. Estas perguntas são assim consideradas por referência aos 

mecanismos que as originam, ou seja, pelas funções que desempenham. 

Resulta deste estudo a necessidade de se formarem tutores que façam 

perguntas que exijam respostas mais profundas e desenvolvam nos alunos a 

capacidade de colocação de boas questões. No contexto da supervisão é 

sentida a mesma necessidade. Chorão Sanches (2005) refere a este propósito 

que os supervisores têm dificuldade em interpelar, questionar e confrontar os 

estagiários com as suas dúvidas, não lhes promovendo desse modo a 

capacidade auto-reflexiva. Problemas idênticos sentimos nós, sobretudo no 

que diz respeito à formulação de perguntas de níveis mais desafiadores e a 

uma possível ligação destas com a competência reflexiva. Esta constatação   

leva-nos a que, no capítulo seguinte, abordemos o paradigma reflexivo na 

formação de professores para o ligarmos às questões do Estudo levantadas na 

Introdução. 
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CAPÍTULO 3 
 

 O PARADIGMA REFLEXIVO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

3.1 ORIGEM FILOSÓFICA DO CONCEITO DE “REFLEXÃO” 
 

A nossa existência numa sociedade ocidental em luta permanente por 

um tempo que lhe falta, leva-nos a equacionar uma vez mais o valor do 

pensamento, tal como Dewey (1910) o entendeu. A época que atravessamos 

está em consonância com o pensamento automático que se caracteriza por ser 

desorganizado, caótico e rápido. Falta tempo e silêncio para nos deleitarmos 

com pensamentos imaginativos (Dewey, 1910, p. 3) sobre episódios que nos 

proporcionem prazer, ainda que desordenadamente, mas que são fruto da 

nossa capacidade criativa. 

Falta ainda tempo para o pensamento reflexivo, activo, persistente, em 

que examinamos minuciosamente um assunto com vista a obter uma 

conclusão consistente e séria. 

No final do Século XX recoloca-se insistentemente o nome de Dewey na 

agenda de investigadores, professores e teóricos de educação, transitando 

essa atitude para o Século XXI. Mais do que nunca faz agora todo o sentido 

pensar reflexivamente, uma vez que, e a acreditar nos discursos do pós-

modernismo, nos encontramos constantemente perante situações dilemáticas, 

dúvidas, inseguranças, crenças abaladas e sentimentos contraditórios. Este é o 

primeiro momento do acto de pensar, aquele em que se sugere embora 

vagamente, uma solução, uma “ideia de como sair” do problema perante o qual 

nos encontramos (Lalanda e Abrantes, 1996,  p. 48). 

Dewey (1910) considera que, para além deste primeiro momento, 

existem mais quatro até se atingir um resultado satisfatório. Apelidou essas 

fases de intelectualização do problema, observação e experiência, 

reelaboração intelectual e verificação. Estas fases sobrepõem-se 

frequentemente com naturalidade e sem prejuízo dos resultados, desde que os 

pensadores reflexivos não sejam dogmáticos e consigam suportar um estado 

de dúvida, “estímulo para uma investigação perfeita, na qual nenhuma ideia se 
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aceita, nenhuma crença se afirma positivamente sem que se lhes tenham 

descoberto as razões justificativas” (Dewey, 1959, p. 25). 

O autor menciona-nos, por essa razão, três atitudes imprescindíveis a 

um bom investigador e pensador reflexivo: 

1 – a abertura de espírito que se manifesta na receptividade às 

informações que chegam de diferentes fontes e na capacidade de admitir 

percursos alternativos; 

2 – o empenhamento que se reflecte no entusiasmo que é colocado no 

assunto;  

3 – a responsabilidade que gera uma observação minuciosa das 

consequências de um projecto e assegura simultaneamente a consistência e 

validade de uma crença. 

Dewey, para além de filósofo, foi um homem preocupado com a 

Educação. Para ele, aprender é aprender a pensar e o acto de pensar deve 

constituir um fim educativo (Dewey, 1910). O autor considera que um espírito 

aberto tem capacidade para questionar e os professores deverão sê-lo para 

poderem sistematicamente rever as suas práticas. Dewey (1938) vê a 

Educação baseada na experiência e, nesta perspectiva, podemos afirmar que 

compete ao formador “orientar na concepção e implementação de situações 

experimentais significativas, capazes de fornecerem material para reflexão” 

(Lalanda e Abrantes,1996,  p. 58). 

As grandes finalidades de Dewey ao debruçar-se sobre o pensamento 

reflexivo são, por um lado, clarificar os processos educativos e por outro, lançar 

alguma luz sobre o modo como o ser humano funciona na compreensão que 

tem do mundo. 

Um outro autor preocupado com o mundo da vida e ligado à 

problemática da reflexão é Habermas, para quem reflectir significa clarificar e 

desenvolver problemas epistemológicos da sociologia do conhecimento (Moon, 

1999,  p. 11). 

Jennifer Moon (1999) considera que tanto Dewey como Habermas 

podem ser considerados “the backbone of the study of Reflection” (op.cit., 

p.11). No entanto, este último vê a reflexão como uma ferramenta utilizada no 

desenvolvimento de formas particulares de conhecimento (Moon, 1999). 
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Lembramos que para Habermas existem três formas distintas de 

conhecimento, associadas a três tipos de ciências e consequentemente três 

tipos de interesses que comandam a investigação: o interesse técnico, o 

interesse prático e o emancipatório. Este último, ligado às ciências críticas é 

diferente do interesse técnico ligado às ciências empírico-analíticas e do 

interesse prático, ligado às ciências histórico-hermenêuticas, caracterizando-o 

de acordo com Habermas, o facto de ser auto-reflexivo e capaz de antecipação 

crítica em vez de retrospecção reflexiva (Coutinho, 2000). 

O que Dewey e Habermas têm em comum é, sobretudo, a 

conceptualização da reflexão como geradora de conhecimento, embora a partir 

de motivações diferentes. Dewey pretende interpretar o mundo e o processo 

Educativo a partir dela, enquanto que Habermas ambiciona para o homem a 

emancipação política e a defesa de valores como verdade, liberdade e justiça 

(Moon, 1999). 

Ainda que Dewey se preocupe em explicitar a reflexão como processo 

mental orientado para determinadas finalidades, são estas finalidades que o 

preocupam e nos atraem, tal como na filosofia Habermasiana nos seduz a ideia 

de atingirmos um estádio de poder cognitivo que a capacidade de auto-reflexão 

crítica nos propicia. 
 

Habermas considera porém, que embora o interesse das ciências críticas seja       

diferente do interesse técnico e do interesse prático, relaciona-se com eles. É 

que, de facto, o interesse emancipatório nos seus aspectos de saída de uma 

situação de subjugação e de encaminhamento para uma plena libertação, 

objectiva-se no interesse técnico e no interesse prático (Coutinho, 2000, p. 

146).  

 

Decorre desta afirmação uma relação de dependência entre os três 

interesses, que nos projecta para a inevitabilidade de os considerarmos 

igualmente importantes, apesar de processualmente muito diferentes no que 

respeita à sua dimensão reflexiva. 

Depois de Dewey e para além de Habermas, encontramos muitos outros 

nomes ligados à problemática da reflexão, particularmente no campo da teoria 

educativa. 
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3.1.1  A Reflexão e a Prática Profissional - A Teoria Schöniana 

 

Uma referência imprescindível a Schön transfere-nos da filosofia para 

coordenadas bem diferentes - as da realidade profissional. Este autor, que 

tendo baseado o enquadramento teórico da sua tese de doutoramento em 

Dewey, se debruçou posteriormente sobre o modo como os formadores podem 

ajudar os seus formandos a aprender, reflectindo sobre as situações 

problemáticas que se lhes deparam, é responsável por uma “epistemologia da 

prática” que altera radicalmente as tradicionais relações entre saberes teóricos 

e práticos. A epistemologia da prática assenta em vários conceitos que o autor 

afirma estarem ligados ao saber-fazer profissional por ele entendido como uma 

arte. Tal  arte, (professional artistry) revela-se através de uma competência 

tácita própria de profissionais experientes e que é utilizada com mestria em 

situações únicas, incertas e conflituosas (Schön, 1987). É um “conhecimento-

em-acção” que se torna difícil explicitar através da verbalização, mas que de 

facto os profissionais possuem. Quando confrontados com a necessidade de 

explicar a um principiante como funciona esse conhecimento, sentem grandes 

dificuldades em fazê-lo. No contexto de formação defendido por Schön e a que 

nós aderimos, afigura-se imprescindível a explicitação verbal do conhecimento 

tácito, do Know-how inteligente (Alarcão, 1996 a, p.16) bem como uma 

iniciação aos diferentes procedimentos reflexivos, a reflexão-na-acção,  a 

reflexão-sobre-a-acção e ainda a reflexão-sobre-a-reflexão na acção. Das 

funções do formador (coach) tendo em vista a prática destas reflexões, 

constará a demonstração de “conversas com situações problemáticas” a exigir 

reflexão e acção simultâneas. Este pensar em voz alta quando surge uma 

dúvida ou problema, ajuda o formando a perceber o rumo dos pensamentos do 

formador e as ligações que faz entre os dados que se lhe deparam, até atingir 

uma conclusão satisfatória. Este tipo de reflexão implica um distanciamento 

momentâneo da acção (time out) só possível porque, inerente à acção de 

qualquer profissional, existe uma certa rotina que lhe permite manter duas 

linhas de pensamento em simultâneo. A ideia de rotina na actuação dos 

professores deve-se a Dewey (1910) e Schön (1987) recupera-a para justificar 
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a possibilidade de reflectir-na-acção. Este é um dos conceitos que mais críticas 

valeu ao autor, assunto de que falaremos adiante. 

A reflexão-sobre-a-acção implica um certo distanciamento temporal do 

objecto sobre o qual se reflecte. Tudo se passa como no visionamento de um 

filme, em que rebobinamos a cassete as vezes que for necessário, para não 

perder os pormenores importantes. 

A “reflexão-sobre-a-acção resulta assim numa descoberta aprofundada 

do motivo que inicialmente nos deixou perplexos” (Abrantes, 1996, p. 21). 

Finalmente, a reflexão-sobre-a-reflexão na acção implica ir mais fundo 

nos procedimentos reflexivos, é uma meta-reflexão que, na interpretação que 

Alarcão faz de Schön, “leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e 

a construir a sua forma pessoal de conhecer. A reflexão-sobre-a-reflexão na 

acção ajuda a determinar as nossas acções futuras, a compreender futuros 

problemas ou a descobrir novas soluções” (Alarcão, 1991, p. 9; 1996 b, p. 17). 

A teoria Schöniana, embora não tivesse inicialmente sido pensada para 

os professores, mas para os arquitectos, músicos e psicólogos aprendizes, caiu 

bem à classe docente e foi imediatamente acarinhada por ela, dedicando-lhe o 

autor posteriormente alguma atenção. 

Para que no contexto do praticum o formador (coach) possa conduzir os 

seus formandos pelos caminhos de uma aprendizagem activa e dinâmica são 

necessárias determinadas estratégias que Schön denomina de experimentação 

em conjunto, demonstração acompanhada de reflexão e experiência e análise 

de situações homológicas. Estas três estratégias preconizadas por Schön, 

ajudam o formando a perceber os mecanismos mentais do formador, a 

linguagem própria da profissão e os procedimentos seguidos perante 

determinadas situações. Trata-se de uma aprendizagem conjunta, mais do que 

de ensino estruturado. Vivem-se e partilham-se problemas num ambiente 

quase profissional. 

A demonstração acompanhada de reflexão é das três, a estratégia mais 

directiva, contudo permite ao formando, a emergência de um estilo pessoal, 

uma vez que Schön rejeita a ideia de imitação do mestre ao velho estilo 

clássico. A demonstração de uma técnica permitirá ao formando aperceber-se 

dela, para num momento posterior a reinventar de acordo com a sua forma de 

estar na profissão. 
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Para Alarcão “todas estas estratégias devem estar envoltas numa 

atmosfera de compreensão das dificuldades vividas pelo formando e do 

sentimento do caos que normalmente o assalta nos primeiros momentos de 

iniciação à profissão; devem estar perpassados por uma atitude de ajuda para 

que consiga encontrar a ordem no meio do caos” (1996 a, p. 22). 

O lugar de destaque em que Schön coloca a prática tem-lhe valido 

elogios de alguns investigadores de educação e um lugar no coração dos 

professores que se cruzam com a sua obra, no entanto, também tem sido alvo 

de críticas.  

 

3.1.2 Críticas a Schön 

 

Como atrás referimos, o conceito de reflexão-na-acção de Schön tem 

sido duramente criticado. A questão que muitos autores levantam é a de saber 

se será possível reflectir durante a acção (Court, 1988; Moon, 1999), ou seja, 

até que ponto é viável manter uma dupla visão que nos permita conciliar duas 

linhas de pensamento simultâneo. Court (1988) considera que não e refere que 

os termos que Schön utiliza não são os mais precisos e adequados. Para esta 

autora, aquilo que Schön apelida de reflexão-na-acção não passa do conceito 

de deliberação que Dewey (1910) nos deixou e que obviamente é muito útil aos 

professores, porque no seu trabalho quer dentro quer fora da sala de aula têm 

de tomar inúmeras decisões. Court (op. cit.) prefere referir-se a reflexão sobre 

a prática, em vez de reflexão-sobre-a-acção, por lhe parecer aquela mais em 

consonância com o trabalho desenvolvido por Schön. 

Mas as críticas a Schön não se ficam por aqui. Imprecisões nos 

conceitos utilizados são-lhe ainda apontadas por Eraut (1994), Hills e Gibson 

(1998) e Schulman (1988). A utilização que o autor faz de metáforas e 

dicotomias não é considerada pelos críticos particularmente brilhante. 

Hills e Gibson (1988) sustentam mesmo que existe alguma contradição 

nos escritos de Schön, pois querendo distanciar-se da supremacia do 

conhecimento teórico, aproximando-se dos práticos, serve-se de uma 

linguagem demasiado hermética para que os práticos a possam facilmente 

interiorizar, obrigando-os por isso mesmo, a adquirir uma competência 

linguística específica, enquanto têm também de desenvolver aquilo que os 



 67
 

 

autores consideram ser mais uma capacidade de análise do que capacidade 

reflexiva (op. cit.). 

Segundo Moon (1999), a separação que Schön apresenta entre teoria e 

prática afigura-se simplista e desvalorizadora da aprendizagem formal a partir 

da teoria, o que poderá ser criticável. A autora (op.cit.), referindo-se à confusão 

entre reflexão sobre e na acção, apresenta quatro alternativas de explicitação 

que não são mutuamente exclusivas: 
 

1 – o processo de reflexão-na-acção acontece durante a acção e é diferente do 

de reflexão-sobre-a-acção; 

2 – a reflexão acontece durante pausas na acção e é o mesmo que reflexão-

sobre-a-acção; 

3 – a reflexão não acontece durante a acção, é sim um processo deliberativo; 

4 – a reflexão não acontece durante a acção, apenas existe a reflexão-sobre-a-

acção (op. cit., p. 48). 

 

Também Van Manen (1991) se junta às críticas a Schön no que respeita 

ao conceito de reflexão-sobre-a-acção. Este autor, tal como Court (1988), 

sugere que não há tempo durante a acção para reflectir, mas que se tomam 

decisões que são respostas tácitas a determinados problemas; neste sentido, 

conhecimento-em-acção e reflexão-na-acção confundem-se, existindo como 

resultado de práticas reflexivas habituais e não tanto como procedimentos 

reflexivos perante situações inesperadas. 

 

3.1.3 Os Níveis de Reflexão de Van Manen  

 

Van Manen (1991) influenciado pelas leituras que fez de Dewey e 

Habermas, sugere que a reflexão pode acontecer em condições diferentes 

umas das outras e, nesse sentido, categoriza vários níveis. Num dos seus 

primeiros trabalhos sobre o currículo (1977), argumenta que o desenvolvimento 

de um currículo deve perseguir ideais de emancipação, identificando-se aqui 

claramente com Habermas. Admite, pois, três níveis de reflexão possíveis 

neste contexto. 
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No primeiro nível procuram-se as melhores alternativas para que o 

progresso técnico e a eficácia sejam atingidos; no segundo nível perseguem-se 

as interpretações subjacentes, os valores e pré-requisitos por detrás do 

currículo, enquanto que no terceiro nível, o mais ambicioso, e de acordo com o 

ideal de emancipação do autor, os procedimentos curriculares devem incluir o 

questionamento e análise dos pré-requisitos considerados no segundo nível, 

com o objectivo de interpretar a qualidade da Educação. Implícito neste nível 

existe um desejo de justiça social bem como de capacidade de crítica 

construtiva. 

Mais tarde, em 1991, Van Manen perspectiva a reflexão directamente 

ligada à prática educativa, prática esta que ele conceptualiza como a dimensão 

explícita e tácita das regras, códigos, princípios, guias, afectos e 

comportamentos que se observam ou recomendam no domínio da acção. 

Nesta altura, o autor (op. cit.) acrescenta um outro nível aos três que 

inicialmente previra e adequa a sua conceptualização à acção do dia-a-dia. 

Assim, num primeiro nível fala em pensamento rotineiro, intuitivo, pré-reflexivo 

e do senso comum, enquanto que no segundo, embora reflectindo de modo 

acidental e limitado sobre os acontecimentos, verbaliza-se a experiência e 

contam-se incidentes e histórias, ao mesmo tempo que se reformulam regras e 

princípios práticos; no terceiro nível reflecte-se mais sistematicamente e de 

forma mais sustentada sobre a experiência, tanto a nossa como a dos outros, 

com o objectivo de desenvolver a compreensão teórica e a perspectiva crítica 

sobre a acção do dia-a-dia. Neste nível podem utilizar-se teorias que dêem 

sentido aos fenómenos. Finalmente, no quarto nível reflecte-se no modo como 

se reflecte e na forma como se teoriza para conseguir compreender auto-

reflexivamente a natureza do conhecimento, para perceber como funciona o 

conhecimento em acção e verificar como pode ser aplicado na prática (Van 

Manen, 1991, p. 100). Ao identificar estes níveis, o autor refere-se tanto à 

reflexão sobre a experiência diária como às condições em que essa reflexão 

ocorre. Considerando o lado instrumental da reflexão, Van Manen (op. cit.) 

também sugere que ela tem diferentes papéis consoante o objecto-alvo. 

Estes níveis de reflexão situam-se mais próximo de Dewey, 

considerando Moon (1999) que ao seguir Dewey e Habermas, Van Manen 

demonstra de certo modo a complementaridade existente entre eles. 
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Van Manen (1991) fala-nos ainda da reflexão por antecipação, de acordo 

com a qual seleccionamos as alternativas que se nos afiguram possíveis. A 

reflexão por antecipação permite-nos “abordar as situações, as nossas e as 

das outras pessoas de um modo organizado, preparado e com decisões já 

formadas” (op. cit., p. 101). 

Schön foi criticado por não ter incluído na sua teoria este tipo de 

reflexão. 

De acordo com Van Manen (op. cit.), a reflexão antecipatória pode 

assumir duas versões diferentes. Por um lado, trata-se de uma reflexão para 

lidar com situações pedagógicas complicadas e o autor exemplifica com a 

situação de um aluno indisciplinado relativamente ao qual é necessário pensar 

em estratégias alternativas antecipadamente e, por outro lado, reflecte-se por 

antecipação quando se planifica, sendo esta uma tarefa inerente ao papel do 

professor. A reflexão por antecipação pode ser mais ou menos estruturada, 

afirmando o autor que há graus ou níveis que, no caso da planificação, podem 

ir de um breve ensaio a uma planificação estruturada cuidadosamente (op. cit., 

p.105). 

             

3.1.4 O Conceito de “Tacto Pedagógico” em Van Manen 

 

Parece-nos importante incluir aqui algumas considerações sobre o 

conceito de Pedagogical tact porque se encontra relacionado com o de 

reflexão. 

A acção pedagógica tem tanto de profundamente pensado como de 

impensado. Se, por um lado, o professor quando interage com o aluno lhe 

responde de imediato, escolhendo a hipótese que se lhe apresenta como a 

melhor naquele momento, por outro, poderá ter feito uma escolha errada que 

deverá ser posteriormente corrigida. A capacidade de, automaticamente, 

interagir no contexto educativo, deve-se à profunda reflexão que qualquer 

educador/ formador vai fazendo ao longo da profissão. Contudo, a 

especificidade do acto de ensinar exige reacções automáticas, impensadas que 

o tacto pedagógico permite ter. Van Manen (1991) afirma que “tactful action is 

an instant thinking acting that cannot be fully reflective – in other words, it is not 
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really the outcome of a problem-solving process or a decision making activity” 

(op. cit. p.118). 

Seguindo de perto o pensamento do autor, fala-se de tacto quando se 

sabe instantaneamente o que fazer. É uma competência de improvisação que 

nos permite agir adequadamente em circunstâncias por vezes delicadas. O 

tacto tem associadas algumas qualidades muito importantes no perfil de um 

profissional de educação. Alguém com tacto interpreta os sentimentos 

daqueles com quem interage, compreende-os e descodifica a linguagem não-

verbal com alguma facilidade. Um professor com tacto lê nas entrelinhas 

quando o outro fala ou se manifesta de outro modo e interpreta traços 

psicológicos e sociológicos significativos; alguém com tacto parece actuar 

sempre de modo correcto.  

A reflexão-sobre-a-acção está associada ao tacto porque torna as 

acções subsequentes mais significativas e tactful (op. cit., p. 117). 

Para Van Manen (1991) as teorias sobre os práticos reflexivos são 

sensíveis a estes aspectos intuitivos, dinâmicos e emocionais do acto de 

ensinar. 

 
3.1.5 Reflexão, Intuição e Emoção 

 

Sendo as teorias sobre os práticos reflexivos sensíveis, entre outras 

coisas, à problemática da intuição, parece-nos oportuno tecer algumas 

considerações sobre o assunto. 

A intuição foi um dos temas que os Estados Unidos da América 

consideraram centrais à Educação, após o lançamento no espaço do primeiro 

Sputnik russo. Questionando-se, nessa altura, sobre a eficácia dos seus 

currículos, consideraram urgente uma reformulação do Sistema Educativo com 

base em quatro temas aglutinadores: 
“1 – Disciplina; 

 2 – Vontade de aprender; 

 3 – Aptidão para aprender; 

 4 – Intuição” (Claxton, 2000, p. 32). 

Porém, a intuição viria a ser abandonada, por falta de credibilidade nas 

suas potencialidades. O peso da teoria Cartesiana era demasiado significativo 
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e todas as ideias que não fossem resultado de raciocínios lógicos articulados, 

mas antes saberes inconscientes, sensoriais, afectivos ou estéticos, apenas 

poderiam ser atribuídos a Deus (Claxton, 2000). 

No final do século XX alterou-se este modo de pensar e a obra de 

Damásio (1994), “O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro Humano”, 

constitui um marco histórico a esse propósito. 

Questionando a divisão do cérebro humano em dois compartimentos 

independentes, em que num deles, no “córtex, se encontrava a razão e a força 

de vontade, enquanto que no subcórtex se encontrava a emoção e todas 

aquelas coisas fracas e carnais” (op.cit., p. 143) o autor demonstra que “as 

emoções não são um luxo, elas desempenham uma função na comunicação de 

significados e podem ter também o papel de orientação cognitiva” (op. cit., p. 

145). 

Damásio (1994) fala-nos em emoções primárias e secundárias, sendo 

aquelas inatas, instaladas no momento do nascimento e pré-organizadas, 

enquanto que as secundárias provém de representações de disposições 

adquiridas, embora se sirvam da maquinaria das emoções primárias, dito de 

outro modo, as manifestações físicas ou canais mediadores são os mesmos, 

quer se trate de umas ou outras, mas as emoções secundárias manifestam-se 

também porque existe um background experiencial em cada ser humano 

adulto. 

Para o autor “as nossas emoções só são desencadeadas após um 

processo mental de avaliação que é voluntário e não automático” (op. cit., p. 

145). Existe assim aquilo a que chama de “filtro reflexivo avaliador que introduz 

a possibilidade de variação na proporção e intensidade dos padrões 

emocionais pré-estabelecidos” (op. cit., p. 145). 

Significando    emoção  um movimento  para  fora,  de acordo com uma 

definição seleccionada  por   Damásio  (1994),   o autor conceptualiza-a como a  

 
combinação de um processo avaliativo mental, simples ou complexo, com 

respostas disposicionais a esse processo, na sua maioria dirigidas ao corpo 

propriamente dito, resultando um estado emocional do corpo, mas também  

dirigidas ao próprio cérebro (...) resultando em alterações mentais adicionais 

(1994, p. 153). 
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 As emoções são visíveis no nosso corpo através das respostas que este dá 

por meio das células nervosas, ao conteúdo de certos pensamentos. Deste 

modo parece não fazer mais sentido a separação entre razão e sentimento. 

O interesse recente pelas questões da intuição é documentado em 

artigos como “The Anatomy of Intuition” de G. Claxton, “Intuition and the Crisis 

in Teacher Professionalism” de J. Furlong, “Learning to Teach: Intuitive 

Destrezas and Reasoned Objectivity” de T. Atkinson, “The Development of 

Professional Intuition” de Agnes McMahon, “The Intuitive Practitioner: a Critical 

Overview” de M. Eraut, entre outros, que Atkinson e Claxton reuniram na obra 

“The Intuitive Practitioner”. 

Claxton (2000), apresenta-nos algumas definições de intuição a partir do 

dicionário, entre elas “immediate apprehension without the intervention of any 

reasoning process” e “the power of the mind by which it immediately perceives 

the truth of things without reasoning or analysis: a truth so perceived; immediate 

knowledge in contrast with mediate” (op. cit., p. 34). 

Estes conceitos encerram uma dimensão de um saber não-racional, 

inconsciente e emotivo que, para Damásio (1994), está longe de ser uma forma 

inferior de conhecimento, já que fornece a “cola” que junta o nosso intelecto 

consciente e a nossa acção inteligente. 

A intuição é sim, um modo diferente de saber (Claxton, 2000) porque 

envolve a reconceptualização da situação, é sintética, holística, envolve um 

tom afectivo e emocional e assenta em processos mentais que não são 

conscientes; a intuição é como se fosse um sentimento subjectivo do que está 

certo e do que pode existir entre a adivinhação completa e a certeza absoluta. 

O que interessa à intuição é o sentido das coisas e por isso se liga à reflexão. 

Devemos obviamente estar conscientes de que a intuição é falível mas 

também, por isso mesmo, corrigível. Tomá-la como uma hipótese  mais do que 

como verdade inquestionável poderá ajudar a reabilitá-la e a equilibrar intuição 

e razão, tendo em vista melhores julgamentos no campo da profissionalidade 

docente. 

O conhecimento dos profissionais, conhecimento-em-acção de Schön 

(1983, 1987), é considerado tácito, intuitivo e difícil de verbalizar, porque este 

Know-how intuitivo não se transforma facilmente em instruções explícitas e 

programadas (Claxton, 2000). 
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Para além de fazer parte do conhecimento profissional, a intuição integra 

o julgamento, a decisão dos profissionais, a aprendizagem implícita, a 

sensibilidade e a criatividade. 

Tal como a emoção, a intuição tem uma componente física, 

manifestando-se através de impulsos, atracção para certas finalidades, 

respostas estéticas a determinadas situações e emoções. 

Ainda de acordo com Claxton (2000), a intuição pode ser educada. Para 

tal é necessário conhecer as condições contextuais e psicológicas que incluem, 

tanto o ambiente físico adequado, como as predisposições interiores de cada 

ser humano e potenciá-las em seguida. 

A educação da intuição pode assumir-se como fazendo parte da 

educação profissional ou não, dependendo da cultura epistemológica em que 

nos situamos. 

No paradigma reflexivo, como já referimos, parece fazer todo o sentido 

valorizar e potenciar, tanto as emoções como a intuição. 

Westcott (1968, citado em Claxton, 2000) traçando um perfil psicológico, 

afirma que:  

 
as pessoas intuitivas tendem a ser introvertidas, tendem a manter-se 

socialmente discretas, mas sentem-se auto-suficientes e confiantes nos seus 

julgamentos. Gostam de decidir-se e procuram resistir ao controlo dos outros. 

São pouco convencionais e sentem-se confortáveis com essa situação. 

Exploram as incertezas e vivem com elas e com o estado de dúvida sem 

receio. Gostam de correr riscos e de expor-se a desafios e críticas. Aceitam as 

críticas como necessárias e predispõem-se a mudar se for esse o caminho 

adequado (op. cit., p.  48). 

 

Pensamos que existe nesta caracterização muito do que Dewey (1910) 

considerou serem as atitudes importantes para um pensador reflexivo, às quais 

já nos referimos atrás e encontramos neste posicionamento de Claxton (2000) 

convergências, não só com Dewey, mas igualmente com Schön. 
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3.1.6 Condições Práticas para a Reflexão 

 

Após termos feito o enquadramento filosófico da reflexão e analisado a 

sua anatomia, direccionamos a nossa atenção para as condições práticas em 

que ela pode ocorrer e é potenciada. 

A reflexão, tal como a temos vindo a conceber, não ocorre do nada, 

precisa de ser encorajada, praticada e, de certa forma, aprendida. Para que 

seja um procedimento útil e consequente na prática profissional deverá não só 

desenvolver-se como aprofundar-se sistematicamente. 

Moon, por exemplo, afirma que o professor como prático reflexivo não 

acontece “simply because it is a good or even compelling idea” (1999, p. 165). 

É importante criar tempo e espaços para que a reflexão aconteça e nem 

sempre os currículos demasiado cheios o permitem ou facilitam. Moon 

considera ainda que “an overfilled curriculum is one of the greatest 

desincentives for teachers to give time for reflection and for learners to take 

time to reflect” (1999, p.166). 

A autora aponta (op. cit.) a necessidade de criar mais espaços de 

interacção entre professores e alunos, espaços esses em que possam emergir 

silêncios criativos resultantes de tempos de espera (wait-time) após as 

perguntas formuladas (a este assunto nos referimos no capítulo 2). Para que as 

interacções de qualidade aconteçam, os educadores e formadores têm de 

possuir determinadas qualidades, como saber ouvir os outros e ser flexível. 

A autora defende que uma conversa reflexiva conduzida por um 

“facilitador” da reflexão, configura-se em três fases: 
 

1 – uma fase de descrição dos acontecimentos, em que se procuram os 

pormenores, sendo objectivo e questionando se houve aprendizagem e se a 

experiência foi igual ou diferente de outras; 

2 – uma fase de julgamentos sobre a qualidade da experiência  e as melhores 

e/ou piores características que teve; 

3 – uma fase de análise em que há um questionamento mais profundo do que 

aconteceu, se lhe atribui sentido e se explica porquê (op. cit. , p. 167). 
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As conversas reflexivas incluem necessariamente dois ou mais 

interlocutores, no entanto a reflexão individual deve ser igualmente valorizada e 

tida em conta, num currículo que tenha a reflexão como mote. 

Quando a reflexão acontece em grupos, o papel das emoções é 

preponderante, uma vez que: 

 
o ambiente em que os diálogos se desenrolam deve ser um ambiente de ajuda 

e encorajamento, em que os participantes se sintam seguros, capazes de 

assumir riscos quando dão opiniões. O ambiente proporcionará aos 

participantes que se sintam socialmente integrados, por existir compreensão 

pelos seus aspectos emocionais e pelas reacções menos positivas dos 

elementos pouco familiarizados com a reflexão (Moon, 1999, p. 169). 

 

Moon (1999) recorda Wildman e Niles (1987) e Francis (1995) quando 

se referem aos dilemas e conflitos que os professores enfrentam ao reflectir. 

Estes autores acentuam a importância da ajuda que se deve proporcionar-lhes, 

uma vez que assumiram o risco de reflectir sobre a sua experiência. Contudo, o 

risco não é vivido por todos do mesmo modo, cabendo ao facilitador da 

conversa reflexiva perceber essas nuances. 

As reflexões em grupo podem ser facilitadoras de aprendizagem e 

responsáveis pelo aprofundamento dos problemas, desde que sejam colocadas 

perguntas desafiadoras e se lide confortavelmente com as emoções (Moon, 

1999). 

A mesma autora coloca a ênfase na aprendizagem que os facilitadores 

da reflexão podem fazer, enquanto ajudam os outros a aprender a reflectir, ou 

seja, ensinar alguém a reflectir exige também um processo de aprendizagem 

que se faz em simultâneo (op. cit., p. 173). 

Moon (1999) afirma ainda que a melhor forma de progredir na reflexão é 

conjugar o trabalho de grupo com o trabalho individual: “a mix of working with 

others and working alone is likely to bring about the best progress in learning” 

(op. cit., p. 173). 

Um outro aspecto a ter em conta na reflexão, quando esta é partilhada 

por duas ou mais pessoas é o das relações de poder existentes entre os 

participantes, que podem inibir a exposição de quem reflecte, levando a que “a 
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pessoa exprima apenas aquilo que pensa que os outros esperam dela” (op. cit., 

p. 170). Quando não se cria um clima de à-vontade, emergem estes factores 

que Moon (op. cit.) designa por hidden agendas. 

Moon (1999) fala em graus de privacidade e diz-nos que partilhar as 

ideias com outro colega é menos ameaçador do que partilhá-las num grupo, 

sendo esta situação ainda diferente daquela em que um professor e/ou 

avaliador participa na reflexão. 

Referindo-se a algumas tarefas que encorajam a reflexão, a autora 

(1999) parece não ter dúvidas de que “asking the right kinds of questions 

encourages reflection” (op. cit., p. 175) e referencia as perguntas de baixo nível 

cognitivo, bem como as que promovem a análise e síntese, atribuindo a estas 

últimas a responsabilidade de desenvolverem os procedimentos reflexivos. 

Parece consensual que tarefas desafiadoras que levem os alunos a 

integrar as novas e velhas aprendizagens numa perspectiva construtivista e 

exijam avaliação de situações, promovem a reflexão, podendo mesmo atingir-

se níveis de meta-reflexão, consoante o grau de desenvolvimento 

epistemológico que cada pessoa tiver atingido (Moon, 1999). 

 
3.1.7  Contributos da Investigação 

 

Assume-se a reflexão tal como se tem vindo a descrever, como 

mobilizadora de conhecimentos teóricos e práticos e responsável por uma 

parte do desenvolvimento profissional dos professores. 

Nesse sentido, e como atrás já foi referido, ela tem de ser aprendida e 

aprofundada para ser consequente. 

São estas as convicções de muitos formadores de professores, um 

pouco por todo o mundo, dos Estados Unidos à Austrália e da Grã-Bretanha ao 

Canadá. Por esta razão têm sido desenvolvidas desde a década de 80 do 

último século várias experiências em que se tomou a reflexão como um meio, 

como um fim, ou ambos, tanto na formação inicial como contínua de 

professores. Para tanto contribuíram fundamentalmente dois autores a que já 

aludimos, Dewey e Schön, sendo que nem sempre os seus legados foram 

interpretados da mesma maneira por todos. 
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3.1.8  A “Positioned Reflective Practice”  

 

Debruçando-nos sobre alguns dos programas implementados que 

decorrem dos mesmos quadros conceptuais, mas se operacionalizam de modo 

diferente, parece-nos oportuno mencionar Henderson (1989) que se envolveu 

num Projecto denominado Positioned Reflective Practice (PRP), cuja ênfase foi 

colocada no tipo de discurso pelo qual se optou na formação. Para este autor, 

os práticos seleccionam um determinado discurso, de entre os vários possíveis 

e actuam de acordo com a interpretação que dele fazem. 

Henderson (1989) considera que há na prática de ensino pelo menos 

três discursos possíveis, que dão origem a três tipos diferentes de prática 

reflexiva: 

a) um que denominou de historically oriented PRP (op. cit.,p. 11) em que a 

atenção reflexiva oscila entre acções concretas e um ou mais discursos 

historicamente significativos; 

b) uma PRP orientada para os conteúdos quando o foco reflexivo dos 

discursos é a matéria de ensino; 

c) uma PRP pessoalista em que os discursos se centram no crescimento 

individual dos professores. 

Tal como em qualquer categorização feita por razões académicas, 

parece-nos que estes três domínios discursivos se entrelaçam e 

interrelacionam frequentemente, podendo, apesar disso, pender mais para um 

do que para outro, em certas circunstâncias. 

Uma das preocupações do autor é a de que os alunos devam aprender a 

desmitificar os discursos socialmente dominantes (op. cit.). Para que tal 

aconteça são importantes as oportunidades de praticar de forma académica a 

desconstrução de determinados discursos e aprender a descobrir as diferenças 

entre eles, numa perspectiva que julgamos próxima da Análise Crítica do 

Discurso (cf. Capítulo 2). 

Estas preocupações do autor encontram-se estruturadas num 

documento orientador do curso de formação inicial chamado "A Praxis Bill of 

Rights", de acordo com o qual os futuros professores devem ter oportunidade 

de praticar discursos reflexivos diferentes uns dos outros. 
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Henderson (1989) acredita que "students of Education who have the 

opportunity to practice PRP systematically will have acquired valuable 

background in how to meet the interpretative challenges of sophisticated 

teaching - this preservice background should transfer into career - long 

interrogative, illuminative, and existencial pursuits" (op. cit., p. 13). 

 

3.1.9  A Transferência do Conhecimento da Teoria para a Prática 

 

Enquanto Henderson (1989) acredita na força dos discursos como 

mediadores de conhecimentos entre formandos e formadores, Börger e Tillema 

(1993) colocam o problema da transferência de conhecimento  da teoria para a 

prática a um nível interno. Debruçando-se sobre as abordagens que 

consideram mais eficazes para esse efeito, as autoras baseiam-se em teorias 

com ênfase na acessibilidade do conhecimento, na sua organização e 

estruturação (Knowledge-based theories) e nas que enfatizam os processos de 

aprender a pensar (strategic-based  theories), com a inerente flexibilidade 

reflexiva. 

Conscientes de que os alunos possuem crenças muito resistentes à 

mudança e de que a transferência do conhecimento pedagógico para a prática 

só é possível na posse de algum conhecimento do conteúdo, as autoras falam-

nos de duas abordagens sustentadas pelas teorias anteriores, para nos darem 

a conhecer como, em sua opinião, podem os futuros professores aprender 

melhor a ensinar. 

A embedding approach está ligada à teoria  knowledge-based e à teoria 

cognitiva. Neste caso, os bons alunos são caracterizados por possuírem uma 

base de conhecimentos estruturada e bons mecanismos de processamento da 

informação, o que os torna capazes de relacionar a nova informação com 

aquela que já possuem. O conhecimento destes alunos é melhor organizado e 

são mais flexíveis na sua aplicação. A aprendizagem é vista como um processo 

de armazenamento organizado e controlado. 

Para assegurar a transferência de conhecimento para a prática, as 

relações entre aprendizagem e acção têm de se acentuar  e explicitar. Deste 

modo, os professores podem ter segurança quanto às inferências dos alunos e 
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ao facto de eles estruturarem adequadamente os conhecimentos a que têm 

acesso. 

Para a immersion approach as ideias dos alunos conduzem o processo 

de pensamento e ajustam-se à experiência. A aprendizagem é um processo 

mais activo, sendo dada aos alunos a possibilidade de fazerem as suas 

próprias inferências. A existência de contextos significativos é considerada 

fundamental, uma vez que, associando aos contextos informação rica e 

feedback adequado, se proporcionam aos futuros professores hipóteses 

estimulantes de transferência de conhecimento. A força desta abordagem 

reside no facto de os estudantes terem um papel activo e de lhes ser 

proporcionada a possibilidade de acesso a informação rica e feedback. Os 

futuros professores habituam-se a descobrir conceitos genéricos no seu 

ambiente de aprendizagem. Antevêem situações problemáticas em que é 

possível aplicar a teoria, o que os prepara para algumas imprevisibilidades da 

sala de aula e torna todo o processo de transferência do conhecimento mais 

dinâmico e ajustado à situação de ensino (Börger e Tillema , 1993). 

Contudo, tanto uma como outra abordagem  são úteis para estudar o 

processo de transferência da teoria para a prática. 

A seguir apresentamos um esquema (Figura 2) em que sistematizamos 

as principais características desta teoria de Börger e Tillema (1993), 

acentuando as ligações entre os vários aspectos referidos e descortinando 

algumas diferenças nos discursos da supervisão, a partir de cada abordagem. 
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“Knowledge-based theories       Interacção                “Strategic-based theories” 

              
 Ênfase na acessibilidade do conhecimento  Ênfase na aprendizagem dos 

processos de aprender a pensar 

 Conhecimento organizado correctamente  Flexibilidade através da reflexão 

 Processo de organização não automático  Compreensão profunda dos 

conhecimentos 

 Exemplos relevantes  Consciencialização 

 Relação entre conceitos e conhecimento 

(building bridges) 

 Estratégias de verbalização e 

escrita 

 Resolução de problemas  Comunicação entre pares e 

outros professores 

 Mapping e métodos representacionais  Input rico para um conhecimento 

dinâmico 

 Atenção às crenças anteriores  

 
        “Embedding approach”                          “Immersion approach” 
 Interferências dos alunos  Ideias dos alunos 

 Relacionar informação nova com a que já 

possuem 

 Experiência 

 Flexibilidade  Contextos significativos 

 Organização e estruturação  Feedback 

 Explicitar relações entre aprendizagem e 

acção 

 Informação relevante e abundante

  Dinamismo 

 
     Transferência do conhecimento teórico para o domínio da prática 

 
 

               Consequências na Supervisão 
 

 Motivação através de textos lidos  Motivação a partir de tópicos dos 

estagiários 

 Debate sobre os conteúdos dos textos 

e ligação com a prática 

 Debates conduzidos pelos estagiários 

 Relação com outra informação 

recolhida ao longo do curso 

 Reflexões escritas com feedback do 

formador 

   Envolvimento em projectos de 

Investigação-acção (por ex.) 

 

Fig. 2 - Transferência do Conhecimento 
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3.1.10 Factores que Afectam o Desenvolvimento Profissional de Professores 

Principiantes    

    

Independentemente da perspectiva seleccionada na transferência do 

conhecimento da teoria para a prática, existem muitos outros factores pessoais 

e contextuais que afectam um professor  principiante. 

Estes factores relacionam-se com a aquisição de conhecimentos  sobre 

os alunos e a capacidade de utilizar esse conhecimento para modificar as 

crenças e imagens pré-existentes (Borko et al., 1991; Kagan, 1992). Os 

candidatos a professor manifestam uma certa tendência para utilizar a 

informação fornecida ao longo dos cursos, mais para confirmar do que para 

confrontar e corrigir as suas crenças iniciais, tornando-se estas frequentemente 

inflexíveis (Kagan, 1992, p. 154). No entanto, à medida que o ano de prática 

pedagógica avança, os estagiários vão ficando mais auto-reflexivos e 

conscientes das suas limitações. De um modo geral, eles chegam com um 

conhecimento inadequado dos alunos e da vida na sala de aula. Possuem 

visões optimistas e idealizadas, não se encontrando preparados para lidar com 

problemas de controlo da disciplina. Contudo, ao adquirirem conhecimento 

sobre os alunos, utilizam-no para modificar, adaptar, e reconstruir as suas 

imagens como professores, pois, na opinião de Kagan (1992), o conhecimento 

do eu, da aula e dos alunos parece não se desenvolver separadamente. 

Segundo a autora (op.cit.), o desenvolvimento profissional dos 

candidatos a professor opera-se a dois níveis distintos: 

 Comportamental 

 Conceptual. 

Este crescimento consiste em pelo menos cinco componentes: 

 
1) aumento da metacognição: os estagiários tornam-se mais conscientes do que 

sabem sobre os alunos e sobre as aulas; 

2) as imagens incorrectas idealizadas são reconstruídas. O conhecimento sobre 

os alunos é utilizado para modificar, adaptar e reconstruir a imagem de si como 

professor; 
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3) à medida que a imagem do “self” como professor é resolvida, a atenção do 

estagiário passa de si próprio para a planificação e para a aprendizagem dos 

alunos; 

4) os estagiários desenvolvem rotinas standardizadas que vão interiorizando até 

se automatizarem; 

5) o pensamento associado à resolução de problemas da aula cresce mais 

diferenciado, multidimencional e contextualizado. Eventualmente os estagiários 

são capazes de determinar que aspectos podem ser generalizados noutros 

contextos (Kagan, 1992, p.156). 

 

Como e quando um estagiário consegue cumprir devidamente as suas 

tarefas, evidenciando desenvolvimento profissional, depende de três factores 

principais: 

 
1) a biografia do estagiário (a clareza da imagem de si como professor; a 

prontidão para perceber que as imagens e crenças estão incorrectas); 

2) a configuração do programa de formação (quantidade de prática de sala de 

aula e de informação procedimental recebida); 

3) os contextos em que a prática acontece (os alunos, crenças e relacionamento 

com outros professores na Escola, disponibilidade de materiais, crenças do 

Director, relação com os pais) (Kagan, 1992, p.155). 

 

Dos factores contextuais destacam-se dois, pela relevância que 

assumem: 

- as relações pessoais que se desenvolvem entre os estagiários e os 

seus cooperantes; 

- o grau de autonomia que lhes é dado pelo Director da Escola.  

 

3.1.11  Fases do Desenvolvimento Profissional dos Professores  

 

Embora cada estagiário seja um ser único que percorre um caminho 

próprio (Bullough, 1991), alguns investigadores encontraram regularidades nos 

seus percursos, passíveis de serem arrumadas em fases. 

Assim, Fuller e Brown (1975) apontam para quatro: 
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1) uma primeira fase em que os estagiários tendem a identificar-se com os 

alunos, sendo as suas preocupações como professores  ainda bastante 

vagas; 

2) uma segunda fase, de sobrevivência, em que manifestam desejo de 

adequação ao papel de professor, controlando a disciplina e 

aprofundando o conhecimento do conteúdo; 

3) na terceira fase evidencia-se já uma preocupação com o seu 

desempenho e explicitam-se limitações e frustrações sobre as situações 

de ensino; 

4) finalmente, na quarta fase, emergem as preocupações com os alunos, 

com as suas necessidades sociais, académicas e emocionais. Centram-

se também na capacidade de se relacionarem com os alunos como 

indivíduos. 

Uns anos mais tarde, Berliner (1988, citado em Kagan 1992, p. 160) 

considerou a existência de cinco fases na carreira dos professores, que 

caracterizou como: 

1) Principiante puro (Novice) – neste momento inicial aprende-se cada 

elemento das tarefas de sala de aula e um conjunto de regras 

descontextualizadas. O desempenho é racional, relativamente inflexível 

e exige muita concentração; 

2) Principiante estratégico (Advanced beginner) – esta fase corresponde a 

dois, três anos de experiência e manifesta-se por um conhecimento 

episódico, com o reconhecimento de semelhanças entre os contextos. O 

professor desenvolve conhecimento estratégico e a compreensão de 

quando ignorar ou quebrar as regras. A experiência anterior começa a 

guiar o seu comportamento; 

3) Eficiente (Competent) – o professor é capaz de fazer escolhas 

conscientes e estabelecer prioridades. Selecciona da experiência 

anterior os aspectos fundamentais. Conhece o ritmo e os erros dos 

alunos, contudo o deu desempenho ainda não é flexível; 

4) Profissional (Proficient) – esta fase corresponde aos primeiros cinco 

anos de ensino, quando a intuição e o saber fazer começam a guiar o 

desempenho e se adquire uma visão holística dos contextos. O 
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professor é capaz de recolher informações das aulas sem esforço e 

consegue predizer os acontecimentos com alguma precisão; 

5) Finalmente, a fase de Especialista (Expert), que nem todos atingem, 

caracteriza-se por uma compreensão intuitiva dos acontecimentos e um 

sentido dos comportamentos apropriados. 

O ensino flui sem esforço, actuando os professores como um piloto 

automático. Quando, no entanto, se lhes pede para verbalizarem o seu 

desmpenho  têm dificuldade em fazê-lo como o próprio Schön também referiu. 

Kagan (1992) sintetiza em apenas três fases a progressão dos 

estagiários: 

1) Conhecimento memorizado – nesta fase o estagiário é capaz de falar 

sobre uma estratégia de ensino, mas não é capaz de a realizar ou 

realiza-a de modo muito incompleto; 

2) Conhecimento de rotina – o estagiário é capaz de falar sobre a 

estratégia e sobre os princípios que a enformam, aplica-a mas com 

muito esforço e em contextos específicos; 

3) Conhecimento profundo – o estagiário consegue falar sobre uma 

estratégia, aplicá-la em vários contextos, automaticamente, deixando 

ainda espaço mental para se ocupar dos alunos. 

Nenhuma das categorizações aqui apresentada é pura e invariável, 

admitindo-se alguma permeabilidade entre elas. Pensamos que, para além da 

diferenciação no número de categorias encontrado pelos vários autores  

referidos, também a ênfase é colocada em aspectos diferentes da evolução do 

professor o que, no caso dos estagiários, assume características ainda mais 

específicas devido aos limites temporais que a sua situação lhes impõe. 

Fuller e Brown (1975) abordam o desenvolvimento profissional de um 

ponto de vista mais emocional, enquanto que Berliner (1988) e Kagan (1992) 

parecem acentuar o desempenho e as estratégias utilizadas. Como 

defendemos num outro momento do nosso trabalho, os aspectos emocionais, 

intuitivos e cognitivos não andam desligados nos processos de aprendizagem, 

o que Kagan (1992) reforça quando afirma: “classroom teaching appears to be 

a peculiar form of self – expression in which the artist, the subject and the 

medium are one” (op. cit, p.164). 
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O desenvolvimento harmonioso dos futuros professores depende muito 

das relações interpessoais estabelecidas no grupo de formação, muito 

especialmente com os seus formadores. Esse desenvolvimento está ainda 

associado às dissonâncias cognitivas entre uns e outros que permitem a 

alteração de crenças e atitudes pré-concebidas. Para que esta dissonância 

cognitiva seja visível, torna-se imprescindível uma boa relação pessoal com 

formadores e a possibilidade de ultrapassar a imitação do cooperante, para 

atingir um estilo pessoal que permita o acesso ao conhecimento prático 

duradoiro. 

A dificuldade em implementar programas de formação reflexiva que 

sejam consequentes, reside na circunstância de nem sempre se provocarem 

dissonâncias cognitivas capazes de abalar as crenças dos alunos. Segundo 

Kagan: 

“This may explain why many pre-service programs of Teacher Education 

– even those specifically designed to promote reflection fail to effect conceptual 

change among novices” (Kagan, 1992,  p. 142). 

Posição idêntica à de Kagan tinha Calderhead (1987) quando, num 

estudo por si realizado sobre o modo como os estagiários aprendem a ensinar 

e qual o papel da reflexão e avaliação da experiência durante o processo, 

aponta para a existência de três etapas em que os alunos desenvolvem certas 

concepções sobre as tarefas que têm de desempenhar. No princípio, vêem 

essas tarefas como de adaptação às rotinas do supervisor. Nesse momento 

estão especialmente ligados às preferências dos professores, dos alunos e de 

outras pessoas directamente envolvidas na sua formação, mesmo que essas 

preferências não estejam de acordo com as suas. Adoptam uma postura 

pragmática, de sobrevivência, muitas vezes acompanhada de grande 

ansiedade. 

No meio do processo, tornam-se mais conscientes da avaliação da sua 

prática. Começam a ver a experiência como uma tarefa que vai ser avaliada e 

por isso pretendem demonstrar um determinado nível aos supervisores. 

No fim da prática, já mais confiantes e com as competências básicas 

adquiridas e demonstradas perante os avaliadores, ousam experimentar novos 

conteúdos e estratégias. 
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Os supervisores consideram que nesta fase os estagiários estão aptos a 

encontrar o seu caminho, sendo a supervisão menos necessária. 

Deste estudo de Calderhead (1987), realizado na década de oitenta, 

decorre a necessidade por ele sentida, de dar alguma atenção à forma de 

melhorar as capacidades de análise e reflexão dos estagiários. Habitualmente, 

os estagiários e os seus tutores não partilham a mesma linguagem, nem a 

mesma compreensão sobre os acontecimentos da sala de aula, podendo este 

ser um dos obstáculos ao desenvolvimento da capacidade reflexiva (op. cit.) 

Também, para este autor, aprender a ensinar é um processo complexo 

que envolve interacções, alterações dos processos cognitivos, afectos e 

desempenhos (op. cit.,  p. 277). 

 

3.1.12 Conteúdos e Processos de Reflexão 

 
Richert (1992 b) defende, na linha de outros autores mencionados antes, 

a criação de condições para o desenvolvimento da reflexão. A autora aponta 

duas abordagens facilitadoras, uma de âmbito socializante e outra de carácter 

mais instrumental. Segundo ela, o conteúdo das reflexões dos estagiários varia 

de acordo com as condições que lhes são criadas, o que a leva a admitir a 

necessidade de criar diferentes oportunidades para que tal aconteça. Por isso, 

propõe: “If we want them to focus on content or general pedagogy, on the goals 

of instruction, we must create structures known to promote the desired 

reflection” (op. cit.,  p. 187). 

Anna Richert (1992, b) admite que para os professores, tanto 

experientes como inexperientes, é difícil dialogar sobre o seu dia-a-dia. 

Preferem fazê-lo consigo próprios, culpabilizando a autora a cultura escolar, 

por este tipo de atitudes. Richert fala-nos da importância que assume a voz dos 

professores, para darem conta das suas experiências, sentimentos, 

pensamentos e crenças. 

A prática reflexiva, em sua opinião, exige que, para além de 

verbalizarem as suas experiências, os professores sejam ouvidos. Para ela 

“talking about teaching is an important part of both doing it, and learning about 

it” (1992 b, p. 190). 
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A possibilidade de entrar em diálogo com os pares, materializa a luta 

contra o isolamento, alimentado pela cultura escolar tradicional. 

No caso dos professores estagiários, a possibilidade de dialogarem 

sobre o que fazem, os seus pensamentos, crenças e sentimentos constitui uma 

parte do processo de aprenderem a ser professores reflexivos. São suas as 

palavras:  
 

voice is vehicle for reflective practice which results in angoing learning in 

teaching. Knowing how to speak, including how to frame questions, how to grapple with 

answers, how to identify problems and focus solutions, how to use theory to inform 

practice a.s.o. is as important as knowing what to speak about. Programs of teacher 

Education must have a structured expectation of voice; they must provide ample 

opportunity and a safe and supportive environment for the voice conversations to be 

exercised (op. cit.,1992 b,  p.192). 

 

A importância do diálogo reflexivo na formação dos futuros professores é 

aqui acentuada na convicção de que se aprende a pensar enquanto se fala 

sobre a própria experiência. Contudo, o poder de falar reside parcialmente no 

facto de se ser ouvido por alguém e nem sempre isso acontece. 

Ocupados com as ordens que recebem dos superiores hierárquicos, 

com o excesso de trabalho, com as normas ou o cumprimento dos currículos, 

os professores não têm tempo para se ouvirem uns aos outros, interiorizando a 

mensagem de que o seu trabalho é comandado por alguém que não os 

próprios. 

Também por isto o diálogo é fundamental, não só para a formação 

pedagógica, como também para a construção de conhecimento sobre o 

sistema do qual fazem parte. A propósito deste aspecto lembramos a teoria do 

agir comunicativo de Habermas, a que nos referimos no Capítulo 2 

 

3.1.13  O Poder da Reflexão 

 

O conhecimento que os professores constroem através de diálogos 

reflexivos, torna-os poderosos na medida em que lhes permite conduzirem as 

suas acções a partir de si próprios (Richert, 1992 a).  
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 Preparar os professores para fazerem ouvir as suas vozes e ajudá-los a 

conduzirem as suas próprias acções é prepará-los para a mudança necessária 

nas escolas, através da responsabilização, da liderança e do exercício do 

poder, na acepção que Smyth (1989, 1995) lhes dá de empowerment through 

reflection. Este conceito está relacionado com o facto de os professores 

assumirem decisões que lhes têm sido negadas. 

O argumento de Smyth (1989) é de que “teachers are only able to 

reclaim the power they have lost over their teaching if they place themselves in 

critical confrontation with their problems” (op. cit., p. 5). Para que isto aconteça 

é necessário que os professores coloquem, a si próprios, perguntas de vários 

tipos e analisem as acções à luz das respostas dadas. 

As questões referidas incluem-se em quatro categorias diferentes: 
“Descrever – o que faço? 

 Informar – qual o sentido do que faço? 

 Confrontar – como me tornei assim? 

 Reconstruir – como posso fazer de outra maneira?” (op. cit.,  p. 6). 

Com efeito, para que os professores possam atribuir sentido à prática 

(informar), têm de começar por analisar retrospectivamente a sua actuação 

(reflectir sobre a acção) de forma inicialmente mais factual e descritiva 

(descrever). Após estes dois momentos, torna-se importante um encontro do 

próprio com as situações que viveu (confronto) para poder, caso se afigure 

necessário, reorganizar a sua acção diferentemente (reconstruir). Trata-se de 

uma planificação por antecipação (Van Manen, 1991), mas com uma 

abrangência social marcada. Na verdade, Smyth (op. cit.) sente-se próximo de 

Paulo Freire na defesa dos ideais de justiça social que, em sua opinião, os 

professores devem perseguir. As palavras que se seguem ilustram estas 

preocupações: 

 
When teachers are able to begin to link consciousness about the processes that 

inform the day-to-day aspects of their teaching with the wider political and social 

realities within which it occurs, then they are able to transcend self-blame for 

things that don’t work out and to see that perhaps their causation may more 

properly lie in the social injustices and palpable injustices of society which is to 
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say that deficiencies in teaching can be caused by the manner in which 

dominant groups in society pursue their narrow sectional interests (Smyth, 

1989, p. 7). 

 

Tal como referido atrás, o conhecimento gera poder, o poder de que 

Toffler (1990) nos fala na obra Os novos poderes. Este é o conceito de poder 

que faz da Educação algo com significado, que a torna crítica e 

consequentemente emancipatória (Freire, 1976; Jófili, 1996; Richert, 1992; 

Smyth, 1989).  

Contudo, Zeichner (1996 a) adverte-nos acerca da ilusão do poder dos 

professores. Para o autor, nem sempre os conceitos de reflexão e prática 

reflexiva são sinónimos de libertação e poder, uma vez que nem sempre se 

encontram ao serviço da democratização do ensino e da reforma dos Sistemas 

Educativos. Zeichner (op. cit.) refere-se ao seu país, os Estados Unidos, mas 

acredita que se passa um pouco o mesmo por todo o mundo. 

A focalização excessiva da atenção na sala de aula e a consequente 

reflexão sobre esse campo restrito de acontecimentos, conduz à 

individualização e ao esquecimento dos problemas político-sociais que 

interagem com a escola. Para o autor: 

 
One consequence of this isolation of individual teachers and the lack of 

attention to the social context of teaching in teacher development is that 

teachers come to see their problems as their own, unrelated to those of other 

teachers or to the structure of schools and school systems (Zeichner, 1996, p. 

205). 

 

As preocupações dos professores ficam, deste modo, demasiado 

centradas nos problemas individuais e locais. 

Investigando a forma como os programas de formação nos Estados 

Unidos têm implementado o conceito de reflexão, Zeichner e Tabachnick 

(1996) concluíram que existem quatro orientações diferentes. Uma tradição 

académica que enfatiza a reflexão sobre os conteúdos, uma tradição de 

eficiência social em que se prevê que os professores apliquem nas suas aulas 
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estratégias de ensino sugeridas pela investigação. Nesta tradição a reflexão 

dos professores centra-se na forma como se adequam as teorias investigativas 

às práticas; uma outra tradição, a desenvolvimentalista, toma como prioritários 

os interesses dos alunos e os seus estádios de crescimento. A crença de que a 

prática de sala de aula deve ser baseada numa observação atenta dos alunos 

é um dos traços distintivos desta tradição. Finalmente, uma tradição de 

Reconstrução Social que vê a reflexão como um acto político que permite a 

realização de uma sociedade mais justa. A atenção dos professores dirige-se 

tanto para os aspectos internos da sala de aula, como externos, das condições 

sociais em que se inclui a prática. Caracteriza esta tradição o seu impulso 

democrático e emancipatório.   

A reflexão é vista como uma prática social, cujo objectivo é criar 

comunidades de aprendizagem em que os professores se ajudem uns aos 

outros no seu processo de crescimento. 

Zeichner (1996 b) assinala que esta última tradição tem sido 

desvalorizada nos Estados Unidos a favor de outras que se consideram 

politicamente neutras. O autor critica a posição de alguns investigadores, entre 

eles Calderhead e Gates, para quem a tradição Social Reconstrucionista é 

demasiado ambiciosa para os cursos de formação inicial. Para estes dois 

investigadores britânicos “the aims of preservice reflective teaching programs 

are quite often highly ambitious and set targets that are probably impossible to 

achieve with the majority of students in the time available” (Calderhead e Gates, 

1993, p. 45). 

De acordo com Zeichner (op. cit) as sociedades democráticas são 

moralmente obrigadas a implementar programas de formação em que a 

tradição Social Reconstrucionista seja dominante, embora ele próprio 

reconheça algumas dificuldades na sua operacionalização. 

É dever dos cidadãos ultrapassarem as barreiras do individualismo e da 

transformação apenas pessoal, para se aproximarem da construção de um 

mundo melhor para todas as crianças, “a world in which what we want for our 

own children is available to everybody’s children” (op. cit., p. 211, 212). 

Seja qual for a tradição em que nos situemos, de entre estas 

categorizadas por Zeichner e Tabachnick (1996), ou de outras que podem 

resultar do cruzamento de algumas características entre elas, a reflexão 



 91
 

 

materializa-se sempre através da linguagem, do diálogo, dos discursos que 

assumem traços identitários da profissão. A este propósito, Yinger (1990) fala 

de uma linguagem da prática, enquanto Pugach e Johnson (1990) preferem os 

termos diálogo estruturado para desenvolver a prática reflexiva. 

Independentemente das diferenças lexicais, o que está em causa é a 

construção colaborativa de sentidos, resultante do acto reflexivo conducente à 

emergência de alternativas para a acção, subsequentes àquelas sobre as quais 

se conversa ou dialoga reflexivamente. 

Pugach e Johnson (1990) propõem assim quatro passos importantes 

num processo de colaboração dialogal: 

 
1) a clarificação dos problemas surgidos através de um auto-questionamento 

conduzido em situações de aprendizagem; 

2) o resumo do problema redefinido;  

3) a apresentação de soluções possíveis para esse problema e a previsão do que 

pode acontecer se se utilizarem essas soluções;       

4) a consideração de várias maneiras de avaliar a eficácia da solução pela qual 

se opta (op. cit., p. 189). 

 

No diálogo estruturado é fundamental o papel do facilitador para 

introduzir os tópicos adequados ao auto-questionamento, sobretudo quando se 

trata de professores principiantes. É ainda relevante o feedback apropriado 

sobre a própria estratégia de questionamento que está em curso. 

As metáforas, como estratégia, são vistas por vários investigadores 

como estruturantes do pensamento e facilitadoras da descrição dos 

acontecimentos, com um elevado nível de abstracção (Griffiths e Tann, 1992; 

Perry e Cooper, 2001). 

Applegate e Shaklee (1992) apontam, contudo, outras estratégias para o 

desenvolvimento da reflexão: 
- “seminários; 

- questionamento; 

- escrita de diários; 

- experimentação na sala de aula; 

- investigação–acção” (op. cit., p. 72). 
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No caso das duas primeiras, o diálogo mais ou menos estruturado, 

funciona como mediador da reflexão. Professores e alunos são responsáveis 

pelas aprendizagens conseguidas, envolvendo-se em discussões com pontos 

de vista diferentes a desafiar a introspecção a nível pessoal e profissional e as 

crenças sobre o processo de ensino-aprendizagem. Estes autores acabam por 

concluir que os estagiários demonstram diferentes capacidades para reflectir, 

facto que La Boskey (1994) veio a confirmar posteriormente num estudo que a 

seguir referimos. 

No contexto nacional são valorizadas estratégias de supervisão como a 

investigação-acção (Moreira, 2001; 2005) e a análise de casos (Amaral, 

Moreira e Ribeiro, 1996) na base dos quais está implícito um procedimento 

narrativo. Os casos permitem-nos aceder ao pensamento do professor e às 

suas crenças sobre o ensino, facilitando a tarefa dos supervisores. Os casos 

são ferramentas pedagógicas que permitem a aquisição do conhecimento 

profissional, fazendo interagir prática e teoria (Infante, Silva e Alarcão, 1996). 

Mais recentemente, também os portfólios reflexivos (Sá-Chaves, 2000) são 

considerados como um instrumento de trabalho que permite ao supervisor ir 

percorrendo o caminho que o estagiário vai trilhando. Esta estratégia formativa 

coloca o formando no centro do processo, permitindo-lhe evoluir através da 

escrita, imprimindo o seu traço de originalidade ao portfólio e mostrando-se nas 

várias dimensões do profissional e do humano. O supervisor tem acesso a um 

produto organizado, mas também à dimensão processual estruturante (Sá-

Chaves, 2000). 

 

3.1.14  A Competência Reflexiva dos Principiantes 

 

Segundo Applegate e Shaklee (1992) é possível identificar ainda três 

temas predominantes nas reflexões dos estagiários: 
- “reflexão sobre si próprios; 

- reflexão sobre a prática de ensino, incluindo a ponte entre a teoria e a 

prática; 

- reflexão sobre a educação, incluindo a análise de aspectos críticos com 

impacto na profissão” (op. cit.,  p. 75). 
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Os alunos estagiários revelam-se capazes de reflectir sobre as 

instituições educativas, tendo consciência das forças que as moldam. A 

capacidade reflexiva dos estagiários desenvolve-se, segundo os autores, 

proporcionando-lhes um ambiente estimulante de interacção entre teoria e 

prática, opinião que partilhamos inteiramente. 

Também La Boskey (1994) se interessa pelo desenvolvimento da 

competência reflexiva dos professores, nomeadamente os principiantes. 

Para esta autora, cuja inspiração teórica vem de Dewey, Van Manen, 

Zeichner e outros, o método reflexivo inclui três passos distintos: a definição do 

problema, a análise dos fins e dos meios e a generalização conseguida com as 

atitudes preconizadas por Dewey, abertura de espírito, responsabilidade e 

entusiasmo. 

Embora a curto prazo o objectivo da reflexão seja resolver um problema, 

a longo prazo a sua finalidade centra-se no crescimento pessoal e no 

alargamento cultural. A autora (op. cit.) acredita que a tendência para fazer 

juízos apressados se constitui como uma barreira à evolução, mas não ignora 

que por vezes os professores têm de tomar decisões intuitivas. É importante 

terem consciência de que essas opções não são definitivas, uma vez que 

podem ser sujeitas a reelaborações posteriores, a novas análises à luz da 

teoria, da prática e do feedback proporcionado. 

Segundo palavras de La Boskey (1994) “good teachers have the best 

interests of their students always in mind – but always with the perplexing and 

disconforting recognition that the definition and achievement of those best 

interests are neither clear nor singular” (op. cit.,  p. 9). 

A maior dificuldade em atingir os objectivos num programa de educação 

reflexiva reside nas crenças, valores, atitudes, destrezas e emoções com que 

os futuros professores chegam ao momento da formação (op. cit., p. 9). As 

crenças podem facilitar ou dificultar a aprendizagem de ideias novas (Kagan, 

1992; La Boskey, 1994; Stuart e Thurlow, 2000). 

Apresentamos em seguida um esquema conceptual sobre Educação 

Reflexiva, da autoria de La Boskey (1994), por nós traduzido, por nos parecer 

elucidativo desta questão. 
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Figura 3 - Esquema Conceptual para uma Educação Reflexiva (adaptado de La Boskey, 1994) 
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3.1.15  Anatomia do Acto Reflexivo 

 
O acto reflexivo dependendo de motivações internas e externas, ligadas 

a crenças, atitudes, conhecimentos, capacidades e emoções, configura-se em 

conteúdos, no processo utilizado, nas atitudes de espírito e nas condições 

criadas para que ele ocorra. 

Para além dos aspectos práticos e técnicos, La Boskey (op.cit.) defende, 

tal como Smyth (1989), a inclusão de questões sócio-políticas, morais  e éticas, 

nos conteúdos do acto reflexivo. 

A reconceptualização dos problemas sobre os quais se reflecte é 

possível, fazendo interagir todos os elementos do acto reflexivo, incluindo as 

emoções. 

Lembramos o papel das emoções de que falámos no início deste 

capítulo, que La Boskey retoma, aderindo às ideias de Clandinin (1985), Izard 

(1977), Liston e Zeichner (1990) e Richert (1992 b). 

A autora menciona Izard (1977), acolhendo a sua teoria de que os 

sistemas emotivo e cognitivo interagem e se complementam, sendo que as 

emoções alteram a percepção e a cognição. Para Izard (1977) “certain emotion 

states desautomatize or otherwise alter the structures and contents of 

consciousness in such a way as to preclude cognitive processes as they usually 

operate” (Izard, citado em La Boskey, 1994,  p. 11). 

La Boskey acredita que o pensamento reflexivo surge da integração de 

processos intuitivos e racionais, como explicita na figura 3. 

Uma outra convicção expressa é a de que as condições em que 

acontecem os momentos reflexivos são determinantes do maior ou menor 

sucesso dos mesmos. A enumeração de estratégias como a escrita, a 

interacção em grupo ou em pares, o registo áudio e/ou vídeo, os portefólios são 

alguns dos artefactos apontados pela autora como responsáveis por facilitar a 

reflexão, juntando-se a outros investigadores já mencionados antes. 

Precisamos pois de desenhar programas de formação e produzir 

instrumentos que nos permitam compreender melhor até que ponto vamos 

atingindo os nossos objectivos em termos de reflexão. Afigura-se-nos 

importante explorar de modo mais sistemático a natureza da reflexão entre os 
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candidatos a professor, para perceber quais os factores que a facilitam ou 

inibem (La Boskey, 1994). 

 
3.1.16  Pensadores de Senso Comum e Principiantes Despertos 

 
Um dos aspectos que tem vindo a ser investigado é a propensão que os 

futuros professores têm para reflectir, considerando alguns autores 

(Calderhead, 1989; Feiman-Nemser e Buchmmann, 1987; Zeichner et al. 1987) 

que eles manifestam diferentes capacidades, ficando, no entanto, a maioria 

num nível considerado superficial e com tendência para sobrevalorizarem os 

aspectos práticos em detrimento dos teóricos. 

Factores ambientais, como o cansaço e a falta de familiaridade com o 

assunto podem também interferir no nível de reflexão conseguido (Kitchener, 

1983, citado em La Boskey, 1994, p. 20,21). 

Autores mais optimistas (La Boskey, 1994; Richert a, 1992, Zeichner 

eTabachnick, 1984, Wildman e Niles, 1987) acreditam que é possível modificar 

as crenças e atitudes dos candidatos a professor, proporcionando-lhes as 

adequadas condições e feedback. 

 
A existência de diferentes estádios de desenvolvimento da capacidade reflexiva 

registada por La Boskey poderá, porventura, fornecer explicação para os 

resultados que têm sido observados por muitos dos que têm procurado 

desenvolver programas de formação inicial – os de que os alunos–professores 

raramente atingem o nível de reflexão crítica definido por Van Manen (Bonifácio 

da Costa, 1999,  p. 38).   
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La Boskey atribui alguns indicadores às categorias de common-sense 

thinkers e alert novices que se explicitam na figura que a seguir traduzimos. 
 

Pensadores de Senso-comum 
(Irreflexivo) 

Principiantes Despertos 
(Reflexivo) 

 

 Orientados para si próprios e/ou 

para o conteúdo. 

 Preocupações a curto prazo. 

 Aprender por tentativa e erro. 

 Metáfora do professor como 

transmissor. 

 Falta de consciência da 

necessidade de aprender; 

percepção de já saber tudo por 

ter sido aluno. 

 Demasiadas conclusões 

seguras. 

 Generalizações. 

 As estruturas existentes são um 

dado adquirido. 

 

 Atenção às necessidades dos 

alunos. 

 Preocupações a longo prazo. 

 Diferenciação dos papéis de 

professor e aluno. 

 Metáfora do professor como 

facilitador. 

 Abertura à aprendizagem. 

 Necessidade de tirar 

conclusões por tentativas; 

necessidade de feedback e 

triangulação. 

 Pensamento estratégico. 

 Pensamento criativo. 

 Racionalidade fundamentada no 

conhecimento de si, dos alunos 

e do conteúdo. 

 

 
Figura 4 - Indicadores dos Níveis de Reflexão 

 

Os resultados encontrados por esta investigadora permitem-lhe defender 

a necessidade de programas de formação mais longos ou pelo menos com 

períodos de maior acompanhamento por parte dos Supervisores, que na sua 

tarefa de facilitadores da reflexão, tornam esses procedimentos consequentes.  

La Boskey junta a sua voz à de Greane (1986) para pedir mais atenção 

e paixão para as questões educativas, uma vez que paixão e emoção têm 
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estado ausentes do sistema de ensino, prejudicando a reflexão sobre a prática, 

inibindo a emergência de outras possibilidades e transformações necessárias. 

Parafraseando uma vez mais Izard (1977, citado em La Boskey, 1994), a 

autora refere “the combination of emotion and reason guarantees man’s wigle 

degree of freedom” (op. cit.,  p. 129). 

Preocupações idênticas às de Vicki La Boskey manifesta Russell (1993) 

quando nos alerta para a evidência de os alunos futuros professores com 

fracas capacidades precisarem de mais ajuda do que aquela que normalmente 

lhes é facultada. Colocando-se também ao lado dos investigadores mais 

optimistas, acredita que a reflexão desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento dos professores e aqueles que demoram mais tempo a 

interiorizar o processo de aprender a ensinar, constituem o melhor teste a essa 

crença (Russell, 1993, p. 51). 

Seguindo esta linha de pensamento, Rosnik (2001) descreve-nos um 

programa de formação em que esteve envolvida e cujos objectivos incluíam 

relacionar a teoria com a prática, encorajar os alunos a fazer perguntas e 

trabalhar em equipa como uma comunidade de aprendizagem (learning 

community). 

Tomando Schön, Zeichner, Bullough, Liston e outros como referenciais 

teóricos, os formadores envolvidos nesta experiência pretendiam formar 

práticos reflexivos capazes de questionar, capazes de se surpreenderem e 

responderem às perguntas que lhes eram colocadas. Assumiu-se como 

fundamental que um ambiente amigável entre membros do grupo e os seus 

professores encoraja a reflexão, transformando-a num instrumento valioso a 

ser utilizado por todos, o que acabou por ser confirmado pelos resultados. A 

própria investigadora modificou as suas práticas, em consequência da reflexão 

que foi fazendo. 

Hyatt e Beigy (1999) relatam-nos um outro estudo feito em Inglaterra 

com futuros professores de Língua Estrangeira, com a finalidade de criar um 

programa de ensino reflexivo, centrado na aprendizagem da língua pelos 

próprios professores. Com efeito, os professores colocados na situação de 

aprendentes são necessariamente impelidos a reflectir sobre as dificuldades 

que enfrentam, uma vez que a língua materna é excluída das aulas. 
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Uma das preocupações dominantes foi dar voz aos professores-alunos, 

aos seus sentimentos e relatos, no sentido de promover um processo reflexivo. 

A participação dos tutores foi considerada muito dinâmica, por se ter 

iniciado como um normal processo de supervisão, com todas as implicações de 

poder, status e confiança que acarreta e ter evoluído para uma relação 

colaborativa em que o domínio e a liderança  se vão atenuando. Esta relação 

equilibrada é um dos resultados mais significativos da experiência e ilustra a 

possibilidade de um discurso educativo emancipatório (Hyatt e Beigy, 1999) 

 
3.1.17  Instrumentos Facilitadores da Reflexão  

 

Já num tempo próximo do nosso, Dalmau e Gudjónsdóttir (2002) 

preocupadas com a estagnação do ensino em vários países, desenvolveram 

um método de estudo autónomo (self-study) a que chamaram Professional 

Working Theory (PWT). Para o implementar criaram um instrumento mediador 

da acção reflexiva dos professores e também dos diálogos entre eles. Este 

instrumento que foi sendo progressivamente melhorado e adaptado é 

constituído por três áreas: 
“1 – prática; 

 2 – teoria; 

 3 – ética” (op. cit., p. 106).  

A primeira inclui descrições da experiência diária dos professores. A 

área da teoria refere-se ao modo como os professores compreendem e 

relacionam a teoria com a prática e na secção de ética os professores explicam 

as razões que subjazem à prática: as suas crenças e valores sobre o mundo. 

Esta área clarifica o que os professores pretendem ser como profissionais 

(Dalmau e Gudjónsdóttir, 2002). Do instrumento fazem parte três níveis de 

perguntas reflexivas, com a finalidade de ajudarem os professores a 

relacionarem as questões experienciais, com as sistémicas e sócio-culturais. 

As perguntas reflexivas são identificadas pelas autoras como: 
“1 – close / local; 

 2 – medium distance; 

 3 – broad / societal” (op. cit.,  p. 106). 
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O instrumento utiliza-se quer individualmente quer em grupos, incluindo 

algumas vezes os próprios investigadores. 

Segundo as autoras, a utilização deste instrumento permitiu que 

surgissem novas abordagens teóricas, apesar de ser uma tarefa árdua levar os 

professores a dialogarem sobre questões que ultrapassam as da sala de aula. 

As discussões geradas foram avaliadas como um processo de partilha de 

conhecimentos, do qual emergiram novos interesses, tais como: 
– “A identificação de elementos críticos no processo dialógico. 

– Uma nova compreensão dos papéis profissionais dos professores. 

– Implicações para a investigação dos professores e com os professores” (op. 

cit., p. 109). 

Por detrás desta estratégia que temos vindo a descrever, existe a 

convicção de que os professores são capazes de uma análise crítica baseada 

na prática e de alterar a sua identidade profissional quando motivados a 

reflectir sobre conceitos como os de colaboração, resistência e opressão. 

As perguntas reflexivas e um bom ambiente de aprendizagem ajudam a 

explorar situações, em que as relações de poder afectam as decisões que se 

tomam. 

Na verdade, as autoras deste projecto confirmam que o processo de 

reflexão crítica contribui para a construção do conhecimento sobre pedagogia e 

aprendizagem (op. cit.). 

A valorização do trabalho de grupo, a partir do instrumento criado, surge 

num momento posterior, reforçando a experiência. 

Segundo Dalmau e Gudjónsdóttir “it is better to use a combination of 

individual reflection and dialogue with colleagues” (2002,  p. 113). 

Tanto os desafios da prática, como as questões que o mundo exterior à 

prática colocam, envolvidos numa dialéctica permanente podem ajudar a 

manter vivo o conhecimento, bem como a lutar contra a estagnação e rotina. O 

alargamento do tema dos discursos para lá da sala de aula é percepcionado 

como muito importante para o professor investigador. 

De acordo com Dalmau e Gudjónsdóttir (2002), uma maneira de impedir 

que as vozes dos professores sejam marginalizadas é envolvê-los em auto-

estudo (self-study). Assim, conjuntamente com os investigadores, poderão 
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estruturar um discurso comum e fazer “their separate work together” (2002,  p. 

117). 

 

3.2 O DISCURSO DOS PROFESSORES 
 

Aceder ao pensamento dos professores tem sido o objectivo de muitos 

investigadores educacionais, procurando fazer reflectir os efeitos dos seus 

estudos na melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem, a partir de um 

conhecimento mais profundo dos dilemas2 (Clandinin e Connelly,1991; 

Zabalza,1994) que os práticos enfrentam, da forma como os resolvem e como 

constroem o conhecimento. 

Segundo Zabalza (1994), os professores são profissionais empenhados 

que sabem o que fazem e que pensam sobre as suas acções, sendo os seus 

pensamentos orientados por juízos, crenças e teorias implícitas, que por sua 

vez interagindo com a acção, constroem novos pensamentos, através de 

processos dinâmicos e construtivistas. 

 Descodificar este processo interactivo entre acção e pensamento tem-se 

constituído um desafio no campo das relações investigativo-educacionais, que 

procuram recorrer a metodologias e instrumentos diversificados. 

 Zabalza (1994) defende que os recursos metodológicos devem ser 

capazes de enfrentar a bidimensionalidade da acção docente (op.cit., p. 32) e o  

envolvimento dos próprios professores na investigação sobre os seus 

pensamentos e acções privilegia as pesquisas direccionadas nesse sentido. 

 Ferreira-Alves e Gonçalves (2001), psicólogos de formação, acreditam 

que “a nossa transformação  é o resultado das conversas que vamos mantendo 

uns com os outros e connosco” (op.cit., p. 86), o que os leva a defender a 

posição de Vigotsky sobre a linguagem verbal, de acordo com a qual: 

 
o discurso para além de ajudar os indivíduos a conhecerem para além da sua 

situação perceptiva imediata e de reflectir as capacidades de cognição humana 

associadas a um certo tipo de desenvolvimento tecnológico, tem também as 

                                                           
2 Dilema: “Todo o conjunto de situações bipolares ou multipolares que se apresentam ao professor no 
desenrolar da sua actividade profissional” (Zabalza, 1994, p. 61). 
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funções de auto-regulação e de desenvolvimento (Vigotsky,1934, citado em 

Ferreira Alves e Gonçalves, 2001, p. 86). 

 

 Se os produtores destes discursos organizarem a experiência individual 

de forma narrativa, encontrar-nos-emos perante autores com competência 

narrativa, ou seja, com capacidade de materializarem o conhecimento de forma 

historiada. Este facto, não é em si surpreendente, uma vez que os seres 

humanos são todos potenciais contadores de histórias e a narrativa é 

frequentemente o processo seleccionado para darmos a conhecer aos outros 

aquela parte de nós que queremos que seja divulgada. 

 Os autores acima mencionados consideram a dimensão temporal 

imprescindível ao conceito de narrativa e atribuem-lhe  uma função referencial 

e uma função avaliativa, acreditando que a narrativa só ficará completa se 

cumprir estas duas funções (op.cit., p. 93). 

 Parece-nos que a função expressiva, identificada por Zabalza (1994), é 

inerente ao conceito de narrativa pessoal e não deverá por isso ficar 

esquecida. 

 Ferreira-Alves e Gonçalves (2001) pretenderam com a abordagem 

referida, estudar os efeitos que ela podia ter na estrutura das histórias dos 

professores e concluíram que elas se mantiveram invariáveis, facto que poderá 

estar relacionado, entre outros aspectos, com o tempo que as mudanças 

narrativas exigem. 

 Para além das influências confessas de Vigotsky e Labov, os autores 

inspiraram-se no campo da educação em Connelly e Clandinin (1987), em 

Schön (1983), em Dewey (1933) e em vários teóricos que depois de Dewey 

aderiram ao movimento da reflexão (Alarcão,1995; Calderhead e Gates, 1993; 

Griffiths e Tann, 1992). O professor é por eles encarado como alguém que tem 

uma consciência metacognitiva, que lhe permite narrar a sua vida e a sua 

experiência, transformando-se em autor, sendo o sentido de autoria bastante 

valorizado na abordagem destes dois estudiosos, quando comparado com o de 

autonomia (Ferreira-Alves e  Gonçalves, 2001, p. 100).  

Ajudar os professores a olharem para dentro com o objectivo de 

conhecerem as suas dinâmicas cognitiva e afectiva (2001, p. 101) foi uma das 

finalidades da formação que realizaram com professores. Um dos princípios 
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orientadores  foi o da importância concedida à atmosfera relacional que, 

determinando a qualidade da prática dialógica, interfere com os níveis de 

pensamento, isto é, os diálogos que os professores travam entre si e consigo 

próprios são fortemente condicionados pelo ambiente em que germinam e a 

sua natureza qualitativa origina níveis mais elevados de pensamento, o que, 

desde logo, coloca uma boa parte da responsabilidade da formação dos 

professores na natureza dialógica das experiências profissionais. A forte crença 

nos discursos e na experiência leva os autores a admitirem que qualquer 

formação que descure esses dois aspectos está vocacionada para o fracasso e 

não contribuirá para a “emergência e utilização do pensamento de ordem 

superior” (op.cit., p. 102). 

 Obviamente que o conceito de reflexão está neste caso a servir de 

suporte a todos os outros, uma vez que os autores se referem à reflexão-na - 

acção e sobre-a-acção (Schön,1983) como fundamentais para o “modo 

narrativo de conhecimento humano” (op.cit., p. 104).   

 São estas duas formas de reflexão identificadas por Schön (1983), com 

base em Dewey (1910), que permitem aos professores terem consciência dos 

seus próprios monólogos internos e através de procedimentos de estruturação / 

desestruturação sistemáticos, construir o seu conhecimento prático. 

 Ferreira-Alves e Gonçalves (2001) atribuem ao movimento das práticas 

reflexivas a responsabilidade de terem contribuído para juntar os professores e 

os colocarem em posição de dialogar sobre os seus problemas práticos, com 

vista a uma melhor compreensão e solução dos mesmos. Para eles “as 

práticas reflexivas constituíram um enorme salto qualitativo em relação às 

práticas científicas do positivismo” (op. cit., p. 112) e o poder das práticas 

narrativas advém-lhes do facto de serem múltiplas perspectivas, olhares 

diferentes e paisagens únicas que convergem ou emanam da prática reflexiva 

globalmente entendida. 

 Esta filiação no movimento reflexivo-narrativo, levou-os a aproximarem-

se do trabalho de Clandinin e Connelly de que a seguir daremos conta. 

 Desde a década de 80 que Clandinin se dedica a investigar o que 

denomina de narrative inquiry e que define como um processo de recolha de 

dados, interpretação desses dados, tanto pelo investigador como pelo prático e 

posterior recolha seguida de reconstrução narrativa (Clandinin e Connelly, 
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1992, p. 127). Narrativa para ele quer significar não apenas a estruturação da 

experiência, mas também a forma de questionar essa experiência com vista a 

estudá-la e reescrevê-la. 

 Uma vez mais somos remetidos para Dewey (1910) quando se valoriza 

a experiência e o tempo sem o qual ela não terá sentido. A tónica é agora 

posta no “estudo da experiência, mais do que no seu uso como um dado 

contextual para o discurso educacional” (Clandinin e Connelly, 1991, p. 261). O 

conhecimento pessoal dos professores é visto como algo dinâmico em que se 

misturam o individual e o social, tal como na vida, algo que é possível historiar 

(Clandinin e Connelly, 1991, 1992, 2000). Quanto à reflexão e à deliberação, os 

autores acham que os dois termos apontam para diferentes direcções 

temporais. A reflexão implica preparação para o futuro, enquanto que a 

deliberação implica considerações passadas (Clandinin e Connelly, 1991,  p. 

263). 

 Estes autores vêem na construção da narrativa uma dimensão prática e 

uma outra teórica, correspondendo a teórica ao contar da história e a prática à 

sua vivência. Atribuem também às histórias a característica de incertas porque 

podem sempre ser contadas de outro modo e olham para esta incerteza como 

dependente do interesse específico do prático ou do investigador e dos seus 

horizontes pessoais, sociais e culturais (op.cit.,  p. 264). 

 Quando nós contamos histórias uns aos outros, damos-lhes uma certa 

interpretação, há pois uma dimensão interpretativa em toda a narrativa (op. cit., 

275), admitindo-se que o indivíduo molda a situação ao viver a história, mas 

fundamentalmente ao transformar essa história vivida em história contada para 

ser lida, sendo também este moldado pela situação. 

 Os professores, quando contam as histórias dos seus dilemas (Clandinin 

e Connelly, 1995; Zabalza, 1994), fazem-no utilizando dois tipos de linguagem 

diferentes: uma é a que se refere à paisagem (Clandinin e Connelly, 1995) da 

sala de aula e  que se caracteriza por ser uma linguagem “relacional, 

contextual, subjectiva, temporal, histórica e específica” (op. cit., p. 14); a outra, 

a linguagem da paisagem profissional fora da sala de aula, com a qual os 

professores falam de planificação, da política educativa, dos resultados do 

ensino, mais distanciada, denotativa, genérica e transcendente. 
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 Naturalmente existe alguma permeabilidade entre estas duas paisagens, 

porque os professores não podem viver e falar destes dois aspectos da sua 

vida profissional, sem que haja interferências de uma na outra. Este facto 

causa dilemas aos professores, sendo as histórias de vida naturalmente 

determinadas por estes dilemas, pelo posicionamento de cada contador de 

histórias nas paisagens em que se move e pela vida vivida fora destas 

paisagens profissionais (op. cit., p. 12). A movimentação dos professores 

através das diferentes paisagens leva a que surjam, na opinião dos autores, 

diferentes tipos de histórias: “secretas, sagradas e de capa” (Clandinin e 

Connelly, 2000, p. 323). 

 Histórias secretas consideram eles as que se passam dentro da sala de 

aula, escondidas do público; as sagradas são histórias que não ousam 

questionar as normas, como por exemplo, a norma em educação de que as 

crianças estão sempre em 1º lugar e as histórias de capa são as que os 

professores contam publicamente, fora da sala de aula, através de uma 

linguagem mais técnica e não comprometedora, com menos envolvimento 

emocional relativamente às histórias secretas. 

 Knowles, utilizando, tal como Laughron (1996), a metáfora da janela, 

considera que os autores dos escritos controlam o que se vê através dela, 

provavelmente abrindo-a ou fechando-a à medida dos seus desejos. Mas, se 

por um lado a janela tem esta função reguladora das narrativas, por outro, o 

autor refere-se-lhe como uma janela iluminada que permite ver os processos 

reflexivos que os estagiários utilizam ao longo da sua experiência de 

estudantes (Knowles,1993, p. 70) e que podem ser muito úteis, quer na 

preparação dos programas de formação, quer na sua componente específica 

de aprendizagem de observação de classes. 

 Knowles (1993) distingue as histórias de vida dos outros documentos 

pessoais porque considera que existe nelas uma motivação diferente que lhes 

advém do facto de serem sempre solicitadas por outra pessoa. Atribui-lhes três 

funções determinadas: 

a) abordar os pré-requisitos e as crenças dos indivíduos; 

b) situar o indivíduo no seu contexto social e experiencial;  

c) explorar problemas para os quais o conhecimento é limitado. 
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Esta última função é de tipo avaliativo, na medida em que tem implícito 

um certo sentido de utilidade das histórias (Knowles, 1993). O autor 

compreende as dificuldades que os alunos-estagiários possam ter em realizar 

uma tarefa difícil e exaustiva que por vezes os enerva, mas não deixa de 

sobrevalorizar a utilidade da escrita no acto de revelar o pensamento e desse 

modo desafiar os estagiários a produzirem documentos escritos de elevada 

consistência interna. Levá-los a escrever é ajudá-los a explicitar as suas 

crenças sobre o ensino, os seus argumentos práticos e construtos mentais, 

bem como ouvir os seus diálogos internos. 

Também para Valli (1992) a perspectiva narrativa surge de acordo com a 

teoria Schoniana (1983,1987), considerando a autora de toda a relevância 

encorajar os professores a questionarem-se.  

Susan MacMahon (1997), defendendo tal como Ferreira-Alves e  

Gonçalves (2001)  a teoria de Vigotsky de que a linguagem desenvolve o 

pensamento e colocando-se na posição de defender a reflexão como objectivo 

educacional, afirma que os alunos precisam de múltiplas oportunidades de uso 

da linguagem para documentarem o seu pensamento, admitindo, contudo, que 

é difícil captar os procedimentos reflexivos individuais. Esta autora apoia Valli 

(1992) quando ela defende que a conceptualização que se tem do ensino 

influencia a capacidade de reflectir. 

Para MacMahon (1997) o nível de reflexão demonstrado na escrita 

depende de factores como o papel e os objectivos do professor, o foco de 

reflexão, o contexto de sala de aula e as perspectivas consideradas. 

Também La Boskey e Cline (2000) são favoráveis à motivação da escrita 

nos cursos de formação inicial de professores, posição com a qual nos 

identificamos totalmente, acreditando que, para além de revelarem as suas 

crenças e histórias, os escritos têm uma influência poderosa no que os 

estagiários fazem. É delas a afirmação de que "narrative methods ought to be 

included, along with others, in the Education of new teachers" (La Boskey e 

Cline, 2000, p. 367). 

De igual modo Van Manen (1991) alerta-nos para a possibilidade de a 

narrativa captar a dimensão moral do ensino (p. 158), considerando que contar 

histórias é uma forma de teorizar (p. 204) que nos permite compreender melhor 

o que é ensinar com tacto. 



 107
 

 

 Para Goodson (1995), tal como para Van Manen (1991), Smyth (1995) e 

outros, uma história é sempre a afirmação de crenças, de moralidade e valores, 

transmitindo mensagens importantes, tanto explícita como implicitamente e 

aceitando ou desafiando ideologias dominantes. O autor dá-nos conta da 

evolução do sistema educativo britânico e das grandes reformas introduzidas 

por Thatcher, em relação às quais é bastante crítico por entender serem elas 

responsáveis pela destruição de uma boa parte dos ideais de autonomia dos 

professores. Segundo ele, o ensino, reduzido desde essa época a um ensino 

de destrezas, de frequência de reuniões e de supervisão inspectiva, conduziu a 

que o professor fosse progressivamente transformado num trabalhador de 

educação. 

 Parece pois contraditório haver um movimento pró-narrativas, não o 

sendo, contudo. De acordo com Goodson (1995), o foco das histórias dos 

professores no que é pessoal e prático significa o abdicar de falar em questões 

políticas e sociais. Falando/escrevendo desse modo, o professor perde a sua 

voz que, motivada por histórias pessoais e práticas, nada mais consegue ser 

do que a voz da competência técnica e do isolamento prático. Estando as 

histórias a ser encorajadas numa altura em que cada vez mais os professores 

vêem o seu trabalho ser prescrito, interrogado e avaliado, parece surgir aqui 

um paradoxo de dois movimentos correndo em direcções diferentes 

(Goodson,1995, p. 62). Na verdade, pode não ser assim e os dois movimentos 

podem ter o papel de estreitar  a área em que o professor actua e se 

movimenta profissionalmente. Goodson (op. cit.) considera ser este um dos 

paradoxos do pós-modernismo e admite que esta inclinação para as histórias 

surge num tempo desadequado. 

 De acordo com ele, promover as histórias e as narrativas, sem qualquer 

análise das estruturas que as envolvem e dos sistemas educativos que com 

elas coexistem, pode ter o efeito perverso de retirar os professores do 

panorama, aparentemente com as melhores intenções. As narrativas formariam 

nesse caso uma coligação não-intencional, mas envenenada com as forças 

que divorciam o professor do conhecimento político. Seria um fim infeliz para 

um movimento que abraçou o objectivo de emancipação do professor. 
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 Para que estes presságios negativos não se venham a verificar, parece-

nos que as vidas dos professores deverão ser estudadas num contexto social 

completo, procurando-se alternativas para ajudar a levantar as suas vozes. 

 Segundo Goodson (1995) “we need to look at the full context in which 

teacher’s practice is negociated, not just at interaction and implementation on 

within the classroom” (op. cit., p. 55). 

 A chamada de atenção que este autor nos faz direcciona-nos no sentido 

da globalidade dos contextos em que se movem os professores, numa 

perspectiva de formação ecológica (Alarcão e Sá-Chaves, 1995), lembrando-

nos que não é só a sala de aula que importa. 

 Pelo acima mencionado cabe à supervisão promover essa formação. 

Mas disso falaremos no ponto seguinte. 

  
3.3  A SUPERVISÃO 

 

3.3.1 Conceitos de Supervisão 
 

We consider the task of supervision to be teaching teachers how to teach (in 

which working with teachers as people is a significant subfunction), and 

professional leadership in reformulating public education – more specifically its 

curricullum, its teaching and its forms (Mosher e Purple, 1972, p 3). 

 

 Esta definição que Mosher e Purple nos proporcionam sobre o processo 

supervisivo mantém-se ainda actualizada, apesar da distância temporal a que 

se encontra de nós. 

 Ensinar os professores a ensinar, não esquecendo a dimensão pessoal 

dessa aprendizagem e assumir uma liderança profissional que permita 

contribuir para reformular os currículos e o ensino, são as duas vertentes tidas 

aqui como fundamentais na função do supervisor. No entanto, o esforço de 

síntese contido em qualquer definição dificulta por vezes a explicitação de 

todas as dimensões, por isso, não é obvio neste caso que conceito de ensino 
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está subjacente, nem que competências intermédias permitem ao supervisor 

chegar à liderança a nível do curriculum e da educação em geral. 

 Contudo, estas nossas dúvidas dissipam-se quando os autores nos 

afirmam que as características pessoais do professor afectam a forma como 

ele ensina e a forma como os alunos aprendem, devendo o supervisor ter em 

linha de conta o poderoso efeito da personalidade do professor e o modo como 

se relaciona com as crianças – situamo-nos aqui claramente numa perspectiva 

humanista Rogeriana. 

 Sobre a outra vertente da supervisão, a liderança na reformulação do 

curriculo, os autores pensam que, sendo a Educação um problema tão 

complexo, são necessárias novas perspectivas e um saber-fazer para melhorar 

todo o sistema, cabendo estes procedimentos aos supervisores. 

 O facto de se valorizar mais uma ou outra vertente da supervisão, 

projecta-nos para duas tradições diferentes, a democrática e a científica que 

Mosher e Purple (1972) caracterizaram. 

 Na abordagem científica da supervisão, a ênfase coloca-se na 

investigação empírica e na eficácia administrativa (op. cit.). Acredita-se que se 

pode medir objectivamente o comportamento do professor, controlá-lo e 

conduzi-lo até à optimização total. Pretende-se construir uma ciência do ensino 

através da aplicação de questionários e estudos analíticos. Os supervisores 

assumem que devem encorajar e conduzir a investigação, devolvendo aos 

professores as suas interpretações para que eles possam melhorar o ensino. A 

par da investigação enfatiza-se a eficácia administrativa e a organização, para 

que a ordem e estabilidade sejam apanágio das Escolas. Os professores são 

considerados nesta abordagem como especialistas da prática, dispostos a 

aplicar as “leis” e os métodos dos supervisores. 

 A supervisão democrática surge como reacção às funções de avaliação 

e inspecção da supervisão científica e baseando-se na Educação Progressista 

(Dewey, 1910) enfatiza a dignidade do professor como indivíduo (Mosher e 

Purple, 1972, p.16). A supervisão é vista nesta abordagem como “guia” e 

assenta em três princípios básicos: 

 
1) a integridade do professor como indivíduo tem de ser protegida; 

2) a supervisão deve ter como objectivo fazer emergir o talento do professor; 
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3) as técnicas de supervisão devem acentuar a amizade, a afectividade e a 

liderança como uma responsabilidade partilhada; devem propiciar o envolvimento 

total nas questões educativas, favorecendo a solidariedade entre os professores e 

evitando ameaças e inseguranças (op. cit., p.17). 

 

Representando estas duas correntes supervisivas diferentes pontos de 

vista dos autores, os papéis da inspecção, avaliação, desenvolvimento do 

curriculo e desenvolvimento profissional alteram-se radicalmente, quer nos 

situemos numa ou noutra. 

No caso da supervisão científica assume particular relevo a avaliação 

dos professores realizada através de acções inspectivas. A supervisão 

começa, por isso, por ser conotada com inspecção até 1920 nos Estados 

Unidos e a dificuldade em libertar-se dessa conotação chega até aos nossos 

dias. A assunção de que os clientes da supervisão são os alunos, sendo 

necessário defendê-los de maus professores, legitima na altura esta função 

avaliativa-inspectiva do papel do supervisor a assim permanece até cerca de 

1970. Mosher e Purple confirmam-no dizendo “to read about supervision in 

1920 is to read about supervision in 1970” (op. cit., p. 14). No entanto, os 

autores admitem que a supervisão está a mudar e a assumir novas funções, 

como a de chamar a si responsabilidades no desenvolvimento do professor 

sem se centrar demasiado na avaliação do seu desempenho. As razões que 

fundamentam esta opção prendem-se com o facto de se considerar o professor 

como chave da Educação e acreditar totalmente nas suas capacidades e 

talento, passíveis de se desenvolverem com a ajuda do supervisor. 

Com efeito, o supervisor deve trabalhar no sentido de derrubar as 

barreiras, inibições, dúvidas e inseguranças que se coloquem aos professores 

e contribuir para a construção de um clima amigável, facilitando 

simultaneamente o acesso a recursos materiais, como livros, filmes e outros. 

Invocando extensa investigação feita em várias áreas, a revelar a 

existência de correlações entre as relações interpessoais que se estabelecem 

entre supervisor e formandos e o desempenho destes, Mosher e Purple (1972) 

admitem a importância da relação pessoal no processo formativo. 

Os autores falam-nos ainda de uma supervisão centrada no 

desenvolvimento curricular, colocando-se aqui a tónica nos materiais e 
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conteúdos da instrução e considerando a possibilidade de interferência directa 

entre as mudanças no curriculo e as mudanças nos professores como 

profissionais. Envolver os professores na produção de materiais e na sua 

implementação significa mudar as práticas e interferir, por isso mesmo, no 

desenvolvimento do professor como indivíduo. 

Enquanto que nos Estados Unidos a literatura sobre supervisão de 

professores começa a surgir por volta de 1960, em Portugal só em 1974 

constatamos a primeira utilização do termo supervisão na revista “O Professor” 

de Fevereiro de 1974. Não significa isto que não existisse a prática da 

supervisão como orientação pedagógica dos professores, nos antigos estágios 

clássicos. De facto, o que emerge em 1974 não é um processo novo, mas uma 

designação até aí inexistente. Só bastante mais tarde, na década seguinte, o 

conceito adquire outros contornos e se começa a impor através da publicação 

de obras que o incluem no título, das quais destacamos “A Supervisão da 

Prática Pedagógica – Uma Perspectiva de Desenvolvimento e Aprendizagem” 

de Alarcão e Tavares (1987), por constituir um marco importantíssimo no 

panorama nacional. 

Ainda na década de oitenta, iniciam-se os primeiros mestrados e a 

supervisão é finalmente reconhecida como área de investigação assumida na 

lei, mas a oferta de formação especializada neste ramo do saber continua 

manifestamente insuficiente. Deste facto, decorre uma pluralidade de práticas 

da supervisão em que a diversidade não é necessariamente sintoma de 

riqueza metodológica ou de opção fundamentada. 

 

3.3.2   Os Cenários de Supervisão 

 
Na verdade, vários são os cenários (Alarcão e Tavares, 1987) ao nosso 

dispor e se, por um lado, os atravessa um eixo histórico-longitudinal, 

remetendo cada um deles para um período de tempo específico, por outro, 

nada impede os supervisores de chamarem a si abordagens menos 

consentâneas com a evolução das sociedades actuais, remetendo-se e 

remetendo os professores que formam a um viver descompassado da 

realidade. 
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São seis os cenários identificados por Alarcão e Tavares (1987) que vêm 

posteriormente a ser aumentados, como adiante damos conta: cenário de 

imitação artesã, cenário da descoberta guiada, cenário behaviorista, cenário 

clínico, cenário psicopedagógico e cenário pessoalista. 

O cenário da imitação artesã coloca o aprendiz a observar o mestre e a 

praticar com ele. Assume-se que este mestre é um bom modelo capaz de 

transmitir a sua arte, tal como um “artífice medieval a ser moldado pelo artesão 

e a ser através dele socializado” (op. cit., p. 20).  

Assentando na crença de que um bom professor constitui um bom 

modelo, procura perpetuar-se essa crença e as suas consequências. 

Contudo, a investigação que por volta de 1960 começa a questionar os 

trabalhos feitos sobre a sala de aula sem a ela ter acesso (Abrantes, 1996), 

questiona igualmente este conceito de bom professor e passa a centrar as 

suas preocupações primeiras  na explicação do processo de aprendizagem. 

O cenário da descoberta guiada contempla o modo como aprendem os 

alunos, quando aprendem e porquê. Estas passam a ser interrogações que os 

investigadores pretendem ver respondidas através de estudos que entram em 

linha de conta com diferentes variáveis, transpondo a porta da sala de aula. 

A crença no bom modelo de professor é ultrapassada pela crença nos 

bons métodos de ensino. Ao futuro professor deve ser proporcionada a 

oportunidade de conhecer esses métodos, quer através da teoria, quer da 

observação de práticas diversificadas de professores experientes. 

Guiado deste modo pelos seus formadores poderá descobrir que método 

se adapta aos seus alunos e a si próprio. Estamos perante um cenário de 

descoberta guiada (op. cit., p. 20) cujo principal obstáculo é a integração entre 

teoria e prática, velho problema que, tendo preocupado Dewey no início do 

século XX, continua ainda no início deste século, cem anos volvidos, a fazer 

parte da agenda dos investigadores de educação. 

Em consonância com as atitudes positivistas e crenças em tudo o que é 

racional e técnico surge o cenário behaviorista com fortes marcas em gerações 

de professores. A técnica de micro-ensino que continua a ter adeptos ao nível 

da formação de professores de disciplinas mais comportamentalistas como, por 

exemplo, a Educação Física (Petrica, 1997), afirma-se na época como solução 

para os problemas dos estagiários. 
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Acredita-se no poder formativo do treino de competências, identificadas 

estas como indispensáveis ao perfil de um bom professor. Acredita-se que 

isolando essas competências, treinando-as e fornecendo feedback é possível 

levar o candidato a professor a atingir níveis aceitáveis de perfeição. Estamos 

num tempo de certezas na investigação quantitativa e segurança no 

conhecimento vigente. O positivismo conhece então a sua época de ouro. A 

criação de contextos artificiais com poucos alunos e pouco tempo de aula 

facilitam a aplicação de técnicas e estratégias de ensino que são gravadas em 

vídeo para posterior análise e repetição num outro contexto igualmente 

artificial. 

Esta linearidade da formação impõe-se com alguma facilidade, talvez 

pelo seu carácter organizado, arrumado e aparentemente objectivo, 

materializado nas grelhas de avaliação “parametrizadas pelo critério das 

competências previamente identificadas” (Alarcão, 2001, p. 24). 

Num tempo e num espaço mais ou menos simultâneo, porque falamos 

ainda dos Estados Unidos e de meados do século passado, surge o cenário 

clínico desenvolvido por Cogan, Goldhammer e Anderson na Universidade de 

Harvard. Coloca-se aqui, pela primeira vez de forma consciente e declarada, o 

formando no centro dos acontecimentos, deixando ao supervisor um papel 

mais periférico. 

 Conceitos como colaboração, ajuda, dinamismo do professor vêm ao de 

cima como fundamentais. O processo de formação desenrola-se em ciclos, que 

para Cogan são oito e para Goldhammer apenas cinco, percorrendo em 

qualquer dos casos um eixo horizontal entre o primeiro encontro e a análise do 

ciclo de supervisão. 

“Com a abordagem clínica abre-se caminho à dimensão contextualizada 

do saber, não obstante a manutenção da inquestionabilidade do conhecimento 

resultante da investigação científica” (Alarcão, 2001, p. 24). 

O centro dos acontecimentos é a sala de aula e o desenvolvimento 

profissional dos professores encontra-se limitado a esse espaço. 

Assumem particular importância as relações supervisor / supervisado, 

sendo necessário que “se estabeleça entre o professor e o supervisor  uma 

relação de trabalho isenta de tensões e baseada numa confiança sólida e 
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fiável, pois só deste modo será possível que o professor confie ao supervisor 

as suas preocupações e dificuldades” (Alarcão, 2001, p. 28). 

Trata-se nesta abordagem de centrar todo o processo nas pessoas, mas 

também nas tarefas, admitindo claramente a influência de perspectivas 

humanistas de autores como Combs (Combs et al., 1974)  e Rogers (1970). 

Na opinião de Cogan (1973) algumas das condições essenciais a uma 

relação de ajuda na supervisão clínica são a confiança, a franqueza, a 

capacidade de ouvir sem julgar e de apoiar, assumindo particular relevo a 

personalidade do supervisor. 

 Ainda segundo Cogan (1973)  “a personalidade e o comportamento 

habitual do supervisor são variáveis muito importantes que influenciam a 

eficácia da sua acção” (op. cit., p.53). 

A definição de cenário clínico prende-se com a individualização dos 

objectivos dos formandos e a aproximação do supervisor ao seu self 

reconhecendo-se que os comportamentos que emergem na sala de aula 

resultam deste self visto na globalidade. 

Torna-se por isso imprescindível uma proximidade do supervisor com a 

história de vida académica do supervisado e das percepções que ele tem sobre 

a profissão, sobre si próprio, sobre os objectivos primordiais da Educação e os 

métodos preferidos (Cogan, 1973). 

Percorrendo com Alarcão e Tavares (1987, 2003) os diversos cenários 

de supervisão identificados, encontramo-nos perante o que Stones (1984, 

citado em Alarcão e Tavares 1987, 2003) defende, assente num princípio de 

que fazer supervisão é ensinar os professores a ensinar e que o autor 

denomina de cenário psicopedagógico. 

Esta designação prende-se com o facto de Stones ter apoiado a sua 

teoria de ensino num corpo de conhecimentos derivado da psicologia do 

desenvolvimento e da aprendizagem e de essa teoria ser comum a dois 

mundos que se relacionam: 
a) “o mundo da relação de ensino/aprendizagem que se estabelece entre o 

supervisor e o professor; 

b) o mundo da relação de ensino/aprendizagem que existe entre o professor e 

os seus alunos” (Alarcão e Tavares, 2003,  p. 28,29). 
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Vieira (1993) alarga um pouco os limites destes mundos estendendo-os 

até aos formadores de supervisores e apresentando-nos uma cadeia de 

formação que aí se inicia para terminar no aluno do ensino básico ou 

secundário. 

Também o cenário de Stones (1984, citado em Alarcão e Tavares. 1987, 

2003), à semelhança do clínico, se desenrola por etapas que são faseadas, 

incluindo momentos de planificação, interacção e avaliação. 

Alarcão considera que na perspectiva de Stones “o objectivo final do 

processo de ensino/aprendizagem reside no desenvolvimento da capacidade 

de resolver problemas e tomar decisões conscientes que permitam uma 

adaptação e acomodação às exigências da vida e do meio ambiente” (Alarcão 

e Tavares, 2003, p. 29). 

Existe assim um paralelismo entre o processo de ensino/aprendizagem e 

o de aprender a ensinar, que apenas diverge no tipo de relacionamento entre 

os vários intervenientes, tratando-se, no primeiro caso, de uma relação adulto/ 

criança ou adolescente e, no segundo, uma relação igualitária entre adultos, 

com reflexos nos discursos e nas relações de poder entre os interlocutores, de 

acordo com os seus papéis. 

Tal como noutras abordagens, retoma-se nesta a relação teoria/prática. 

Segundo Alarcão e Tavares (2003) “a teoria informa a prática pedagógica e 

esta, por sua vez, ilumina os quadros teóricos porque exige um 

aprofundamento cada vez maior e uma observação cada vez mais fina” (op. 

cit., p. 31). Verifica-se assim uma relação dialéctica entre ambas, 

abandonando-se a visão tradicional de supremacia da teoria sobre a prática. 

Algumas investigações da década de setenta, no âmbito da Psicologia e 

das Ciências da Educação, acentuam a importância do ser humano no 

desenvolvimento das suas próprias competências. Considera-se a relevância 

de sinergias internas nos processos de crescimento que geram as acções 

exteriores e os quadros teóricos que as enformam. Difunde-se deste modo uma 

visão humanista da formação de professores que corresponde nesta 

arrumação académica ao cenário pessoalista. 

Alguns estudos confirmam uma relação directa entre crescimento 

pessoal e profissional (Hunt e Joyce, 1967; Murphy e Brown, 1970; Oja, 1981, 

Parker, 1983 e Thies-Sprinthall, 1980, citados em Alarcão, 2003), conclusão 
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que é posteriormente posta em causa por Ralha-Simões (1995) que, na sua 

tese de doutoramento, revela que nem sempre o crescimento pessoal e 

profissional caminham lado a lado. 

Verifica-se, pois, que cada caso é um caso diferente no que concerne à 

formação, interessando por isso que se criem contextos favoráveis, tanto ao 

desenvolvimento pessoal, como profissional de cada interveniente. 

Também as percepções e opiniões que cada ser humano tem sobre as 

suas próprias vivências assumem particular relevo no seu crescimento, sendo 

o auto-conhecimento “a pedra angular para o desenvolvimento psicológico e 

profissional do professor” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 34). 

Distanciamo-nos nos cenários reflexivo e ecológico de qualquer visão 

mais tecnicista dos processos de aprender a ensinar, antecipando 

provavelmente uma viragem significativa nos discursos  do final do século XX e 

princípio do século XXI. Neste processo de viragem, encontramo-nos 

confrontados com a filosofia Deweyiana já abordada e que retomamos agora 

para caracterizar dois outros cenários: 

1) o reflexivo 

2) o ecológico. 

No primeiro caso, limitamo-nos a recordar uma vez mais  Schön que se 

inspirou em Dewey para desenvolver a sua epistemologia da prática, os 

diferentes tipos de reflexão e as estratégias para a formação de professores: 

- experimentação em conjunto 

- demonstração acompanhada de reflexão 

- experiência multifacetada. 

Continua, no entanto, a ser uma abordagem cujo palco principal é a sala 

de aula. Contudo, o aprofundamento desta abordagem no panorama 

português, leva-nos ao cenário ecológico (Alarcão e Sá-Chaves, 1994) que, 

inspirado também na teoria do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner, 

ousa transpor as paredes da sala de aula na procura de um processo de 

formação mais abrangente e mais consentâneo com as exigências que se 

deparam actualmente aos professores.    

Caracteriza a supervisão ecológica o facto do desenvolvimento 

profissional ocorrer na interacção entre os contextos nos quais o formando se 

encontra envolvido, sejam eles a nível micro ou macro. Entre a vida de aluno e 
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a de professor ou futuro professor, ocorrem alterações que contribuem para o 

seu crescimento. Nada nem ninguém que com o formando interaja é excluído 

de interferir no seu desenvolvimento profissional. 

Colocado no centro, o aluno formando capta ondas formativas das 

crianças, dos colegas, dos formadores (micro–sistema) mas também da 

comunidade, das famílias, dos colegas de outras escolas (exosistema) e, 

ainda, das ideologias dominantes e atitudes prevalecentes (macro-sistema). 

Simultaneamente, o mesmo formando reage a essas influências deixando 

nalguns dos sistemas a sua própria marca. Por sua vez, os diferentes sistemas 

são permeáveis entre si (mesosistema), resultando dessa permeabilidade 

maior riqueza de situações que constituem mais valia para os formandos. 

A intrincada teia de relações que se estabelecem neste cenário assenta 

em díades “caracterizadas por marcas de reciprocidade, equilíbrio de poder e 

relação afectiva” (Alarcão e Sá-Chaves, 1994, p. 212, 213). Estas díades 

assumem por vezes a forma de sistema N+2 quando outros elementos fazem 

sentir a sua influência. É o caso dos grupos de estágio com vários elementos, 

ou mesmo da tríade supervisor, cooperante, estagiário (Alarcão e Sá-Chaves, 

1994). 

Trata-se de uma abordagem em que o próprio formando constrói o seu 

conhecimento ajudado pelo supervisor que, na sua função de organizador e 

gestor de contextos, lhe propicia tarefas diferenciadas e experiências 

enriquecedoras para o seu desenvolvimento pessoal e profissional (Alarcão, 

2001, Alarcão e Tavares, 2003). 

As múltiplas possibilidades facultadas por este cenário permitem que ele 

possa ser, em simultâneo, pano de fundo da formação inicial, da formação 

contínua e da formação das instituições (Alarcão e Tavares, 2003). Acentua a 

relevância dos contextos e a socialização dos intervenientes como um 

processo “ecológico, inacabado, dependente das capacidades das pessoas e 

das potencialidades do meio, construtor do saber-fazer profissional e do saber 

estar, viver e conviver com os outros” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 39). 

A complexidade da formação de futuros profissionais e os consequentes 

procedimentos supervisivos justificam o aparecimento de cenários tão 

diversificados como os que temos vindo a expor. 
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Na procura incessante de respostas mais adequadas à complexidade 

dos factos, Sá-Chaves (1994) propõe-nos uma outra designação - a de um 

cenário de supervisão não-standard  que:  

 
tentando ultrapassar as dicotomias teoria-prática, acção-conhecimento, saber e 

saber-fazer, saber-fazer e saber-ser, ensinar-aprender, treino-formação e 

investigação-acção, revele tendências sistémicas, globalizantes, ecológicas, 

contextualizadas, interpretativas e integradoras e articule o particular e o geral 

através de configurações que embora típicas, sejam suficientemente flexíveis e 

reorganizáveis para permitirem integrar o singular no múltiplo, o particular no 

geral, o local no universal, o individual no colectivo” (Alarcão, 1997, p. 263). 

 

No contexto americano, Duncan Waite teorizou sobre um outro cenário - 

o dialógico - no qual o autor (1995, 1997) defende uma abordagem baseada 

em relações de poder equilibradas entre supervisores e formandos. 

Descentrando a atenção do desempenho do professor na sala de aula 

para a focalizar nos contextos discursivos entre supervisores e professores, o 

autor admite que a verdadeira aprendizagem acontece dentro do aluno, 

socorrendo-se este de ferramentas como a inteligência, a intuição, a 

sensibilidade e o senso-comum (Waite, 1997). 

Alarcão (2001) chama dialogante a este cenário porque “é por meio da 

verbalização que se estabelecem as ligações entre os vários contextos 

funcionando a linguagem como amplificadora da capacidade cognitiva (Alarcão, 

2001, p. 28). 

Waite (1995) sofreu influências da teoria dialógica de Bakhtin  que 

explica o modo como as palavras mediatizam a compreensão dos 

acontecimentos e se constituem em discursos autoritários ou discursos internos 

persuasivos, contribuindo em qualquer dos casos para o desenvolvimento de 

uma consciência ideológica do ser humano. O autor valoriza a voz dos 

professores e o poder que deve ser partilhado entre eles e os seus 

supervisores. Apenas numa relação supervisiva com estas características é 

possível ajudar a construir o self dos formandos, sem atitudes paternalistas. 

Considerando esta abordagem uma alternativa libertadora relativamente às que 

denomina de tradicionais e que assentam nos ciclos de pré-conferência, 
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observação e pós-conferência, Waite  afirma “if the goals of supervision and 

supervisory conferences include teacher reflection, participation, empowerment 

and change, then we ought to seek alternatives to the traditional supervision 

pre-conference , observation, post-conference ritual” (1995, p. 120). 

Esta alternativa de Waite (op. cit.) recai na análise dos discursos entre 

professores e formadores, nos quais emergem os seus pensamentos, teorias e 

crenças, procurando-se a interpretação dos fenómenos educativos através 

deles. 

A supervisão é situacional (Alarcão e Tavares, 2003) acentuando traços 

do cenário pessoalista e desenvolvimentista. Segundo Waite a supervisão é 

uma actividade verdadeiramente humana e humanizada por isso ele sugere 

“several approaches which (...) will make supervision even more human, more 

just and more equitable because supervision (...) should be about the project of 

liberating human beings, not subjugating them as in the past” (1995, p. 141). 

Percepcionamos neste cenário proposto por Waite (1995) pontos de 

contacto com a teoria de Smyth (1989), de acordo com a qual os professores 

devem ser capazes dum processo de emancipação individual através da 

reflexão e encontramos nele alguns traços identitários do pós-modernismo. 

Duncan Waite (1997) acredita que os mecanismos de comunicação 

entre os intervenientes na Escola e na supervisão devem ser reorganizados, 

por forma a criar ambientes que se afirmem como “comunidades auto-dirigidas, 

auto-organizadas, auto-correctoras e auto-controladas” (op. cit., p. 242). 

Defende-se a supervisão dialógica como elemento essencial no processo de 

reflexão e crescimento dos seus intervenientes. 

Neste processo, o crescimento dos supervisores pode manifestar-se 

através de práticas discursivas diferentes, resultantes de uma meta-reflexão 

propiciada pelo confronto com os próprios discursos em contexto de 

supervisão. 

O profundo respeito pelo outro e uma dinâmica autêntica na 

compreensão dos seus pontos de vista são pedras basilares nesta abordagem 

(Waite, 1997). Desafia-se, segundo o autor, o princípio de uma solidariedade 

simétrica, conceito que pede emprestado a Scollon e Scollon (1995, citado em 

Waite, 1997). Nesta simetria relacional afigura-se como estratégia possível e 

desejável uma troca de papéis entre supervisores e supervisados, 
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experimentando-se a observação, recolha de dados e consequente análise, de 

ambos os prismas, o que permite visões multifacetadas dos fenómenos. 

Este cenário, de certo modo integrador porque admite influências 

sociológicas, antropológicas, linguísticas, para além da teoria Bakhtiniana já 

referida, é contudo distinto do cenário integrador de Alarcão e Tavares (1987, 

2003) por este apontar para a interpenetração de todos os cenários descritos 

numa perspectiva que Sá-Chaves (1994) descreve como “integrativa e 

conciliadora das múltiplas dimensões e níveis com que os actos de supervisão, 

enquanto actos de ensino, se configuram de forma eficaz e não mutilante” (op. 

cit., p. 170). 

O cenário dialógico decorre da integração conceptual das disciplinas que 

referimos atrás, fazendo da comunicação e da análise crítica dos discursos 

supervisivos a estratégia privilegiada, enquanto que o cenário integrador busca 

nos outros os seus pontos fortes, quer estes sejam ao nível conceptual ou 

práxico e constitui-se como possibilidade que “sintetiza de forma convergente 

uma imensa diversidade de olhares só aparentemente divergentes, porque o 

são nos seus pontos de partida, não o sendo nos seus pontos de chegada” 

(Sá-Chaves, 1994, p. 170). 

Deixamos aqui apenas um breve apontamento sobre o conceito de 

supervisão de que Alarcão e Tavares (2003) nos dão conta, considerando que 

existem novas tendências supervisivas que atribuem ao supervisor a função de 

líder de comunidades aprendentes. Os autores afirmam que “se tomou 

consciência de que o desenvolvimento humano, individual e colectivo, é a 

pedra de toque para o desenvolvimento organizacional” (op. cit., p. 153), 

tornando-se um imperativo redefinir a supervisão e as funções do supervisor.  

Também Oliveira (2003) e Paixão (2005) consideram pertinente esta 

perspectiva. Sendo os grupos constituídos por supervisores e estagiários 

importantes no seio das comunidades aprendentes, bem como os discursos 

partilhados e as questões neles inseridas, parece-nos que o seu papel pode 

ser determinante no desenvolvimento pessoal e profissional de todos os 

membros da comunidade a que pertencem. Como Alarcão (2001) defende 

poder-se-á reconceptualizar o conceito de supervisor para que ele surja como 

“líder ou facilitador de comunidades aprendentes no contexto de uma escola 



 121
 

 

que, ao pensar-se, constrói o seu futuro e qualifica os seus membros (op. cit., 

p. 19). 

 

3.3.3  Papéis Desempenhados pelo Supervisor 

  
Sendo a supervisão de professores, na dimensão que o nosso estudo 

contempla, uma actividade que implica trocas relacionais humanas bastante 

intensas, importante se nos afigura debruçarmo-nos sobre o papel dos 

supervisores na gestão das interacções com os respectivos formandos. 

Valverde (1982) considera que, se a maior preocupação dos 

supervisores é ajudarem os professores para que estes, por sua vez, ajudem 

os seus alunos, parece natural que se dedique alguma atenção ao seu próprio 

desenvolvimento profissional. Este crescimento tanto pode ser fruto de auto-

aprendizagens como de aprendizagens conjuntas, considerando Valverde 

(1982) que um supervisor “who adopts the concept and practice of self-learning 

for professional growth becomes (...) a self-evolving supervisor” (op. cit., p. 81). 

Numa análise comparativa entre a profissão de supervisor e a de 

médico, o autor acentua a vertente de auto-aprendizagem e de auto-recurso 

privilegiado, dada a posição que uns e outros ocupam no sistema social e que 

lhes permite o acesso a materiais que facilitam contactos e viagens 

prospectivamente enriquecedoras. Para que estes recursos possam ser 

potenciados, os supervisores têm de assumir responsavelmente o seu 

crescimento profissional e abandonar definitivamente a crença de que são 

apenas vendedores de formação. 

Na opinião do autor, os supervisores “must expand the seller role to 

include the invester role-that is, take advange of their own expertness in order 

to enhance their own capabilities” (op. cit., p. 85). 

Pondo a tónica nas relações interpessoais, Afonso e Goldsberry (1982) 

defendem a existência de relações de paridade entre professores e 

supervisores como propiciadora do desenvolvimento profissional de ambos. 

Segundo eles, quando os professores e os supervisores identificam problemas 

conjuntamente e interagem e decidem libertos de formalidades relacionais, as 

mudanças que podem emergir desta acção conjunta influenciam positivamente 
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os alunos. Defende-se um relacionamento baseado no envolvimento mútuo e 

longe da autoridade tradicional de uns em relação aos outros. 

Estes autores (op. cit.) confessam que têm lutado para fazer do 

supervisor “a colleague of teachers rather than an autority figure, thus reducing 

the potencial effectiveness and power of supervision” (1982, p. 94). 

A propósito da formação imprescindível aos supervisores, Valverde 

(1982) que defende a máxima Supervisor teach thyself (op. cit., p. 84) 

considera que existem quatro actividades de aprendizagem adequadas a esta 

situação: 
1) “Reflexão 

2) Exploração 

3) Estimulação 

4) Experiência” (op. cit., p. 84). 

A reflexão deve ser aqui entendida como periódica, construtiva, 

formativa e deliberada. A exploração, como actividade de aprendizagem, inclui 

a localização, recolha e selecção de recursos quer seja através da leitura, da 

observação ou de outros meios. De seguida surge-nos a estimulação que 

poderíamos definir por motivação para continuar, tanto ao nível do interesse 

como do desempenho. Finalmente, a experiência permite crescer 

profissionalmente a partir de novas tarefas que se implementam e das quais se 

retiram as correspondentes ilações. 

Como constatamos, a primeira e a terceira actividades são mais 

passivas, enquanto que a segunda e a quarta implicam acção da parte do 

sujeito, no entanto todas são importantes e contribuem para o mesmo fim, o 

desenvolvimento profissional dos supervisores. 

O autor aconselha a que se siga a sequência apresentada, embora não 

seja absolutamente fundamental que tal aconteça. 

O que nos parece verdadeiramente importante para que estas 

actividades de aprendizagem possam ser efectuadas é a disponibilização de 

tempo que elas requerem. 

Valverde (1982) fala-nos, para além dos constrangimentos de tempo, em 

reorganização das instituições e autonomia dos supervisores para 

determinarem como, com quem e quando pretendem envolver-se para 

crescerem profissionalmente. 
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Como sabemos, os supervisores são apenas um dos elementos de uma 

cadeia de formação (Vieira, 1992) com implicações verticais em toda a 

engrenagem. 

Confirmando estas opiniões, Sergiovanni (1982) junta a sua voz à de 

Wiles (1967), acentuando que o papel do supervisor é sobretudo ajudar os 

outros e aceitá-los, uma vez que, quando os indivíduos se valorizam entre si, 

crescem através das interacções estabelecidas e, desse modo, criam um clima 

emocional favorável às aprendizagens dos pequenos alunos. 

Os autores defendem o papel do supervisor  como “supporting, assisting, 

and sharing rather than directing” (1982, p. 109). 

Também Glickman (1985; Glickman et al, 2004) se debruçou sobre os 

diferentes papéis do supervisor, acreditando que os professores em formação 

se encontram em estádios de desenvolvimento diferentes uns dos outros, o 

que projecta a acção do supervisor para três fases de intervenção distintas: 

1) Diagnóstico; 

2) Táctica;  

3) Estratégica. 

Na primeira, o supervisor detecta o nível de desenvolvimento em que o 

formando se encontra, considerando três possibilidades: 

a) o caso dos professores ou candidatos a professor muito centrados 

em si próprios e nas acções imediatas, com fortes resistências à 

mudança. 

b) o grupo dos que possuem já alguns conhecimentos que lhes 

permitem identificar dificuldades sentidas tanto por si próprios como 

pelos alunos, mas não conseguem ainda encontrar soluções para os 

problemas que se lhes deparam. 

c) o conjunto dos formandos que identifica claramente as necessidades 

dos alunos e está motivado para aplicar novas experiências à sua 

prática lectiva. 

Identificada a fase em que o formando se encontra, importa seleccionar 

o tipo de ajuda e priorizar soluções (Ribeiro, 1996). 

Na fase táctica o supervisor reflecte sobre a abordagem que deve fazer 

ao professor, como ajudá-lo, que estratégias se afiguram mais eficazes para 

cada caso concreto e que tipo de interacção deve privilegiar. 
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Na fase estratégica, Glickman (1985) considera importante que os 

supervisores exponham os formandos a situações novas, para deste modo 

estimularem a sua competência para resolver problemas. Admite ainda o 

envolvimento entre professores com diferentes níveis de desenvolvimento 

cognitivo em reuniões de trabalho conjuntas, para que aqueles que se 

encontram numa fase mais elementar possam beneficiar através de trocas 

conceptuais e experienciais com o contacto dos que atingiram já um nível de 

abstracção mais elevado. 

Deste modo, a autonomia é estimulada, a dependência do supervisor 

reduzida e a capacidade decisória dos professores potenciada. 

A abordagem desenvolvimentista da supervisão que Glickman (1985; 

Glickman et al, 2004) defende, implica conhecimentos teóricos, científicos e 

humanos capazes de mobilizar uma formação consequente, ajustada a cada 

realidade individual, projectando-nos de certa forma para o que Sá-Chaves 

(1998) veio a apelidar de Supervisão não-standard (cf. cenários de supervisão). 

A tónica nas destrezas interpessoais que Glickman (1985) atribui ao 

processo de supervisão, levam-no a identificar dez categorias que na prática 

definem três estilos diferentes de supervisor, consoante a ênfase dada a uma 

ou outra destreza. Falamos de supervisores não-directivos, directivos e 

colaborativos que no desempenho do seu papel prestam atenção, clarificam, 

encorajam, servem de espelho, dão opiniões, ajudam a encontrar soluções, 

negoceiam, orientam, estabelecem critérios e condicionam. 

A verbalização destas atitudes remete-nos para supervisores diferentes 

uns dos outros ou para um mesmo supervisor que, em função do diagnóstico 

feito ao supervisado, adopta estilos diferentes em momentos diferentes do 

processo e, certamente, usam questões diferenciadas. Deste modo, um 

supervisor não-directivo presta atenção ao supervisado, sabe ouvi-lo e 

observá-lo atentamente, encorajando-o quando necessário e pedindo 

clarificação de alguns aspectos. Serve-lhe um pouco de espelho, mas inibe-se 

de dar muitas opiniões e soluções, deixando-o mais por sua conta, enquanto 

que um supervisor com atitudes directivas orienta explicitamente e condiciona a 

acção do outro, estabelecendo-lhe critérios. 

No caso de um supervisor colaborativo, a negociação de sentidos e 

soluções para os problemas prevalecem sobre as outras categorias de 
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destrezas interpessoais. A este propósito, Alarcão e Tavares (1987, 2003) 

afirmam que:  

 
temos de admitir que os professores não podem ser tratados todos da mesma 

maneira e que uns podem necessitar de um tratamento mais directivo do que 

outros ou de um tratamento mais directivo numa determinada fase do seu 

desenvolvimento profissional” (2003, p. 78). 

 

Defensora da mesma perspectiva, Ribeiro (1996) considera que “existe 

uma finalidade comum às diferentes estratégias (não-directivas, colaborativas e 

directivas) que devem ser utilizadas de acordo com o grau de desenvolvimento 

do formando” (op. cit., p. 86). 

Alarcão e Tavares (2003), tal como Glickman (1985), alertam-nos para o 

facto das estratégias de colaboração só serem possíveis num processo 

supervisivo “quando existe uma base de real igualdade e de aceitação de 

ambas as partes; de outro modo, a relação de colaboração não passa de uma 

falsa democracia com sujeição ao poder do mais forte” (2003, p. 79). Este 

equilíbrio de poderes preocupa também Waite (1995) que, partindo da análise 

dos discursos das conferências de supervisão, considera que os professores-

formandos desempenham papéis passivos, colaborativos ou adversativos que 

decorrem das atitudes e comportamentos dos seus supervisores. A 

identificação destes papéis dos professores relaciona-se, para além das 

atitudes e comportamentos dos supervisores, com o tipo de conferência em 

que os participantes se envolvem, sendo essas conferências vistas por Waite 

(1995) como mais ou menos dirigidas pelo supervisor. No caso de este se 

apresentar com uma agenda inflexível, o professor oferece pouca ou nenhuma 

resistência, assumindo assim um papel passivo. O professor submete-se à 

autoridade do seu supervisor, não questionando sugestões e crenças que lhe 

são apresentadas. 

Se o supervisor se apresentar com uma agenda flexível, o professor fica 

com mais possibilidades de intervir, manifestando-se a favor ou contra as 

interpretações e sugestões dele. Encontramo-nos perante o que Waite (op. cit.) 

designa de papel colaborativo. 
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Finalmente, quando tanto o professor como o supervisor se apresentam 

na conferência com agendas igualmente rígidas e o professor não está 

disposto a ceder, manifestando uma auto-determinação explicita (Alarcão, 

2003), encontramo-nos perante o papel de adversativo. 

Waite (1995) admite que estas três categorias de papéis têm algo em 

comum com as de Glickman, sugerindo uma comparação entre elas. O autor 

chama ainda a atenção para a utilização que faz do termo colaborativo, 

advertindo-nos de que, à luz da teoria de Grice (1975), pode parecer 

inadequado, uma vez que em qualquer interacção existe colaboração, de 

acordo com o princípio da cooperação (cf. capítulo A Comunicação), no entanto 

o termo aqui é utilizado numa perspectiva gestaltista, referindo-se à natureza 

geral da interacção. 

Waite (op. cit.) atribui às conferências de supervisão a característica de 

serem estruturadas em três fases fundamentais: 

1) uma fase inicial de intervenção do supervisor; 

2) uma fase de resposta do professor; 

3) uma fase de programação.    

 Estas fases influenciam, como referimos, os papéis desempenhados 

pelos participantes na conferência, uma vez que os contextos são por eles 

construídos interactivamente. 

Apesar de o supervisor se impor demasiado, controlar o discurso e 

assumir uma posição hegemónica, o facto é que o professor tem recursos que 

lhe permitem participar na co-construção do contexto. Tais recursos assumem 

frequentemente um formato defensivo e de resistência estratégica, 

materializado num contra-discurso nem sempre conscientemente utilizado. 

Contudo, são as conferências de tipo colaborativo que permitem ao professor 

gerir melhor os recursos facilitando-lhe a co-construção de uma imagem 

positiva de si próprio e do outro (Waite, 1995). 

Defendendo estas conferências, Waite (op.cit.) diz-nos que, para 

praticarem a colaboração, os supervisores precisam de reconhecer que os 

professores “are one and only one variable among all those that have an impact 

on learning. Supervisors must quit blaming teachers, and should simultaneously 

examine the “micro” and “macro” contexts and processes influencing teaching 

and learning” (op. cit., p. 75). 



 127
 

 

As reflexões feitas pelo autor acerca da supervisão levam-no a admitir a 

necessidade de uma reabilitação da mesma que ele caracteriza como 

Supervisão Dialógica e a que nos referimos num outro ponto deste trabalho.  

Tal como Waite (1995) também Anderson (1982) já nos alertara para a 

necessidade de clarificarmos o que devemos fazer pela supervisão se 

queremos que ela nos sirva bem no futuro. Anderson (op. cit.) pensa que, tanto 

o futuro da supervisão, como o do ensino em geral, dependem da capacidade 

de as pessoas se envolverem e conjugarem esforços para aprenderem uns 

com os outros. 

O autor defende com Sergiovanni (1982) uma abordagem integradora e 

reconhece que os supervisores devem aperfeiçoar as suas competências de 

comunicação, admitindo que “both body language and word choices can cause 

conferences to go well or poorly” (op. cit., p. 194). 

O caminho para uma supervisão mais democrática poderá encontrar-se 

no afastamento dos métodos tradicionais, em que o desequilíbrio de poderes 

se vai reproduzindo e perpetuando.  

Os autores que abordam a supervisão pós-moderna (Glanz, 2000, 

Osborne, 2000, Waite, 1995, Waite e Fernandes, 2000) acusam a supervisão 

moderna de optar por perspectivas muito teoricistas e advogam em seu lugar a 

supervisão  dialógica de Waite (1995), admitindo, no entanto, que a igualdade 

de papéis prevista por aquele autor nem sempre é possível, nomeadamente no 

contexto da formação inicial de professores. 

Glanz (2000), posicionando-se entre uma e outra abordagem, prefere 

acreditar que a diversidade de abordagens à supervisão é vantajosa (op. cit., 

2000). Para este autor existem três épocas distintas na supervisão a que 

chamou: 

a) pré-moderna;3 

b) moderna; 
                                                           
3  O autor considera a época pré-moderna da supervisão aquela em que o termo é sinónimo de inspecção e de 

eficiência. Situa-se entre 1875, data da publicação da primeira obra sobre supervisão cujo autor foi Payne e 1920, ano 

que assinala o início da supervisão moderna.  

Esta caracterizou-se por desvalorizar a avaliação dos professores e procurar formas mais democráticas de 

melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. A supervisão moderna inspira-se em John Dewey e estende-se até 

aos anos 80. Para um supervisor moderno, as abordagens cooperativas, democráticas e científicas da supervisão são 

imprescindíveis para a melhoria da Educação. Finalmente, a supervisão pós-moderna que defende relações de 

colegialidade entre supervisores e formandos, inicia-se no final do último século (nos anos 90) e percorre a actualidade.  
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c) pós-moderna. 

O ecletismo que Glanz (op. cit.) defende para a supervisão leva-o a 

compará-la ao tofu, pela diversidade de utilizações e características que fazem 

do tofu o alimento ideal. 

De acordo com o autor "supervision as tofu is diverse and versatile, yet 

uniform and substantial (like yin and yang). If diversity represents adaptability 

and flexibility in a range of settings and needs, then tofu is an opt metaphor to 

describe the work of supervision in schools" (op. cit, 2000, p. 86). 

Com idêntica linha de pensamento, Zepeda (2000) refere-se a uma 

abordagem supervisiva por medida, a que chama Tailor made approach (op. 

cit., p.100). 

Concordando com Glanz (2000), Martha Ovando (2000) opina que tanto 

a supervisão moderna como a pós-moderna possuem virtualidades. Esta 

autora vê as duas abordagens como complementares, enfatizando a 

supervisão colaborativa que enquadra no paradigma da modernidade e à qual 

atribui algumas características fundamentais que a seguir enumeramos: 

 
1) o mútuo respeito baseado no reconhecimento de responsabilidades 

partilhadas; 

2) a tolerância pelos valores, percepções, e interpretações diferentes da 

realidade; 

3) a aceitação da necessidade de um desenvolvimento contínuo de todos, 

incluindo o próprio supervisor; 

4) o comprometimento com os objectivos e acções conducentes ao ideal de bem 

comum; 

5) a coragem para desafiar, influenciar e exprimir desacordo sem controlar, 

dominar ou manipular; 

6) a partilha de informação de forma aberta e honesta; 

7) a adesão às leis e regulamentos; 

8) o respeito pela teoria, investigação  e experiência das práticas; 

9) a diferenciação de responsabilidades para decidir e actuar, reflectindo 

confiança e racionalidade; 

10)  a prioridade à organização em grupo (op. cit., p. 113,114). 
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Reforçando a posição de alguns autores que temos vindo a abordar, 

Martha Ovando encara a supervisão colaborativa como benéfica para os 

diferentes elementos da cadeia de formação, incluindo os alunos. 

O seu testemunho permite-nos reconhecer que, praticando a supervisão 

colaborativa, os supervisores realizaram aprendizagens no domínio do diálogo 

profissional, dos estilos de supervisão, das teorias de observação e das 

atitudes e comportamentos, entre outros aspectos. 

Apesar de todas as vantagens da supervisão colaborativa apresentadas, 

a autora não deixa de questionar-se sobre as suas potencialidades 

democráticas  e aponta a necessidade de mais investigação que possa iluminar 

a resposta a essa dúvida. Este estudo pretende, assim, ser um contributo 

nesse sentido. 

Os contextos dialógicos, em que os diálogos baseados no respeito 

mútuo e na crítica reflexiva oferecem possibilidades ilimitadas (Waite e 

Fernandes, 2000) servem de mediadores das atitudes críticas defendidas e 

defensáveis no pós-modernismo. 

Waite e Fernandes, (2000) afirmam que, quer se queira ou não, os 

contextos em que a supervisão acontece são influenciados pela pós-

modernidade. Somos expostos à indeterminação, ao paradoxo e ao caos 

endémico das turmas contemporâneas (Slattery, 2000) e as relações 

interpessoais sofrem com a condição pós-moderna (Waite e Fernandes, 2000). 

Resta-nos enfrentar a realidade questionando-nos sobre as influências 

que ela poderá ter nos contextos supervisivos. Ainda que nos encontremos 

perante reuniões de supervisão formais e tradicionalmente modernas na sua 

estrutura organizativa, elas não poderão deixar de reflectir algumas influências 

contextuais que advêm da sua posição sistémica. 

A proposta é a de muita comunicação entre as pessoas, sempre numa 

perspectiva Bakhtiniana de construção do “Eu em interacção com o Outro” 

(Waite e Fernandes, 2000, 197, p. 200). 

Para Waite e Fernandes (2000) não restam dúvidas de que é preciso 

diálogo com respeito mútuo, reflexão e crítica construtiva. Precisamos de uma 

supervisão mais democrática, mais inclusiva e igualitária. Precisamos de mudar 

pois “in change there is hope” (op. cit., p. 204). 
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Subscrevendo as ideias de Waite (1995) e de Waite e Fernandes (2000), 

permitimo-nos equacionar a supervisão dialógica adaptada à formação inicial, 

já que Duncan Waite desenvolveu os seus estudos com professores 

experientes, desde logo mais permeáveis e melhor posicionados para relações 

de paridade. Para além deste aspecto e das consequências que ele acarreta, 

pensamos que é possível atenuar a distância entre supervisores e 

supervisados, mesmo na formação inicial, com base em diálogos cuja matriz 

seja a aceitação do outro e das suas interpretações, despindo-se os 

supervisores de paternalismos cognitivos e experienciais, e permitindo-se 

assumir o lugar do outro como aprendentes. 

“Esta dimensão formativa supostamente transformadora das pessoas 

comprometidas na acção” (Sá-Chaves et al., 1997, p. 48) permite que os 

formandos sejam formadores e estes assumam por vezes o papel de 

formandos. A troca de papéis permite aceder a um conjunto de emoções, 

característico e definidor de cada um deles, que por sua vez interage com as 

aprendizagens respectivas. 

Somos, pois, pelos diálogos que, construindo-se, desconstroem 

barreiras, somos pela comunicação, pela partilha de conhecimento e 

negociação horizontal de saberes (Abrantes, 1997 a).  Daí o nosso interesse no 

questionamento nas sessões supervisivas e no desenvolvimento, 

implementação e avaliação de um projecto de investigação-acção. 

 

3.3.4 As Perguntas nos Encontros de Supervisão 

 

No desempenho dos diferentes papéis e de acordo com o estilo de 

supervisão privilegiado em cada situação, os supervisores questionam os seus 

estagiários de modos diferentes. 

Sendo o questionamento uma estratégia de formação inerente a estes 

contextos, não tem merecido a atenção que lhe é devida, embora alguns 

autores refiram a sua importância (Moon,1999; Richert,1992 b, cf. 3.1.6 e 

3.1.12). A este propósito, Kent (2001) afirma que os professores cooperantes 

não recebem habitualmente qualquer preparação para o desempenho das 

funções que lhes são atribuídas. No caso concreto da interacção em ambiente 

supervisivo, Holland (1989, citado em Lopez-Real et al. 2001) defende que a 
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análise dos discursos entre supervisores e estagiários deveria ser uma área de 

investimento em investigação educacional, o que nem sempre se tem 

verificado. Existem, no entanto, alguns estudos (Barbosa, 2003; Carroll, 2005; 

Grácio, 2002; Waite, 1995) que evidenciam essa preocupação. Barbosa (2003) 

investigou a relação entre os discursos supervisivos e a formação reflexiva de 

professores estagiários numa universidade portuguesa, tendo concluído que, 

naquele contexto, existiam “condições facilitadoras de indagação crítica e de 

construção colaborativa de saberes, no sentido da melhoria das práticas 

educativas, de acordo com alguns princípios de acção de uma formação 

reflexiva” (p. 153).  

Também Gruska, McLead e Reynolds (2005) consideram que os 

professores principiantes devem aprender a questionar as suas práticas para 

que elas se tornem significativas. Segundo as autoras australianas “the taken 

for-granted notion that we ask questions of ourselves continually and that there 

will not be definite answers but groups of answers all of which may be 

appropriate in different contexts, helped them along the path towards being 

reflective practitioners” (p. 241). As autoras consideram a existência de dois 

tipos de discurso resultantes da interpretação das práticas: um discurso 

intrapessoal e um discurso interpessoal. De acordo com o primeiro desenvolve-

se o conhecimento do self  como sujeito da experiência, enquanto que o 

discurso interpessoal permite a construção de sentidos através do 

questionamento entre os diversos interlocutores. A conjugação dos dois tipos 

de discurso poderá dar origem a um discurso crítico. 

Carroll (2005) relata-nos uma pesquisa realizada numa universidade de 

Washington em que se refere às potencialidades do diálogo entre supervisores 

e estagiários como geradoras de conhecimento co-construído. De acordo com 

o autor, as pessoas “do not necessarily ask each other clarifying or probing 

questions (…) however when they work collaboratively, participants in 

interactive talk have the potential of constructing joint knowledge” (p. 464). O 

estudo de Carroll utilizou a estratégia de registo escrito de perguntas pelos 

estagiários, uma vez que eles nem sempre são capazes de as colocar 

espontaneamente. Para além disso, os estagiários assumem, deste modo, um 

papel mais activo na sua própria formação. O estudo concluiu, entre outras 

coisas, que “certain kinds of inquiry-oriented talk promote learning” (p. 472). 
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Lee (2005), procurando compreender e avaliar o pensamento reflexivo 

dos estagiários, enumera quatro factores que afectam o seu desenvolvimento, 

sendo eles o contexto em que se trabalha, o conteúdo da reflexão, o 

background individual e as formas de comunicação, incluindo os diferentes 

tipos de diálogo e as perguntas (p. 712). 

Para Marsh (2002) existe um relação estreita entre os discursos e as 

pessoas que os proferem. A autora refere que “we do not separate discourse 

from the personality speaking it” (p. 105) e, no contexto da supervisão em que a 

autora investiga o seu próprio discurso e o de duas professoras que consigo 

colaboram na formação dos estagiários, a utilização de determinado tipo de 

discurso molda o trabalho que é possível desenvolver. Por vezes, os discursos 

são paralelos e as perguntas e respostas que emergem, parecem não se 

encontrar. 

Também Waite (1995), preocupado com os aspectos da supervisão que 

estão para além das ocorrências da sala de aula, procurou entendê-los através 

da análise do discurso entre supervisores e professores. Referindo-se a 

estudos sobre supervisão anteriores ao seu, como os de Holland (1989) e 

Glickman (1989) que apontam a necessidade de se investigarem as 

interacções entre os elementos envolvidos nos contextos de formação, Waite 

(op. cit.) analisa a estrutura das conferências supervisivas, a que já nos 

referimos, e os papéis desempenhados pelos intervenientes, a partir das trocas 

discursivas. Recentemente, Moreira (2005) desenvolveu um estudo com 

supervisores da Universidade e das escolas, em que, entre outros aspectos, 

atribui relevância aos discursos interactivos orais e escritos. Debruçando-se 

sobre a ocorrência de funções pragmáticas do discurso oral em vários 

encontros, verificou que o discurso da supervisora da Universidade se 

caracteriza por “indicar o rumo da acção, fundamentar as opções tomadas, 

emitir opinião e seleccionar a generalidade das actividades investigativas (…) 

para além de apoiar continuamente o discurso dos interlocutores” (op. cit., p. 

317). Quanto às supervisoras das Escolas “colaboram na determinação do 

rumo da acção, e, sobretudo, aceitam e reforçam o discurso da supervisora da 

Universidade” (op. cit., p. 317). A mesma autora refere ainda que as funções do 

discurso não se alteraram ao longo das reuniões efectuadas, sendo dada a 

mesma atenção a determinadas funções, enquanto outras foram relegadas 
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para segundo plano. A realização deste estudo acentua, uma vez mais, a 

pertinência que os discursos da supervisão assumem quando o objectivo é 

entender a realidade para poder intervir nela.  

Reforçando idêntica posição, Lopez-Real et al. (2001) defendem que a  

análise do que se passa nas conferências supervisivas pode ajudar-nos a 

melhores práticas, todavia, as investigações sobre análise do discurso que  

conhecem são, segundo os autores, limitadas aos aspectos linguísticos. Os 

educadores precisam de associar a perspectiva linguística à  do conteúdo (op. 

cit.) para um entendimento mais profundo da supervisão, procurando o nosso 

estudo ir ao encontro desta perspectiva ao  introduzir a análise da modalidade 

no discurso supervisivo. 

Num contexto diferente, Grácio (2002), ao investigar a dimensão 

interpessoal na interacção supervisiva  nos estágios integrados, concluiu que 

foi possível observar um “domínio do espaço discursivo pelo supervisor e que 

aos estagiários é concedido o privilégio de intervenção” (op. cit., p. 266). 

Verificou também que “os supervisores são responsáveis pela dinâmica da 

participação, distribuindo a palavra e seleccionando o interlocutor através de 

procedimentos verbais e não verbais” (op. cit., p. 266, 267). No entanto, em 

nenhuma das situações  o tipo de questionamento  foi objecto de atenção 

especial. 

Os estudos a que aludimos reforçam a pertinência de investigarmos as 

perguntas que emergem nos encontros de supervisão, cruzando os referenciais 

teóricos relativos à sala de aula (cf. capítulo 2), com os do desenvolvimento da 

competência reflexivo-crítica no domínio da Educação, acrescidos de algum 

suporte linguístico, concretamente no que diz respeito à presença da 

modalidade (cf. capítulo 2), como anteriormente referimos. 

Consideramos que não é possível praticar diariamente um 

questionamento de baixo nível cognitivo e pretender que os interlocutores 

desenvolvam elevadas competências reflexivas. Deste modo, apoiamo-nos na 

vasta literatura sobre as perguntas entre alunos e professores na sala de aula 

(cf. Capítulo 2) (Dillon, 1983; Pedrosa de Jesus, 1991, 2004; Rowe, 1986; Van 

der Maij, 2004) e permitimo-nos fazer algumas interligações entre essa 

literatura e os níveis de reflexão identificados por Van Manen (1977, 1991), 

bem como as quatro formas de acção que Smyth (1989) considera  
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fundamentais para que os professores possam ser considerados profissionais 

com poder emancipatório (cf. Ponto 3.1.13). As formas de acção de Smyth - 

descrição, interpretação, confronto e reconstrução - operacionalizam-se através 

de perguntas pedagógicas que assumem grande importância, pois permitem 

equacionar e por em causa, não só o ensino e a aprendizagem, como também 

as forças sociais e políticas que estão para além deles. Assim, afigura-se-nos 

como muito relevante  que os supervisores exponham os estagiários a 

categorias de perguntas diversificadas, ultrapassando a descrição dos factos 

da sala de aula, procurando interpretá-los e confrontá-los com as suas acções 

para que possam reconstruí-las num exercício de reflexão prospectiva. As 

perguntas pedagógicas incidem em dimensões diferentes dos processos, 

centrando-se, em primeiro lugar, numa dimensão técnica, necessária como 

ponto de partida para as dimensões  prática e crítica (Van Manen, 1977, 1991). 

Defendendo nós que a competência de questionamento passa pela 

capacidade de formular questões que promovam respostas de diferentes níveis 

cognitivos, dando tempo suficiente ao interlocutor para pensar e responder, 

motivando-o, simultaneamente, a perguntar, sentimos necessidade de elaborar 

um instrumento de análise de perguntas que nos permitisse aceder aos 

discursos da supervisão para procurar desenvolver práticas mais democráticas, 

tanto na vertente discursiva, como estratégica. A concepção e implementação 

do referido instrumento explicita-se mais adiante no Capítulo da Metodologia. 
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CAPÍTULO  4 
METODOLOGIA 

APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO 
 
Neste capítulo apresentam-se as opções metodológicas que norteiam o 

estudo, fundamentando as decisões tomadas. 

Sendo o projecto desenvolvido em três fases distintas, em que a formação e 

a investigação se entrecruzam e interagem, une-as desde o início um fio 

condutor – uma análise qualitativa do problema em análise. 

Uma primeira fase, designada por Estudo Piloto e cuja função é a de 

diagnosticar o processo de Prática Pedagógica, justifica-se pela necessidade 

de tornar consistentes as nossas convicções empíricas e impulsionar na 

direcção mais correcta as fases subsequentes. 

A segunda e a terceira fases, que incluem momentos de Formação e de 

Intervenção Directa nas práticas de Supervisão, decorrem de algumas das 

conclusões a que se chega no Estudo Piloto. 

Definem-se objectivos diferenciados para as distintas fases, tendo em vista 

o mesmo fim. 

A formação FOCO  corresponde a um período de 50 horas, dividido em 25 

horas de trabalho conjunto entre professores e investigadora/formadora e 25 

horas de trabalho em sub-grupos, sem a presença da investigadora/formadora. 

Para além da formação FOCO, realizaram-se reuniões de trabalho entre as 

professoras participantes na investigação e a investigadora/formadora. 

A Intervenção nas práticas de Supervisão, caracteriza-se por uma 

organização interna em ciclos de investigação-acção, de duração diferente, 

mas constituindo-se numa espiral de Diagnóstico, Planificação, Acção e 

Reflexão, sendo que, frequentemente, se verificam sobreposições nesta 

sequência. 

Mais adiante explicitamos e clarificamos todo o processo, através de 

diagramas. 

Vamos agora deter-nos naquilo a que chamamos fio condutor de todo o 

estudo - o paradigma qualitativo. 
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4.1  O PARADIGMA QUALITATIVO  -  ABORDAGEM  ETNOGRÁFICA 
 

Enquanto que um investigador normativo procura atingir teorias universais 

do comportamento humano e validá-las, um investigador interpretativo parte do 

indivíduo, tenta compreender as suas interpretações sobre o que o rodeia e 

deixa emergir a teoria a partir de situações particulares. Neste caso não 

existem teorias universais, mas antes “imagens multifacetadas do 

comportamento humano tão variadas quanto as situações e contextos que as 

apoiam” (Cohen e Manion,1980, p. 40). Os sujeitos participantes nas 

investigações são fontes de dados cuja interpretação reverterá em seu 

benefício. 

Como é referido por Cohen e Manion (1980) “the social world can only be 

understood from the standpoint of the individuals who are part of the ongoing 

action being investigated” (op. cit., p. 27). 

Esta opinião expressa por Cohen e Manion filia-se claramente num 

movimento sociológico anti-positivista, representado por três escolas de 

pensamento: 

a) a fenomenologia 

b) a etnometodologia 

c) o interaccionismo  simbólico. 

Comum às três escolas é a preocupação com os fenómenos e a ênfase nos 

métodos qualitativos. 

A nossa opção pelo paradigma qualitativo prende-se com a natureza do 

estudo, as suas questões investigativas e as finalidades que se pretendem 

atingir. 

Tendo a intenção de observar, analisar e intervir no contexto de Prática 

Pedagógica, privilegiando opiniões, atitudes e comportamentos dos sujeitos 

que a protagonizam, “esta investigação poderá considerar-se como um estudo 

naturalista, fenomenológico ou etnográfico” (Guba, 1983, citado em 

Oliveira,1996, p. 156). 

A reflexão dos professores sobre as suas práticas e o seu desenvolvimento 

profissional sustentado, entre outros aspectos, por essa reflexão, são 

preocupações centrais do estudo a exigir uma abordagem integradora e 

holística “por forma a podermos captar a rede de interinfluências e interacções 
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que se evidenciam em qualquer fenómeno de natureza social” (Oliveira,1996, 

p. 159). 

A etnografia estuda o quotidiano recorrendo a diversas técnicas e modos de 

recolha de dados, pretendendo descrevê-lo o mais exaustivamente possível 

para posteriormente poder interpretá-lo, compreendê-lo e intervir nele de modo 

fundamentado (Goetz e Lecompte,1988), tal como é nossa intenção. 

Numa abordagem etnográfica não é possível separar os indivíduos do seu 

contexto, nem ignorar as suas opiniões, atitudes e mesmo interpretações sobre 

os dados recolhidos (Ludke e André,1986; Torres Santomé,1988). 

A descrição e a interpretação são dois conceitos inerentes à abordagem 

que temos vindo a explicitar, constituindo-se a interpretação como fundamental 

pelos desafios que coloca ao investigador. 

A abordagem interpretativa, ao contrário da normativa, caracteriza-se por 

colocar o indivíduo no centro das preocupações, por compreender o mundo 

subjectivo da experiência humana com a finalidade de reter a integridade dos 

fenómenos. Focalizadas na acção, estas abordagens tentam perceber as 

pessoas partindo dos seus mecanismos internos (Cohen e Manion,1980). 

Num paradigma qualitativo não é possível medir a validade de um estudo 

pela generalização estatística, nem pela objectividade. Os parâmetros a ter em 

conta são outros. Passam pelo consenso alargado sobre a veracidade do que é 

relatado, pela convergência de subjectividades individuais e por uma atitude 

flexível e aberta, a admitir outras interpretações igualmente aceites 

(Landsheere,1986; Ludke e André,1984). 

Segundo Cohen, Manion e Morrison (2000), nos estudos qualitativos a 

validade atinge-se através da honestidade, profundidade, riqueza e alcance 

dos dados, da abordagem dos participantes, da extensão da triangulação e da 

objectividade do investigador. A validade tem de ser vista mais como uma 

questão de grau do que como um estado absoluto. Maxwell (1992, citado em 

Cohen, Manion e Morrison, 2000) considera que existem cinco espécies de 

validade nos métodos qualitativos: 

1) A validade descritiva, que se refere ao que realmente aconteceu; 

2) A validade interpretativa, que diz respeito à capacidade que a 

investigação tem de captar o sentido, as interpretações e as intenções 

das situações e acontecimentos; 
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3) A validade teórica, que se reporta às construções teóricas que o 

investigador e os participantes trazem para a investigação; 

4) A generalização, que é aqui entendida como generalização dentro de 

grupos ou situações específicas; 

5) A validade avaliativa, que se refere à aplicação de um esquema 

avaliativo que julga o que está a ser investigado. 

No nosso estudo cumprem-se os cinco tipos de validade identificados por 

Maxwell (cf. Cap.5 – Apresentação e Interpretação dos Resultados). 

De acordo com Oliveira (1996) “alguns investigadores etnográficos 

defendem uma abordagem da realidade na ignorância de quaisquer marcos 

teóricos, o que parece uma situação de algum modo irrealista” (op. cit., p.164). 

Concordamos com este ponto de vista da autora e alinhamo-nos com os que 

deixam em suspenso as ideias preconcebidas e mesmo os conceitos prévios 

sobre o tema, admitindo, contudo, que as teorias desempenham um papel 

fundamental em qualquer investigação para que possa cumprir-se a validade 

teórica (Goetz e Lecompte, 1988, Ladriére,1974 citado em Oliveira,1996). 

Deste modo, optamos por fazer interagir os quadros conceptuais com os dados 

recolhidos, num exercício de alternância que se pretende mais esclarecedor do 

contexto em análise. 

As técnicas de recolha de dados são tanto intrusivas como não intrusivas 

(Pelto e Pelto,1978 citado em Goetz e Lecompte,1988), pressupondo aquelas 

alguma interacção entre a investigadora e os participantes no estudo, e estas, 

a ausência dessa interacção. A conjugação destas duas técnicas deve-se à 

natureza processual do estudo, o que no nosso caso aconteceu em 

conformidade com os procedimentos de investigação-acção utilizados. Com 

efeito, no decorrer das fases de investigação-acção verificou-se uma interacção 

sistemática entre a investigadora e as participantes relativamente à recolha de 

dados, enquanto que, terminados os ciclos, essa interacção deixou de verificar-

se com a mesma regularidade. 

 
4.2  A METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO 

 
Vamos agora deter-nos sobre as duas estratégias investigativas que 

enformam o nosso estudo. Para a condução de todo o processo, envolvimento 
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dos sujeitos participantes e procedimentos sequenciais, apoiamo-nos na 

investigação-acção, uma vez que é uma estratégia que, aplicada à Educação, 

tem em vista melhorá-la através da mudança (Gordon, 2001), encorajando os 

professores a consciencializarem-se das suas práticas, a serem críticos e 

reflexivos e predispostos a alterá-las. É um tipo de investigação com os 

professores mais do que sobre eles (McNiff, 1988). É investigação de 

intervenção social e de um questionamento sistemático (Abrantes, 1997 b; 

Vieira, 1999). 

Mas a mudança gera angústias e sentimentos contraditórios e este 

reconhecimento leva os colaboradores de Kurt Lewin (1940, citado em Lopes 

da Silva, 1996) a considerá-la metaforicamente como um abismo para o qual 

se olha (Looking into the abyss). 

Kurt Lewin está ligado à investigação-acção por ter pela primeira vez 

utilizado o termo em 1940 (Gold, 1999). No entanto, há quem veja na 

investigação-acção influências aristotélicas. O conceito aristotélico de 

prudência que se define como “disposição acompanhada de razão e verdade 

orientada para a acção” (Lopes da Silva,1996, p. 248) parece inspirar o retorno 

ao grande mestre da antiguidade. Carr e Kemmis (1984) são dois dos nomes 

de referência na investigação-acção que evocam Aristóteles. 

Já nos nossos dias, é na Escola de Frankfurt que alguns teóricos da 

investigação-acção vão fundamentar as suas posições, nomeadamente em 

Habermas (1971, citado em Coutinho, 2000).  

O objectivo central da teoria crítica, de que Jurgen Habermas é 

provavelmente o representante mais divulgado e estudado, é o de emancipar o 

indivíduo e a sociedade revisitando a teoria Marxista, sem, contudo, a seguir 

cegamente. Para Habermas (op.cit.) as teorias científicas propiciam um saber 

teoricamente explorável, mas que não orienta a acção, tornando-se por isso 

imprescindível desenvolver uma nova teoria que revele o mundo de outro 

modo, podendo simultaneamente libertar o Homem das desigualdades sociais, 

impulsionando-o à mudança (Lopes da Silva, 1996; Miedema e Wardekker,  

1999; Moreira, 2001). 

Inspirados em Habermas, Carr e Kemmis (1984) consideram a existência 

de três interesses diferentes do conhecimento - o técnico, o prático, e o 
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emancipatório - e aplicam à investigação-acção estas designações, 

defendendo que é possível produzir conhecimento emancipatório através dela. 

Estes três tipos de interesses originaram também três níveis de reflexão 

(Van Manen,1977, mais tarde convertidas em quatro,1991), ligados aos três 

tipos diferentes de investigação-acção. 

A Investigação-acção técnica caracteriza-se por ser instrumental e 

preocupada com a eficácia das práticas; os participantes estão dependentes do 

facilitador/investigador, levando a que seja um tipo de investigação bastante 

controlado hierarquicamente; tem a vantagem de estimular a mudança, 

promover a reflexão e o desenvolvimento profissional, mas, por ser 

excessivamente dependente do investigador, pode obrigar os professores a 

investigarem problemas que não são exactamente os seus. 

Na investigação-acção prática são os professores que seleccionam os 

problemas que pretendem investigar, monitorizando-se a si próprios. O 

facilitador promove diálogos socráticos e proporciona o desenrolar das 

diferentes fases e ciclos, bem como o feedback sistemático, numa atitude 

colaborativa e crítica. 

Finalmente, na Investigação-acção emancipatória a responsabilidade é 

totalmente assumida pelos participantes que têm a capacidade de se envolver 

num raciocínio crítico, revelando um conhecimento rigoroso do sistema de 

ensino e dos constrangimentos que ele impõe. Assumem-se predispostos à 

mudança das suas próprias práticas e dos condicionalismos inibidores de 

justiça social no sistema de ensino. 

Os autores que temos vindo a seguir de perto (Carr e Kemmis,1984) 

consideram a existência de quatro fases na Investigação-acção: 

1) Planificação 

2) Acção 

3) Observação 

4) Reflexão. 

As primeiras duas caracterizam-se por uma dinâmica de construção 

enquanto que as duas últimas são reconstrutivas.        

    As fases não existem isoladamente, sobrepondo-se por vezes umas às 

outras. “Através do discurso entre os participantes, a reflexão conduz à 
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reconstrução das situações constituindo base de reformulação da planificação 

inicial” (Moreira,2001, p. 40). 

Sue Atkinson (1994), seguidora da linha de Stenhouse (1975), considera 

existirem dificuldades na acumulação dos papéis de investigador e professor. 

Se o investigador precisa de questionar permanentemente tudo, o professor 

tem de actuar e decidir rapidamente quais as soluções mais adequadas. A 

investigação requer muita concentração em poucas coisas, enquanto que o 

ensino exige que o professor actue num número elevado de frentes 

desenvolvendo, o que a autora denomina de butterfly mind. A investigação 

analisa e separa as coisas, enquanto que o ensino faz uma espécie de síntese 

de tudo para se focalizar nas necessidades individuais dos alunos. O ensino 

resolve problemas, a investigação levanta questões; a investigação é lenta, o 

investigador precisa de tempo para pensar, enquanto que o professor precisa 

de respostas imediatas. 

Também as linguagens de uns e outros são diferentes e se os professores 

interiorizam uma linguagem mais conotada com a linguagem da investigação, 

podem sofrer discriminação por parte dos seus colegas que poderão considerá-

los elitistas. Araújo e Sá (1999) diz-nos que “o discurso de investigação é 

essencialmente um discurso sobre o objecto, enquanto que o discurso de 

ensino é um discurso constituidor do objecto” (op. cit., p. 512). 

Os constrangimentos de tempo sentidos pelos professores, o acesso a 

bibliotecas e outras questões práticas são diferentes das dos investigadores. 

Finalmente, o tipo de pensamento exigido pelo ensino e pela investigação é 

também distinto. Sendo ambas duas actividades altamente exigentes, uma 

caracteriza-se por exigir juízos rápidos e intuitivos, enquanto que a outra 

análises explícitas e racionais. Atkinson (1994) interroga-se então qual deverá 

ser o tipo de raciocínio necessário à investigação-acção. Esta autora também 

considera que existem quatro fases na investigação-acção, admitindo 

claramente a sobreposição entre elas e mesmo a possibilidade de poderem 

coexistir em simultâneo, contrariando em certa medida a organização de 

Kemmis (1998), Elliott (1991) ou Ebbutt (1985). 

Um outro nome reconhecido como influente na investigação-acção é o de 

Bronfenbrenner (1979) e a sua teoria do desenvolvimento humano, vista numa 
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perspectiva ecológica de interacção permanente entre os diversos contextos 

em que o homem se projecta. 

Jennings e Graham (1996) são duas investigadoras de investigação-acção 

que pretendem estabelecer ligações hipotéticas entre esta e o pós-

modernismo. As autoras interrogam-se se será possível manter a reflexão-

sobre-a-acção, no meio do pluralismo pós-moderno. Na perspectiva pós-

moderna, a verdade é relativa e a acção humana menos importante. O sujeito 

já não é visto como um ego racional, mas como sujeito que ocupa diferentes 

posições nas práticas discursivas (tal como defendem os analistas críticos do 

discurso) posições essas que são produzidas pela relação entre o poder e o 

conhecimento. Assim, .o sujeito existe em processo (op. cit.). Para os pós-

modernistas, o poder não anda só associado às forças da exploração e da 

repressão, ele é omnipresente e existe mesmo nas forças de libertação. Os 

conceitos de igualdade, liberdade e justiça são meras peças de um jogo. Esta 

posição um tanto niilista, leva a que interpretemos o desejo de justiça dos 

oprimidos, como um pretexto para eles próprios exercerem o poder e leva 

ainda a que reequacionemos o conceito de poder na investigação-acção, dado 

que esta se assume como emancipatória na sua versão mais pura. 

Uma ideia central à investigação-acção, que os pós-modernistas não 

negam, é a de acção social, mas rejeitam os grandes slogans como o de 

emancipação do sujeito, por não considerarem a existência de conceitos 

universais. Pensam ainda que, vivendo numa sociedade virtual como aquela 

que os mass media nos impõem, à semelhança da que os meios de produção 

impuseram à Idade Moderna, o real não existe, apenas a sua simulação. 

Questionam, deste modo, uma série de conceitos essenciais à investigação- 

acção, bem como qualquer conceptualização que considerem estática, ligada a 

ela. 

Jennings e Graham (1996) esperam que o pós-modernismo levante mais 

questões que possam revitalizar o processo de investigação-acção, uma vez 

que o diálogo entre os dois poderá vir a resultar no fortalecer dos aspectos 

positivos de ambos. 

Quer nos inclinemos mais a admitir que a investigação-acção é influenciada 

pelo pós-modernismo, pela Escola de Frankfurt (Callewaert, 1999), por 

Aristóteles, Kurt Lewin ou os autores que se lhes seguiram, o certo é que ela se 



 143
 

 

assume como o tipo de investigação que produz conhecimento a partir da 

prática, podendo enriquecer campos conceptuais diversos (Lopes da 

Silva,1996; Stringer, 1999). É uma estratégia ecléctica e transdisciplinar, com 

as vantagens e desvantagens inerentes a essa condição. 

O fim último que a sustenta – a melhoria do ensino-aprendizagem – está 

presente em qualquer dos macro-tipos, quer se trate de investigação-acção 

colaborativa, em que as Escolas e Universidades se unem para desenvolver 

projectos (Elliott, 1990 a; Pollard e Tann, 1987; Zeichner, 1995), quer se trate 

de investigação-acção feita exclusivamente pelos professores naquele que 

ficou conhecido por movimento do professor-investigador (Alrichter et al., 1993; 

Kemmis e McTaggart, 1988; Vieira, 1992). Sendo a Educação uma prática, só 

os práticos estão em condições de a realizar, devendo ser ela uma 

componente essencial da prática profissional dos professores (Carr e Kemmis, 

1984; Elliott, 1985; Stenhouse, 1975). 

Apesar dos problemas que a investigação-acção levanta (Reason e 

Bradbury (2001), das suas contradições e instabilidade, tem sido considerada 

pelos seus defensores como impulsionadora de mudanças sociais, chegando 

mesmo a ser comparada a uma utopia. 
 

Os temas que atravessam os discursos sobre a Investigação-acção surgem 

noutras utopias sociais. Assim, por exemplo, a noção de comunidade e a 

perspectiva de desenvolvimento, que fundamentam a Investigação-acção, são 

sem dúvida utópicas, mas têm um sentido de orientação dos processos de 

mudança. O pensamento utópico é um momento indispensável na mutação 

social e cultural (Lopes da Silva, 1996, p. 264). 

 

4.3  ESTUDO DE CASO/S 
 
Outra estratégia que caracteriza a nossa investigação é o Estudo de caso/s, 

frequentemente associado à investigação-acção. 

Se atentarmos na opinião de Cohen e Manion (1980), de acordo com a qual 

os Estudos de caso/s começam no mundo da acção e contribuem para essa 

acção, de forma a que as suas interpretações possam ser levadas à prática, 

encontramo-nos perante sentidos idênticos aos da investigação-acção.  
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Vamos buscar as origens do Estudo de caso/s à sociologia dos anos 20 do 

século passado, nos Estados Unidos da América. Yin (1989), por exemplo,  diz 

que um estudo de caso é a estratégia privilegiada quando se pretende 

investigar o como e o porquê das situações, quando o investigador tem pouco 

controlo sobre os fenómenos e estes são contemporâneos, fazendo parte do 

contexto da vida real. 

Um caso é sempre algo dinâmico, como nos diz Walker “es el examem de 

un ejemplo en accion” (1983, citado em Marcelo et al. 1991, p. 12), “resultando 

esse dinamismo do facto de o caso ser estudado no seu contexto real” 

(Abrantes,1996). 

Tendo como base a unidade de análise, os estudos de caso classificam-se 

em únicos ou múltiplos (Marcelo et al. 1991; Yin, 1989).  

Segundo Yin (1989), quer num quer noutro tipo, o esquema metodológico é 

o mesmo, sendo contudo conveniente perceber que num estudo múltiplo não é 

a lógica de amostragem que está presente, mas a de replicação. O importante 

é definir correctamente a unidade de análise, estando esta relacionada com o 

modo como foram colocadas as questões de investigação. 

Danny (1978, citado em Marcelo et al., 1991, p.12) considera que o estudo 

de caso é uma verificação profunda de uma situação ou dos acontecimentos 

que ocorrem num determinado espaço e tempo. Este conceito remete-nos para 

uma das características identificadas por alguns autores (Ludke e André, 1986; 

Marcelo et al., 1991) no estudo de caso, a de totalidade. Uma visão holística 

dos fenómenos é inerente à estratégia investigativa sobre a qual nos 

debruçamos. Mas Marcelo et al. (op. cit.) referem mais seis características 

além dessa. São elas: 
“1) particularidade 

 2) realidade 

 3) participação 

 4) negociação 

  5) confidencialidade 

 6) acessibilidade” (1991, p. 14,15). 

Quando identificamos as unidades de análise do nosso estudo, atribuimos-

lhes traços distintivos que permitem integrá-los num conjunto determinado, 

conferimos-lhes assim a particularidade de se constituírem como um caso. 
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A negociação num estudo de caso/s parte do pressuposto que “uma 

realidade pode ser vista sob diferentes perspectivas não havendo uma única 

que seja a mais verdadeira” (Ludke e André, 1986, p. 20), sendo assim 

necessário negociar com os participantes no estudo as diferentes 

interpretações por eles consideradas no desempenho dos seus papéis na 

investigação. Marcelo et al. (1991) alertam-nos para o facto de os resultados de 

um estudo poderem afectar a vida das pessoas, já que é de pessoas reais que 

se trata e portanto estas não deverem ser prejudicadas. Aqui coloca-se a 

questão da confidencialidade.  

Uma outra característica enumerada, a acessibilidade, diz respeito ao tipo 

de linguagem utilizada nos relatórios finais e que deverá ser acessível a 

qualquer pessoa fora do contexto da investigação. A preocupação com uma 

linguagem clara que se aproxime do estilo do leitor (Cohen e Manion, 1980; 

Ludke e André, 1986) poderá servir públicos diversificados e contribuir assim 

para uma democratização da investigação. 

Finalmente, a participação, quer dos investigadores, quer dos sujeitos 

participantes, faz com que eles se situem algures entre o mundo da 

investigação e o mundo da prática (Walker, 1983 citado em Marcelo et al., 

1991, p. 15). 

As características que acabamos de enumerar não são, na sua maioria, 

exclusivas do Estudo de caso/s. Com excepção da particularidade, 

encontramo-las todas presentes na investigação-acção e algumas delas ainda 

noutro tipo de estudos, como seja o caso da confidencialidade, inerente à ética 

de qualquer pesquisa. 

Aos Estudos de caso/s atribuem-se algumas vantagens consideráveis. À 

dinâmica interna dos Estudos, associa-se uma grande flexibilidade que permite 

a alteração do design inicial, se o desenrolar dos procedimentos assim o 

aconselhar (Yin, 1989). A utilização de várias fontes de evidência (Yin, op. cit.),  

os questionários, as entrevistas, os documentos, a observação participante ou 

não participante, as gravações audio e/ou vídeo são indispensáveis para 

aumentar o rigor investigativo. Neste caso, Ludke e André (1986) falam em 

generalização naturalística, sendo que o leitor poderá percepcionar 

semelhanças entre o caso relatado e a sua própria realidade e, a partir delas, 
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desenvolver novas interpretações. A este propósito, Marcelo et al. (1991) e 

Cohen, Manion e Morrison (2000) optam pelo conceito de transferibilidade. 

O Estudo de caso/s não está isento de críticas. Apesar das vantagens e das 

características enumeradas, o facto de não poder ser generalizável e de utilizar 

uma linguagem acessível aos leitores comuns, valeu-lhe algumas antipatias por 

parte de investigadores arreigados a métodos mais tradicionais. 

Estamos em crer que estas críticas se irão atenuando, à medida que a 

dicotomia entre estudos quantitativos e qualitativos for ocupando o seu próprio 

espaço de complementaridade, tão necessária à compreensão dos complexos 

fenómenos que as sociedades actuais enfrentam. 

 
4.4  A TRIANGULAÇÃO 

 
A triangulação é considerada por Cohen e Manion (1980) como a utilização 

de dois ou mais métodos de recolha de dados, com vista a explicar de modo 

detalhado, a complexidade dos fenómenos, admitindo o uso de dados 

qualitativos e quantitativos em simultâneo. É uma abordagem multifacetada 

que permite ao investigador uma maior segurança na apresentação dos 

resultados. 

Denzin (citado em Cohen e Manion, 1980, p. 259) apresenta-nos seis tipos 

de triangulação: 
1) “triangulação temporal; 

2) triangulação espacial; 

3) triangulação teórica; 

4) combinação de níveis diferentes de triangulação; 

5) triangulação investigativa; 

6) triangulação metodológica”. 

A triangulação metodológica é ainda subdividida pelo autor (op. cit., p. 259) 

em: 
1) ”within methods; 

2) between methods”. 

A triangulação metodológica é adequada quando se precisa avaliar um 

aspecto controverso da Educação, tornando-se muito eficaz sempre que uma 

abordagem estabelecida dá uma imagem distorcida e limitada do fenómeno em 
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estudo. É igualmente útil quando o investigador está envolvido num estudo de 

caso complexo. É este o tipo de triangulação mais utilizado, dadas as suas 

potencialidades.  

O principal problema que a triangulação enfrenta é o da validade, contudo, 

no caso de estudos qualitativos etnográficos, essa validade é conseguida pelo 

reconhecimento dos sujeitos, ou através da validação do respondente (Cohen e 

Manion, 1980, p. 260) que consiste em apresentar aos sujeitos participantes as 

análises do investigador em linguagem que lhes seja acessível e gravar as 

suas reacções a essas análises. No nosso estudo utilizamos técnicas de 

triangulação de modo a obtermos uma visão holística do problema, pois, como 

Cohen, Manion e Morrison (2000) afirmam, a triangulação é especialmente 

relevante quando se pretende qualificar um fenómeno complexo. Ela é, 

segundo estes autores, uma técnica muito útil nos estudos de caso, dada a sua 

complexidade. 

Tal como na análise de conteúdo, não existem na triangulação directivas 

que possam orientar de forma normativa o investigador, o que permite 

reinterpretações subsequentes dos dados. 

A análise de dados num trabalho de índole qualitativa, como o nosso, 

coloca algumas questões pertinentes, a mais relevante das quais diz respeito 

ao facto dos métodos de análise não serem normalmente explicitados de forma 

clara nos relatórios de investigação (Huberman e Miles, 1991). Concordamos 

com estes mesmos autores quando dizem que o homem é um descobridor de 

sentidos (op. cit.), sendo essencial a um investigador qualitativo que possua 

intuição e inspiração, para que possa descobrir esses sentidos nos dados que 

se lhe deparam, de forma por vezes caótica. 

“Uma análise de conteúdo é um vai-vem contínuo entre um quadro teórico e 

um corpus de dados” (Paixão, 1998, p. 225), procurando através de 

procedimentos inferênciais (Bardin, 1977) passar da descrição à interpretação. 

A análise de conteúdo é uma técnica morosa, revestindo-se de 

características de exclusividade perante cada estudo e os respectivos 

objectivos e que tem por isso de ser “reinventada a cada momento” (Bardin, 

1977, p. 31). Não existe o pronto-a-vestir na análise de conteúdo (op. cit., p. 

27,31) o que a torna difícil, lenta, mas simultaneamente desafiadora. Neste 

estudo, utilizamo-la para analisar as entrevistas semi-estruturadas realizadas a 
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supervisoras cooperantes e estagiários (cf. Processos de tratamento e análise 

das entrevistas). 

 
4.5  SÍNTESE DAS OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 
 Do ponto de vista do acesso à realidade da Supervisão neste contexto 

espácio-temporal, este estudo é de natureza etnográfica, fenomenológica ou 

naturalista, por se debruçar sobre um caso em profundidade, sem o retirar do 

seu ambiente natural. 

Faz-se uma opção inequívoca pelos métodos qualitativos e por uma filosofia 

interpretativa porque se acredita que são os mais adequados ao estudo. 

No que se refere ao processo de envolvimento dos participantes, a 

investigação-acção constitui-se como a melhor estratégia, uma vez que a 

investigação envolve uma componente formativa importante. 

A selecção dos métodos e técnicas qualitativos projecta-nos para uma 

análise do conteúdo semântico dos dados, que numa fase subsequente são 

triangulados, tendo em vista obter maior rigor e segurança nas interpretações 

emergentes. Com o mesmo objectivo de rigor e segurança cada caso é 

apresentado à respectiva supervisora cooperante que, depois de uma leitura 

individual, se pronuncia sobre as interpretações da investigadora num exercício 

de meta-reflexão que o distanciamento temporal favorece. 

Apresenta-se, em seguida, um diagrama (Fig. 5) das fases do estudo, sua 

caracterização e calendarização, bem como um esquema (Fig. 6) dos ciclos de 

investigação-acção em que se referem  os procedimentos de recolha de dados 

que permitiram, em cada ciclo, constituir o corpus de análise da investigação. 
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Caracterização 
dos Períodos 

 
Objectivos Intervenientes Papéis dos 

intervenientes 

1º 
Estudo Piloto 

(Sensibilização e 
Início da 

Formação) 

1. Recolher as opiniões dos estagiários 
sobre a observação de aulas e o 
processo de Prática Pedagógica. 

2. Caracterizar as percepções das 
supervisoras cooperantes sobre a Prática 
Pedagógica. 

3. Verificar que percepção têm as 
supervisoras cooperantes acerca das 
perguntas que fazem nas suas aulas e 
das perguntas que os estagiários lhes 
fazem a elas. 

4. Identificar estratégias de comunicação 
utilizadas por supervisoras cooperantes e 
estagiários nas sessões de reflexão oral. 

5. Identificar o tipo de questões formuladas 
pelos estagiários, bem como o incentivo 
e a oportunidade que lhes são dados 
pelos seus formadores para as fazerem. 

6. Analisar as reflexões escritas pelos 
estagiários. 

4 Supervisoras coops. 
e 17 estagiários 
(00/01) 
 
Investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisores 
cooperantes – 
formadoras 
 
Estagiários – 
formandos 
 
 
Investigadora - 
observadora e 
formadora 

2º 
Acção de 

formação – A 
Supervisão 
colaborativa 

1. Construir um programa de formação. 
2. Reflectir sobre a Prática Pedagógica. 
3. Contribuir para a melhoria da Prática 

Pedagógica. 
4. Promover o desenvolvimento profissional 

dos professores. 
5. Desenvolver competências no domínio 

da supervisão. 
6. Promover práticas reflexivas de 

supervisão. 

5 Supervisoras coops. 
e 4 professores não 
cooperantes (01/02) 
 
 
Investigadora 
 
 
 
 

Supervisores 
cooperantes e 
professores 
não 
cooperantes – 
formandos 
 
Investigadora - 
formadora  

3º 
Intervenção 
directa nas 
práticas de 
supervisão  

1. Analisar criticamente o questionamento 
entre supervisoras cooperantes e 
estagiários durante os encontros de 
supervisão e relacioná-lo com os níveis 
de reflexão atingidos. 

2. Analisar criticamente as reflexões 
escritas pelos estagiários e verificar a 
sua evolução ao longo do ano de Prática 
Pedagógica. 

3. Avaliar um percurso de supervisão 
baseado na reflexão sobre os discursos 
orais e escritos de supervisoras 
cooperantes e estagiários. 

4. Interpretar o impacto das sessões de 
reflexão nas aulas de estagiários. 

A. 4 Supervisoras 
coops. e 14 
estagiários (01/02). 
 
B. 2 Supervisoras 
cooperantes e 5 
estagiários (02/03). 
 
Investigadora 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisores 
cooperantes – 
formadoras 
 
Estagiários – 
formandos 
 
Investigadora - 
formadora 

 
Fig. 5 - Períodos de recolha de dados 
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Fig. 6 - Ciclos de investigação-acção 

 

ESQUEMA DA INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO 

 
          Tempo           Ciclos de I.A.                     Recolha de Dados 
 
 
 
 
                                                                              

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
  
                           

3 
 
                
 
 
 
 
 

4 
 
 
       
 
 

 A
no lectivo 2000/2001 

Diagnóstico 
Planificação 

 
Acção 

 
Reflexão

Entrevistas; 

gravações video e 

audio de sessões de 

reflexão e aulas dos 

estagiários; 

reflexões escritas. 

 
Reflexão/Planificação 

 
 

Acção 

Planificação 
 
 

Acção 

Entrevistas; 
gravações audio de 
aulas de estagiários 
e reuniões de 
reflexão; reflexões 
escritas dos 
estagiários. 

Gravação de aulas e 
reuniões de 
reflexão; reflexões 
escritas; entrevistas 
a estagiários e 
cooperantes 

Gravação de aulas e 
reuniões de 
reflexão; reflexões 
escritas. 

Reflexão / Planificação 
 

Acção 
 

Reflexão 

Reflexões escritas; 
gravação de aulas e 
de reuniões; 
entrevistas finais a 
cooperantes e 
estagiários 
 
 

A
no lectivo de 2001 / 2002 

 A
no Lectivo 2002 / 03 

Reflexão/Planificação 
 
 
 

Acção 
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4.6  FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS COOPERANTES 
CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO – O ESTUDO PILOTO 

 
  A convicção de que há necessidade de manter os professores  

cooperantes em permanente actualização e intervir ao nível das práticas 

discursivas habituais, no sentido de contribuir para uma democratização das 

relações entre formadores e formandos, orientou o projecto por uma 

metodologia de investigação-acção que parte, como vimos, de uma fase inicial 

de diagnóstico – o estudo piloto. 

 Para uma caracterização do contexto em que se pretendeu intervir 

definiram-se os objectivos que constam na figura 5 e, para os atingir, seguiram-

se alguns procedimentos. 

 Numa reunião realizada em 20 de Setembro de 2000 motivámos as 

professoras cooperantes para participarem neste projecto, tendo conseguido o 

seu apoio. No final do mesmo mês, quando nos encontrámos com os alunos de 

4º ano de Português/Inglês, procurámos também motivá-los, tendo-o 

conseguido na globalidade; apenas uma aluna se recusou a ser gravada em 

vídeo enquanto leccionava, colaborando contudo em todos os outros passos. 

 De seguida, entrevistámos todos os alunos de 4º ano desta variante, 

individualmente, durante o mês de Novembro (objectivo1). 

 Gravámos em vídeo aulas de alguns deles durante o 1º semestre, num 

total de 13 aulas. 

 Entrevistámos as quatro professoras cooperantes individualmente, tendo 

os registos audiogravados das suas opiniões (objectivo 2). 

 Gravámos também em vídeo uma sessão de reflexão com cada uma 

das cooperantes e respectivos grupos de estágio. 

Recolhemos reflexões escritas dos alunos e analisámo-las. Reunimos 

em 21 de Fevereiro de 2001 com as professoras cooperantes para fazer o 

feedback do trabalho até aí realizado e partilhar uma vez mais problemas 

decorrentes do contexto em que todas trabalhámos. Fornecemos ainda alguns 

textos teóricos com o intuito de contribuir para a sua formação. 

Na segunda fase, correspondente ao segundo semestre do mesmo ano 

lectivo, continuámos com a preocupação de atingir os objectivos inicialmente 

definidos e acrescentámos outro decorrente da necessidade de centrar mais o 
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estudo nas questões relacionadas com as reflexões orais e escritas e o 

desenvolvimento profissional de orientadores e estagiários. Decidimos pois, 

continuar com os procedimentos de gravação de aulas em vídeo, recolha de 

reflexões escritas e, para além disso, introduzir experiências de reflexão oral, 

gravando-as desta vez apenas em áudio, com o intuito de interferir o menos 

possível no processo habitual. 

Das entrevistas realizadas a alunos e cooperantes no início do ano 

lectivo de 2000/2001 interessa reter que, de acordo com as opiniões 

expressas, as sessões de reflexão parecem ser organizadas de duas formas 

distintas: 

1) Em interacção (P-R-R): pergunta / resposta / reacção. 

2) Com a atribuição da palavra feita pela professora cooperante a cada 

participante em momentos distintos. 

O conteúdo das reflexões prende-se com questões maioritariamente 

pedagógicas, algumas vezes científicas, mas raramente sistémicas, ou seja, 

analisadas de forma estruturante ou estruturada a partir do macro-sistema. 

Existe um enfoque exclusivo no micro-sistema da sala de aula, reflectindo as 

preocupações dominantes dos estagiários nesta fase do processo de Prática 

Pedagógica. 

Especificamente das entrevistas às cooperantes salientamos o facto de 

todas acharem difícil que os estagiários coloquem questões, atribuindo as 

causas aos próprios estagiários. Apenas a cooperante Anabela se questiona 

bastante sobre esta situação, atribuindo inclusivamente a culpa a si própria e à 

forma como organiza as sessões de reflexão (objectivo 3). 

Foi feita a análise de quatro sessões de reflexão videogravadas, sendo 

de realçar a ausência quase total de perguntas dos estagiários, confirmando os 

dados das entrevistas. Do levantamento das perguntas colocadas pelas 

cooperantes, concluímos que a maioria são de nível cognitivo baixo (cf. 

Capítulo 5) (objectivos 4 e 5). 

Os conteúdos de reflexão parecem confirmar o que anteriormente 

dissemos e quanto à distribuição da palavra, o poder parece estar sempre do 

lado das cooperantes, embora numa das sessões haja indícios de uma 

interacção mais democrática (objectivo 5). 
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Analisámos ainda com pormenor algumas reflexões escritas por 

estagiários, tendo verificado que dos níveis de reflexão categorizados por Van 

Manen (1977) predomina o nível técnico, embora nos pareça existir ainda um 

número razoável de enunciados no nível prático. No nível crítico encontrámos 

apenas 1 (um). Aplicámos às reflexões escritas as quatro formas de acção 

definidas por Smyth (1989) e verificámos que apenas a Descrição se encontra 

presente (objectivo 6). 

Transcrevemos duas aulas de estagiários, seleccionadas de entre as 

que integravam momentos de perguntas e respostas entre professores e 

alunos e analisámos algumas das que foram colocadas. Concluímos que a 

grande maioria das perguntas que ocorreram foram de organização de 

trabalhos e apelos à memorização de conteúdos, predominando o baixo nível 

cognitivo das mesmas. 

Quanto aos alunos, foram registadas apenas dez perguntas, sendo cinco 

de organização dos trabalhos e cinco pedidos de informação. 

O tipo de interacção das aulas analisadas ilustra a distribuição da 

palavra pelo professor, na sequência de Bellack (1966). A recolha desta 

informação relativa às perguntas das aulas  não foi inicialmente prevista, no 

entanto, pareceu-nos que sendo as reflexões dos estagiários e cooperantes 

sobre a globalidade das aulas e fazendo as perguntas parte dessa globalidade, 

estas constituem um conteúdo de reflexão importante. Cooperantes e 

estagiários passaram assim a reflectir sobre os discursos a vários níveis, num 

exercício de meta-reflexão propiciador da construção de conhecimento 

profissional. 

Uma vez atingidos os objectivos definidos para a primeira fase do 

estudo, tornou-se evidente a necessidade de envolver os professores 

cooperantes num processo de formação estruturado.  

 

4.7 ACÇÃO DE FORMAÇÃO “A SUPERVISÃO COLABORATIVA” 
 

 Tendo em conta os resultados para que o estudo piloto apontou, a acção 

de formação surge de uma necessidade de apetrechar os professores com 

alguns instrumentos que lhes permitam monitorar as suas práticas, num 

processo de auto e hetero-supervisão. Construiu-se para isso um programa de 
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formação a que se chamou supervisão colaborativa, uma vez que um dos 

objectivos iniciais foi criar uma dinâmica de grupo que facilitasse a colaboração 

entre todos, percorrendo-se um caminho de entre ajuda e interacção 

permanentes (objectivo 1). 

 O eixo central das sessões foi o conceito de reflexão ligado ao de 

pensamento reflexivo de Dewey (1933), procurando-se orientar o grupo de 

professores  no sentido da indagação e do questionamento permanentes.  

Propôs-se assim aos professores cooperantes a acção de formação “A 

supervisão colaborativa”, facultando-lhes a apropriação de instrumentos que 

lhes permitissem monitorar as práticas, orientando-lhes as leituras e levando-os 

a questionar rotinas. Sendo os  professores cooperantes em número 

insuficiente para que a formação pudesse funcionar de acordo com a 

modalidade de projecto do programa FOCO, alargou-se o curso a outros 

professores, tendo-se inscrito um total de nove, quatro do Ensino Secundário e 

cinco do Ensino Básico. Tomaram-se como princípios orientadores do curso os 

seguintes: 

 a necessidade de centrar a formação contínua nos locais de trabalho e 

nas reais preocupações dos professores 

 fazer da colaboração entre os participantes uma das palavras-chave do 

processo  

 utilizar a reflexão e o questionamento como impulsionadores de 

alterações e/ou mudanças das práticas 

 responsabilizar os professores pelo seu próprio desenvolvimento 

profissional 

 fazer a formação numa perspectiva tendencialmente dialógica,  com 

uma distribuição mais equilibrada de poderes, remetendo-se a 

formadora/investigadora a um papel menos dominante, mais orientador 

de trabalhos, monitor de actividades e facilitador de documentos 

(objectivo 1). 

Pretendeu-se ainda criar um processo de formação aberta,  ou seja, um 

formato em que os professores pudessem sentir-se mais autónomos, o que 

justifica a opção pela modalidade de projecto em que vinte e cinco horas do 

total do tempo atribuído são dedicadas a trabalho nas escolas; deste modo, 

lançaram-se as bases para a continuidade do trabalho dos professores em 



 155
 

 

grupos por eles dinamizados. Também porque concordamos com Oliveira 

(1996) quando afirma que: 

 
os dois tipos de espaço – ESEs e Escolas do Ensino Básico – evocam nos 

professores representações diferentes que se poderão traduzir por uma maneira 

de estar, de se sentir e de se relacionar duma forma mais distanciada ou mais 

íntima e afectiva, respectivamente” (p.137). 

 

Como referimos anteriormente, estiveram envolvidos nove professores, 

sendo cinco do 2º ciclo do Ensino Básico, colaboradores da ESECB e quatro 

do Ensino Secundário. Tinham entre 30 e 56 anos e pertenciam a 3 escolas da 

cidade de Castelo Branco.  

A experiência dos professores cooperantes na formação situava-se entre os 

três e os dez anos, sendo todos professores do quadro de nomeação definitiva, 

com excepção de um.  

Quando no início da formação responderam a um curto questionário sobre 

as expectativas que tinham em relação à acção, responderam que esperavam 

trocar experiências profissionais interessantes e adquirir novas competências 

que lhes permitissem melhorar profissionalmente. A maioria (7) considerou 

muito importante adquirir formação suplementar em relação aos temas a tratar 

e apenas dois  (2) consideraram muito relevante a obtenção de créditos para 

progressão na carreira. Todos (9) manifestaram expectativas de que os 

assuntos fossem interessantes, consideraram determinante o conhecimento 

que têm da formadora e ainda o facto de haver outros colegas seus envolvidos 

na mesma acção. Alguns (6) referiram a necessidade de formação nesta área. 

Embora nem todos se conhecessem, gerou-se desde o início um clima 

relacional favorável ao desenvolvimento dos trabalhos que veio a evoluir de 

forma positiva e facilitadora para a formadora/investigadora.  

Apresentam-se a seguir os objectivos especifícos de cada sessão.  

 

 Sessão de 26.9.2001 
Na primeira sessão a formadora deu conhecimento dos objectivos gerais do 

curso (cf. Figura 5) e propôs alguns conteúdos e uma metodologia de 

trabalho centrada na interacção entre todos, podendo estes aspectos ser 
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negociados de acordo com as necessidades dos formandos. A sessão 

constituiu um momento de motivação com a leitura e debate desencadeado 

por  dois textos, um de Boaventura Sousa Santos (Porquê Pensar?, revista 

Visão, 23 de Agosto, 2001) e outro de Caudi Alsina (Encouraging Teachers: 

why and how, comunicação apresentada em Barcelona, ATEE, 2000). 

 
 Sessão de 2.10.2001 (objectivos 2 e 3) 

Distinguir os conceitos de observação e interpretação. 

Analisar as vantagens e desvantagens da observação naturalista e da 

observação estruturada. 

Visionar uma aula de inglês.  

Reflectir sobre os resultados do visionamento.  

 
 Sessão de 9.10.2001 (objectivos 2 e 3) 

Identificar problemas linguísticos e estratégicos de uma aula a partir da sua 

transcrição. 

Identificar diferentes tipos de perguntas e suas finalidades.   

Conhecer o quadro conceptual de Vicki LaBoskey. 

 
 Sessão de 16.10.2001 (objectivos 3, 5 e 6) 

Aprofundar conhecimentos sobre o paradigma reflexivo na formação de 

professores – níveis de reflexão segundo Van Manen. 

Caracterizar uma reflexão escrita quanto ao conteúdo e nível de reflexão. 

Identificar na reflexão escrita enunciados centrados nos alunos, no 

professor e na aula. 

Debater problemas relacionados com o processo de escrita reflexiva dos 

estagiários.  

 

 Sessão de 23.10.2001 (objectivo 4) 

Conhecer e/ou aprofundar conhecimentos sobre investigação-acção. 

Construir uma lista de problemas a resolver nas escolas de origem dos 

professores. 

Iniciar a elaboração de pequenos projectos de intervenção. 
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 Sessão de 30.10.2001 (objectivo 4) 

Apoiar a elaboração dos projectos. 

 
 Sessão de 4.12.2001 (objectivo 4) 

Apoiar a elaboração dos projectos. 
 

 Sessão de 22.1.2002 
Apresentação dos projectos.  

 
 Sessão de 5.2.2002 

Apresentação dos projectos. 
Avaliação da acção. 

 

Os objectivos que se indicam relativamente a cada sessão  são os que mais 

directamente se atingiram nessas datas, no entanto, ao longo do programa de 

formação todos eles se foram entrecruzando, pois não é possível promover o 

desenvolvimento profissional dos professores sem promover práticas 

reflexivas, por exemplo.  

Na sessão de 23.10 os formandos dividiram-se em dois grupos de interesse  

de acordo com os níveis de ensino a que pertenciam e iniciaram desse modo 

dois projectos de intervenção nas suas escolas. Durante os meses de 

Novembro, Dezembro e Janeiro os professores desenvolveram a sua acção 

nas respectivas escolas, tendo solicitado uma vez a presença da 

formadora/investigadora para clarificar alguns aspectos relativos à execução 

dos projectos.  

Os professores do Ensino Secundário centraram-se na problemática de 

avaliação da leitura, pretendendo estruturar melhor a avaliação informal que 

fazem. Para isso propuseram-se fazer uma observação mais atenta dos alunos 

e  construíram um instrumento de registo com essa finalidade. Esta grelha de 

observação/avaliação foi posteriormente divulgada junto dos colegas de grupo 

para poder ser utilizada e avaliada por todos.  

O grupo de professores do Ensino Básico centrou-se na formação dos 

estagiários e nas questões relativas à reflexão escrita. Propuseram-se verificar 

se uma melhor orientação dos procedimentos de escrita resultaria numa maior 
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competência reflexiva. Construíram para esse efeito uma grelha de análise das 

reflexões escritas (GARE) que foi testada e veio posteriormente a ser 

melhorada. 

A convicção de que “os professores têm as potencialidades necessárias 

que lhes permitem, num contexto de inter-ajuda e de troca de experiências, 

analisar as situações de ensino e encontrar soluções adequadas aos contextos 

em que trabalham” (Oliveira,1996, p.148), levou-nos a organizar as sessões de 

trabalho conjunto de uma forma democrática, procurando que os formandos 

dialogassem, não só com a formadora mas, fundamentalmente, entre si, de 

modo a estabelecerem pontes relacionais e afectivas que facilitassem a 

exposição pessoal e o confronto com os outros de uma forma harmoniosa. Esta 

finalidade foi frequentemente conseguida, havendo situações várias de 

descentração do papel da formadora para alguns formandos, no que diz 

respeito ao levantamento de questões; já quanto à distribuição da palavra a 

formadora teve um papel dominante, não conseguindo abdicar do poder  que o 

estatuto lhe conferia.  

Os professores mantiveram-se sempre motivados e envolvidos nos 

trabalhos que lhes foram propostos e nos debates gerados à volta dos temas. 

Apesar dos diferentes interesses dos dois grupos, as sessões revelaram-se 

bastante enriquecedoras para todos, por se tratar de um conjunto de 

professores com experiências diversificadas, com um grau de maturidade 

elevado e perseguindo o desejo de enriquecimento profissional.  

Motivaram-se os participantes para a leitura dos materiais distribuídos e 

incentivou-se a troca de outros materiais entre eles, o que aconteceu algumas 

vezes. Não se exerceu, contudo, qualquer controlo sobre essas leituras, 

permitindo uma interacção mais individualizada dos leitores com os textos e 

evitando qualquer constrangimento que esse controlo pudesse originar.  

Tentou-se que os professores se autonomizassem no trabalho desenvolvido  

nas escolas,  o que nos pareceu conseguido, embora a presença da formadora 

tivesse sido solicitada uma vez numa das escolas de Ensino Básico, como já 

foi referido.  

Apesar dos aspectos positivos identificados, constatam-se algumas 

limitações neste processo de formação. O tempo da formação (50 horas) que 

se revelou manifestamente insuficiente para abordagens mais profundas dos 
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diversos temas e o horário (das18 às 21 horas), coincidindo com a hora de 

jantar, do regresso a casa e à vida familiar, provocou alguns atrasos e 

situações de stress em alguns professores. Ainda o intervalo de realização da 

acção de acordo com as regras do FOCO que nos obrigava a terminar em 

Dezembro de 2001 e que conseguimos estender até Fevereiro de 2002, para 

que os professores pudessem implementar algo no terreno.  Uma outra 

limitação que também está relacionada com o tempo prende-se com a 

interiorização dos procedimentos investigativos, por parte da maioria dos 

professores; estes evidenciaram alguma dificuldade,  não em identificar 

problemas que gostassem de ver respondidos, mas em estruturar as  questões  

e delinear estratégias para lhes dar resposta. Também o tempo que 

precisavam ter nas respectivas escolas era insuficiente, pois os horários não 

apresentavam espaços livres em simultâneo. 

São estes alguns dos impedimentos a uma prática mais reflexiva. Tal 

como Cole (1997) afirma, as condições em que os professores trabalham 

geram sentimentos e estados psicológicos que impedem ou travam a prática 

reflexiva e o desenvolvimento profissional, embora, e ainda de acordo com a 

mesma autora, com a qual concordamos inteiramente, os professores sejam 

práticos reflexivos que lutam para crescer como pessoas e como profissionais.  

 

 

4.8 INTERVENÇÃO DIRECTA NAS PRÁTICAS DE SUPERVISÃO 
 
Desde Setembro de 2000, altura em que se desencadeou o processo de 

motivação para envolver as cooperantes neste projecto, até Julho de 2003, 

momento das últimas entrevistas, ocorreram sessões de trabalho periódicas 

entre a investigadora e as participantes no estudo. Tais reuniões, em sintonia 

com as diferentes fases de investigação-acção, foram 9 (nove) e nelas se ia 

fazendo o feedback do trabalho realizado até então, projectando-se o seguinte 

em conformidade com os resultados obtidos. Apresenta-se a seguir a figura 7 

com as datas e os objectivos de cada uma dessas reuniões. 
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Datas Objectivos 
20.9.2000 1. Apresentar o projecto de investigação. 

2. Motivar as professoras cooperantes. 
 

21.2.2001 

1. Recordar o conceito de reflexão (Dewey e Shön). 
2. Identificar diferentes níveis de reflexão. 
3. Reflectir sobre perguntas ocorridas nas aulas e nas sessões de trabalho. 

 

17.9.2001 

1. Identificar diferentes níveis de questões das reflexões orais. 
2. Tomar consciência do nível das reflexões escritas pelos estagiários. 
3. Debater a importância da interacção teoria/prática. 

 

26.2.2002 

1. Analisar 2 episódios de interacção professor/alunos de 2 aulas de 
estagiários. 
2. Reflectir sobre o trabalho realizado até ao momento. 
3. Perspectivar o trabalho futuro. 

 

30.4.2002 

1. Analisar questões de um extracto de uma reflexão oral. 
2. Confrontar os resultados da 1ª fase de gravações com os da 2ª fase. 
3. Elaborar algumas questões reflexivas . 
4. Perspectivar o trabalho futuro. 

 

11.11.2002 

1. Consciencializar as supervisoras cooperantes da necessidade de 
aperfeiçoar os seus modos de questionamento. 
2. Melhorar o instrumento de análise das reflexões escritas. 

 

16.12.2002 

1. Introduzir algumas alterações na GARE. 
2. Preencher um exemplar da Gare para distribuir aos estagiários. 
3. Debater o processo de construção da GARE. 

 

24.2.2003 

1. Comentar o texto “A classification of questions”. 
2. Discutir a elaboração de uma grelha de atitudes das supervisoras 
cooperantes. 

 

7.4.2003 

1. Avaliar o trabalho realizado. 

2. Preparar as entrevistas finais. 

 

Fig. 7 – Sessões de Formação 

 

Segue-se uma lista de actividades incluídas nas sessões de trabalho: 

 Reflexão/debate sobre perguntas colocadas pelos estagiários nas aulas 

do 2º ciclo 

 Transformação de questões fechadas em questões abertas 

 Leitura e análise de reflexões escritas pelos estagiários 

 Audição de extractos de reflexões orais 

 Observação e análise de questões colocadas nas sessões de reflexão 

oral – número, nível e conteúdo das mesmas 

 Elaboração de questões reflexivas passíveis de ocorrer nas sessões de 

reflexão oral 

 Reflexão/debate sobre procedimentos supervisivos. 
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Estas sessões de trabalho terminavam habitualmente com proposta de 

textos para leitura em casa, sendo alguns dos autores abordados Dewey, 

Schön, Van Manen, Pedrosa de Jesus e Edwards e Westgate.  

Tal como acontecera na formação FOCO, a investigadora procurou ter 

um papel de monitora das actividades, deixando espaço às cooperantes para 

intervirem o mais possível. Também neste contexto, os trabalhos se 

desenrolaram num clima de à vontade, de colaboração de saberes e partilha de 

experiências, só possível quando no grupo existe uma relação de confiança e 

os seus membros tiverem atingido um nível de maturidade profissional que lhes 

permita o confronto com o outro. 

 
4.9  PROCEDIMENTOS DE RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.9.1 As  Perguntas nas Aulas dos Estagiários 

 
As preocupações com o desenvolvimento da competência de 

questionamento de professores cooperantes e estagiários, levaram-nos a 

procurar nas aulas destes últimos, reflexos da intervenção formativa a que 

foram sujeitos. Gravaram-se para o efeito as aulas de todos os estagiários dos 

professores envolvidos, a que corresponderam também  documentos escritos e  

sessões de reflexão oral analisadas (2001/02 e 2002/03). 

Optou-se,  neste caso, por gravações áudio, por estarem de acordo com 

os objectivos da investigação, uma vez que se trata de estudar linguagem 

verbal e para interferir o menos possível com o ambiente natural dos 

estagiários. 

Ouvidas várias vezes as gravações, seleccionaram-se alguns extractos 

considerados padrão, para perceber que categorias de perguntas acontecem 

entre professores e alunos do 2º ciclo numa aula de iniciação à língua 

estrangeira. Consideram-se extractos padrão aqueles que ocorrem com 

sistematicidade na maior parte das aulas de todos os estagiários, ou seja, os 

que correspondem ao mesmo tipo de actividades propostas aos alunos e 

interacções ocorridas.  
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       A categorização das perguntas nas aulas foi feita de acordo com o 

quadro teórico de referência de Pedrosa de Jesus (1987, 1991) que se abordou 

num capítulo anterior deste trabalho. 

     Contabilizou-se ainda o tempo de espera pelas respostas dos alunos 

(Rowe, 1969), procurando estabelecer alguma relação entre ele e a categoria 

da pergunta e verificar se as leituras acerca desse tema interferiam no 

questionamento das aulas. 

 Recolheram-se também as perguntas formuladas por escrito pelos 

alunos do 2º Ciclo, através da colocação de uma “Caixa de dúvidas” em 

algumas das aulas. Os alunos do 2º Ciclo puderam assim registar 

anonimamente as dúvidas que, no momento, lhes ocorreram. 

 

4.9.2  Audiogravação de Sessões de Reflexão 

 
Tendo inicialmente no estudo piloto optado por videogravar reuniões de 

reflexão entre as professoras cooperantes e os respectivos estagiários, 

verificámos que tal procedimento implicava uma alteração considerável das 

suas rotinas, originando deslocações ao Centro de Recursos da ESECB para 

que se pudesse realizar a recolha de dados com alguma qualidade. 

Constatámos também, após o visionamento dessas sessões, existir algum 

constrangimento perante as câmaras, da parte dos participantes. Deste modo, 

pesados os argumentos a favor e contra, decidimos gravar em áudio o discurso 

produzido, uma vez que os participantes o podiam fazer no seu ambiente 

natural, sem interferências de técnicos especializados e sem perdas de tempo 

para deslocações, que se vieram também a verificar prejudiciais ao tempo 

efectivamente dedicado ao trabalho em questão. 

Assim, pediu-se a cada uma das quatro cooperantes envolvidas que 

audiogravasse três reuniões de cada um dos estagiários, num total de trinta e 

seis gravações [9x4]. Contudo, sendo a cooperante Anabela orientadora de 

mais do que um grupo, decidiu-se utilizar o mesmo procedimento em dois dos 

seus grupos, sendo um de três elementos e outro de dois e recolhendo ela 

mais seis gravações do que as colegas (2001/02). 

Ainda no sentido de interferir o menos possível no dia a dia dos 

participantes, optámos por não estar presentes nesses momentos. Ter-se-ia 
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também tornado inviável em alguns casos coordenar horários de quatro 

pessoas a leccionar em duas escolas diferentes. A gestão do material ficou-

lhes assim entregue, o que constituiu um esforço adicional para além das 

tarefas diárias que têm de desenvolver na escola, sempre pressionadas pelos 

toques da campainha. 

As reuniões gravadas incidiram sobre reflexões de aulas recentemente 

executadas pelos estagiários e também gravadas em áudio. Esta gravação de 

aulas permitiu a audição feita em casa pelo respectivo estagiário e pretendeu-

se que pudesse dar origem a uma reflexão mais pormenorizada e crítica. Para 

além deste elemento de suporte para a reflexão, foram distribuídos textos para 

leitura individual de todos os envolvidos (cooperante e estagiários) e o 

estagiário que executou a planificação teve de registar por escrito, como já 

referimos, as suas impressões sobre o trabalho desenvolvido na sala de aula, 

constituindo estas narrativas sistemáticas fontes de dados que permitiram 

verificar a evolução dos seus procdedimentos reflexivos. 

As indicações sobre o objectivo das gravações e o modo de utilização 

dos materiais foram dadas inicialmente às cooperantes, em reunião de trabalho 

[17-09-2001] e discutidas frequentemente ao longo da sua participação no 

projecto de investigação. No ano lectivo de 2002/2003 seguiram-se 

procedimentos idênticos, apenas com as cooperantes Dora  e Anabela, uma 

vez que as outras duas cooperantes não foram atribuídos estagiários, nesse 

ano lectivo. 

 

4.9.3  Análise das Sessões de Reflexão 

 
Procurou-se compreender e interpretar os sentidos subjacentes no 

discurso de professores cooperantes e alunos estagiários durante a interacção 
das sessões de reflexão. Sendo o nosso estudo direccionado para identificar e 

melhorar formas de questionamento favoráveis ao desenvolvimento da 

capacidade reflexiva, centrámos a atenção nas perguntas e respostas dos 

diferentes interlocutores, sem perder de vista o conjunto das interacções 

(2000/01, 2001/02 e 2002/03). 

Como metodologia de análise optou-se por um processo, primeiro 

descritivo e depois interpretativo, separando do conjunto os episódios que nos 
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pareceram poder contribuir para a clarificação das situações em que as 

diferentes categorias de perguntas ocorrem. Por vezes, houve necessidade de 

apresentar episódios mais extensos, para que a contextualização das 

perguntas/respostas se tornasse mais evidente. Contudo, esta selecção é 

apenas ilustrativa da totalidade dos dados, não sendo, de modo algum, a única 

possível. A diversidade e abundância de aspectos levaram-nos a fazer esta 

opção, conscientes de que a riqueza das situações poderá permitir outras 

leituras. 

A duração dos extractos é variável, como variável foi a duração das 

reuniões que se situou entre os vinte e os cento e cinco minutos. 

Finalmente, aplica-se a cada um dos extractos a categorização de 

perguntas elaborada, na tentativa de obter informação acerca do número, nível 

e proveniência das perguntas. 

 

4.9.4  Concepção e Aplicação do Instrumento de Análise das  Perguntas nas 

Sessões de Reflexão 

 
O instrumento de análise das perguntas, inspirado no quadro teórico de 

Van Manen (1977, 1991) sobre os níveis de reflexão e nas categorias de 

perguntas em contexto de sala de aula de Pedrosa de Jesus (1987,1991) foi 

sendo alterado desde a primeira versão até à que agora se apresenta. 

As categorias e os indicadores interagiram com os dados em 

movimentos dialécticos, procurando sucessivos ajustamentos e tendo em vista 

o cumprimento das respectivas funções. Dessa interacção resultaram as quatro 

categorias seguintes: 

1) Cooperação / Confirmação 

2) Descrição / Eliciação 

3) Interpretação 

4) Avaliação / Meta-reflexão. 

Na categoria de cooperação / confirmação incluem-se perguntas de nível 

cognitivo baixo, em que, quem questiona espera concordância ou discordância 

do interlocutor e possibilidade de continuação do discurso. Trata-se de 

perguntas intuitivas, por vezes próximas da simples retórica (Exemplo: a gente 

tem de começar a fazer de outra maneira, não é?). 



 165
 

 

A categoria de descrição / eliciação considerada de segundo nível, é ainda 

pouco desafiadora em termos cognitivos, pois faz fundamentalmente apelo à 

memória. As perguntas incluídas nesta categoria referem-se a acontecimentos 

da sala de aula, ao desenrolar das actividades, ao comportamento dos alunos 

e do professor, à execução do plano e a alterações imprevistas (Exemplo: 

querem agora debruçar-se sobre a aula em si?). 

Na categoria de interpretação (nível 3) estamos perante questões de nível 

cognitivo mais elevado, em que a intenção de quem as produz é provocar 

ligações entre a teoria  e a prática, mas também inferências baseadas nos 
dados da observação ou retidos na memória. Estas perguntas pretendem ainda 

provocar o confronto com a realidade e equacionar acções futuras, com base 

nos acontecimentos do presente. São perguntas direccionadas à compreensão 

dos acontecimentos e à modificação de comportamentos. Pretendem estimular 

a criatividade e a análise de alternativas (Exemplo: mas isso fá-la pensar em 

alterar futuramente alguma coisa?). 

Finalmente, as perguntas de nível quatro, avaliação / meta-reflexão, de 

elevado nível cognitivo, pretendem obter juízos de valor sobre temas e 

problemas que ocorrem. Suscitam análises críticas das situações e pretendem 

que se defendam posições, demonstrando que se percebe como funciona o 

conhecimento em acção (Exemplo: pense na sua aprendizagem de língua 

estrangeira e comparando a metodologia que era utilizada pelos seus 

professores com a que utiliza agora com os seus alunos que vantagens e 

desvantagens encontra numa e noutra e porquê?). 

As quatro categorias a que se chegou sistematizam os aspectos do quadro 

teórico da Van Manen (1977,1991) e Pedrosa de Jesus (1987,1991) que 

desenvolvemos em capítulos anteriores. 

A funcionalidade dessas categorias é materializada através dos indicadores 

que remetem para a realização discursiva acerca dos procedimentos 

pedagógico-didácticos. 

O instrumento de análise das perguntas foi validado por três especialistas 

em supervisão, verificando-se um acordo de 90%, entre eles. Após essa 

validação foi sujeito a algumas alterações de conteúdo linguístico, tendo-se 

mantido a estrutura.  



 166
 

 

As figuras 8 e 9 apresentam o instrumento e respectiva aplicação na prática 

discursiva.   

 
Nível Categorias Funções Indicadores Exemplos 

1 Cooperação / 
Confirmação 

Facilitar o fluir do 
discurso 

*A coop. ou o est. pedem 
confirmação do que 
estão a dizer ou 
permissão explícita ou 
implícita para avançar no 
diálogo. 

P – Foi a nível da 
imagem? 
P – A gente tem de 
começar a fazer de 
outra maneira, não é?

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição / 
Eliciação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proporcionar a 

revisão das 

situações 

ocorridas nas 

aulas, narrando o 

que se passou e 

avivando a 

memória; 

proporcionar a 

verbalização da 

experiência . 

 

*A coop. pretende 

informações do est. 

sobre a globalidade da 

aula;  

* a coop. direcciona as 

questões para: aspectos 

específicos da dinâmica 

da aula, incidentes 

críticos, aspectos 

positivos, aspectos 

negativos.  

* O est. questiona  a 

coop. sobre aspectos 

específicos da aula , 

incidentes críticos, 

aspectos positivos e 

aspectos negativos. 

P – Ainda se lembram 

da aula? 

P – Querem agora 

debruçar-se (...) sobre 

a aula em si? 

Algumas partes da 

aula propriamente 

ditas, específicas? 

P – Como é que a C. 

vê esse tipo de 

perguntas que afinal 

eles fazem? 

P – E sobre isso 

[material 

desadequado] depois 

o que é que resolveu?

3 Interpretação Proporcionar a 

interacção entre 

teoria e prática, 

trazendo ao de 

cima 

conhecimentos 

adquiridos e 

referências 

*A coop. ou o est. 

relacionam dados da 

observação com outros 

aspectos, da aula e/ou 

do Sistema Educativo 

levantam hipóteses de 

trabalho ou de 

compreensão dos 

P – Como é que o 

professor então vai 

gerir esse problema? 

P – Mas isso fá-la 

pensar em alterar 

futuramente alguma 

coisa? 

P – Então acham que 
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pessoais;  

Fazer emergir ao 

nível do 

consciente as 

razões que estão 

por detrás das 

acções ocorridas 

nas aulas. 

acontecimentos, 

questionam, fazendo 

interagir a teoria e a 

prática; a coop, provoca 

o confronto do estagiário 

consigo próprio e com a 

realidade.  

 

 

 

mesmo não indo para 

o diálogo horizontal 

ainda, não se 

poderão inverter os 

papéis?  

P- Vocês reconhecem 

que dão mais tempo 

ao professor  (...) do    

que     aos 

alunos(...) porque é 

que será que isto 

acontece?  

4 Avaliação/ 
Meta-  Reflexão 

Provocar juízos de 

valor sobre 

qualquer aspecto 

do contexto de 

Prática 

Pedagógica; 

Proporcionar a 

reflexão sobre o 

modo como 

reflectimos; 

Proporcionar o 

desenvolvimento 

da competência 

crítica.  

* A coop. direcciona as 

questões para obter 

análises críticas das 

situações, juízos de valor 

e reflexões sobre o modo 

como reflectimos; o est. 

pretende que a coop. 

emita análises críticas 

sobre as aulas e juízos 

de valor sobre o seu 

desempenho. 

 

 

 

P–Concordam, vocês 

acham que a aluna C. 

teve razão com este 

ponto de vista? 

P – Pense na sua 

aprendizagem de 

Língua Estrangeira e 

comparando a 

metodologia que era 

utilizada pelos seus 

professores com a 

que utiliza agora com 

os seus alunos, que 

vantagens e 

desvantagens 

encontra numa e 

noutra e porquê? 

 
Fig. 8 - Instrumento de Análise das Perguntas nas Reflexões Orais 
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Categoria / 

Nível Exemplos Observações 
Cooperação/ 
Confirmação 

Nível 1 

 
 
 
 

P.:  (...) ao longo destes dois dias procurei 

interagir harmoniosamente com os 

alunos... er... esta interacção harmoniosa 

com os alunos tenho consciência não se 

deve basear apenas na pergunta e nas 

respostas, deve haver uma interacção 

diferente (...) que é um dos aspectos aqui 

focados (...) no texto “Teaching Speaking” 

(...) 

Coop. B.: mas   o Pedro   justifica que é  

O tópico em discussão neste 

extracto é a interacção entre 

professor e alunos com base no 

texto de leitura em casa “Teaching 

Speaking”; A cooperante pretende 

com esta questão, uma confirmação 

das afirmações do estagiário Pedro, 

para poder continuar a questioná-lo. 

  

 vantajosa essa interacção? Portanto 

estamos de acordo em que isso é 

vantajoso para os alunos? 

P.: sim é vantajoso para eles mas nem 

sempre é fácil conseguir.  

 

Interpretação 
Nível 3 

Coop. B.: porque é que acha que nem 

sempre é fácil? Quais as barreiras? 

P.: porque uma pessoa tem tendência a 

fazer a pergunta e esperar uma resposta e 

a interacção não se deve basear nesses 

moldes. 

Obtida a cooperação do estagiário, 

pretende que ele especifique melhor 

a afirmação feita, levando-o a 

organizar o seu raciocínio, no 

sentido de o aprofundar. 

Interpretação 
Nível 3 

Coop. B.: então se calhar é alguma coisa 

que a gente tem de começar a fazer de 

outra maneira não é? (...) Colocando 

melhor a questão, quem deverá fazer 

perguntas na aula? 

I.: existe o diálogo horizontal, mas nós não 

estamos assim muito à-vontade na sua 

implementação [...]. 

Confronta-os e confronta-se com a 

prática e com a necessidade de 

alterar padrões; reaquaciona a 

pergunta, tornando-a mais directiva 

através da utilização do verbo 

dever. 

Interpretação 
Nível 3 

Coop. B.: então acham que mesmo não 

indo para o diálogo horizontal ainda, não 

se poderão inverter os papéis? [...] Este 

diálogo vertical não pode acontecer 

portanto ao contrário? O aluno fazer as 

perguntas e o professor responder? 

I.: é outra estratégia mas ainda não foi 

…por nenhum de nós … 

Equaciona um cenário ainda não 

previsto pelos estagiários, 

procurando obter as opiniões deles. 

A resposta da aluna I. é evasiva. 
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Eliciação / 
Descrição 

Nível 2 

Coop. B.: e acham que têm hipótese de 

pôr isso já em prática? 

I.: claro que sim, futuramente sim, acho 

que ainda não tínhamos as bases, não 

estávamos bem preparados com = 

P.: = confiança... confiança para 

implementar essa = 

I.: = é isso, não é bem preparados, 

segurança, segurança...  

Questionando os estagiários 

directamente sobre a possibilidade 

de implementarem a técnica de 

diálogo S/T a I. apressa-se a dizer 

que sim e a justificar porque razão 

não o fizeram antes, revelando 

alguma necessidade de auto-

defesa. 

Cooperação / 
Confirmação 

Nível 1 

Coop. B.: está mais na base da confiança 

e da segurança não é? 

I.: exacto, agora acho que já estamos 

mais... 

Apenas um pedido de confirmação, 

para poder avançar com o discurso. 

  
Fig. 9 - Aplicação da Categorização de Perguntas a um Extracto da Reflexão de 30 de Janeiro 

de 2002 -  Cristina - Cooperante Beatriz 

 
4.9.5  Procedimentos Seguidos na Análise das Reflexões Escritas pelos 

Estagiários 
 

Durante a fase de diagnóstico lemos várias vezes as reflexões escritas 

pelos estagiários, para identificação dos temas principais abordados. Dessa 

leitura e em interacção com as propostas sugeridas por alguns autores de 

referência, resultou uma configuração em 3 (três) grandes tópicos que 

designámos por: 

- Enunciados centrados no professor 

- Enunciados centrados nos alunos 

- Enunciados centrados na  aula 

Em cada um dos 3 (três) blocos, incluímos enunciados diversos que nos 

pareceram ter uma relação mais directa com cada um deles, resultando esta 

relação de operações sobre o sentido realizadas através da técnica de análise 

de conteúdo (Ghiglione e Matalon,1992). 

 Dada a relação entre cada um dos temas encontrados, tornou-se por 

vezes difícil considerar os enunciados como pertencendo apenas a cada um 

dos tópicos, pelo que se optou, em alguns casos, por uma inclusão dos 

mesmos ou parte deles em mais do que uma especificação temática. 
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 Este problema com que deparámos poderia estar relacionado com a 

necessidade de melhorar a especificação para obter um nível de diferenciação 

mais acentuado, embora salvaguardando a sua reciprocidade e interactividade 

por fazerem parte de uma estrutura global - a aula -  o que veio a verificar-se. 

 Em seguida, procurámos fazer corresponder a cada um dos enunciados, 

um nível de reflexão de acordo com as três categorias de Van Manen (1977), 

nível técnico, nível prático e nível crítico e recorremos ainda às quatro formas 

de acção identificadas por Smyth (1989), Descrição, Interpretação, Confronto e 

Reconstrução, de acordo com as quais e conforme o autor, os professores 

interessados em modificar as suas condições de trabalho deverão actuar. 

 Acrescentámos a estas categorizações a nossa perspectiva pessoal, 

subdividindo a Descrição de Smyth (1989) em três subcategorias: a 

justificação, a decisão e a avaliação. Na primeira, incluímos enunciados em 

que o aluno tenta apresentar razões das suas acções; na segunda, 

considerámos alterações que o aluno-estagiário faz, sem consultar o professor 

cooperante e, na terceira, incluímos juízos de valor sobre a sua actuação. 

 De acordo com os procedimentos descritos, analisámos um conjunto de 

reflexões escritas pelos estagiários de 2000/2001 e submetemos parte dessa 

análise à opinião de três especialistas em Supervisão. 

 Recolhidas as suas opiniões e conjugadas com a nossa própria reflexão 

sobre o processo, reelaborámos o instrumento de análise. 

  Desta reformulação resultaram as seguintes modificações: 

a) os    temas    passaram   a  ser  quatro  e  não  três,  com  a  seguinte 

 designação: 

- enunciados centrados no professor; 

- enunciados centrados nos alunos; 

- enunciados centrados na dinâmica da aula; 

- outros. 

Incluímos um quarto tema - Outros - por verificarmos que nem  todos  os 

enunciados se podiam considerar nos três previamente encontrados. Assim, os 

enunciados que se referem a leituras feitas pelos estagiários e que interagem 

com o seu processo de escrita reflexiva são incluídos em Outros. 

b) apesar de se manter a dificuldade em separar alguns enunciados nas 
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 diferentes categorias, decidimos incluir cada um deles numa só, admitindo 

contudo a possibilidade de outras interpretações; 

c) aprofundámos  a  teoria de  Van Manen (1991) e de acordo com uma 

 perspectiva posterior considerámos 4(quatro) níveis de reflexão e não três, 

sendo que o 1º nível é, pela descrição que o autor faz, um nível pré-reflexivo, 

em parte rotineiro e em parte intuitivo, é o nível do senso comum; o 2º nível 

refere-se à experiência prática do dia-a-dia e, de acordo com ele, verbalizamos 

as nossas experiências e damos conta das nossas acções, narrando incidentes 

ou histórias e formulando regras práticas; já no 3º nível, reflectimos mais 

sistematicamente e de forma mais sustentada, tanto na nossa experiência 

como na dos outros, com o objectivo de desenvolver interpretações teóricas e 

perspectivas críticas sobre as nossas práticas diárias; finalmente, no 4º e 

último nível, atinge-se a meta-reflexão, para conseguirmos perceber como 

funciona o conhecimento em acção e como ele pode ser aplicado na 

compreensão da praxis; 

d) abandonámos   a   categorização   de  Smyth  (1989)   nesta  fase  do 

 trabalho, por nos parecer que dificultava a interpretação dos dados, tal como a 

nossa própria perspectiva que decorria da fase de Descrição de Smyth (op.cit.). 

Com efeito, a dialéctica entre dados e quadros teóricos encaminhou a 

construção do instrumento de análise para uma versão mais simplificada mas 

que se considera mais pragmátia e actuante. 

 Chegados a uma versão diferente do instrumento de análise das 

reflexões escritas, aplicámo-lo a todos os textos recolhidos no ano lectivo de 

2001/2002 e que são um total de 36(trinta e seis). 

 Analisámos primeiro, caso a caso, as reflexões de cada estagiário, 

fazendo corresponder a cada enunciado um nível de reflexão. Pareceu-nos 

importante contabilizar o número de enunciados, bem como o número de 

níveis, pois eles reflectem certamente as preocupações dos autores dos textos, 

embora estejamos conscientes de que em textos desta natureza, interferem 

factores tão diversos quanto o conhecimento que o autor tem do efeito que 

pode produzir no leitor (professor cooperante e avaliador), a capacidade de 

elaboração do próprio texto, o foco de reflexão, o objectivo da própria reflexão, 

o contexto em que o texto é produzido, o contexto em que o texto vai ser 

analisado e/ou comentado e ainda condicionalismos de ordem pessoal, para 
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além destes. Apesar de tudo isto, corremos o risco de atribuir algum peso, não 

só à qualidade do que é dito (escrito) - o nível - mas também à quantidade 

(número de enunciados). 

 Por enunciado entendemos um conjunto de informações com sentido 

próprio relacionadas com determinado tópico (Angulo et al. 1994, citado em 

Moreira, 2001). 

 Verificámos em cada aluno estagiário as modificações ocorridas em 

diferentes momentos da Prática Pedagógica e procurámos interpretá-las (cf. 

Cohen, Manion e Morrison, 2000). 

 Finalmente, cruzámos os resultados dos alunos da mesma professora 

cooperante, perseguindo outros sentidos que a globalidade dos dados nos 

pudesse oferecer, com vista à verificação da validade concomitante (op. cit., p. 

115). 

O procedimento de análise  das narrativas escritas dos estagiários, bem 

como um exemplar da Grelha de Análise das Reflexões Escritas (GARE) 

preenchido por uma das cooperantes, encontram-se em anexo [anexo 5]. Estes 

dois instrumentos de recolha de dados foram considerados a dois níveis 

diferentes: narrativas dos estagiários – instrumento principal, grelha de análise 

– instrumento secundário. Também as supervisoras cooperantes (2002/03) 

registaram, por escrito, as suas opiniões acerca das estratégias relacionadas 

com o desenolvimento da competência de questionamento (instrumento 

secundário). 

 

4.9.6 Processos de Tratamento e Análise das Entrevistas aos Estagiários  

 
Numa 1ª fase de análise dos dados contidos nas entrevistas, fez-se uma 

leitura flutuante dos protocolos que, de acordo com Bardin (1977), deverá 

constituir o primeiro contacto com os materiais, num momento ainda muito 

impressionista. Durante as várias leituras globais e ainda sem preocupação de 

uma organização mais estruturada, foram-se anotando ao lado possíveis 

conceitos emergentes das respostas, num processo de interacção permanente 

com o quadro teórico deste estudo, as questões de investigação e os guiões 

das entrevistas. Este procedimento interferencial deu origem a um conjunto de 

categorias a que se fizeram corresponder todas as ocorrências significativas 
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das unidades de registo, sendo que a unidade de registo por que se optou foi o 

enunciado ou parte do enunciado; esta opção justifica-se pelo facto de os 

enunciados serem muitas vezes demasiado extensos, com inúmeras 

repetições e hesitações características da linguagem oral e apenas nos 

interessaram partes que não deixavam de constituir unidades autónomas de 

sentido. Também não foram pelo mesmo motivo considerados aspectos de tipo 

fonético, mas por outro lado recorreu-se algumas vezes aos parêntesis rectos 

para incluir elementos necessários a uma melhor compreensão do sentido e só 

possíveis através da leitura exaustiva dos protocolos. Num procedimento 

recorrente de clarificação dos dados, fomos aperfeiçoando a categorização 

inicialmente encontrada e sentindo necessidade de uma maior especificação, 

através da formulação de indicadores para algumas dessas categorias; estes 

foram sempre encontrados à posteriori. 

Tentámos tratar a informação de acordo com as três fases propostas por 

Miles e Huberman (1990) segundo as quais se deve primeiro reduzir a 

informação, através de procedimentos de selecção, focalização, simplificação e 

abstracção; seguidamente apresentá-los sob uma forma organizada e 

comparada e finalmente, nas conclusões, extrair significado dessa informação, 

apresentá-la de forma reduzida e organizada de acordo com as regularidades 

encontradas, testando a sua validade e solidez. 

 A análise do conteúdo das entrevistas passou assim de uma fase 

descritiva, a uma fase mais interpretativa, procurando, de acordo com os 

autores supracitados, aprofundar os dados, encontrar justificações e 

compreender sentidos.  

 Fez-se sempre preceder a análise horizontal de uma análise vertical 

exaustiva de cada uma das entrevistas. 

 Relativamente às entrevistas aos estagiários ficaram definidas 5(cinco) 

macro-categorias: 

1) Concepção sobre a profissão 

2) Prática Pedagógica 

3) Aspectos positivos e negativos da Prática Pedagógica 

4) Evolução pessoal na Prática Pedagógica 

5) Reflexão. 
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 Às categorias um e cinco fizeram-se corresponder os seguintes 

indicadores: 

 1. 

1.1. Professor 

1.2. “eu” Professor 

5. 

5.1. Mecanismos de ajuda da reflexão 

5.2. Evolução da reflexão 

5.3 Clima de trabalho 

5.4. Valorização da reflexão. 

Na categoria 1 - Concepções sobre a profissão - incluíram-se todas as 

referências ao papel do professor de um modo geral e do professor de língua 

estrangeira em particular; considerou-se toda e qualquer caracterização, quer 

de personalidade, quer do desempenho do professor e ainda referências à 

imagem exterior e ao tipo de materiais utilizados nas aulas; incluem-se nesta 

categoria as projecções que os estagiários fazem de si como professores e as 

imagens que gostariam de ter perante os seus alunos. 

Na categoria 2 - Prática Pedagógica - consideraram-se as expectativas 

de aprendizagem manifestadas na primeira entrevista e as aprendizagens 

efectuadas ao longo do ano lectivo; incluem-se aspectos pedagógico-

didácticos, relacionais, conceptuais e todos os que forem valorizados como 

aprendizagens pelos estagiários, no período de formação inicial, 

correspondente à Prática Pedagógica do 4º ano. 

Na categoria 3 - Aspectos Positivos e negativos da Prática Pedagógica - 

apresentam-se enunciados referentes ao que os estagiários percepcionaram 

como útil e vantajoso para si próprios ou inútil e desnecessário; faz-se aqui a 

inclusão de aspectos pedagógico-didácticos ou a sua exclusão, aspectos 

estratégicos, atitudinais, processuais e conceptuais. 

A categoria 4 - Evolução Pessoal na Prática Pedagógica - ilustrámo-la 

com as percepções dos estagiários sobre si próprios quanto a: 

 desempenho na sala de aula 

 interiorização do papel de professor 

 sentimentos 

 gestão dos processos de ensino auto e hetero 
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 interiorização de conceitos 

 mudança de atitudes. 

A categoria 5 - Reflexão - reporta-se à reflexão de um modo geral e às 

subdivisões utilizadas nesta Prática Pedagógica, em particular  reflexão oral e 

escrita; englobam aspectos da valorização da reflexão, quer por si próprios 

quer pela professora cooperante, consideram-se estratégias de ajuda ao 

desenvolvimento da competência reflexiva, entre eles a interacção com a 

teoria, as indicações e orientações fornecidas, as notas de observação de 

aulas e a audição das gravações das aulas; mencionam-se aspectos de 

evolução pessoal na organização dessas reflexões, quer orais quer escritas e 

caracteriza-se o ambiente de trabalho entre estagiários e cooperante; 

comparam-se também procedimentos reflexivos do estágio do 2º ciclo com os 

do 1º ciclo realizado no ano anterior; a reflexão é aqui entendida como reflexão 

sobre-a-acção (Schön, 1987). 

 Seguindo de perto as propostas de Miles e Huberman (1985), 

elaborámos um quadro síntese das regularidades encontradas nas entrevistas, 

para facilitar a compreensão dos sentidos emergentes nos discursos 

analisados, uma vez mais através de um processo interferencial. 

Para uma leitura mais rápida optou-se por assinalar apenas a presença 

ou ausência dessas regularidades. 

 

4.9.7  Processos de Tratamento e Análise das Entrevistas aos Professores 

Cooperantes 
 

Os procedimentos seguidos nestas entrevistas foram os mesmos das 

anteriores, tendo-se definido também 7 (sete) categorias: 

1) Desenvolvimento profissional 

2) Relação com os estagiários 

3) Questionamento 

4) Reflexão 

5) Estilos de Supervisão 

6) Confronto  

7) Participação no projecto 

Às categorias  fizeram-se corresponder os seguintes indicadores: 
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1 – Motivos de aceitação da Prática Pedagógica e percurso individual 

3 - Nas aulas e nas sessões de trabalho 

4 – Organização, observação, mecanismos de ajuda, tópicos, GARE, 

conteúdos 

6 - Dos estagiários consigo próprios 

7 - Avaliação e constrangimentos.    

Na categoria1 - Desenvolvimento Profissional - consideram-se os 

enunciados que dizem respeito ao percurso individual de cada cooperante. 

Referem-se os motivos que as levaram a aceitar ser formadoras bem como 

alguns momentos desse trajecto. Incluem-se referências a momentos de 

formação formal, estratégias de trabalho utilizadas na sua própria 

aprendizagem e materiais que contribuem para o seu desenvolvimento 

profissional.  

A categoria 2 - Relação com os estagiários - diz respeito à 

caracterização que as cooperantes fazem dos laços estabelecidos com os 

estagiários . 

A categoria 3 - Questionamento - inclui as perguntas nas aulas nos dois 

sentidos, professor/alunos e alunos/professor e ainda as questões levantadas 

nas sessões de reflexão oral. Faz-se referência ao tipo de perguntas 

colocadas,  aos contextos em que elas ocorrem e aos textos lidos sobre esse 

tema. São igualmente consideradas alusões ao tempo de espera pelas 

respostas. 

Na categoria 4 - Reflexão - inclui-se o mesmo tipo de enunciados 

considerados para os estagiários e  ainda referências aos diferentes conteúdos 

de reflexão abordados, aos tópicos fornecidos para orientação da reflexão 

escrita e à GARE.  

A categoria 5 - Estilos de supervisão - reporta-se às atitudes e 

comportamentos das cooperantes, ao  modo  como as cooperantes 

implementam o trabalho de formação e aos discursos que fazem.    

Na categoria 6 - Confronto - inserem-se enunciados que se referem às 

estratégias utilizadas para reflexão, nomeadamente as que permitem aos 

estagiários verem-se ao espelho através das gravações.  

Finalmente, na categoria 7 - Participação no projecto - incluem-se os 

enunciados que dizem respeito ao balanço das actividades do projecto de 
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investigação, bem como os reflexos dessa participação no trabalho com os 

estagiários. Referem-se ainda os constrangimentos sentidos. 

Apresenta-se a seguir um exemplo do tratamento das entrevistas na 

figura 10. Nem todas as categorias de análise estão contempladas neste 

exemplo por se tratar da primeira entrevista à cooperante. As grelhas com as 

restantes análises das entrevistas a todas as cooperantes e estagiários 

encontram-se em anexo (anexos 9 e 10 - suporte digital) e nelas se podem 

encontrar exemplos de enunciados de todas as categorias.  
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Análise Vertical da Entrevista Inicial à Cooperante Beatriz 
 

Ano lectivo 2000/01  -   Outubro de 2002 
 

Categorias Indicadores Partes de Enunciados 

Desenvolvimento 

Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos de aceitação da 

Prática Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Percurso Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coop. B.: Os motivos que me levaram a aceitar o desafio prendem-se com o facto de eu 

pensar naquela altura, e eu já tinha 40 anos, e com 40 anos era algum medo de me 

começar a acomodar às coisas feitas (...) senti receio de me acomodar e eu nunca fui uma 

pessoa acomodada... fui sempre algo inconformada... eu já tinha feito estágio há cerca de 

dez anos (...) eu pensei assim... penso que tenho uma oportunidade que não me deixa 

acomodar (...) nessa altura a minha atitude foi egoísta, eu pensei muito mais em mim do 

que nas moças que iam trabalhar comigo (...) a motivação fundamental foi poder aprender, 

nunca foi ensinar alguma coisa a alguém, foi ao contrário. 

 

Coop. B.: Não digo que seja um balanço que tenha coberto por completo esta minha 

motivação, mas cobriu em parte, sem dúvida nenhuma, talvez não me tenha dado tanto 

quanto eu pensei inicialmente, se calhar pus a fasquia muito alta, mas acho que deu 

bastante a mim, aos outros não sei, se eu não estivesse na cooperação havia muitas 

coisas que me teriam passado ao lado; tem-me dado algum trabalho, tem-me roubado até 

algumas horas de sono... tem-me trazido se calhar algum desalento, essencialmente no 

início do ano, mas também me tem dado momentos de prazer, de satisfação e de bem 

estar (...) pende para a positiva, embora eu muitas vezes estrebuche, lá está não sou uma 



 179
 

 

 

 

 

Relação com os 

estagiários 

 

 

 

Questionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pessoa conformada, às vezes barafusto, indigno-me, ponho em questão, faz parte da 

minha maneira de ser... eu não gosto de estar em ponto morto (...) a indignação às vezes 

abana-nos a nós e faz abanar quem está ao nosso lado... 

Coop. B.: Ou eu me engano muito ou estou convencida que consigo ter com os estagiários 

uma relação muito cordial, aliás por maneira de ser sou assim, eu não consigo (...) 

estabelecer um clima de distanciamento com as pessoas que estão no meu círculo de 

convivência, eu tenho que falar abertamente das coisas, estar próxima das pessoas 

 

Coop. B.: Eu gostaria que eles [os estagiários] fossem mais inconformados (...) que 

levantassem mais questões, mas na grande maioria são um pouco amorfos, eles ouvem 

(...) são bons ouvintes, aceitam, acabam e às vezes não seria bom que ouvissem tão 

conformadamente, eu gostaria mais que houvesse mais confronto... um confronto 

construtivo, eu nas reflexões vejo-me quase a falar sózinha com eles a ouvir, eu gostava 

que eles até discordassem daquilo que eu estava a dizer... não sei se é por uma questão 

de defesa que eles o fazem, é uma questão que se me põe, o que è que provoca esta 

atitude deles, se é por não terem lá com que contrapor, se è porque acham que a razão 

está deste lado... (...) isto não é a 100%, eu já tenho tido grupos óptimos e que tenho 

aprendido com eles, com alguns deles (...) mas à medida que o tempo vai passando são 

cada vez mais assim... 

 

Coop. B.: Acho que era óptimo [pôr os estagiários a discutir sobre assuntos que lhes 

interessem] para perceber o que vai lá dentro, eu às vezes até falo de mim para ver se 
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eles se abrem, para ver se os ponho a falar deles, mas não consigo 

 

Coop. B.: Não é muito o meu estilo [provocar perguntas] eu dou bastante autonomia e 

depois de lhes dar a autonomia, espero que sejam eles a caminhar (...) dá-se-lhes 

liberdade, estabelecem-se as regras de trabalho e a partir daí cada um sabe os limites que 

tem e que cada um deve dentro desses limites servir-se da autonomia que lhe é dada 

 

Coop. B.: Não sei, mas faço muitas [perguntas nas aulas] faço muito mais do que eles 

fazem do que lhes deixo fazer a eles, mas acho que isso tem a ver com o papel do 

professor, é alguma coisa que vem de longe (...) acho que aí não estou para além do 

vulgar... dou-lhes menos oportunidade a eles do que me dou a mim 

 

Coop. B.: Sempre que posso faço perguntas abertas (...) gosto pouco de fazer perguntas 

fechadas e aliás acho que não conduz a lado nenhum, normalmente è um dos pontos que 

eu discuto com os estagiários... pergunto-lhes muitas vezes, por que é que fez esta 

pergunta? Os alunos não são idiotas (...) os alunos preferem que seja pergunta - resposta 

imediata, porque dá menos trabalho (...) enquanto nós fizermos só perguntas destas 

[fechadas] os alunos não crescem... como há espartilho no plano da aula, também há 

espartilho no tipo de perguntas 

 

Coop. B.: E não é com este tipo de perguntas que [fechadas] que ele aprende alguma 

coisa, mas eles sabem que a pergunta é aquela e que a resposta vai ser aquela, mas dá-
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Reflexão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de Supervisão 

 

 

 

 

 

Organização 

 

 

Observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lhes segurança, mas não é este o tipo de pessoa que eu gostaria de ajudar a formar e não 

são esses os hábitos nem os métodos que eu acho correctos para o próprio 

desenvolvimento deles... temos que lhes dar autonomia (...) è que não è preciso ir para 

perguntas difíceis è só fazer perguntas diferentes 

 

Coop. B.: As sessões de reflexão é sempre com o grupo completo (...) em princípio fala o 

estagiário que deu a aula, depois os colegas e por fim falo eu     

 

Coop. B.: Eu não sei muito bem o que é que eles registam [nos registos de observação] 

nunca vi isso com eles (...) o tempo de observação acho que é suficiente... 

 

Coop. B.: Eu acho que eles não vêem o que deviam ver, senão eles no fim tinham que vir 

perguntar e não o fazem... não se dão conta, nem chegam sequer a perceber (...) certos 

grupos vêem e vêem bem, mas não todos, no início eles não estão sequer capazes de 

perceber muitas coisas...  

 

Coop. B.: Sou eu que depois nas reflexões com eles, depois do período de observação... 

(...) confronto o que aconteceu na minha aula com o que aconteceu na aula deles e 

chegamos a conclusões interessantes (...) na altura eles não estavam sequer 

sensibilizados para ver o que estava a acontecer... 

 

Coop. B.: Eu acho que sou colaborativa, eu acho porque tento colaborar com eles sem me 
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colocar acima deles, dando oportunidade a que eles verifiquem que terão alguma coisa a 

aprender comigo, mas nunca me retiro de eu aprender com eles, mas não estou ali numa 

atitude de os ensinar, nunca... mas antes de verificar fez, porque fez e se fizéssemos 

assim?... por essa razão eu acho que não sou directiva, levo-os muitas vezes a correr 

riscos, aí se calhar sou um pouco directiva, e (...) dizer è preciso correr o risco, não tenham 

medo... se isso é ser directivo aí se calhar estimulo e faço com que eles saiam um pouco 

dos tramites normais (...) eu acho que os estimulo a utilizar outro tipo de metodologias. 

 

Fig. 10 – Entrevista inicial à Cooperante Beatriz 
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 CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
ANÁLISE DE CASOS 

 
Os dados que se apresentam neste capítulo fazem parte de um corpus 

que se constituiu através de instrumentos de recolha considerados a dois 

níveis, tal como referido anteriormente: 

a) principal 

b) secundário. 

Em a) incluem-se as narrativas dos estagiários, as 

gravações/transcrições de sessões de trabalho entre cooperantes e 

estagiários, as gravações/transcrições de aulas dos estagiários e as 

gravações/transcrições das entrevistas feitas a cooperantes e estagiários. 

Na alínea b) consideram-se os questionários de avaliação da acção 

“Supervisão Colaborativa” (anexo 14) e da “Prática Pedagógica 2001/2002” 

(anexo 16), o documento de “Reflexão sobre a Reflexão 2001/2002” (anexo 

11), o “Questionário aos alunos do 2º ciclo” (anexo 7), a “Grelha de Análise da 

Reflexão Escrita” (GARE) (anexo 5) e o “Questionário de Avaliação do 

Cooperante” (QAC) de 2002/2003 (anexo 15). 

Na análise opta-se por um processo descritivo e interpretativo dos 

diferentes tipos de discurso, considerados aqui sequencialmente. 

As narrativas recolhidas e as sessões gravadas correspondem em cada 

aluno-estagiário a um mesmo conjunto de aulas. 

Os episódios em análise são contextualizados através de transcrições 

parciais, no caso das aulas e das sessões de trabalho, enquanto que nas 

narrativas se remete para um conjunto de textos autênticos, em anexo, 

seleccionados por se considerarem paradigmáticos da totalidade dos que 

foram analisados. 

Os instrumentos secundários proporcionam informações adicionais que 

convergem ou divergem das restantes, mas complementam os sentidos, 

procurando sempre reduzir o grau de inferência produzido. 

Pretende-se evidenciar a presença/ausência de questionamento 

reflexivo e respectiva evolução, nos diferentes tipos de discurso considerados: 

• as narrativas escritas dos estagiários 
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• a interacção verbal nas sessões de trabalho entre cooperantes e 

estagiários 

• o discurso pedagógico na aula de língua estrangeira – Inglês. 

O capítulo organiza-se, assim, em duas partes distintas: 

1) os processos discursivos na aula e sobre a aula; 

2) opiniões das supervisoras cooperantes e do estagiários sobre os 

processos discursivos e metodológicos. 

 Em 1) apresenta-se em primeiro lugar a análise das perguntas dos 

estagiários nas aulas, seguida da análise interpretativa dos seus escritos sobre 

elas e da análise das interacções (perguntas/respostas) entre os elementos 

dos grupos de estágio. Opta-se, neste caso, pelo conceito de intervenção em 

vez de interacção na designação dos quadros, por se considerar mais 

adequada, pois eles incluem apenas os números referentes ao conjunto das 

falas dos estagiários e das cooperantes e os números e níveis das perguntas 

que surgem. 

 Em 2) procede-se à análise de conteúdo das entrevistas realizadas, 

procurando o encontro de regularidades nas opiniões dos diferentes 

intervenientes no estudo. 

 A apresentação dos dados é feita por anos lectivos (2000/2001, 

2001/2002, e 2002/2003), correspondendo estes a diferentes fases de I.A. 

como se explicita no capítulo da metodologia. 

 A triangulação das opiniões com os processos permite aceder de modo 

mais rigoroso aos sentidos subjacentes para, num esforço de síntese, se definir 

um perfil profissional para cada cooperante.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
  

 As quatro professoras colaboradoras neste projecto têm idades 

compreendidas entre os trinta e os cinquenta e três anos. São 

profissionalizadas, com formação académica e experiência profissional 

diversificadas, situando-se esta última entre os dez e os vinte e oito anos de 

serviço. 

 Todas frequentaram acções do FOCO e pertencem a escolas urbanas 

EB 2/3. Ambas as escolas têm uma população escolar bastante heterogénea, o 
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que se reflectiu nas turmas que foram envolvidas neste estudo. De facto, 

embora não constasse dos objectivos desta investigação fazer a caracterização 

das turmas de 2º ciclo envolvidas, não se verificavam diferenças acentuadas 

quanto aos níveis de aprendizagem e aos extractos sociais a que pertenciam, o 

que confirmámos com as respectivas cooperantes, em conversas informais. 

 As professoras recebem no início de cada ano lectivo um ou mais 

grupos de estágio que são formados por dois ou três elementos, consoante as 

necessidades da Escola Superior de Educação. Os estagiários tinham entre 21 

e 32 anos e todos os nomes que lhes foram atribuídos são fictícios. 

 Cada grupo de estágio trabalha numa das turmas da supervisora 

cooperante, ao longo de um ano lectivo, alternando os momentos em que cada 

estagiário se encontra a desempenhar a função docente. 

 As figuras que se seguem resumem alguns aspectos referentes à 

caracterização da amostra. 

 
Cooperante 

Anos 
Anabela Beatriz Carla Dora 

Nº Estags. Nº Estags. Nº Estags. Nº Estags. 

2000/01 9 2 3 3 

2001/02 5 3 3 3 

2002/03 2 - - 3 

 

Fig. 11 – Caracterização da amostra 

 

 Como se verifica na fig. 11,  a supervisora cooperante Anabela foi a que 

acompanhou maior número de estagiários ao longo dos três anos. Contudo, no 

ano lectivo 2000/01 os dados foram recolhidos apenas em dois dos grupos de 

estágio e no ano de 2001/02 num dos grupos,  embora os procedimentos de 

supervisão tivessem sido idênticos para todos os estagiários. 

 No ano de 2002/03 apenas a Anabela e a Dora estiveram envolvidas no 

estudo, uma vez que não foram atribuídos estagiários à Carla e à Beatriz. 
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 Na fig. 12 apresenta-se a caracterização profissional das professoras 

supervisoras. 

 

Professora Idade 
Formação 
académica 

Formação 
profissional 

Experiência 
profissional 

(anos de serviço) 

Experiência 
de 

supervisão 

Anabela 51 
Licenciatura Fil. 

Germânica 
Estágio 

clássico 
26 14 

Beatriz 53 
Licenciatura Fil. 

Germânica 
Profissional. 

em exercício 
28 10 

Carla 50 
Lic. Líng. Lit. 

Modernas 
Universidade 

Aberta 
25 8 

Dora 30 
Licenciatura 

Ens. Port./Ingl. 
Estágio 

Integrado 
10 4 

 

Fig. 12 - Caracterização Profissional das Professoras supervisoras 

 

 

5.2 O CASO DA COOPERANTE ANABELA E RESPECTIVOS  
ESTAGIÁRIOS  

 
5.2.1 Os processos discursivos nas aulas dos estagiários – As perguntas 

 

No quadro que se segue apresenta-se uma síntese de perguntas feitas 

nas aulas por cinco estagiários da cooperante Anabela. 

Categorizámos as perguntas do professor de acordo com Pedrosa de 

Jesus (1987,1991) e verificámos que existem maioritariamente perguntas de 

baixo nível cognitivo. Convém, no entanto, ter em conta que o contexto para o 

qual esta categorização foi feita é diferente do da aula de língua estrangeira, 

por isso algumas perguntas que em aulas em que se utiliza a língua materna 

seriam de memória, podem passar, no contexto da língua estrangeira, para 

perguntas de pensamento convergente, por implicarem processos mais 

exigentes de tradução entre códigos linguísticos. 

Seleccionámos vários extractos de 2001/2002 e 2002/2003 e verificámos 

que as perguntas são quase todas de baixo nível cognitivo.  
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Estagiário/ 
Data 

Categoria das 
perguntas 

Número por 
categoria 

Total de 
perguntas 

 
F. P. 

Fev./02 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

7 
1 
3 
8 
0 

 
 

19 
 

 
F. P.  

Abril/02 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens.Convergente 
Pens. Divergente 

7 
1 
5 
4 
0 

 
 

17 
 

 
F. 

Fev./02 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

2 
1 
5 

12 
0 

 
 

20 

 
F. 

Maio/02 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 
 

5 
7 
4 
2 
0 

 
 

18 

 
O. 

Fev./02 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

5 
8 
2 
5 
0 

 
 

20 
 

 
 
 

O. 
Maio/02 

 
Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

 
1 
1 
4 
7 
0 

 
 

13 

 
L. 

Jan./03 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

2 
3 
3 
0 
0 

 
 

8 

 
L. 

Jan./03 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

1 
2 
8 
0 
0 

 
 

11 

 
L. 

Junho/03 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 

3 
0 
8 
2 

 
 

13 
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Pens. Divergente 0 
D. 

Jan/03 
Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

0 
1 

12 
0 
0 

 
 

13 

D. 
Maio/03 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

0 
4 
0 
4 
0 

 
 

8 

 
D. 

Maio/03 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. Convergente 
Pens. Divergente 

3 
2 
3 

10 
0 
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Quadro 1 - Síntese de perguntas feitas nas aulas pelos estagiários da cooperante Anabela 

 

Comparando as questões levantadas nas aulas do estagiário Daniel em 

3 (três) momentos diferentes, constata-se que em Janeiro apenas colocou 

perguntas de memória e uma de rotina, surgindo em 20 de Maio as de 

pensamento convergente para além das de rotina e em 27 de Maio 

contabilizam-se 10 (dez) de pensamento convergente para além de 3 (três) de 

memória, 3  (três) de retórica e 2 (duas) de rotina. 

 Os tempos de espera pelas respostas dos alunos parecem ter 

aumentado do primeiro para os momentos seguintes, surgindo várias 

perguntas de pensamento convergente com 5, 6, 7 e 8 segundos de espera. 

[anexo 6].   

Estes dados permitem-nos inferir que o estagiário Daniel melhorou o 

nível das perguntas colocadas aos alunos com o decorrer da Prática 

Pedagógica, bem como o tempo de espera pelas respostas. 

É ainda possível constatar através do extracto de 20 de Maio de 2003 

que as perguntas de pensamento convergente se referem à leitura da obra 

integral.  
Estagiário Daniel 2002/2003  20-05-03 

Prof.: what can you remember till now of what we have read from “the secret of Oldstone  Hall” 

we  are  at  page... 14,  yes...  pages  14 and 15... what happened  then  till  now?  [três 

segundos]  can  anyone   tell  me?  What happened? What happened? [oito segundos] 

(pensamento convergente) 

Alunos: ?? 
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Prof.: I’m  going  to  ask  you  something... I’m asking everyone... er... everyone pay   attention   

please!  I’m   going to ask  something  and  I  hope   you understand  and  the question is... did 

you understand a thing I said? [sete segundos] everyone, I’m asking everyone... you... you you 

Aluno: No 

Prof.: No, you don’t understand? Foi exactamente para isso que eu perguntei... vocês 

perceberam alguma coisa daquilo que eu disse? [dois segundos] 

Alunos: No... no 

Alunos: sim 

Prof.: mas  qual  é  que  é  a  dificuldade? Eu  não estou a perguntar acerca da obra, estou  a  

perguntar acerca daquilo que eu perguntei... estou a fazer perguntas  acerca  da  pergunta... 

vocês  perceberam  alguma  coisa   de inglês que eu tenha dito? [três segundos] 

Alunos: sim [vários ao mesmo tempo] 

Prof.: exactamente... eu perguntei o que é que tinha acontecido e perguntei em Inglês... mas 

ninguém percebeu aquilo que eu perguntei pelos vistos 

Alunos: eu percebi... eu percebi 

Aluno: eu não 

Prof.: então porque é que ninguém levanta o braço? [dois segundos] [...] 

Prof.: to the  book... can  anyone  of  you... besides  you... because I know you know, can anyone  

of  you  tell  me  what   happened   till   now  in   the  story?  [três segundos] (p. convergente)  try  

in  English   [...]  [sete  segundos]  what   happened?  [sete segundos] (p. convergente) 

Aluno: acho que depois bateu à porta... [vozes inaudíveis] 

Aluno: depois encontraram um homem e... [...] 

Prof.: ok!       

 Comparando agora três extractos de aulas do estagiário Luís de 

2002/2003, encontramos em Janeiro perguntas de retórica, rotina e memória 

associadas a tempos de espera que variam entre os 2 e os 6 segundos; em 

Junho para além das categorias anteriores, contabilizámos 2(duas) de 

pensamento convergente a que foram atribuídos 3 e 6 segundos.  

 Estas perguntas referem-se à consolidação de conteúdos previamente 

abordados sobre as direcções (giving directions) e pretendem que os alunos 

apliquem os conhecimentos que possuem a uma situação com um mapa, 

conforme ilustra o extracto que se segue: 
Estagiário Luís  - 2002/03  14-06-03 

Prof.: pay attention to the directions given to Carol and Ben... in the text... ok, I can 

give you a map [...] so they are in the hotel... they are in the hotel ok? What do they do 

next? [três segundos] (pensamento  convergente) 
Alunos: ??? 

Prof.: He walks through Hyde Park, now repeat with me 

Alunos: [repetem] 

Na estagiária Fátima encontramos perguntas de retórica, rotina, memória 

e pensamento convergente, verificando-se  as de  pensamento convergente em 
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maior número logo no primeiro extracto gravado [cf. quadro síntese] os tempos 

de espera pelas respostas dos alunos variam entre 1 e 8 segundos, não sendo 

possível estabelecer qualquer relação entre eles e o nível das perguntas como 

se pode constatar pelo extracto que se inclui a seguir: 
Estagiária Fátima – 2001/2002   06-02-02 

Prof.: Who wants to come here [dois segundos] Isabel? And Inês? Who are you? 

[dois segundos] (p.rotina) 

Inês: Mandy 

Prof.: and you are? [dois segundos] 

Isabel: the assistant 

Prof.: the assistant ok! Now, we will correct the exercise... the homework on page 

24... exercise-book 

[os alunos vão ao quadro escrever a correcção] 

Prof.: Are you checking the homework?(p. rotina) 

Alunos: Yes 

Prof.: We will see... fifteen pence... is it correct? [dois segundos] (memória) 

Alunos: yes 

Prof.:  Yes... but we don’t put here p... we can say, just say fifteen p but we write 15 

pence ok? 

Alunos [inaudível] 

Prof.:  We don’t put ok? Number 4... 4 pounds 50 pence... is it correct Isabel? [três 

segundos] number 4? [dois segundos] 

Aluno: four 

Prof.: is it correct? [três segundos] 

Aluno: sim 

Prof.: Yes, it is. Number 5… five pounds 75 pence, it’s alright or not? [um segundo] 

Alunos: yes 

Prof.: of course… and number 6, 12 pounds 99 pence? [dois segundos] Are you 

agree with this one? [três segundos] 

Aluno: Yes 

Prof.: Now, here, 1 pound 50 pence… Catarina do you think it’s… it’s correct? [dois 

segundos] 

Catarina: Yes 

Prof.: number 8… twenty one pounds 25 pence correct? [um segundo]  

Prof.: And number 9, four pounds? [um segundo] 

Aluno: it’s alright 

Prof.: ok, correct, it’s correct […] 

Prof.: Look this, it is a poster… how much is the poster Mafalda? [cinco segundos] 

Mafalda! Schiu! (p. convergente) 

Mafalda: [inaudível] 
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Prof.: No, it’s…? [cinco segundos] 

Mafalda: it’s… 

Prof.: it’s… I’ll show you… it’s 5 pounds? [um segundo] 

Mafalda: twenty 

Prof.: twenty, it’s ok! Don’t say anything else… now, here what’s this? [dois segundos] 

Aluno: it’s a bag 

Prof.: no, it’s a mug ok? And how much is the mug Raquel? [três segundos] (p. 

convergente) 

Raquel: 3 pounds 

Prof.: 3 pounds… ? [dois segundos] 

Raquel: sixty 

Prof.: sixty, very well… and now I have another object here… what’s this? [dois 

segundos] (memória) 

Aluno: badges 

Prof.: badges ok! And how much are the badges Inês? [oito segundos] Inês? 

Inês: 99 

Prof.: it’s… 

Inês: it’s 99 pence 

Prof.: it’s 99 pence ok! Now, I want two volunteers… er Ana… and… Eva… come 

here please! Eva will choose an object and will ask the question to Ana.   

As perguntas de pensamento convergente incluídas nesta aula estão 

relacionadas com a correcção do trabalho de casa, tendo os alunos que emitir 

as suas opiniões valorativas à medida que essa correcção é feita. Incluem-se 

ainda perguntas sobre o conteúdo de ensino / aprendizagem English money.  

Quanto à estagiária Olga, de Fevereiro para Maio aumenta o número de 

perguntas de memória e de pensamento convergente, diminuindo 

consideravelmente as de retórica e rotina [cf. quadro síntese]. Os tempos de 

espera apresentam-se tendencialmente mais elevados no extracto de Maio. 

Parece haver alguma consciencialização da estagiária quanto à necessidade 

de dar mais tempo às perguntas mais exigentes [pensamento convergente], 

uma vez que, em 12(doze), 9(nove) têm tempos superiores a 3 segundos [cf. 

quadro anexo ]. 

As perguntas de pensamento convergente desta estagiária reportam-se 

a conteúdos gramaticais [28/02/02] e actividades dos tempos livres [free time 

activities – 16/05/02] que permitem aos alunos maior liberdade de escolha nas 

respostas, como se constata no extracto que se apresenta: 
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Estagiária Olga - 2001/2002  16-05-02 

Prof.: Have you finished? [dois segundos] 

Alunos: Yes 

Prof.: now, look at this… free time… do you know what free time is? [um segundo] 

(memória) 

Alunos: Yes 

Prof.: Yes, Teresa? [dois segundos]  

Teresa: tempos livres 

Prof.: Tempos livres… ok, that’s ok! Ok, sit! Teresa can you repeat again what is free 

time? [dois segundos] 

Teresa: tempos livres 

Prof.: tempos livres… we have football, ski, saxophone and lot of other things 

Aluno: and tennis… eu ando no tennis 

Prof.: What… ok, open your book on page 42! Do you see now this table it’s the same 

ok? Look and listen to me please! These are free time activities… what do you do in 

your free time Ricardo? [seis segundos] (p. convergente) 

Ricardo: ?? 

Prof.: Inês, what do you do in your free time activities? [seis segundos] (p. 

convergente) 

Inês:  ?? 

Prof.: You may say in Portuguese if you want [seis segundos] do you want to say in 

Portuguese? [três segundos] 

Inês: T.V.  

Prof.: Watch T.V.... Inês watches T.V. er... Luis what do you do in your free time? [três 

segundos] 

Luis: computer games 

Prof.: You play computer games... João, what do you do in your free time... what do 

you do in your free time? [três segundos] (p. convergente) 

Luis: computer games 

Prof.: You play computer games... João, what do you do in your free time... what do 

you do in your free time? [três segundos] 

João: música 

Prof.: Yes, answer 

João: música 

Prof.: Listen to music? [dois segundos] 

João: [inaudível] 

Prof.: Yes Teresa... in Portuguese 

Teresa: [inaudível] 
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Prof.: You play music... listen Teresa... Teresa plays music... listen... listen... Teresa 

plays musical instruments and Eva, Eva what do you do in your free time? [dois 

segundos] (p. convergente) 

Eva: natação 
Prof.: swimming, you swim ok! 

Finalmente, a estagiária Filipa, 2001/02, utiliza categorias de perguntas 

de baixo nível cognitivo, insistindo  nas de retórica [14 nos dois extractos]. 
 Estagiária Filipa  - 2001/2002  17-04-02 

Prof.: [a professora lê uma carta] this is my letter to a penfriend. Pay attention to 

these words underlined. What are these words? Anyone knows? Ricardo? [quarto 

segundos] in terms of grammar... speaking of grammar [sete segundos] 

Alunos: ??? 

Prof.: it’s a subject... I’ll speak in Portuguese... attention, attention... em termos 

gramaticais podemos considerar isto um sujeito por exemplo? [três segundos] (p. 

convergente) 

Alunos:??? 

Prof.: olhem lá para a carta 

Aluno: é um verbo 

Prof.: Yes right... It’s a verb... what transmits... o que é que transmite este verbo? 

[dois segundos] (memória) 

Aluno: eu tenho tu tens ele tem 

Prof.: Ok... é o verbo ter em português but what indicates this verb? O que é que 

indica este verbo? [cinco segundos] 

Aluno: tens, tem 

Prof.: exacto... we have something, it’s possession ok, eu tenho. 

Prof.: Have you already copied lesson and date? [um segundo] (rotina) 

Alunos: Yes 

Alunos: No 

Prof.: Come on hurry up! Look at this picture... what animals are these? [dois 

segundos] 

Aluno: bears 

Prof.: Right two bears... two bears right! This is Muffy and this is Nanny ok? Who 

knows what object is this? [um segundo] 

Aluno: clock 

Prof.: Right, it’s a watch... it’s a watch so... what do you think they are watching? What 

do you think they are watching? [quatro segundos]  

Aluno: er... que horas são? 

Prof.: What do you think... they are watching? [seis segundos] 

Aluno: as horas 
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Prof.: estão a ver as horas não é? They are watching the time right? Ok? [a 

professora escreve no quadro] (retórica) 

Prof.: Look... this is not a watch... this is a clock ok? (retórica) 

Aluno: é um relógio 

Prof.: vou-vos explicar em português a diferença [...] relógio de pulso é watch e 

relógio de parede em inglês diz-se clock... so Teresa, have you got a watch? [dois 

segundos]  
Teresa: No 

Faz nos dois momentos perguntas de pensamento convergente e de 

memória sendo que, àquelas, correspondem tempos de espera mais dilatados. 

As perguntas de pensamento convergente estão relacionadas com 

conteúdos gramaticais e de interpretação de imagens, enquanto que as de 

memória se referem a conteúdos vocabulares como mostram os extractos que 

se seguem:  
Estagiária Filipa - 2001/2002  20-02-02 

Prof.: Who’s this? This is Mandy’s grand-father and this? Who’s this? Tell me, tell me 

[três segundos] (p. convergente) 

Aluno: [inaudível] 

Prof.: This is Mandy’s... [dois segundos] 

Aluno: grandmother 

Prof.: Yes, this is grandmother right, ok... and... who’s this? Who’s this? Inês, who’s 

this? [três segundos] (p. convergente) 

Inês: It’s Mandy’s... 

Prof.: It’s Mandy’s... look at the letter and look at the photograph... tell me Inês [dois 

segundos] 

Inês: it’s Mandy’s 

Prof.: it’s Mandy’s... it’s Mandy’s [dois segundos] 

Inês: cat 

Prof.: [...] this is Mandy’s cat... very well [...] you have to do exercise 2 A... Ricardo 

read the example, attention to Ricardo ok? [...] do it in your notebookes ok? And you 

check the answers with your partner ok? And follow the example given... five minutes to 

do it and no more [...] 

Prof.: Mafalda... you have to correct ok? [a professora escreve a correcção no 

quadro] Coco! Who is Coco! Who’s Coco? [seis segundos] (p. convergente) 

Aluno: [inaudível] 

Prof.: everyone agrees, Coco is Ben’s hamster right? And who is John? [dois 

segundos] 

Aluno: eu sei... eu sei 

Prof.: tell me [um segundo]  
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Aluno: John is Mandy’s Dad 

Prof.: John, tell me Sofia 

Sofia: John is Mandy’s Dad 

Prof.: John is Mandy’s Dad or father ok? (retórica) 
Prof.: Now, correct your exercise ok? May I clean? [um segundo] (rotina) 

Alunos: Yes 

Prof.: You haven’t got a watch? Who has? Show your colleagues a watch... now is 

there in the classroom a clock? [dois segundos] (memória) 

Alunos: Yes 

Prof.: Where? [dois segundos] 

Aluno: here [o aluno aponta] 

Prof.: Right! Very good, very good! Now... now... repeat after me !What’s the time”? 

[os alunos repetem por filas] 

Prof.: it’s nine o’clock... look this is a clock and the clock has two hands ok? This is 

the hand for the hours and this is the hand for the minutes... look... it’s nine o’clock... so 

it’s nine o’clock so what this means? What’s the time? [dois segundos] (memória) 

Aluno: quantas horas são 

Prof.: exactly so... look at the clock... it’s 9 o’clock ok? (retórica) 

Aluno: não se costuma dizer what time is it? 

Prof.: but we don’t use that expression ok? We are going to use this one ok... what’s 

the time... mas também é frequente nós ouvirmos essa expressão... What time is ti? 

Mas a expressão correcta é esta aqui What’s the time ok? Ok...now you are going to 

use with... 

Aluno: past 

Prof.: and past... do you know what this means Teresa? [quatro segundos] (memória) 

Teresa: past é passam 

Prof.: exactly exactly 

Teresa: to é para 
Prof.: exactly... exactamente, now look what’s the time? It’s 10 past seven repeat after me [os 

alunos repetem por filas] 

Fazendo uma síntese dos dados que temos vindo a expor, podemos 

afirmar que  todos  os estagiários da cooperante Anabela utilizam 

preferencialmente  as categorias de perguntas de baixo nível cognitivo. Quanto 

aos estagiários Olga e Daniel aumentam o número de perguntas de 

pensamento convergente da primeira para a última fase de gravações, 

permitindo-nos inferir que houve alterações na forma como passaram a 

questionar os seus alunos. 

Também a estagiária Filipa  (2001/02) apresenta indícios de alguma 

evolução nos silêncios que se seguem às perguntas. Nos alunos restantes 
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[Fátima e Luís], não é possível encontrar sinais de modificações. Contudo, o 

facto de num grupo de 5 (cinco) estagiários, três apresentarem algumas 

modificações em consonância com a formação recebida, permite-nos inferir 

que a mesma produziu alguns efeitos, ainda que não generalizados. 

 

5.2.2  As perguntas dos alunos  

 
No quadro seguinte mostram-se exemplos de perguntas colocadas pelos 

alunos do 2º ciclo, nas aulas dos estagiários da cooperante Anabela. 

 
Perguntas Funções 

• festivais de quê? 

• festival ou festa? 

• tem de ser carnaval? 

• no teste também vai sair o “secret 

of old stone hole”? 

• Escrevemos aqui a palavra? 

• é a oito? 

• em português? É para escrever 

as palavras em português? 

• stôra o que é que quer dizer 

drink? 

• é para descrever a Linda em 

inglês? 

• é para passar? 

•  stôra em que página é que vem?

• 28? 

• já ia no 7? 

• não se costuma dizer what time is 

it? 

• É para procurar estas palavras no 

dicionário? 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Confirmação 

• Clarificação 

 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Confirmação 

 

• Informação 

 

• Confirmação 

 

• Confirmação 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Confirmação 

• Informação 

 

• Confirmação 

 

 

 
Quadro 2 - Perguntas dos alunos 
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As perguntas colocadas pelos alunos do 2º ciclo nas aulas são 

maioritariamente de confirmação e de clarificação, como o quadro confirma. 

Surgem, por vezes, perguntas relacionadas com os conteúdos de ensino 

(informação), mas em número reduzido, quando comparado com o das 

restantes.  

No entanto, quando levados a registar por escrito as suas dúvidas,  os 

alunos questionam acerca dos conteúdos programáticos (exemplos: tenho 

dúvidas nas perguntas sobre os textos, não percebo os possessive adjectives). 

Neste caso, e apesar da caixa das dúvidas não ter sido utilizada 

sistematicamente, surgiram algumas questões relacionadas com a dificuldade 

de produção de respostas a perguntas sobre os textos lidos, bem como com 

aspectos gramaticais.  

Os estagiários deram resposta a algumas  dessas questões, numa aula 

de preparação para um teste, planificada com essa intenção.  
 
 

5.2.3  Os processos discursivos sobre a aula 

  
5.2.3.1 O Discurso dos alunos do 2º ciclo sobre a “Caixa das dúvidas” 

 

Para se poder avaliar qual o impacto da caixa das dúvidas junto dos 

alunos do 2º ciclo, foi-lhes aplicado pela cooperante um curto questionário 

[anexo 7] com as seguintes perguntas: 

1 - Qual é a tua opinião sobre a caixa das dúvidas? 

2 - Já a utilizaste alguma vez? 

3 - Parece-te útil? Porquê? 

 Trata-se de uma turma pequena, da qual faziam parte apenas dezanove 

alunos. 

Depois de analisadas as respostas, verificámos que todos deram 

opiniões favoráveis à estratégia implementada, apresentando alguns deles os 

seguintes argumentos: 

Acho que a caixa é boa para nós, porque há alunos que têm vergonha 

de fazer perguntas. Assim é uma forma de eles esclarecerem as suas dúvidas 

sem qualquer tipo de medo; acho positivo uma forma engraçada de aprender; a 
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minha opinião sobre a caixa das dúvidas é boa porque assim podemos tirar as 

dúvidas sem que os outros saibam que nós temos; acho que é útil e deve ser 

utilizada; acho que a caixa das dúvidas é uma ideia interessante; acho que foi 

uma boa iniciativa; é uma maneira de tirar dúvidas sem termos que pôr o braço 

no ar e atrapalhar a aula; é importante para esclarecimento de dúvidas. 

Na segunda questão em que apenas se pede uma resposta afirmativa 

ou negativa, 10 (dez) alunos referem já ter utilizado a caixa, mencionando 

inclusivamente os conteúdos programáticos com que isso aconteceu 

(conteúdos gramaticais, por exemplo “possessive adjectives”) e 9 (nove) dizem 

nunca a ter utilizado, dando justificações do género: nunca precisei da caixa, 

porque sempre que tenho uma dúvida esclareço-a na aula. 

Relativamente à terceira questão, existe total consenso quanto à 

utilidade da caixa, avançando-se as seguintes razões: 

parece-me útil porque assim os professores podem-nos ajudar; parece-

me útil porque podemos tirar as nossas dúvidas sem estarmos a interromper a 

aula e sem nos estarmos a distrair a nós e aos nossos colegas; parece-me que 

assim podemos ser mais rapidamente esclarecidos. 

 
5.2.3.2  O Discurso Escrito da Anabela sobre o questionamento dos alunos do  

2º ciclo 

 

Chamada a reflectir por escrito sobre o questionamento, a cooperante 

Anabela redigiu um texto em que constata: 

tenho, ao longo dos anos, partilhado com tantos outros professores a 

convicção de que os alunos em geral fazem poucas perguntas. Hoje constato 

que não é totalmente verdade. 

Salientamos aqui o facto de esta professora com largos anos de 

experiência, só agora ter desconstruído a crença de que os alunos não fazem 

perguntas. Na verdade, quando motivada a reflectir sobre este assunto 

descobre que, afinal, eles são capazes de questionar, evidenciando, por vezes, 

uma perspectiva construtivista da aprendizagem da língua estrangeira. 

Mais adiante refere: 

apercebi-me no presente ano lectivo de que é possível provocar / 

encontrar dois tipos de situações: 
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- pedir questões pensadas, escritas preferencialmente, que sendo 

formuladas com pertinência pressupõem reflexão mesmo em níveis 

de escolaridade básica. 

- estar atento a perguntas espontâneas dos alunos, no decurso das 

aulas, nem sempre completas e/ou contextualizadas, por vezes só 

insinuadas. 

Num outro momento, a Anabela questiona-se a propósito das novas 

orientações programáticas: 

será razão para 60% das dúvidas que apresentam por escrito estarem 

relacionadas com o responder a questões a partir do texto? 

A cooperante relaciona neste momento as dúvidas apresentadas pelos 

alunos com o programa de Inglês, admitindo que pode haver alguma falha no 

modo como está a ser implementado. 

Esta professora selecciona alguns exemplos de dúvidas dos alunos do 

2º ciclo lançadas para o ar  e que nos parecem bastante pertinentes, na 

medida em que, revelam associações com conhecimentos adquiridos 

previamente. 

Apresentam-se dois exemplos para ilustrar: 
Zé P.: “season não é filho do mar?” 

João P.: “se fosse era escrito separado”. 
E noutro contexto: 

Prof.: “I love going to festivals” 

Miguel: “não demos já isto? Não é Present Continuous?” 

 No entanto, a cooperante Anabela pensa que as dúvidas por escrito 

foram poucas e aponta três razões para que tal tenha acontecido: 

a) a localização da caixa das dúvidas num sítio da sala de aula que não 

foi o ideal 

b) o facto de os esclarecimentos das dúvidas serem feitos de forma 

mais implícita que explícita 

c) o esclarecimento de dúvidas ser conjugado com revisões para o 

teste. 

A professora termina a sua reflexão escrita interrogando-se sobre a 

interferência do fantasma da avaliação e os seus efeitos perversos no 

questionamento dos alunos em geral, tanto nas aulas como na situação de 

estágio pois, como diz pôr questões pertinentes significa expor-se de alguma 
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forma – sujeitar-se à leitura dos outros. Algo complexo e nem sempre 

gratificante.  

 

5.2.4  Apresentação e interpretação das interacções nas reflexões orais 

 

Os quadros que se seguem apresentam-nos a análise das intervenções, 

em particular o número e o tipo de perguntas formuladas pela cooperante 

Anabela e pelos estagiários nas sessões de trabalho conjunto. 

 
        Intervenções 
 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 
Est. Coop. 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

1º momento 

Dezembro/00 

Grav. Vídeo (60 min.) 

(3 estagiários) 

 

121 

 

134 

 

2 

 

18 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

11 

 

6 

 

0 

 
Quadro 3 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Ano Lectivo 2000/ 01 - Cooperante  Anabela 

 

A leitura deste quadro permite-nos verificar que no 1º momento de 

recolha de dados [estudo piloto] se verificaram 121(cento e vinte e uma) 

intervenções dos três estagiários e 134(cento e trinta e quatro) da cooperante. 

Apesar de o número de intervenções da cooperante ser maior não significa que 

não tenha havido interacção. Esta formulou 18(dezoito) perguntas enquanto 

que as estagiárias colocaram apenas 2(duas) a que atribuímos o nível 1(um) 

por se tratar de perguntas de Confirmação/Cooperação. As perguntas da 

cooperante distribuíram-se pelos níveis 1(um), 2(dois) e 3(três), não se tendo 

verificado nenhuma de nível 4(quatro). O maior número recaiu nas de nível 

2(dois), Descrição, seguido das de nível 3(três), Interpretação. 

Esta sessão de reflexão decorreu num ambiente descontraído e em que 

parece existir uma boa relação entre cooperante e estagiários. Contudo, o 

poder da palavra parece estar do lado da cooperante como ilustram os 

números do quadro. A cooperante inicia e termina a reunião e faz referência à 

reflexão escrita logo no início.  
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  Intervenções 

 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 

Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nov. /01 

(30 min) F. 

 

38 

 

50 

 

2 

 

12 

 

3 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

0 

Nov. / 01 

(30 min) F.P. 

 

29 

 

43 

 

0 

 

12 

 

1 

 

8 

 

3 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Dez. / 01 

(57 min) O. 

 

216 

 

 

181 

 

4 

 

33 

 

12 

 

19 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

Quadro 4 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Anabela - 2001/02  

1ª Fase  

 

Este quadro refere-se a três das primeiras sessões de reflexão das aulas 

das estagiárias, no ano lectivo 2001/02. 

Como podemos ver, as duas primeiras reuniões são reuniões mais 

curtas em que os estagiários ou não fazem perguntas, ou fazem muito poucas, 

talvez  por se encontrarem ainda no papel de observadoras  da cooperante. 

O número de intervenções também é reduzido, tanto de um lado como 

do outro. Na primeira sessão correspondem 50(cinquenta) à cooperante e 

38(trinta e oito) às estagiárias, enquanto que na segunda sessão a cooperante 

produz 43(quarenta e três) e as estagiárias 29(vinte nove). As duas únicas 

questões das estagiárias são uma de Confirmação e outra de Descrição, mas 

as da cooperante distribuem-se por três níveis, ficando de fora apenas o nível 

4(quatro), em que não recaiu nenhuma pergunta. O maior número de 

perguntas é de nível 2(dois), Descrição, contabilizando-se 5(cinco) e 8(oito), 

respectivamente em cada sessão; as de Confirmação totalizam 4(quatro), três 

na primeira sessão e uma na segunda, enquanto que as de Interpretação são 

7(sete), distribuídas por 4(quatro) na primeira sessão e 3(três) na segunda. 

Tomando agora a sessão e comparando-a com as anteriores, verifica-se 

uma diferença  logo no número de intervenções dos participantes, 
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correspondendo 261(duzentos e sessenta e uma) aos estagiários e 181(cento 

e oitenta e uma) à cooperante. Estes números podem estar relacionados não 

só com o período de tempo de reunião, mas também com um diálogo mais 

participado, sobretudo da cooperante que nas sessões anteriores usou poucas 

vezes a palavra, embora por períodos prolongados. 

O número de perguntas também aumentou, verificando-se 4(quatro) das 

estagiárias e 33(trinta e três) da cooperante. Quanto aos níveis destas 

perguntas, os alunos não passaram das de baixo nível cognitivo, formulando 

duas de Confirmação e duas de Descrição, enquanto que a formadora fez 

12(doze) de Confirmação, 19(dezanove) de Descrição e 2(duas) de 

Interpretação. Voltam a não se registar perguntas de Avaliação. 

   Os números deste quadro apontam para uma alteração dos 

procedimentos interactivos e de questionamento da cooperante, no final da 

primeira fase de recolha de dados do ano de 2001/2002. 

Os conteúdos de reflexão privilegiados nas duas primeiras sessões 

foram sobre o modo como as reflexões escritas dos estagiários devem ser 

estruturadas e a planificação de aulas, conteúdos estes que nos parecem em 

sintonia com o momento do ano lectivo. O extracto que se apresenta a seguir 

documenta estas afirmações: 
Coop. A.: "... tenho que fazer outra pergunta antes... parece-vos que estas reflexões são assim... 

como direi? Úteis... er... ou não tem nenhum tipo de utilidade pensar por escrito? Como é que 

coordena... a gente tem de partir de uma base senão perde-se " [pergunta de Interpretação] 

(16.11.01) 

Também na sessão de 14.11 estas preocupações se manifestam: 
Coop. A.: "portanto tudo isto... também foi pedido um breve resumo... como é que em termos de 

reflexão, o fulcral da aula ela cumpriu se calhar no breve resumo convinha referir de alguma 

forma os conteúdos fulcrais aprendidos pelos alunos... o resumo, a referência dos pontos chave 

não tem só que incidir naquilo que correu mal" 

A referência ao que os alunos escrevem quando reflectem por escrito 

parece ser uma rotina desta cooperante. Ilustra-o o segmento do discurso que 

a seguir transcrevemos: 
Coop. A.: [lendo a reflexão da estagiária] "acho que não passei muito além daquilo que 

tinha planificado", mas então o que é que era preciso para além disso? [pergunta de 

Descrição] 

F.: era o à-vontade que eu não consegui ter isso é que eu quero dizer afinal de contas 

as aulas não passaram além de cumprir do plano 
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Coop. A.: o que já é alguma coisa na minha opinião, porque ele estava interiorizado... 

mas quer dizer em bloco ele foi realizado 

F.: mas se calhar também não é só isso que se pretende não é? [pergunta de 

Confirmação] 

Coop. A.: pois não, de facto era aí que eu queria chegar, voltamos ao mesmo... ela não 

pode deixar que a angústia e a insegurança funcionem [inaudível]  de algo que estava 

planificado e que conseguiu concretizar 

F.: mas não é só o cumprir o plano que interessa 
O.: eu acho que é assim só depois de sairmos da sala e dizermos assim trabalhamos em 

conjunto todos só... quando for o conjunto a funcionar isso sim cumprimos o plano e fizemos 

coisas produtivas" (14.11.01) 

Como as palavras das estagiárias confirmam, existe uma grande 

preocupação não só com o cumprimento do plano, mas também com uma 

execução que, indo ao encontro do que foi previamente pensado, as satisfaça. 

A pergunta de Confirmação colocada pela estagiária Fátima demonstra a 

necessidade de, nesta etapa do percurso, obter o consenso da cooperante. 

Na sessão de 5.12 o leque de tópicos que emergem é bastante mais 

abrangente. Partindo, como habitualmente, do texto escrito pela estagiária, a 

cooperante traz para a discussão o que lhe parece ser pertinente, como 

documenta o extracto: 
Coop. A.: a O. diz aqui "apercebi-me que a maioria dos alunos tem dificuldade em se 

concentrar quer na aula quer nas tarefas, sobretudo se for em pair-work penso que é 

necessário utilizar estratégias que promovam a concentração e levem os alunos a 

adoptar métodos que permitam uma melhor organização do seu trabalho», o que é 

pura verdade porque eles têm desorganização material e mental e não têm, não estão 

habituados a trabalhar de uma forma calma é aos solavancos... e... isto é complicado 

nós não vamos mudar o mundo 

O.: de um dia para o outro 

Coop. A.: agora temos que ir tentando e... não sei, quando fala aqui em estratégias que 

promovam a concentração eu até pus aqui “em que é que ela está a pensar? Quais?” 

Olhe faço ao contrário pergunto-lhe já... [pergunta de Descrição] 

O.: é a mesma questão, é isso eu se calhar também não sei muito bem o quê mas noto 

que é preciso fazer qualquer coisa porque eles misturam muito... digamos assim, a vida 

deles, conversam muito com coisas que não têm a ver com a aula e não se concentram 

naquilo que têm que fazer e de certeza que aquela turma não é das piores e têm 

capacidade para fazer as coisas mas misturam muito o trabalho com, com conversa 

deles, com brincadeiras... “ (05.12.01) 
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 As preocupações com a disciplina são uma constante ao longo desta 

sessão, o que não surpreende, por se tratar do início de ano de estagiários 

ainda à procura de afirmação perante os seus alunos. O diálogo progride, 

centrado nos problemas da aula e sempre impulsionado pelo conteúdo da 

reflexão escrita  como mais uma vez se confirma: 

Coop. A.: ”... ela põe isto num contexto específico que era o da aula dela e que diz isto 

“durante a leitura dialogada de uma história com uma certa extensão... não é uma 

mini... frase, quando e como é que o professor deve intervir com o intuito de corrigir e 

treinar a pronúncia e a entoação? [pergunta de Descrição] nós falámos nisto mas foi 

assim tudo muito pela 

O.: por alto 

Coop. A.: rama e com um texto deste tipo que tem uma certa extensão, eu... er... acho 

que a resposta que dei antes foi assim uma coisa parcial e não... não sei se respondi 

ou por outra, acho que não respondi à questão tanto que senão ela não a punha aqui 

obviamente, seja como for, ela teve este problema e reagiu de alguma forma... 

recordam-se como é que ela fez? [pergunta de Descrição] 

O.: eu recordo-me... porque senti... isso 

Coop. A.: recorda, queria ouvi-la” (05.12.01) 

A técnica da leitura parece ser um dos tópicos que esta cooperante 

chama frequentemente à discussão. Neste caso o diálogo vai avançando, 

procurando a cooperante que os estagiários cheguem a alguma conclusão 

sobre as dúvidas que apresentam: 

 F.: “mas surgiu-me outra dúvida... entretanto 

 Coop. A.: diga 

F.: que foi no caso de haver, que eu sei que há alunos que não lêem se calhar tão bem 

como elas... as que... pronto as que leram neste caso [pergunta de Descrição] 

Coop. A.: eu por acaso escrevi aqui, mas também não interessa estar agora a 

individualizar 

O.: pois, eu também pensei nisso no caso de serem alunos que não lêem mesmo, com 

uma certa fluência ou que mostram mesmo que, de palavra em palavra ou de frase em 

frase há muita dificuldade, não sei se seria muito bom deixá-los continuar, porque era 

um texto extenso 

Coop. A.: acabava por ser 

O.: se fosse uma história pequena tornava-se monótono para os outros e até 

desinteressante... 

Coop. A.: até era uma ladainha inclusive 

O.: e aí é que eu não saberia mesmo o que fazer, nesse caso não sei... [pergunta de 

Descrição] 
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Coop. A.: então agora temos que pensar nisso... (riso) 

O.: por isso é que eu pus a questão, pelos dois aspectos naquele caso houve uma 

solução mas neste caso que eu estou a colocar agora, não sei mesmo o que é que 

seria melhor, parar a leitura... porque corrigi-los de palavra em palavra também... 
Coop. A.: não” (05.12.01) 

A cooperante vai continuando a provocar a reflexão como demonstra 

neste episódio e lança mais à frente uma pergunta de elevado nível cognitivo: 

Coop. A.: “... será que temos feito a repetição suficiente para er... no caso concreto do 

vocabulário solto, pronúncia correcta em... e no caso da frase e no caso da leitura... 

temos dado pistas suficientes para eles automatizarem e repetirem o som correcto, se 

calhar não [pergunta de Interpretação] 

F.: hum, hum 

O.: se calhar é uma questão de... pegar em aulas em que... escolhemos um texto que 

têm nessa secção que nós vamos propor e fazer de outra maneira, perder mais tempo 

com aquele texto a vários níveis, se calhar é isso que é preciso fazer 

Coop. A.: é isso” (05.12.01) 

 A estagiária Olga parece ter dado uma resposta que satisfaz a 

cooperante que se apressa a concordar com ela. 

 A leitura da obra integral a nível do 6º ano de escolaridade levanta 

problemas aos professores inexperientes, por ser um dos aspectos do 

programa pouco trabalhado, uma vez que, apenas surge episodicamente no 

final do ano. O extracto que transcrevemos a seguir documenta as 

inseguranças dos estagiários sobre isso: 
O.: “solicitava... palavras mais problemáticas depois de lhes pedir a eles para falarem 

sobre a história... eu aí o que fiz na aula, na altura até comecei a pensar duas vezes se 

devia fazer ou não, mas foi uma experiência, até que ponto é que eles eram capazes 

de... se explicar até mesmo o mais possível em Inglês mas de facto eles ainda não são 

capazes de o fazer, é muito complicado e a certa altura mesmo em Português 

deixámos er... contar a história em Português também não... não foi muito estimulante, 

porque eles não... ainda não organizaram muito bem as ideias de tentar sintetizar 

aquilo que era a ideia geral da história... e depois eu, dessa actividade acabei por não 

gostar muito e ficou mesmo só como experiência que... eles ainda não são... 

Coop. A.: então como é que fazia se fosse agora? [pergunta de Interpretação] 

O.: se fosse agora, talvez o não fizesse mas ao mesmo tempo acho que é importante, 

o problema é como é que...  

Coop. A.: se não fizesse como, não mexia no diálogo? [pergunta de Descrição] 

O.: não, não lhes pedir para explicarem ou para contarem a história, mas ao mesmo 

tempo acho que é importante porque era uma maneira de... 
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Coop. A.: na linha do que pede o teacher’s book [pergunta de Confirmação] 

O.: sim, sim de os começar a 

Coop. A.: em português? [pergunta de Confirmação] 

O.: pois, no... no sentido de os fazer começar a pensar no sentido da história, 

começarem a compreender a história em, em Inglês e não em Português só e 

começarem a falar em inglês...” (05.12.01) 

Encontramos neste episódio exemplos de perguntas de diferentes 

níveis, sempre colocadas pela cooperante. 

Apresenta-se seguidamente a análise dos dados recolhidos na segunda 

fase de investigação-acção do mesmo ano lectivo.   

  
   Intervenções 

 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 

Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fev. / 02 

(55min.) F.  

 

151 

 

123 

 

3 

 

31 

 

14 

 

14 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

Fev. / 02 

(47min.)F.P. 

 

114 

 

101 

 

2 

 

48 

 

19 

 

23 

 

5 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

Fev. / 02 

(52min) O. 

 

129 

 

112 

 

 

5 

 

26 

 

13 

 

11 

 

2 

 

0 

 

4 

 

0 

 

1 

 

0 

 
Quadro 5 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Anabela - 2001/02  

2ª Fase  

 
Na segunda fase de investigação-acção gravaram-se três reflexões 

orais, uma de cada uma das estagiárias cujos dados se encontram explicitados 

no quadro. Como podemos ler, o número de intervenções da cooperante é um 

pouco inferior ao das três estagiárias. 

Quanto ao número de perguntas verifica-se uma grande disparidade, 

atribuindo-se 31(trinta e uma), 48(quarenta e oito) e 26(vinte e seis) à 

professora cooperante e 3(três), 2(duas) e 5(cinco) aos estagiários, em cada 

um dos diferentes momentos. 

 O nível das perguntas dos estagiários é de Confirmação/Cooperação, 

registando-se apenas 1(uma) de interpretação [27/02/02] sendo de notar, no 
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entanto, que esta pergunta surgiu na reflexão oral a partir da reflexão escrita   

da estagiária Olga. 

 As perguntas da cooperante Anabela recaem maioritariamente nos 

níveis 1(um) e 2(dois), verificando-se 10(dez) de nível 3(três) Interpretação e 

0(zero) de nível 4(quatro) Avaliação. As perguntas de Interpretação 

aconteceram nas três sessões desta fase e o número das de 

Confirmação/Cooperação e Descrição diminuiu ligeiramente na última 

gravação da 2ª fase [Est. O. 27/02/02]. Nas três sessões a que se refere este 

quadro foi a cooperante quem iniciou e fechou o diálogo bem como quem 

introduziu quase sempre os tópicos para discussão. 

 A Anabela manifesta ter consciência de que utiliza mais tempo de 

discurso do que devia, como se confirma no extracto que se segue: 
F.: o que não gostei? [pergunta de Confirmação] 

 Coop. A.: sim, mas não vamos começar por aí 

 F.: não 

Coop. A.: logicamente, não, nunca, nunca começámos por aquilo que não gostamos, 

há aqui algo que se calhar faz sentido ficar... definido, é esta reflexão em causa, das 

duas aulas em causa, tem por base um documento intitulado Teaching speaking e que 

a F. usou... er como introdução da reflexão, certo? [pergunta de confirmação] 

F.: sim sim 

Coop. A.: então se calhar vou fazer o mesmo antes de começar... por aqui, até porque 

eu falo demais e não pode ser... estão a par desta reflexão? [pergunta de Confirmação] 

O. e F.P.: não 

[...] 

Mais adiante, propõe uma estratégia para controlar o seu tempo de 

discurso: 

Coop. A.:  “...  então fica a dica, como há outra coisa aqui que me parece importante e 

há algo que eu gostaria de fazer depois quando acabasse uma reflexão, temos que inverter um 

pouco aqui as posições porque... a minha intenção é fazer alguma reflexão em que eu estou a 

assistir e vocês a falarem uma com a outra e portanto er... isso exige, digamos que alguma 

recolha de dados à lupa, focalizada em relação à aula...”. 

O tópico “Perguntas” é introduzido pela cooperante [6/02/02] como se 

ilustra no extracto que se segue: 
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Coop. A.: “...  em relação à reflexão se calhar fazia sentido estarem dentro do texto, 

também e não só a pessoa em causa, basicamente, escuso de ser eu, a F. lembra-se 

F.: fala, o documento falava sobre as perguntas... fechadas e abertas, não é? [pergunta 

de Confirmação] 

Coop. A.: exacto 

F.: er que... e mostrava as vantagens, falava das vantagens e desvantagens e as que, 

eles aí, em inglês acho que é as 

Coop. A.: display 

F.: display questions e real questions 

Coop. A.: exactamente 

F.: e eu relacionei um pouco com as minhas aulas até agora e acho que... que digo aí 

que... geralmente nas aulas é mais as display questions... que são utilizadas as mais 

fechadas... porque er... em inglês os alunos... não me vão responder e dar opiniões e 

assim acho que até agora 

F.P.: acho que tem que se adequar, também se adequa um bocado ao nível dos 

alunos, em que eles se encontram e o vocabulário que eles dominam, ainda é um 

pouco, para perguntas mais abertas o vocabulário que eles dominam ainda é um pouco 

escasso para... para darem perguntas mais... 

Coop. A.: sem dúvida 

F.P.: para responderem a perguntas mais 

Coop. A.: eu acho que isso é, é, está fora de questão, portanto nós usamos de facto 

muito mais... as ditas display questions por razões de beginner’s situation, não é? 

F.: o que eles referem no documento, seria já óptimo para um nível mais avançado, 

para começarem eles a serem mais autónomos numa língua estrangeira 

Coop. A.: é evidente, agora há uma ou outra situação onde nós se calhar podemos 

fazer uma coisa... que muitas vezes nós não fazemos que é... eu não sei, não há meio 

termo, lógico, dentro do âmbito das display questions er... digamos que, obrigar o 

aluno, como é que eu hei-de explicar isto de uma forma clara e aqui tenho que fazer 

perguntas à... à... 

F.: F 
Coop. A.: F porque... portanto, dentro do âmbito da pergunta fechada, pergunta que nós 

fazemos, qual é a resposta? O que é que vos parece, acham que há... er... um espaço de 

speaking q.b. como é que eu lhe hei-de chamar?... “  

E o diálogo progride no sentido de, fazendo interagir a teoria com a 

prática pela leitura de um documento, propiciar a reflexão sobre o tipo de 

perguntas da aula e a sua relação com o tempo de fala dos alunos. 

Mais adiante, a estagiária Fátima relaciona este assunto com a extensão 

dos planos de aula, introduzindo um tópico diferente que a cooperante explora 

como se documenta: 
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Coop. A.: “... então acha que o plano estava curto demais ou não foi aproveitado 

devidamente? [pergunta de Descrição] 

F.: fui eu que não aproveitei devidamente acho eu 

Coop. A.: assim como estava, os alunos, se calhar não se aperceberam disso 

F.: acho que fui muito rápida, quando um aluno dizia uma resposta eu passava a outro 

a seguir 

O.: já é inconscientemente, tem a ver com... outras actividades 

Coop. A.: outras ou nas mesmas de outra forma? [pergunta de Descrição] 

O.: nas mesmas, de outra forma 

Coop. A.: que os planos dela habitualmente são muito densos porque têm toneladas 

entre aspas de actividades, aqui foi uma opção de haver menos e sobrou-lhe tempo... 

então isso, pronto, quer dizer, será, o que eu quero dizer é será que é er... de usar este 

esquema, será mais útil usar este esquema de uma outra forma ou de facto ir, no caso 

da F., ir para um plano mais denso onde continua a haver uma multiplicidade de 

actividades muito mais curtas 

F.: é assim 

Coop. A.: como é que será mais útil? [pergunta de Interpretação] 

F.: que, se calhar mais útil, será mesmo manter estes planos mais curtos mas fazer 

com que... sei lá, participarem mais, deixá-los falar mais er... responder mais às 

perguntas, porque eu... eu controlei muito, acho que foi, acho que eu fazia a pergunta 

um respondia passamos para a seguinte e não havia ali mais nada e esse eu sei que 

na altura me lembrei que havia uma actividade que eu podia ter prolongado muito 

mais... e no entanto quando os planos são muito mais... têm muito mais actividades 

isso já não pode ser feito, é... 

Coop. A.: ficam as coisas um pouco pela rama não é? [pergunta de Confirmação] 

F.: sim 

Coop. A.: portanto, nota isso?,,, [pergunta de Confirmação] 

F.: nesta semana notei absolutamente 

Coop. A.: estava aqui a tentar encontrar,,, porque eu vi isto aqui... “para que as aulas 

não se tornem muito monótonas só com este tipo de perguntas” está-se a referir às 

display questions [pergunta de Confirmação]   

F.: sim 
Coop. A.: penso que o professor deve conseguir fazer com que estas perguntas sejam feitas de 

modo que a aula seja bastante dinâmica ou seja, individualizar as perguntas e diversificá-las para 

que os alunos não se comecem a dispersar” 

Neste extracto assinalámos perguntas de Descrição, Confirmação e 

Interpretação e, como se pode verificar, a pergunta de Interpretação 

provocou uma resposta mais extensa e com um nível de reflexão superior 

quando comparada com as restantes. 
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Reforçando a ideia de proporcionar mais tempo de fala aos estagiários 

nas sessões de trabalho, a formadora menciona: 
Coop. A.: “... eu quero falar menos, quero que sejam vocês a fazer isso e portanto a forma que 

eu vejo de facilitar, exige um pouco mais de atenção da vossa parte à aula em si...” (6/02/02). 

As referências às reflexões escritas dos estagiários são uma constante 

no discurso da Anabela, como se ilustra: 
Coop. A.: ”ela diz aqui na reflexão que lhe parece, não sei se era em relação 

concretamente a este, mas... que acha que eles estão destreinados deste tipo de 

prática oral 

F.P.: também é isso, tem que ver com isso, também tem que ver com isso 

Coop. A.: eu... eu nem sei bem se é destreinados, será que eles alguma vez estiveram 

muito bem treinados? [pergunta de Interpretação] Questiono-me 

F.P.: exacto... mas acho que realmente eu... eu notei dificuldade por parte deles, uma 

vez que durante estas semanas não temos se calhar utilizado tanto o speaking como 

se calhar seria desejável e realmente uma uma... apenas dizer make a question nós 

dizemos a pergunta e eles mesmo assim não compreendem... e era uma coisa que já 

há muito tempo que nós... não é propriamente novo para eles isto não é? É uma coisa 

que eles já têm ouvido dizer há bastante tempo...” (20/02/02). 

Também no extracto acima transcrito se pode confirmar que uma 

pergunta de Interpretação deu origem a uma resposta mais elaborada da 

parte da estagiária. 

As alusões aos documentos para leitura em casa são frequentes, 

indiciando que lhes foi atribuída importância no processo de Supervisão. 

Também a este propósito a formadora pretende saber qual a opinião dos 

estagiários, como a transcrição que se segue documenta: 
Coop. A.:  “portanto é da mesma opinião que a F. e a O. que se tiver um documento 

digamos a formatar a reflexão, em vez de complicar facilita? [pergunta de Confirmação] 

F.P.: sim sim sim 

F.: isto leva a fazer uma reflexão mais pormenorizada 

Coop. A.: isto é um observar à lupa todos os aspectos 

Vozes: exacto 

F.: eu acho que o documento por base para a nossa reflexão ajuda-nos mesmo a 

reflectir porque lemos qualquer coisa e começamos a pensar e relacionamos com a 

nossa Prática Pedagógica acho que nos leva a reflectir muito melhor do que 

F.P.: direccionamos se calhar melhor a nossa reflexão numa determinada linha 

F.: e com esses parâmetros se calhar limitamo-nos um pouco à descrição da aula, 

levam-nos a fazer isso 
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Coop. A.: é tão simples como... é o relacionar de um trabalho que acabou de ser feito 

com... com uma fundamentação teórica 

Vozes: é isso (20/02/02) 

É evidente que existe consenso entre estagiários e formadora no que 

concerne a importância da interacção entre teoria e prática conducente a 

procedimentos reflexivos consistentes. De tais procedimentos poderão emergir 

questões de nível cognitivo mais elevado. 

Por outro lado, a interferência da reflexão oral na Prática Pedagógica 

dos estagiários é documentada por algumas afirmações da estagiária Olga: 
Coop. A.: “... eu acho que é curioso porque essa reflexão foi a semana passada a esta 

hora e esta aula foi uma hora depois... e o que eu queria saber era se a O. acha, fala 

aqui vagamente nisso er... acha que teve isso já em conta ou não? [pergunta de 

Descrição] 

O.: eu penso que sim, até porque 

Coop. A.:  tem uma ideia disto? [pergunta de Confirmação] 

O.: nós fizemos essa reflexão e eu tive isso em conta, já nem tenho bem a certeza se 

no plano tinha tido isso em atenção, mas eu penso que sim... que eu lembro-me de ter 

planificado a semana com 

Coop. A.: não, esta nossa conversa da força da oralidade foi depois da O. fazer este 

plano 

O.: sim sim, mas eu quando fiz os dois planos er... era na perspectiva de equilibrar um 

bocadinho as duas aulas e não, não fazer só uma coisa, tipo fazer umas coisas uma e 

fazer outras noutra, por isso é que eu tinha por exemplo, a leitura só na segunda aula, 

quando na primeira... eu queria que eles ouvissem primeiro a história e 

compreendessem... o que se tratava 

Coop. A.: exactamente 

O.: mas claro que depois da reflexão também tive isso em conta, principalmente na... 

naqueles exercícios que não estavam planeados e que eu tive que voltar a... a pegar 

neles para contextualizar os alunos que tinham faltado na aula anterior 

Coop. A.: er... têm alguma coisa a acrescentar nessa área? [pergunta de Descrição] 

F.: eu ainda tenho aqui escrito que havia houve algumas actividades que surgiram, 

pronto, eles falarem mais... que não estavam previstas e que ela, que ela inclusive 

nessa aula, acho que foi mesmo em termos de reflexão acerca disso antes da aula, eu 

lembro-me até da professora comentou comigo... 

Coop. A.: tá, ela estava 

O.: sim, sim nesse aspecto eu depois tive isso em consideração... fazia sentido fazer 

isso... 

Coop. A.: notou-se, eu também anotei aqui, notou-se que teve de facto isso em conta... 

e não é difícil? [pergunta de confirmação] 
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O.: não, pelo menos aí não achei difícil” (27/02/02) 

Neste extracto fala-se sobre a necessidade de incluir nas aulas mais 

oralidade da parte dos alunos e a cooperante regista com agrado que as 

sugestões que dera na semana anterior foram imediatamente postas em 

prática pela estagiária Olga. As perguntas que surgem são duas de 

Confirmação e duas de Descrição, todas da cooperante e relacionadas com o 

decorrer das actividades da aula num exercício dialogal de reflexão-sobre-a-

acção. 

Um pouco mais à frente na mesma sessão de trabalho, a cooperante 

refere-se à reflexão escrita da Olga, manifestando apreço pelo modo como a 

estagiária desenvolve as suas ideias: 
Coop. A.: “... e é engraçado que eu acho que a O.... tem uma maneira curiosa de fazer 

as reflexões, ela põe sempre questões... muitas vezes, questões... no fundo... 

problemáticas, pronto e que dão... que têm que ser consideradas... er... é frequente 

apresentar a questão e depois não apresentar a resposta er... escrita, não põe aquilo 

que lhe parece adequado a essa resposta... o que eu acho que faz sentido num 

contexto destes, visto que nós usamos sempre a reflexão escrita como ponto de partida 

para conversar, outras vezes, como foi o caso aqui, propõe uma alternativa que eu 

achei curioso porque isto são coisas que acontecem se não é a árvore é outra coisa 

qualquer e, na aula seguinte foi outra, que já vamos falar a seguir, que tem a ver com 

as regras da aula” (27/02/02) 

Com efeito, a Olga parece ter um modo muito próprio de escrever as 

reflexões sobre as aulas, atribuindo-lhes o papel de motivadoras da reflexão 

oral, quando inclui nelas questões às quais não responde. 

Contudo, algumas vezes inclui a resposta às questões levantadas, como 

é o caso que vamos transcrever: 
Coop. A.: “... eu acho curiosíssimo... são questões que ela põe aqui, que a O. põe aqui 

er... e que são muito pertinentes... porque... o que é que vos parece, acham que... na 

prática... eu vou pôr a primeira pergunta como ela a põe aqui... não vou ler a resposta 

O.: bem desta vez pus resposta 

Coop. A.: pois, desta vez pôs, portanto “ao nível de escola foi elaborada uma lista de 

regras que os alunos devem respeitar e existe um aluno responsável pela verificação 

do cumprimento ou não, de cada regra... será que os objectivos foram correctamente 

definidos?” ela está-se a referir à... a esta responsabilização e em função do... da turma 

e no que diz respeito às regras da escola, o que é que se pretende realmente? 

Esperava que na cabeça dela não está bem tudo, se calhar na minha também não, “o 

que é que os alunos interiorizam realmente a esse assunto? Qual é afinal o papel do 
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professor neste caso?” ... são as questões que ela põe, depois põe aqui... hipóteses 

er... e porque é que ela levanta este problema? Se calhar de alguma forma, porque se 

apercebeu de que eles estavam com uma er... um comportamento na aula... pouco... 

como é que eu lhe hei-de chamar... pouco adequado” (27/02/02). 

Este extracto é também um bom exemplo de como a cooperante valoriza 

a reflexão escrita da estagiária, trazendo para a discussão as questões por ela 

levantadas e que, neste caso concreto, se situam ao nível de Interpretação. 

Por um lado, a cooperante questiona-se por que razão a estagiária 

levantará o problema do cumprimento / não cumprimento de regras na sala de 

aula e, podendo remeter esta questão à estagiária, não o faz, levantando ela 

própria uma hipótese e mantendo-se no uso da palavra por mais uns 

segundos. Este comportamento discursivo parece ser frequente, como volta a 

verificar-se um pouco mais à frente: 
Coop. A.: “eu não sei exactamente, em termos de percurso de aula, o que é que o 

responsável pela regra tem de fazer, se tem que ter uma actuação directa? Não me 

parece... que seja possível num percurso de aula terem uma actuação que os obrigue a 

levantar, a... chamar a atenção de uma forma ostensiva 

O.: porque isso 

Coop. A.: não está de facto definido e devia estar” (27/02/02) 

Dialogando sobre o modo como as regras de comportamento estão 

definidas e implementadas na sala de aula, a cooperante perde mais uma 

oportunidade de remeter a questão às estagiárias em lugar de avançar com 

uma hipótese de resposta. Este tópico continua a ser negociado, atingindo-se o 

consenso nas contribuições que se seguem: 
 Coop. A.: “é sempre muito discutível 

O.: mas se formos a pensar bem naquilo que perturba realmente o decorrer da aula 

não é... se calhar isso, e há lá muitos aspectos daquilo que nós lemos nas regras, se 

calhar não é aquilo que é importante e, algumas delas se calhar até são mesmo muito 

difíceis de... avaliar e depois se nós tivermos que estar a prestar atenção a essas 

regras vamos esquecer a aula e o resto 

Coop. A.: de facto é 

O.: e acho que eles próprios não têm noção do que é que é respeitar regras e que 

regras é que eles devem respeitar 

Coop. A.: pois e... 

O.: acho que eles começaram a ir mais na direcção do acusar aquele e o outro, porque 

estão a comer pastilhas e não se pode comer pastilhas e, no entanto esses que estão a 

comer as pastilhas também só estão a comer porque... 

Coop. A.: para provocar 
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O.: para ver se posso ou não posso comer uma pastilha na aula... ... e, as coisas 

ficaram assim um pouco no ar 

Coop. A.: quando, se calhar a escola pretendia... digamos estabelecer um conjunto 

de... situações mais ou menos homogéneo, para todas as turmas e de facto não está... 

er... eu estou inteiramente de acordo com vocês, não estão, se calhar as essenciais 

não estão lá 
O.: exactamente, eu acho” 

A Olga parece ter uma boa capacidade reflexiva, não se inibindo de 

mostrar discordância perante regras de conduta e procedimentos da própria 

escola. A discussão sobre o mesmo assunto continua, revelando a estagiária 

Olga alguma apreensão quanto ao seu papel no cumprimento dessas regras, 

uma vez que é estagiária. De facto, este é um dos problemas que os alunos-

estagiários sentem quando se encontram perante as turmas. A interacção que 

se segue documenta essa realidade: 
O.: “e até mesmo porque nós, como não temos um conhecimento muito aprofundado 

dessa situação, por isso é que eu pus a questão do papel do professor, eu naquela 

situação senti-me... uma questão, o que é que havia / 

Coop. A.: o que fazer 

O.: não sabia se devia... se devia dar importância a essa... essas regras e ao facto de 

eles terem de... de verificar ou se tinha 

Coop. A.: exacto 

O.: de passar por cima disso ou se, realmente como surgiram as grelhas que nós 

também temos para preencher, se nós também temos responsabilidade de estarmos a 

observar o cumprimento dessas regras ou... não 
Coop. A.: pois têm toda a razão, não... torna-se difícil de preencher aquela... e até que ponto é 

útil, não sei” (27/2/2002) 

Ainda a propósito das reflexões escritas da Olga a cooperante Anabela 

questiona-a sobre o final desses textos, pretendendo realmente entender as 

razões porque eles ficam em aberto. Damos a seguir conta desse momento 

interactivo: 
Coop. A.: “... porque é que... o texto não tem algum tipo de fecho, ela faz isto... ou 

seja... acaba a reflexão, eu andava à procura do que vinha a seguir que não está cá, 

er... digamos, põe esta questão, acabou a questão e ponto final acabou a reflexão, não 

sei er... se o fez conscientemente, como é que eu hei-de explicar, acho que isto tem um 

percurso e que ela refere, er... pronto, isto é um elemento no meio da reflexão e... não 

acha que o percurso podia ter aqui um... o percurso da reflexão, como direi... [pergunta 

de Descrição] 

F.: um desfecho 
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Coop. A.: uma conclusão, uma... sei lá, qualquer forma er... que dê um sentido a um 

percurso princípio, meio e fim, parece que não há cá fim, acabou no meio, não sei se é 

impressão minha queria a sua opinião... em termos de reflexão 

O.: não sei se calhar, eu as reflexões que faço, se calhar é um bocadinho continuidade 

umas das outras 

Coop. A.: são 

O.: e... 

Coop. A.: ou seja, isto continua no capítulo a seguir 

O.: provavelmente  

Coop. A.: está bem 

O.: porque uma vez que isto vai evoluindo e como as aulas são diferentes e são 

situações diferentes se calhar eu... ou talvez dificuldade minha de chegar a esse ponto 

e encontrar uma conclusão, e se calhar deixo para continuar nas reflexões que se 

seguem 

Coop. A.: é uma perspectiva 

O.: que vão surgindo... outras situações 

Coop. A.: e está justificada, se calhar até é um percurso curioso ver, ver isto como 

peças... ,,,,,,,,, já cá não está quem falou, é uma forma de conduzir as coisas 

O.: talvez 

Coop. A.: curiosa, é engraçado 

O.: eu acho até, tem mesmo a ver com o próprio processo em que estamos, porque 

não é uma coisa que se chegue  

Coop. A.: sim 

O.: sempre é uma coisa relativa até ao final, continuamos sempre à procura de mais 

qualquer coisa, à procura de... (27/2/2002) 

Uma vez mais, a Olga dá prova de conseguir reflectir ao nível de 

Interpretação dos acontecimentos, apesar da questão levantada pela sua 

orientadora se situar ao nível da Descrição.  
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Apresenta-se a seguir um quadro com os dados da 3ª fase do estudo.    
 

Intervenções 
 
 

Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 

Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est. Coop 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Abril / 02 

(54 min.) F.P. e F.  

 
158 

 
 

 
161 

 
5 

 
46 

 
14 

 
22 

 
10 

 
0 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Maio / 02 

 (40 min.) F. (O)* 
 

 
208 

 
85 

 
21 

 
11 

 
6 

 
4 

 
1 

 
0 

 
4 

 
13 

 
4 

 
0 

 
Junho /02 

 (50 min.) O. (F.)* 
 

 
126 

 
29 

 
15 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
3 

 
3 

 
0 

 

Quadro 6 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Anabela - 2001/02 

3ªFase  

* Estas duas sessões foram conduzidas pelas estagiárias O. e F., respectivamente 

 

Pela leitura deste quadro verifica-se que na 1ª sessão (Abril/02) a 

cooperante fez 161(cento e sessenta e uma) intervenções e as estagiárias 

158(cento e cinquenta e oito). Destas intervenções da cooperante 46(quarenta 

e seis) foram perguntas, enquanto que da parte dos estagiários existiram 

apenas 5(cinco), sendo todas de nível 1(um). As perguntas da cooperante 

distribuem-se pelos níveis 1(um), 2(dois) e 3(três), não se tendo verificado 

nenhuma de nível 4(quatro). 

As sessões de Maio e Junho foram conduzidas pelas estagiárias Olga e 

Fátima respectivamente, encontrando-nos agora perante resultados 

significativamente diferentes. 

Em Maio contabilizam-se 85(oitenta e cinco) contribuições da 

cooperante e 208(duzentas e oito) das estagiárias, nas quais se incluem 

11(onze) perguntas da cooperante e 21(vinte e uma) das estagiárias. 

Tanto a formadora como as estagiárias produziram perguntas de três 

níveis, não se verificando nenhuma de nível 4(quatro). No caso das alunas, o 

maior número de perguntas recai no nível 2(dois) com 13(treze), seguido dos 
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níveis 1(um) e 3(três) com quatro perguntas. As da cooperante foram 6(seis) de 

nível 1(um), 4(quatro) de nível 2(dois) e 1(uma) de nível 3(três). 

A sessão de Junho apresenta números idênticos aos anteriores em 

termos relativos. O número de intervenções da cooperante é de 29(vinte e 

nove), enquanto que as das alunas-estagiárias são 126(cento e vinte e seis). 

Registaram-se 15(quinze) perguntas das estagiárias e 3(três) da 

cooperante. Não há perguntas de nível 4(quatro), sendo as da cooperante 

todas de nível 1(um), enquanto que as das estagiárias são 9(nove) de nível 

1(um), 3(três) de nível 2(dois) e 3(três) de nível 3(três). 

O facto de as estagiárias orientarem duas das sessões de trabalho 

permite-nos inferir que, quando lhes é dada oportunidade de levantarem 

questões de uma forma directa, elas o fazem atingindo neste caso específico o 

mesmo nível da cooperante. Esta diminuiu progressivamente o número de 

perguntas entre a primeira e a terceira sessão desta fase, bem como o número 

de intervenções, dando indícios de auto-controlo discursivo. Com efeito, a 

cooperante Anabela manifestou em fases anteriores o desejo de diminuir o 

tempo de uso da palavra. 

A alteração na organização das sessões de trabalho surge na sequência 

desse desejo, revelando-se eficaz para atingir tal objectivo. No entanto, a 

cooperante teve alguma dificuldade em não intervir e o extracto que se segue é 

disso exemplo: 
O.: “e da tua prática? Achas o que é que achas que se verifica nesta situação, achas 

por exemplo tu davas tempo de eles responderem? Ou achas que... te sentias mesmo 

obrigada a passar à frente porque eles não respondem [pergunta de Descrição] 

F.: er... o erro não foi deles, foi meu, eu acho que 

Coop. A.: F., não lhe chame erros 

F.: não é isso 

Coop. A.: não é bem erro 

F.: mas 

Coop. A.: mas dá que pensar sim e eu presumo que vocês estão de acordo com as 

insinuações do 

F. e O.: sim 

Coop. A.: documento, têm que estar obviamente 

F.: em relação à minha prática er... é verdade que eu não dava o tempo, pronto... o 

tempo dos alunos responderem, sobretudo porque eu sou assim um bocado... er... 

muito apressada e er... e acho que na minha prática, pelo menos, tinha mais a ver com 
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o modo de perder , de quebrar o ritmo... de perder a dinâmica da aula mas... se 

começarmos um pouco a pensar nisso, eu dava mesmo pouco tempo para eles 

responderem, sobretudo e como eu disse há bocado, aqueles alunos mais fracos que... 

por exemplo, o Nuno a nível da oralidade é muito fraco mas ele estava sempre pronto a 

O.: responder 

F.: responder e eu às vezes via e mandava o Nuno falar mas se ele não dissesse logo 

a resposta eu passava imediatamente a outro e, pronto, confirma-se aquilo que foi dito 

no documento. 

O.: então achas que se calhar a nossa maior preocupação não deve ser,  o andar a 

solicitar de aluno em aluno mas, se calhar devemos... tentar arrancar mesmo respostas 

deles, tentar fazê-los falar [pergunta de Interpretação] 
F.: arrancar entre aspas, eu também acho que se estivermos ali, se virmos mesmo que o aluno 

não consegue responder ou não... pronto, também não se deve estar ali a massacrar o 

aluno.”(23.5.2002) 

Como também se constata neste extracto a Olga coloca à sua colega 

Fátima duas questões, uma de Descrição em que tenta que ela faça um 

feedback da aula no que concerne ao tempo de espera pelas respostas dos 

alunos e uma outra questão de Interpretação que põe em causa a estratégia 

utilizada, procurando uma alternativa mais consentânea com a informação 

recolhida através da leitura de um documento sobre o tema. 

Na verdade, o documento referido por vários grupos em diferentes 

momentos (Silence, Science and Sanctions, Rowe, 1969) interfere neste caso 

concreto com a reflexão oral de Maio e, obviamente, com a aula da aluna 

Fátima. Estamos perante um exemplo de interacção entre teoria, prática e 

reflexão, emergente no discurso analisado. 

Constatamos uma vez mais nesta sessão de trabalho, que as perguntas 

de Interpretação parecem originar respostas mais elaboradas, mesmo sendo 

as estagiárias a colocá-las umas às outras. Os extractos seguintes ilustram 

estas afirmações: 
F.: “aqueles alunos mais fracos, nós fazemos uma pergunta e às vezes como já nem 

estamos à espera de resposta deles, passamos imediatamente a outro e nem lhes 

damos tempo... e isso aconteceu-me muita vez 

O.: e em relação a isso, o que é que tu achas, eu por acaso quando li pensei nisso o 

que é que depois os alunos começam a sentir e começam [pergunta de Interpretação] 
F.: pois, eles começam a sentir que está bem, o professor faz-lhe a pergunta mas nem lhe dá 

tempo para responder, então já não vale a pena levantar o dedo ou pensar no assunto, não vale 

a pena responder, ou seja dá origem a eles ficarem ainda mais calados do que o que já eram, 

er... no documento er... dá-se a sugestão de darmos mais tempo para os alunos responderem e 
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podemos então ficar surpreendidos com algumas respostas desses alunos que nós já temos uma 

imagem... (deformada) de que eles não respondem, não... são muito calados e... se lhes dermos 

tempo o aluno tem tempo para pensar e para construir uma resposta er... bem elaborada que nós 

às vezes nem imaginávamos” (23.5.2002) 

Na mesma sessão, mais tarde, discute-se a pertinência de dar fichas 

formativas aos alunos antes do teste sumativo e a  Olga questiona a colega: 
O.. “er... qual é, tu achas que é a importância de eles fazerem estas fichas formativas 

antes do teste? [pergunta de Interpretação] 

F.: er... é assim, eles já estão habituados a fazê-lo não é? Desde o início do ano e... a 

importância que ela têm é... de um certo modo prepará-los para, para o teste porque 

têm exercícios parecidos, er... e como eu notei na correcção desta ficha eles naquele 

texto lacunado em que eles tinham que conjugar os verbos consoante o pronome, por 

exemplo “Mike plays football” eles não, não apanharam na correcção que eu larguei, 

eles não... não conjugaram os verbos, limitaram-se a ver qual era o verbo que ia aqui, 

aqui aqui mas não conjugavam er... pensavam que, tinham aquela ideia de que 

conjugar  o verbo era só no... quando se estava mesmo a conjugar, no texto não era 

preciso e essas coisas fazem falta porque eu apesar de eu ter feito revisões sobre isso 

er... eles no teste iam fazer aquilo e se não houvesse a ficha formativa pronto, isso já 

ia, esse exercício ia todo por água abaixo, e como outras coisas, mas er... logo no... na 

ficha formativa havia um exercício de “listening” depois não foi feito no teste porque eu 

não gostei (riso) desse exercício de “listening” porque era eu a ditar em vez de ser uma 

cassete 

Coop. A.: er... agora tenho que meter a colherada novamente 

F.: ... a ditar pronto, eu estava mais a fazer um ditado do que estar a .... 

Coop. A.: pois ela usou, usou o termo que de facto fez  

F.: exactamente , exacto  

Coop. A.:  mas será que era isso que se pretendia ? [pergunta de Interpretação] 

F.: não, pois er... em vez de estar a ler e eles tinham que apanhar não, eu estava a 

ditar,  mas é um bocado difícil estar nessa situação porque vi, estamos a ver que eles 

não conseguem acompanhar e estão a pedir para repetir e não sabemos se devemos 

repetir se devemos passar à frente, e o que me aconteceu foi um pouco... 

O.:  estar sempre a voltar atrás  

F.: estar sempre a repetir, estar a fazer um ditado e não  
Coop. A.: pois não” (23.5.2002) 

Neste exemplo, a cooperante resolve tomar a palavra por entender que 

é necessário (tenho que meter a colherada) e fá-lo para colocar uma pergunta 

de Interpretação à estagiária, (será que era isso que se pretendia?). 

Na sessão de Junho, também orientada por uma estagiária, a Fátima, a 

reflexão escrita  pela colega é colocada na agenda, à semelhança do que a 
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cooperante costuma fazer. As trocas discursivas que se seguem ilustram esse 

facto: 
F.: “na tua reflexão falas aqui um pouco da fase da planificação, porque pelo que vi tu 

sentiste muita dificuldade ao fazer este plano e... podias falar um pouco das... das 

dificuldades que sentiste? [pergunta de Descrição] 

O.: a dificuldade nesta planificação, especialmente esta? [pergunta de confirmação] 

F.: sim  

O.: é isso que eu estou a falar... não foi fazer o plano em si, a dificuldade foi aquilo que 

eu referi, da maneira como está... feita esta secção do livro e mesmo pegando nos 

exercícios do “workbook” que eu utilizo também sempre er... o que foi difícil para mim 

foi, um bocado, pôr estes conteúdos na aula de 90 min. porque eu ao princípio parecia-

me que os 90 min. ia-me dar perfeitamente, 90 min. ainda é muito tempo”. (19.6.2002) 

São ainda feitas outras referências à reflexão escrita, progredindo o 

diálogo entre as estagiárias, tendo sempre como fio condutor a aula, as 

actividades que a constituem e, por vezes, os sentimentos que marcaram a sua 

realização. É neste sentido que a aluna Fátima questiona a colega: 
F.: “tu não falas propriamente aqui na tua reflexão mas já agora er... ficaste satisfeita 

com a aula, não foi? E então queria-te perguntar o que é que gostaste mais da aula 

[pergunta de Interpretação] 

O.: é assim, eu acho que apesar de ser uma aula cansativa, é mais cansativa porque 

pelo menos da nossa parte impõe um ritmo muito mais rápido e depois o facto de ser 

rápido implica que estejamos concentrados no sentido de sabermos sempre o que é 

que temos que fazer e não perdermos o raciocínio mas fiquei satisfeita por ter cumprido 

o plano tal e qual como estava previsto sem haver nenhuma falha, só fiquei com pena 

do (?) não levar mais tempo porque é realmente necessário mas o que eu digo na 

reflexão e é o que eu vou dizer agora, é que realmente o que está para trás também é 

importante e apesar de tudo eles conseguiram fazer e pouco que tenham feito fica 

sempre alguma coisa, eu acho que fica sempre alguma coisa e eles fizeram e acho que 

isso foi o que eu mais gostei na aula toda, porque o resto, pronto é uma aula normal 

F.: hum, hum  

O.: mas fiquei contente por ter cumprido o plano e por não ter havido grandes 

problemas ao longo da aula 

F.: mas houve alguma coisa que gostaste menos? [pergunta de Interpretação] 

O.: gostar menos? Acho que não, acho... o facto de ser cansativo, pronto é normal, 

tudo o que se faça tem que levar esforço e, mas acho, assim aspectos mesmo 

negativos, não... não 

F.: depois passas, acho que é sobre a pergunta reflexiva [pergunta de Confirmação] 

O.: sim 

F.: que nos foi proposta 
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O.: não referes aqui qual mas 

F.: não refiro a pergunta mas tem a ver com as perguntas feitas pelos alunos, sim? 

[pergunta de Confirmação] 

O.: sim 

Coop. A.: ou seja, o facto de serem muito poucas as perguntas 

O.: que eles 

Coop. A.: que os alunos fazem 

F.: então tu reflectes um pouco sobre isso e chegas à conclusão que os alunos fazem 

poucas perguntas ou praticamente nenhumas 

O.: nenhumas 

F.: e dás aqui os factores que levam a isso, alguns factores que levam a isso 

O.: eu não tenho ainda muita experiência mas o que pus na reflexão é um bocadinho 

aquilo que eu defendo, ou seja há muitos factores, de facto é verdade que os alunos 

não fazem muitas perguntas, eu aponto o facto da... da personalidade de cada aluno 

na maneira de ser e, mas acho que aquilo passa um bocadinho por cima do que refiro 

aí, o mais importante é que se calhar não há um hábito de fazerem perguntas para 

além daquela história da dinâmica da aula em que o professor é que faz as perguntas e 

acaba por nem sequer dar tempo de os alunos responderem 

F.: pois lá está aqui 

Coop. A.: se calhar o professor não dá muito espaço a isso também não é? [pergunta 

de Confirmação] 

O.: se os alunos não tiverem tempo de responder às perguntas feitas pelo professor 

muito menos haverá, se calhar tempo para eles fazerem perguntas e depois também 

não há um hábito de os alunos fazerem perguntas” (19.6.2002) 

O extracto que acabamos de transcrever ilustra, uma vez mais, a 

preocupação com as perguntas dirigidas aos alunos do 2º ciclo, confirmando-

nos as consequências das leituras feitas anteriormente. 

Há também uma referência à pergunta Reflexiva (F.: acho que é sobre a 

pergunta reflexiva) e agora estamos no âmbito de algumas questões 

formuladas  pela cooperante para orientar a reflexão das estagiárias. 

A última contribuição da Olga neste extracto parece-nos apontar para 

um nível de interpretação dos acontecimentos da aula que consideramos 

próximo do crítico e que um pouco mais adiante confirmamos, quando a 

mesma estagiária liga a aula ao papel que a escola tem e se questiona acerca 

disso. 
O.: “se calhar há bocados em que os alunos acho que olham e o professor ,,,,,, o 

professor fazer as perguntas e praticamente a dar as respostas, mas isso também acho 

que há outros casos em que os alunos se calhar não têm bem consciência do que é 
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que estão a fazer na escola, qual é que é o papel deles na escola e se calhar às vezes 

voltam-se um bocado para o professor é que... como é que hei-de dizer? O centro das 

atenções e é o que tem o papel principal na escola e se calhar o papel mais importante 

na escola é o dos alunos, são eles que estão a aprender, o nosso trabalho é para eles 

não é só para nós ou se calhar nem é bem para nós é para eles e eles não se 

apercebem disso, não reconhecem o valor do trabalho do professor nem o papel que a 

escola tem na vida deles e então eu acho que se desligam muito, para quê fazer 

perguntas não é? Se eles às vezes quase estão aqui quase por favor, na perspectiva 

deles não é? Estão-nos a fazer um favor a nós” (19.6.2002) 

A estagiária mostra através destas palavras que consegue reflectir de 

um modo abrangente, descentrando-se dos conteúdos da sala de aula e do 

micro-cosmos que ela representa para envolver contextos mais amplos, numa 

atitude interpretativa ecológica.   

 

O quadro que segue refere-se ao ano lectivo seguinte e nele se 

sistematizam os dados recolhidos num grupo de estágio constituído por apenas 

dois estagiários                                                                     
  
       Intervenções 
 
 
Momentos 

Número 
Intervenções 

N.º Perguntas Nível de Perguntas 
Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 
Jan. / 03 

(55 min) L. 
 

 
124 

 
93 

 
5 

 
26 

 
13 

 
7 

 
6 

 
0 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

Jan. / 03 
 (89 min.) L. 

 

 
325 

 
266 

 
14 

 
49 

 
19 

 
17 

 
10 

 
3 

 
6 

 
6 

 
2 

 
0 

Junho / 03 
(90 min.) L. 

 
289 

 
222 

 
22 

 
69 

 
29 

 
21 

 
17 

 
2 

 
10 

 
3 

 
9 

 
0 
 

Jan. / 03 
(64 min.) D. 

 

 
224 

 
176 

 
8 

 
47 

 
11 

 
24 

 
10 

 
2 

 
6 

 
2 

 
0 

 
0 

Jan. / 03 
(72 min.) D. 

 
260 

 
172 

 
13 

 
32 

 
10 

 
9 

 
13 

 
0 

 
9 

 
2 

 
2 

 
0 
 

 

Quadro 7 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Anabela - 2002/03 

 

A leitura deste quadro permite-nos verificar que o número de 

intervenções produzidas pela cooperante é inferior ao que é produzido pelos 

dois estagiários. Contudo, o número de perguntas da cooperante é sempre 

bastante superior às que são produzidas por eles. Verifica-se, no entanto, um 

aumento significativo de perguntas dos estagiários quando comparamos as 
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sessões gravadas em Janeiro com a que foi gravada em Junho, como se 

verifica no quadro 7. 

 Quanto ao nível das perguntas da cooperante verifica-se uma maior 

incidência nas perguntas de níveis 1(um) e 2(dois) quando consideradas 

globalmente e uma menor incidência nas de níveis 3(três) e 4(quatro). 

 As perguntas de Interpretação (nível 3) aconteceram, contudo, em 

todas a sessões deste ano lectivo e em número que consideramos razoável, 

tendo em conta que as sessões oscilaram entre os 55 e os 90 minutos. 

Constata-se, de igual modo, um aumento destas perguntas entre as sessões 

de Janeiro com 6, 10 e 13, respectivamente e a de Junho com 17. 

 As perguntas de nível 4(quatro) da cooperante surgiram apenas em três 

sessões, duas de Janeiro e uma de Junho, totalizando 7(sete). Exemplos: 

“vocês não foram alunos há tão pouco tempo assim e (…) pensando um 

bocadinho no vosso percurso (…) indo par além das estratégias pontuais (…) 

como é que podemos fazer destes alunos bons comunicadores?” (10.1.2003); 

“no meio de todo este processo o que é que acha (…) que pode ter sido útil 

para o ajudar a esse percurso e o que é que acha que foi inútil?” (6.6.2003)). 

 Quanto aos estagiários, não colocaram perguntas de Avaliação (nível 4) 

em nenhum dos momentos. Fizeram em maior número perguntas de nível 

1(um) em todas as reflexões orais e algumas perguntas de nível 2(dois) 

também em todos os momentos. As perguntas de nível 3(três) aconteceram em 

duas reflexões de Janeiro (Estagiário Luís; Estagiário Daniel) e foram duas em 

qualquer dos casos. Na sessão de Junho, esta categoria de perguntas (nível 3) 

aumenta para nove, o que indicia uma clara evolução do questionamento dos 

estagiários. 

 A  Anabela iniciou sempre as reuniões de trabalho neste ano lectivo e 

introduziu os tópicos de discussão que são quase na totalidade aspectos 

relacionados com o ensino de inglês, a metodologia utilizada dentro da sala de 

aula, os materiais e estratégias. Refere-se, em dois momentos, à formação 

integral do aluno. 

 A formadora menciona várias vezes o facto de ter tendência para 

sublinhar os aspectos técnicos  nas suas reflexões orais, como se exemplifica 

no extracto que se segue: 
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Coop. A.: “ ... eu queria conversar sobre dois tipos de ... de coisas, um tipo de 

perguntas assim mais ... técnicas, embora não vá de todo ao pormenor e depois umas 

mais gerais ...” (6.06.03.) 

Quando pretende colocar questões aos estagiários a cooperante 

Anabela prepara-os para as ouvirem, iniciando com uma breve introdução, 

como se constata nos exemplos: 
Coop. A.: “ ... gostava da vossa opinião sobre isso ... [ ...] como fazer? Temos que 

fazer um diagnóstico, temos que prever aquilo que à partida, consideramos pré-

requisitos como? como é que isto se faz como é que se lida com isto? [ ...] como é que 

isso se pode fazer? através de quê? de  ... de ... do tipo de questões que pomos aos 

alunos que nos permitam ver se eles estão de facto dentro do contexto ou não?”  

(6.06.03 EST. L.) 

Coop. A.: “ eu quero saber uma opinião sua e que é esta, er ... dá-me ideia que  se 

sente aqui uma falta de coesão não é?”  (10-14-01). 

Estas duas perguntas apenas têm em comum a forma como são 

introduzidas, pois quanto à sua essência estamos perante uma questão de 

Interpretação e outra, a segunda, de Confirmação/Cooperação. 

No primeiro caso a cooperante pretende que os estagiários reflictam 

sobre as questões mais adequadas na aula à eliciação de conteúdos 

previamente adquiridos e que funcionam como pré-requisitos para 

aprendizagens subsequentes; no segundo exemplo, apenas deseja a 

confirmação de uma suspeita sua quanto à coesão das actividades da aula, 

para poder avançar no discurso. Estamos perante momentos de negociação de 

sentidos presentes em todas as sessões de reflexão. 

O extracto que transcrevemos ilustra essa negociação: 
Coop. A.: “ tanto que diz assim, acha mas acha à posteriori, que houve uma lacuna 

porque devia ter falado, devia-lhes ter explicado melhor er ... frases do progress report 

... portanto não se apercebeu senão quando do uso, que eles não estavam dentro do 

contexto de determinadas expressões, engano-me, li mal? 

L.: sim 

Coop. A.: ou seja quando faz esta prática, quando lidou com o relatório da Carol, 

encarou aquilo como ... vá lá como pré-requisito, da parte dos alunos e devia tê-lo 

encarado de outra forma, é essa a sua ideia? 

L.: pois, er ...  eu encarei isto se calhar como ... algo que possa, se calhar melhor 

compreendido por eles visto que     as frases eram ... eram simples mas no, quando 

eles tiveram que fazer o ... a sua ficha de auto-avaliação vi que não estavam a usar 

bem o que estava aqui escrito, não estavam a transferir ... para o seu caso er ...  então 
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se calhar, o que me levou a concluir imediatamente que ... se calhar podia ter ... 

explicado melhor estes termos, ter er ... 

Coop. A.: hum, hum 

L.: explicado melhor o sentido das frases, de maneira a que eles pudessem 

compreender aquilo que estavam a fazer 

Coop. A.: e tentou e fez mas ... um pouco à posteriori, certo? só quando tiveram 

L.: e foi mais... e não foi se calhar como devia ter sido feito, eu fui esclarecendo 

conforme a dúvida ia aparecendo na ... 

Coop. A.: no trabalho de escrita 

L.: sim mas, nos alunos não no geral foi individualmente que eu fui fazendo isso ... ou 

seja o aluno apresentava uma dúvida e eu explicava 

Coop. A.: então chegando a uma situação dessas ... 

L.: ... era melhor ter, se calhar até parar a aula e voltar a esses termos 

Coop. A.: será? 

L.: não sei, ou explicar individualmente a ...mesa a mesa se calhar era melhor explicar 

... o global 

Coop. A.: o global visto que se apercebeu que era uma dúvida geral ...”   (6.06.03) 

Neste extracto encontramos quatro perguntas da cooperante de três 

categorias diferentes: duas de Confirmação (engano-me, li mal ? ; um pouco à 

posteriori certo?), uma de Descrição (... devia tê-lo encarado de outra forma, é 

essa a sua ideia?) e uma de Interpretação (Será?), progredindo o diálogo no 

sentido de se atingir um consenso. 

Como acontece nos casos das outras cooperantes, como veremos mais 

adiante, também a Anabela manifesta ter preocupação com as perguntas que 

se fazem durante as aulas aos alunos do 2º ciclo. Destacamos um exemplo em 

que essa preocupação é manifesta: 
Coop. A.: “ mas os alunos responderam ou não às suas questões, tem ideia disso? 

[pergunta de Descrição] 

L.:  ora eles responderam-me, não sei é se eles compreenderam aquilo que estavam a 

responder, porque eles usaram um modelo da ... que eu lhes dei antes 

Coop. A.: eu não me estou a referir ao que eles fizeram a seguir, para eles próprios, 

estou-me a referir ... 

L.: prática oral 

Coop. A.: sim 

L.: sim mas eles usaram as respostas que eles usaram na prática oral tiveram a ver 

com o.: ... progress report da Carol 

Coop. A.: portanto as perguntas eram directas, fechadas ou eram perguntas abertas? 

[pergunta de Descrição] 
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L.: eram, bem eram abertas no sentido em que eles tinham várias hipóteses para 

escolher mas ao mesmo tempo eram fechadas porque só haviam, só havia aquelas 

hipóteses não partia deles, partia de um estereotipo er ... ora bem, eles responderam 

às perguntas usando mesmo esses exemplos que eu lhe dei, lhes dei mas não sei é se 

... se calhar teria sido melhor er ... explicar os ... o que é que aquilo significava, pôr 

aquilo er ... mais claro, para eles er ... e basicamente o que eles tiveram que fazer foi o 

... foi um exercício de cópia, não ... sei se eles usaram ... 

Coop. A.: adaptaram, transferiram para a sua área 

L.: sim, para o seu caso”  (6.06.03) 

Para além da explícita preocupação com as categorias de perguntas utilizadas nas 

aulas, podemos constatar que neste extracto se verificaram duas interrupções colaborativas, 

uma do estagiário para a cooperante (L: prática oral) e outra da cooperante para o estagiário 

(Coop. A: adaptaram, transferiram...). 

 Estes estagiários de 2002/03 vão apresentando evidências de que se 

questionaram sobre os acontecimentos da aula, como podemos ler a seguir: 
D.: “ ... muitas vezes tu perguntas a alguém que não esteve atento ... ele responde ou 

não responde, essa também é outra questão, não responde er ...  ou então responde e 

tu ... tu ficas na dúvida ele respondeu porque sabe? porque ouviu? respondeu  por 

responder?  (10 a 17.01) 

Um outro aspecto que emerge destes discursos é o facto de as 

perguntas de Confirmação/Cooperação darem origem a respostas 

geralmente muito curtas:  
Coop. A.: “ ... foram sempre pegando numa coisa que vinha de trás, não é? 

L.: sim 

Coop. A.: no, na generalidade das áreas, não é? 

L.: sim, exactamente “   (6.06.03) 

As perguntas de níveis mais elevados andam mais frequentemente 

associadas a respostas mais longas, tal como é referido na literatura (Osman e 

Hannafin, 1994; Veenman, 2004) 
Coop. A.: “ sentiu que houve reforço suficiente em termos de prática, tanto oral como 

escrita, ao longo do tempo ou devia ter sido mais, mais ... acentuado em prejuízo de 

outras coisas, se calhar desenvolveram ... acha que houve uma lacuna, no âmbito da 

prática do automatismo, da criação do automatismo ou não?  [pergunta de 

interpretação] 

L.: falando nisso agora que estamos a partir um pouco também, para aquela ideia que 

também vem dos pais que é, “o teste é que é o que os meninos têm que fazer melhor e 

a nota do teste é que importa” não é só isso que importa, principalmente numa língua 

estrangeira, o que importa não é só a escrita, importa também a oralidade, importa 

também a ... uma série de factores, a leitura, ouvir o inglês, também importa, tudo 
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importa, agora se vamos estar a ... a fazer sobressair, sobressaltar assim uma coisa ... 

e que achamos que é o mais importante para eles do que por exemplo, a escrita até 

que ponto é que estamos a fazer ...”  (6.06.03) 

A Anabela faz frequentes alusões às reflexões escritas  dos estagiários, 

confirmando-nos que as lê e lhes atribui importância para o seu trabalho de 

preparação da reflexão oral. No decorrer desta, lê algumas afirmações dos 

próprios estagiários, como se documenta:  
Coop. A.:  ... no geral o professor fala, dá as instruções e pergunta em inglês, os alunos 

respondem, perguntam, interagem em português e tentam traduzir o que lhes é dito em 

inglês ... ele põe duas questões, duas hipóteses pronto “ que estratégias usar para 

evitar que isso aconteça, será que não compreendem o que dizemos, será inércia?” e 

eu gostava de vos ouvir se ele põe a hipótese e não dá resposta é porque não tem uma 

resposta lógica, tem?L.: eu acho que tenho... 

Coop. A.: tem então vá 

L.: tenho, porque eu pensei, eu tenho pensado sobre isso, tenho? não sei se não será 

outra hipótese novamente mas que se calhar completa um bocado o raciocínio que ... 

que está na reflexão que é, se calhar er ...  o que eles precisam e o que nós 

precisamos para que isso, para que a oralidade melhore nas aulas de inglês é um 

bocado ... é um bocado exigência da nossa parte nesse sentido ... “   (10 a 17.01.03)  

Para além deste recurso aos textos dos estagiários, a cooperante 

recorre também às suas experiências enquanto alunos para tentar desenvolver 

os seus procedimentos reflexivos, como ilustramos a seguir: 
Coop. A.: “ que diferenças há entre o que foi feito quando vocês eram alunos?L.: 

propriamente o factor de ser ou não bom comunicador parte de interesse  pessoal e o 

que é que é preciso fazer é motivá-los para a língua, porque não é nestes dois anos 

que nós vamos ensiná-los ...” 

E mais adiante: 
Coop. A.: “ ... tentem recuar no tempo e chegar à fase onde eles estão, aos vossos dez 

onze anos e ... e que diferença, havia diferenças muito grandes em relação à 

metodologia que foi usada com vocês? 

D.: havia 

Coop. A.: nessa época já havia indícios que estimulavam isso que vocês estão a referir 

ou er ... isso vem depois? 

D.: já ... já havia, pelo menos eu lembro-me bastante da maneira como as minhas 

professoras mudavam a aula ... havia era a monitora e a ... 

Coop. A.: mas com diferenças abissais em relação ao que se faz hoje  

L.: sim algumas, que eu me lembre por exemplo o facto de se falar português nas 

aulas, nas minhas aulas de inglês falava-se português ... “  (10 a 17.01.03) 
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 Esta estratégia de utilizar a experiência pessoal parece ser propiciadora 

de reflexões mais profundas e permitir por isso o acesso a níveis reflexivos de 

índole crítica. 

O quadro a seguir sintetiza a análise das perguntas formuladas pela 

cooperante e respectivos estagiários, nas sessões analisadas desde o estudo 

piloto até ao final (2003).  
 

Número de Perguntas Nível de Perguntas 

Cooperante 
Estagiários 

(10) 

Cooperante Estagiários 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

463 

 

121 170 182 92 7 67 33 21 0 

   
Quadro 8 - Síntese da análise das perguntas nas sessões de reflexão oral - 2000/03 

 

Como podemos verificar pelos valores apresentados neste quadro, a 

maior quantidade de perguntas foi da cooperante, em qualquer dos níveis. No 

caso do nível dois foram elaboradas cento e oitenta e duas perguntas  e no 

nível um, cento e setenta. Esta cooperante elaborou ainda noventa e nove 

perguntas de nível superior, sendo noventa e duas de nível três e sete de nível 

quatro. 

Quanto aos estagiários, formularam sessenta e sete de nível um, trinta e 

três de nível dois e vinte e uma de nível três. Não se registaram perguntas de 

nível quatro. 

Tanto no caso da cooperante como no dos estagiários os níveis mais 

elevados  correspondem a menor número de perguntas, sendo no entanto  de 

registar que neste caso a professora atingiu o nível mais elevado  de 

questionamento e os estagiários fizeram um número razoável  de perguntas de 

interpretação (nível 3). 
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5.2.5 Os processos discursivos sobre a aula - As narrativas dos estagiários 

 

Apresentam-se neste ponto os dados relativos à análise das reflexões 

escritas dos estagiários da cooperante Anabela. 

Tal como nas outras situações, começámos por analisar alguns textos 

produzidos no ano lectivo de 2000/01. 

 

                       
                          Momentos 
 

Enunciados 

Catarina Beatriz Marta Marta 
Maio 2001 Fevereiro 2001 Abril 2001 Maio 2001

Núm Nível Núm Nível Núm Nível Núm Nível 

    6(2)  2(2)  6(2) 
Centrados no Professor 1 1(2) 7  5  11  

    1(3)  3(3)  5(3) 
    5(2)  7(2)  6(2) 

Centrados nos Alunos 3 3(2) 7  8  11  
    2(3)  1(3)  5(3) 

Centrados na         
Dinâmica da aula 7 7(2) 7 7(2) 12 12(2) 6 6(2) 

         
      2(2)   

Outros 1 1(2) 2 2(2) 4  3 3(2) 
      2(3)   

 

Quadro 9 - Síntese da análise de quatro reflexões escritas dos estagiários da cooperante 

Anabela - 2000/01 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1(2) = um enunciado de nível 2 

 

Este quadro refere-se a quatro reflexões escritas por três estagiários 

diferentes (dois da estagiária Marta), seleccionadas aleatoriamente. 

 Constatamos que as alunas Catarina  e Beatriz redigiram textos bastante 

curtos (12 e 23 enunciados, respectivamente), predominantemente de nível 

2(dois), uma vez que encontramos apenas 1(um) nível 3(três) centrado nos 

alunos  na estagiária Beatriz. 

 A dinâmica da aula parece ser o aspecto a que a aluna Catarina dá mais 

importância, considerando o número de enunciados que lhe atribui, enquanto 

que a aluna Beatriz parece valorizar de igual modo o professor, os alunos e a 

aula. 
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 Concentrando a nossa atenção nos resultados da estagiária Marta (da 

qual analisámos dois textos por o número de enunciados de nível três nos 

suscitar curiosidade), verifica-se que produziu textos mais extensos (30 e 31 

enunciados), com alguns níveis 3(três), mais concretamente 9(nove) níveis 

3(três) na reflexão escrita de Abril e 6(seis) na de Maio. Em ambos os casos os 

enunciados de nível 3(três) são atribuídos ao professor e aos alunos, 

acrescendo o facto de na reflexão de Abril existirem 3(três) na categoria 

Outros, a evidenciar alguma interacção com leituras feitas. 

 Concluímos, da análise destes textos, que apenas a estagiária Marta 

parece ter atingido, no fim da Prática Pedagógica, um nível de interpretação 

nos procedimentos de escrita reflexiva.  

 

 Os quadros que se seguem mostram-nos os dados de 2001 e 2002. 

Começa-se por apresentar a análise da reflexões escritas da estagiária Filipa. 

 
                Momentos 

 
 

Enunciados 

1º Momento 
16-01-2002 e 

17-01-02 

2º Momento 
06-03-2002 e 
07-03-2002 

3º Momento 
23-05-2002 

Número Nível Número Nível Número Nível

 
 

Centrados no Professor 
 

      
   3 (2)  3 (2) 

11 11 (2) 5  5  
   2 (3)  2 (3) 

 
 
 

Centrados nos alunos 
 

      
 9 (2)  7 (2)   

11  11  3 3 (2) 
 2 (3)  4 (3)   

 
 

Centrados na dinâmica 
da aula 

      
 5 (2)  13 (2)  6 (2) 

6  15  8  
 1 (3)  2 (3)  2 (3) 

 
Outros 

      
   16 (2)   

12 12 (2) 18  10 10 (2) 
   2 (3)   

Total 

 
40 

 
 

 
37 (2) 
3 (3) 

 
49 

 
39 (2) 
10 (3) 

 
26 

 
22 (2) 
4 (3) 

Quadro 10 - Síntese da análise  das reflexões escritas - Estagiária Filipa - Cooperante 

Anabela - 2001/02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1(2) = um enunciado de nível 2 
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Constatamos por este quadro que, no 1º momento, os enunciados 

centrados no professor, nos alunos e outros são em número muito idêntico, 

11(onze) e 12(doze), respectivamente; a dinâmica da aula ficou em apenas 

6(seis) e atinge-se o nível 3(três) de Van Manen (1991) em 3(três) dos 

enunciados considerados na totalidade. 

No 2º momento há uma diminuição de enunciados centrados no 

professor, de 11(onze) passa-se para 5(cinco), mantém-se o número dos que 

são centrados nos alunos e aumenta o dos que são centrados na dinâmica da 

aula e outros, com 15(quinze) e 18(dezoito) para cada caso. Também se 

verifica um aumento de níveis 3(três) de reflexão, somando agora 10(dez). 

Quanto ao 3º momento, mantém-se o número de enunciados centrados 

no professor, 5(cinco), diminuindo todos os outros, 3(três) centrados nos 

alunos, 8(oito) na dinâmica da aula e 10(dez) nos outros. De igual modo, 

diminui a frequência dos níveis 3(três) de reflexão relativamente ao 2º 

momento, registando-se neste caso apenas 4(quatro). 

Damos assim conta de uma evolução  entre o 1º e o 2º momentos, que 

não se confirma, contudo, no último. Um dado continua, no entanto, a manter-

se relativamente a outros estagiários:  entre o 1º momento e os restantes 

diminui o número de enunciados centrados no professor, a confirmar a 

tendência para a descentração de si próprios. Surge, com esta estagiária, uma 

particularidade que diz respeito ao número de enunciados na categoria outros: 

os números encontrados sobressaem comparativamente com outros 

estagiários, correspondendo a afirmações relacionadas com os textos lidos 

como trabalho de casa e que se pretendia que interagissem visivelmente com a 

reflexão escrita. De facto, esta estagiária procurou que assim fosse, não 

conseguindo apesar disso, integrar sempre os conhecimentos adquiridos nos 

textos, com os conteúdos de reflexão das suas próprias aulas e surgindo assim 

aqueles na categoria outros, quando seria desejável que se integrassem nos 

três restantes. 

Também no caso desta estagiária se confirma a opinião de Ross (1989) 

segundo a qual os estagiários demonstram intermitentemente níveis mais 

elevados de reflexão.   
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Vejamos agora uma síntese da análise de três reflexões escritas da 

estagiária Olga, em três momentos distintos. 

 
                      Momentos 

 
 

Enunciados 

1º Momento 
05-12-2001 
06-12-2001 

2º Momento 
27-02-2002 e 
28-02-2002 

3º Momento 
16-05-2002 

Número Nível Número Nível Número Nível
 
 

Centrados no Professor 
 

      
 1(1)    1 (2) 

5 3 (2) 0 0 4  
 1 (3)    3(3) 

       
 

 
Centrados nos alunos 

 

      
 1 (2)  3 (2)  3 (2) 

3  4  12  
 2 (3)  1 (3)  9 (3) 
      

 
 

Centrados na dinâmica 
da aula 

      
 2(2)  12 (2)  18 (2) 

3  13  19  
 1 (3)  1 (3)  1 (3) 
      

 
 

Outros 

      
   3 (1)  2 (1) 

0 0 5  6  
   2(2)  4 (2) 

Total 

 
11 

1 (1) 
6 (2) 
4 (3) 

 
22  

3 (1) 
17 (2) 
2 (3) 

 
41 

2 (1) 
26 (2) 
13 (3) 

 
 

Quadro 11 - Síntese da análise das reflexões escritas - Estagiária Olga - Cooperante Anabela  

2001/02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1(2) = um enunciado de nível 2 

 

Este quadro permite-nos a seguinte leitura: os enunciados centrados no 

professor são sempre muito poucos, 5 (cinco) no 1º momento, 0 (zero) no 2º e 

4 (quatro) no 3º; quanto aos que são centrados nos alunos, há uma tendência 

de subida que se confirma no último momento com 12(doze) enunciados; o 

mesmo acontece com a dinâmica da aula, em que de 3(três) enunciados no 1º 

momento, se passa para 13(treze) no 2º e 19(dezanove) no 3º. Quanto à 

categoria outros, os números são uma vez mais baixos, contabilizando-se 

0(zero) no 1º momento, 5(cinco) no 2º e 6(seis) no 3º. À excepção desta última 

categoria, todas as outras apresentam enunciados de nível 3(três), situando-se 

o maior número destes níveis nos enunciados centrados nos alunos que 
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somam um total de 12(doze) nos 3 momentos, enquanto que existem 4(quatro) 

níveis 3(três) centrados no professor e 3(três) níveis 3(três) centrados na 

dinâmica da aula. 

Considerando a totalidade de níveis de reflexão 3(três) no 1º momento e 

no último, temos naquele 4(quatro) e neste 13(treze) o que nos permite registar 

uma evolução na competência reflexiva desta estagiária, entre o princípio e o 

fim do ano. Também como em casos anteriores e como confirma a teoria 

(Ross,1989), a evolução registada não é constante, ou seja, não se verifica no 

2º momento uma melhoria dos níveis de reflexão, embora o número de 

enunciados aumente. 

Esta estagiária, ao contrário dos que já analisámos, não demonstra uma 

grande focalização em si própria no princípio do ano de Prática Pedagógica. 

Além disso, nas suas três reflexões escritas analisadas surgem perguntas que 

ela gostaria de ver debatidas, servindo o texto como mediador entre si e a 

formadora. 

As questões que levanta são de ordem pedagógica, como por exemplo: 
“quando  e  como  é  que  o professor  deve  intervir  com  o intuito de corrigir e treinar a 

pronúncia e entoação?” (RE de 5 de Dezembro de 2001). 

“os alunos estão habituados a fazer perguntas?” (RE de 16 de Maio de 2002);  

e ainda uma questão de outro âmbito, a propósito do estabelecimento de 

regras na Escola: 
“Será que os objectivos foram correctamente definidos? O que é que se pretende 

realmente? O que é que os alunos interiorizaram a este assunto? Qual é afinal o papel 

do professor neste caso?” (RE de 27 de Fevereiro de 2002). 

O facto de esta aluna estagiária colocar estas perguntas leva-nos a 

admitir a possibilidade de situar a sua capacidade reflexiva num nível mais 

elevado relativamente a outros colegas, denominando-a de alert novice para 

utilizar a distinção de La Boskey (1994) entre common sense thinkers e alert 

novices. 

 Com efeito, a professora cooperante terá alertado todos os estagiários 

para os benefícios de lhe colocarem questões por escrito, mas no contexto 

deste grupo de três alunas é apenas esta a fazê-lo. Poderá ainda existir alguma 

ligação entre este dado e a constatação de o número de enunciados centrados 

na professora ser reduzido.  
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 Passemos agora à análise das reflexões escritas da estagiária Fátima. 

 

                         Momentos 
 
 

Enunciados 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 
03-01-2002 20-02-2002 e 17-04-2002 e 

 21-02-2002 18-04-2002 

Número Nível Número Nível Número Nível 

 
 

Centrados no Professor 
 

      
   2(2)   

7 7 (2) 3  12 12 (1) 
   1 (3)   
      

 
 
Centrados nos alunos 
 

      
      

1 1 (2) 2 2(2) 0 0 
      
      

 
 
Centrados na dinâmica 
da aula 

      
 4 (2)  12 (2)  13 (2) 

5  14  17  
 1 (3)  2 (3)  4 (3) 
      

Outros 
      

0 0 0 0 0 0 
      

Total 
 

13 
 

12 (2) 
1 (3) 

 
19 

 
16 (2) 
3 (3) 

 
29 

12 (1) 
13 (2) 
4 (3) 

 
Quadro 12 - Síntese da análise das reflexões escritas - Estagiária Fátima - Cooperante 

Anabela - 2001/02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1(2) = um enunciado de nível 2 

 
Através da análise  deste quadro constatamos que a Fátima não se 

identifica com os outros estagiários que confirmam os dados da literatura. 

Nesta refere-se que os professores principiantes no início das suas práticas 

estão mais preocupados com o seu próprio desempenho do que com outros 

aspectos do contexto. De facto, esta estagiária utiliza 7(sete) enunciados 

centrados em si própria no 1º momento, no 2º passa para 3(três), mas no 3º 

momento aumenta para 12(doze). Neste conjunto de enunciados centrados no 

professor, apenas registamos um nível 3(três) de reflexão, não havendo 

nenhum nível destes nos enunciados centrados nos alunos. Em particular, 
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estes últimos evidenciam também um número muito baixo de enunciados: 1 

(um), 2 (dois) e 0 (zero), respectivamente no 1º, 2º e 3º momentos. 

Os enunciados centrados na dinâmica da aula são em maior número e 

neles encontramos uma subida gradual na sua frequência, passando de 

5(cinco) para 14(catorze) e para 17(dezassete). Também nestes se situa o 

maior número de níveis 3(três) de reflexão, sendo 7(sete) na totalidade e com 

um aumento também gradual.Não registamos enunciados na categoria outros. 

Os textos escritos por esta estagiária levantam-nos alguma perplexidade. Na 1ª 

reflexão o maior número de enunciados é centrado no professor (sete), mas 

diferindo apenas de dois no que diz respeito à dinâmica da aula (cinco) e 1(um) 

enunciado centrado nos alunos. Estes últimos parecem não lhe merecer 

grande atenção, pois no total das 3(três) reflexões apenas se refere a eles três 

vezes. 

 O aumento de enunciados centrados em si própria, entre a 1º e o 3º 

momentos, indiciam-nos alguma incapacidade para transferir as suas 

preocupações para outras vertentes da praxis. Também o  grande número de 

níveis 2(dois) em todas as categorias de enunciados, denunciam uma 

tendência muito descritiva dos acontecimentos da sala de aula. 

 Acreditamos que La Boskey (1994) situaria esta estagiária entre os 

common sense thinkers, pois o único indício positivo que aqui podemos 

apontar, diz respeito aos enunciados da dinâmica da aula, confirmando o 

investimento que os formadores cooperantes fazem nessa vertente e já 

anteriormente referido neste trabalho.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 235
 

 

Apresenta-se em seguida um quadro síntese das reflexões das três 

estagiárias de 2001/02  para uma perspectiva global deste grupo de estágio. 

 
  Momentos 
 
 
 
 
Enunciados 

Fátima Filipa Olga 

1ºMom 2ºMom 3ºMom 1ºMom 2ºMom 3ºMom 1ºMom 2ºMom 3ºMom 

N.º Nív N.º Nív N.º Nív 
N.

º 
Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív Nº Nív N.º Nív 

Centrados    2(2)   3(2) 3(2) 1(1)    1(2) 

no 7 7(2) 3  12 12(2) 11 11(2) 5  5  5 3(2) 0 0 4  

Professor    1(3)      2(3)  2(3)  1(3)    3(3) 

                   

                   

Centrados        9(2)  7(2)    1(2)  3(2)  3(2) 

nos 1 1(2) 2 2(2) 0 0 11  11  3 3(2) 3  4  12  

Alunos        2(3)  4(3)    2(3)  1(3)  9(3) 

                   

Centrados         
na  4(2)  12(2)  13(2)  5(2)  13(2)  6(2)  2(2)  12(2)  18(2)

Dinâmica 5  14  17  6  15  8  3  13  19  

da aula  1(3)  2(3)  4(3)  1(3)  2(3)  2(3)  1(3)  1(3)  1(3) 

                   

                   

          16(2)      3(1)  2(1) 

Outros 0 0 0 0 0 0 12 12(2) 18  10 10(2) 0 0 5  6  

          2(3)      2(2)  4(2) 

Total 13 
12(2) 

1(3) 
19 

16(2) 

3(3) 
29 

25(2) 

4(3) 
40

37(2) 

3(3) 
49

39(2) 

10(3) 
26

22(2) 

4(3) 
11

1(1) 

6(2) 

4(3) 

22 

3(1) 

17(2)

2(3) 

41 

2(1) 

26(2)

13(3)

 

Quadro 13 - Síntese da análise das reflexões escritas dos três estagiários - Cooperante 

Anabela - 2001/02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1(2) = um enunciado de nível 2 

 

Pela leitura deste quadro constatamos  que, neste grupo de estagiários, 

o total de enunciados centrados no professor é de 23(vinte e três) no primeiro 

momento, 8(oito) no segundo e 21(vinte e um) no terceiro. Quanto aos 

enunciados centrados nos alunos temos 15(quinze) no primeiro momento, 

17(dezassete) no segundo e 15(quinze) no terceiro; na dinâmica da aula 

encontramos 14(catorze) no primeiro momento, 42(quarenta e dois) no 

segundo e 44(quarenta e quatro) no terceiro. Finalmente, na categoria outros 
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temos 12(doze) no primeiro momento, 23(vinte e três) no segundo e 

16(dezasseis) no terceiro. 

Procurando interpretar estes números diríamos que a descida acentuada 

do primeiro para o segundo momento, nos enunciados centrados no professor, 

não se mantém no terceiro momento devido ao facto da aluna Fátima inverter 

totalmente as tendências dos outros dois elementos do grupo. Com efeito, 

enquanto eles se descentram de si próprios à medida que o ano lectivo avança, 

com esta estagiária passa-se o contrário. 

Os números de enunciados centrados nos alunos são equilibrados nos 

três momentos: 15(quinze), 17(dezassete) e 15(quinze) no primeiro, segundo e 

terceiro momentos, respectivamente. Verifica-se uma subida gradual na 

dinâmica da aula, dado este que confirma o dos outros grupos de estágio, de 

14(catorze) no primeiro momento, passa-se para 42(quarenta e dois) no 

segundo e 44(quarenta e quatro) no terceiro. Os números da categoria outros 

informam-nos da interacção que se estabeleceu entre textos lidos como 

trabalho de casa e reflexões escritas (Textos: “Teaching speaking; Silence, 

science and sanctions e Questioning”). 

Olhando para os níveis atingidos vemos que 6(seis) níveis 3(três) se 

encontram nos enunciados centrados no professor, ao longo dos 3(três) 

momentos, 18(dezoito) nos alunos, 15(quinze) na dinâmica da aula e 2(dois) 

nos outros. Contabilizando os níveis de acordo com os momentos, temos no 1º 

momento 8(oito) níveis 3(três), no segundo 15(quinze) e no terceiro 21(vinte e 

um) registando-se uma subida, a confirmar uma evolução global, neste 

contexto, nos procedimentos reflexivos dos intervenientes. 

O facto de o maior número se encontrar nos enunciados centrados nos 

alunos, leva-nos a admitir que neste grupo de estágio houve alguma 

preocupação com eles, seguida das questões relativas à dinâmica da aula. 

Apresenta-se, em seguida, a análise das reflexões do ano 2002/03. 

Começa-se pelo estagiário Daniel no qual se consideraram apenas dois 

momentos, uma vez que ele iniciou mais tarde a leccionação de Inglês, tendo 

produzido reflexões escritas apenas em Janeiro. 
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  Momentos 

 
 

 
Enunciados 

2º Momento 3º Momento 

21 Jan. 24 Jan. 28 Jan. 31 Jan. 9-20 Maio 20 Maio 23 Maio 27 Maio 

N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív 

                 

Centrados  3(2    2(2)          5(2) 

no 6  11 11(2) 3  9 9(2) 4 4(2) 4 4(2) 3 3(2) 8  

Professor  3(3)    1(3)          3(3) 

                 

                 

Centrados        3(2)         

nos 2 2(2) 15 15(2) 7 7(2) 4  8 8(2) 10 10(2) 1 1(2) 11 11(2)

Alunos        1(3)         

                 

                 

Centrados             28(2)     

na 8 8(2) 5 5(2) 6 6(2) 8 8(2) 29 29(2) 29  11 11(2) 10 10(2)

Dinâmica             1(3)     

da aula                 

                 

      1(1)  1(1)    1(1)    1(1) 

Outros 1 1(1) 1 1(1) 3  5 3(2) 3 3(1) 3  1 1(1) 2  

      2(3)  1(3)    2(2)    1(2) 

 
Total 

17 1(1) 

13(2)

3(3) 

32 1(1) 

31(2) 

0(3) 

19 1(1) 

15(2)

3(3) 

26 1(1)

23(2

2(3)

44 3(1) 

41(2)

0(3) 

46 1(1) 

44(2)

1(3) 

16 1(1) 

15(2) 

0(3) 

31 1(1) 

27(2)

3(3) 

 

Quadro 14 - Síntese da análise das reflexões escritas do estagiário Daniel  - Cooperante 

Anabela - 2002/03 

  Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1(2) = um enunciado de nível 2 

*Não se incluem dados do 1º momento porque o estagiário iniciou os seus registos 

sobre as aulas apenas em Janeiro. 

 

 A leitura deste quadro permite-nos verificar que o Daniel não mantém 

um padrão regular no que respeita o tamanho dos seus documentos escritos. 

Os textos mais curtos por ele produzidos são o primeiro aqui analisado (21 de 

Janeiro de 2003) e o penúltimo (23 de Maio de 2003), tendo aquele 

17(dezassete) enunciados e este 16(dezasseis). Os restantes textos são mais 

extensos, sendo os dois maiores de Maio de 2003. 
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Quanto ao número de enunciados por categoria, constatamos que os 

que são centrados na dinâmica da aula ultrapassam largamente as outras 

categorias, totalizando 106(cento e seis). Os que se encontram em menor 

número são os que recaem na categoria outros e que somam 19(dezanove), 

centrados no professor encontramos 48(quarenta e oito) e centrados nos 

alunos 54(cinquenta e quatro). 

 No que se refere aos níveis de reflexão destes enunciados, verifica-se 

que não existe nenhum nível 4(quatro) e o nível 1(um) encontra-se apenas na 

categoria outros em 10(dez) situações. 

 Prevalecem os enunciados de nível 2(dois) sendo 41(quarenta e um) 

centrados no professor, 57(cinquenta e sete) centrados nos alunos, 105(cento 

e cinco) na dinâmica da aula e 6(seis) nos outros. 

 Finalmente, atingem o nível 3(três), apenas 12(doze) enunciados, sendo 

7(sete) centrados no professor, 1(um) nos alunos, 1(um) na dinâmica da aula e 

3(três) nos outros. 

 Estes resultados sobre o estagiário Daniel parecem apontar para uma 

grande preocupação em descrever a dinâmica da aula, uma vez que aí se situa 

o maior número de enunciados, sem contudo aprofundar o nível de reflexão. 

Tal aprofundamento é mais evidente nos enunciados centrados no professor, 

admitindo-se assim uma maior competência reflexiva ligada a este tópico. Os 

níveis 3 (três) centrados nos alunos e nos outros, não nos parecem 

significativos, indiciando estes últimos alguma interferência entre a teoria e a 

prática de reflexão. 

 Não é visível, neste estagiário, um distanciamento progressivo do seu 

próprio eu, com o avanço da Prática Pedagógica, pois o número de enunciados 

que dedica a si próprio vai oscilando ao longo do ano.   

O quadro que se segue diz respeito ao estagiário Luís e nele se 

analisam nove reflexões escritas em três momentos distintos ao longo da 

Prática Pedagógica. 
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       Momentos 
 
Enunciados 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 
12 Nov 15 Nov 7 Jan 10/17 Jan 18 Março 21 Março 25 Março 4 Abril 11 Abril 

Núm Nível Núm Nível Núm Nível Núm Nível Núm Nível Núm Nível Núm Nível Núm Nível Núm Nível 
                   

Centrados  8(2)  3(2)      2(2)  2(2)  6(2)  1(2)  2(2) 
no 11  10  8 8(2) 17 17(2) 4  4  14  7  8  

Professor  3(3)  7(3)      2(3)  2(3)  8(3)  6(2)  6(3) 
                   
                   

Centrados    1(2)            3(2)  2(2) 
nos 1 1(2) 2  10 10(2) 17 17(2) 4 4(2) 2 2(2) 4 4(2) 4  4  

Alunos    1(3)            1(3)  2(3) 
                   
                   

Centrados na  5(2)        1(1)  1(1)    22(2)   
Dinâmica  6  4 4(2) 8 8(2) 15 15(2) 14  19  15 15(2) 24  10 10(2) 
da aula  1(3)        13(2)  18(2)    2(3)   

                   
                   
  1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  1(1) 

Outros  2  2  4  3  7  3  2  9 4(2) 4 1(2) 
  1(2)  1(3)  3(2)  2(3)  6(3)  2(3)  1(3)  4(3)  2(3) 
 

Total 
20 1(1) 

15(2) 
4(3) 

18 1(1) 
8(2) 
9(3) 

30 1(1) 
29(2)
0(3) 

52 1(1) 
49(2)
2(3) 

29 2(1) 
19(2)
8(3) 

28 2(1) 
22(2)
4(3) 

35 1(1) 
25(2)
9(3) 

44 1(1) 
36(2) 
7(3) 

26 1(1) 
15(2) 
10(3) 

 
Quadro 15 - Síntese da análise das reflexões escritas do estagiário Luís - Cooperante Anabela - 2002/03 

 
Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1(2) = um enunciado de nível 2 
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O estagiário Luís apresenta-nos textos escritos que variam entre os 18 

(dezoito) e os 52 (cinquenta e dois) enunciados, sendo este de 10 a 17 de 

Janeiro de 2003 e aquele de 15 de Novembro de 2002. 

 As categorias a que este aluno-estagiário dedica mais texto são à 

dinâmica da aula com 110(cento e dez) enunciados, seguida do professor com 

83(oitenta e três), dos alunos com 48(quarenta e oito) e dos outros com 

36(trinta e seis). 

  Quanto aos níveis de reflexão, não encontramos nenhum nível 4(quatro) 

e os níveis 1(um) situam-se quase todos na categoria outros, totalizando 

9(nove) e apenas 1(um) na dinâmica da aula. 

 Contabilizamos um grande número de níveis 2(dois), num total de 

213(duzentos e treze) e 59(cinquenta e nove) níveis 3(três) que se distribuem 

por todas as categorias. Estes últimos apresentam-se predominantes na 

categoria centrados no professor em que contamos 34(trinta e quatro), seguida 

da categoria outros com 18(dezoito), não tendo grande expressão na dinâmica 

da aula  em que se registam apenas 3(três), nem nos alunos com 4(quatro). 

 Este estagiário parece evidenciar um bom nível de reflexão, uma vez 

que apenas num dos textos não atingiu nenhum nível três, existindo contudo, 

uma concentração de enunciados desse nível nas três últimas reflexões 

escritas analisadas.  

 Confirma-se o aprofundamento da competência reflexiva nos enunciados 

centrados no professor e os níveis 3(três) da categoria outros, mostram-nos a 

interferência que as leituras feitas produziram com os documentos pessoais 

deste estagiário, facilitando uma interacção reflexiva entre teoria e prática. 

 Parece haver alguma descentração da sua pessoa, a partir de 18 de 

Março e uma maior preocupação com a dinâmica da aula a partir de 10 - 17 de 

Janeiro, já que aumenta o número de enunciados produzidos nesta categoria. 

 Os indícios para que estes dados apontam parecem permitir-nos inferir 

que o estagiário Luís evoluiu no seu processo de escrita reflexiva ao longo do 

ano de Prática Pedagógica, podendo este facto ficar a dever-se à aplicação de 

estratégias supervisivas que valorizavam os procedimentos de escrita dos 

estagiários. 
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5.2.6 Síntese do preenchimento das grelhas de análise das reflexões escritas 

pela cooperante Anabela - 2002/03 

 

 Os estagiários Daniel e Luís (2002/03), da cooperante Anabela, 

redigiram os seus documentos pessoais de acordo com os tópicos de reflexão 

que a professora cooperante lhes distribuiu no início do ano [anexo 8], como 

confirmamos na análise por nós feita e também nos registos que a professora 

efectuou através das GAREs. 

 A professora utilizou 16 (dezasseis) GAREs, sendo 9(nove) referentes 

ao estagiário Luís e 7(sete) ao estagiário Daniel. 

 A coluna de comentários foi sempre preenchida e, de acordo com as 

anotações, tanto um como outro estagiário evoluíram nos seus procedimentos 

reflexivos, uma vez que não questionam a prática no primeiro texto analisado, o 

que, pelo contrário, vem a acontecer em alguns dos seguintes. Se 

considerarmos que o parâmetro Questiona a Prática da sala de aula nos 

remete para um nível mais elevado de reflexão, tal como aquele em que se 

relaciona a prática com fundamentação teórica, parece lícito inferir que tal 

evolução aconteceu. 

 A Anabela atribuiu, apenas uma vez, o nível global técnico a um texto de 

um estagiário, abstendo-se de o fazer nos que se seguiram, por sentir 

insegurança nessa atribuição, como nos foi dito em encontros informais. 

 Destacamos alguns excertos de textos do aluno Daniel em que a 

cooperante considerou que o mesmo questionava a prática. São exemplos o 

texto de 24/01/2003 em que se afirma: “conheço as estratégias indicadas 

[recados para os pais na caderneta] mas não será isso muito drástico? Tendo 

em conta que isso ia afectá-los pela negativa e nem sequer seria das 

estratégias mais motivadoras para os alunos. Mas então como proceder? ... 

quando o professor repete vezes sem conta aquilo que é para fazer e mesmo 

assim eles não fazem, o que fazer? ... então quando nem o manual ajuda o que 

fazer?”. 

 E num outro momento (28/01/2003): “censurar um aluno porque está a 

monopolizar a aula é equivalente a um aluno que está a perturbar a aula?”. 
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Para além de todas as interrogações que levanta, este estagiário relacionou 

algumas vezes a teoria com a prática, como confirmam as suas próprias 

palavras nas seguintes datas: 28/01/2003 “a metodologia diz para não 

solicitarmos o aluno antes da questão, pois isso leva a que outros fiquem 

desmotivados e se abstraiam... logo, temos de fazer a questão e depois 

solicitar. Mas quando a estratégia é essa e mesmo assim não funciona, porque 

mesmo antes de acabarmos a questão já temos um aluno a responder, que 

podemos fazer?” 

 De acordo com os comentários da cooperante e que nós pudemos 

confirmar, o estagiário articula a presente reflexão com o artigo Silence, 

Science and Sanctions (Rowe, 1969). 

 Também o estagiário Luís (2002/2003) é visto pela sua cooperante como 

alguém que questiona a prática e a relaciona com a teoria. Tomemos os 

seguintes extractos: 

 “A teoria diz-nos que o professor é responsável pelo desenrolar das 

acções na sala de aula e que a motivação dos alunos depende dele. Acredito. 

Mas será que acontece sempre?” (15/11/2002). 

 Na reflexão escrita  de 07/01/2003 o  Luís menciona: “cada vez mais é 

necessário sermos professores reflexivos... a reflexão é um meio de formação 

que ajuda a compreender problemas e necessidades... o que nos dá a 

oportunidade de questionar os nossos actos de ensino e encontrar práticas 

alternativas à nossa própria prática”. Como se constata, este estagiário faz 

vários apelos às leituras que interagem com a sua própria prática de modo 

esclarecedor. 

 Na reflexão escrita de 10 de Janeiro de 2003, o Luís  interroga-se: 

“reparei que os alunos não falam em inglês... a não ser quando lêem textos e 

exercícios. No geral o professor fala, dá as instruções e pergunta em inglês. Os 

alunos respondem, perguntam, interagem em português e tentam traduzir o 

que lhes é dito em inglês. Que estratégias devemos usar para que isto 

aconteça? Será que não compreendem? Será inércia? [...] a teoria diz-nos para 

falarmos em inglês na sala de aula. Concordo plenamente com este facto 

porque acho que os alunos devem estar em contacto com a língua falada". 

Para além das interrogações que coloca, o aluno dá a sua opinião 

posicionando-se face à utilização da língua estrangeira na aula, demonstrando 
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as suas crenças pessoais que procura transpor para a sua prática lectiva como 

se constata nos extractos de aulas analisadas.  

 No texto de 25/03/2003, o estagiário considera: "vejo agora mais 

articulação entre teoria e a prática... penso que esta atitude se deve ao facto de 

diariamente sermos abordados com várias ideias... que me levam a 

experimentar diferentes abordagens... para no futuro conseguir selectividade e 

diversidade, adequando as estratégias aos conteúdos e aos alunos... agora 

que temos auxílio e um feedback crítico é uma boa altura para experimentar e 

ver como as coisas funcionam na realidade de modo a sermos incutidos de 

aprendizagens que serão... importantes no futuro". 

 A experiência adquirida na Prática Pedagógica é vista por ele de modo 

prospectivo, considerando fundamental o feedback crítico da cooperante e 

supervisoras. 

 A cooperante Anabela, por sua vez, produz na coluna de comentários 

um discurso sobre o discurso dos estagiários, deixando, a propósito, alguns 

tópicos para reflexão oral. Estes assumem por vezes a forma de perguntas, 

como se exemplifica: 

 "Se sentiu como útil o trabalho anterior realizado no âmbito da língua 

portuguesa por que razão não transpôs algumas estratégias, como por 

exemplo o trabalho de grupo para o inglês? Não resultou?”  (20/05/2003 - 

estagiário Daniel). 

 No documento de 27/05/2003 a Anabela refere: "Trata-se do terceiro 

contexto em que defende o uso da língua inglesa na aula de inglês. Nova 

relação implícita com o documento anterior ou opinião pessoal? Como aluno? 

Como professor?” 

 Por vezes, o discurso da cooperante reveste-se de críticas explícitas, 

como na seguinte afirmação: "assume ter tido um desempenho pior do que em 

outras ocasiões, o que também se aplica à presente reflexão!!!" (23/05/2003). 

 Com efeito, este é um dos textos em que o estagiário mostrou menos 

envolvimento, como confirma a nossa análise [Quadro 14]. 

 Quanto aos restantes itens da GARE, tanto um como outro estagiário 

souberam identificar situações problemáticas nas suas aulas e apresentar 

alternativas para as resolver. Exprimiram ambos, quase sempre, os 
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sentimentos vivenciados. A única excepção diz respeito ao texto do Daniel de 

31/01/2003, em que tal não se verificou. 

 As anotações da Anabela apontam, algumas vezes de forma explícita, 

para a importância de reflectir sobre certos tópicos oralmente, como se 

confirma: "Bom tema para reflexão oral" (20/05/2003) e "novamente um bom 

tema para reflexão oral" (23/05/2003) e ainda "propondo um bom tema para 

reflexão oral" (14-17/01/2003). Estas afirmações, tal como os outros 

comentários escritos,  servem para sublinhar alguns aspectos que lhe parece 

conveniente não esquecer nas sessões de trabalho com os estagiários. Estes 

comentários demonstram-nos ainda a preparação feita do trabalho de reflexão 

da cooperante, ou seja, ao preencher as GAREs, reflecte sobre as reflexões 

dos estagiários e simultaneamente prepara os encontros de trabalho oral com 

eles, tomando nota dos tópicos a que pretende dar relevo.    

 

5.2.7  Interpretação dos resultados obtidos através das reflexões escritas 

 

Comparando os resultados da análise dos documentos escritos dos oito 

estagiários da Anabela, ao longo dos três anos, verificamos que é possível 

encontrar algumas regularidades. 

 1 - Não assinalámos enunciados de nível 4(quatro) em nenhuma das 

situações. 

 2 - Verifica-se alguma interferência de leituras proporcionadas pela 

cooperante logo em 2000/01, no caso da estagiária Marta (Abril 2001), mas de 

forma mais visível nos estagiários de 2002/2003 (Daniel e Luís). 

 3 - A Dinâmica da aula vista na globalidade soma maior número de 

enunciados, parecendo evidenciar as preocupações maiores dos estagiários, 

mas não atingindo níveis de reflexão interpretativos, uma vez que tais 

enunciados se situam predominantemente no nível 2(dois), nível descritivo, que 

prevalece sobre todos os outros ao longo dos três anos. 

 Quanto ao nível 3(três), este é atingido por 6(seis) dos oito estagiários 

desta cooperante, em alguns momentos de escrita reflexiva. Os dois 

estagiários que não o conseguiram atingir são de 2000/2001 (Catarina e 

Beatriz). Em todos os enunciados encontramos níveis 3(três), especialmente 
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nos que são centrados no professor (Est. Marta 2000/2001; Est. Fátima, Filipa 

e Olga 2001/2002; Est. Daniel e Luís 2002/2003). 

 4 - Tanto quanto podemos inferir desta análise, o facto de recair na 

categoria outros um número razoável de níveis 3(três), no caso dos estagiários 

de 2002/2003, revela que as leituras proporcionadas pela cooperante tiveram 

uma receptividade mais evidente neste ano lectivo, podendo esta situação 

estar ainda relacionada com o preenchimento regular das GAREs e respectivo 

feedback aos alunos. 

 No entanto, o facto de encontrarmos na estagiária Marta (2000/2001), 

3(três) enunciados de nível 3(três) permite-nos admitir que logo no início da 

sua participação neste projecto, a Anabela alertou os estagiários para a 

importância da articulação entre teoria e prática. 

 Contudo, uma vez mais se confirma que nem todos evoluem do mesmo 

modo face à formação que lhes é proporcionada, podendo este facto estar 

relacionado com a sua condição de common sense thinkers ou de alert novices 

(La Boskey, 1994). 

 Sobre a extensão dos textos, podemos afirmar que alguns estagiários 

(Marta 2000/2001; Olga 2001/2002; Daniel 2002/2003) escrevem no final da 

Prática Pedagógica textos com maior número de enunciados, admitindo-se que 

este aspecto possa estar ligado a uma maior consciencialização da importância 

da escrita nos seus processos reflexivos, ou simplesmente aos conteúdos de 

reflexão desses momentos concretos, acreditando, tal como Ross (1989), que 

a determinados conteúdos andam associados níveis mais profundos de 

reflexão. 

 A formação proporcionada por esta cooperante aos seus alunos desde 

2000/2001  produziu algum efeito, uma vez que os resultados que acabamos 

de apresentar parecem apontar nesse sentido, concretamente no que concerne 

ao desenvolvimento da escrita reflexiva. 

 No ponto seguinte apresentam-se as opiniões da cooperante e dos 

estagiários de 2001/02 e 2002/03 sobre os processos vividos. Estas opiniões 

foram recolhidas através de entrevistas semi-estruturadas. 
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5.2.8 Opiniões sobre os processos discursivos e metodológicos 

 

5.2.8.1 Estagiária Fátima - 2001/02  
 

A concepção de professor que a estagiária Fátima parece revelar no 

início do estágio é a de alguém que, sendo amigo dos alunos, os ajuda 

simultaneamente a aprender “coisas úteis para as suas vidas futuras”   [anexo 

9 ]. Gostava que os alunos a vissem como alguém que “para além de lhes 

ensinar inglês lhes ensina o inglês que eles necessitam” [anexo 9 - entrevista 

inicial]. 

 Espera aprender muita coisa no espaço Prática Pedagógica, para além 

de relembrar alguns aspectos simples que já se encontram esquecidos. 

Adequar o nível da linguagem em língua estrangeira ao nível elementar dos 

alunos, constitui para esta estagiária uma dificuldade a ultrapassar, inserida no 

conjunto mais vasto de dificuldades que se prendem com o como ensinar. 

Como ela própria refere “nós sabemos isto, mas como ensiná-lo? É isso é que 

custa bastante” [entrevista inicial - anexo 9 ]. 

 Quanto à reflexão, referindo-se à experiência de reflexão escrita na 

prática do 1º ciclo, afirma que a considera importante porque “tentava pôr lá 

aquilo que [...] custou mais a fazer na aula e aquilo que [...] custou menos”  

[anexo 9 ]. Para além disso, acrescentavam os aspectos que entendiam que 

deveriam mudar o que as obrigava a reflectir sobre o trabalho realizado. A 

estagiária considera que o processo de escrita ajuda a pensar e a reflexão oral 

com os cooperantes conduz a uma melhor interiorização dos acontecimentos. 

 Esta estagiária admite, no início da Prática Pedagógica do 2º ciclo, que 

valoriza mais a reflexão oral. No final, quando questionada, reforça a ideia de 

maior utilidade da reflexão oral, argumentando no entanto “agora já atribuo 

mais importância à escrita... que é mais individual e ao início lembro-me que as 

minhas reflexões limitavam-se um bocado à descrição das actividades” [anexo 

9 - entrevista final]. Esta alteração na produção dos textos escritos atribui-a à 

leitura de documentos que abriram “um bocadinho perspectivas”. 

 A importância da reflexão escrita advém-lhe, em sua opinião, do facto de 

ser pessoal e poder incluir sentimentos, sendo que apoiada em documentos se 
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torna mais profunda. Como a própria estagiária menciona “apoiada em [...] 

outros documentos leva-nos a reflectir ainda mais sobre coisas que nem nos 

passavam pela cabeça e que às vezes até fazemos inconscientemente” [anexo 

9 - entrevista final]. 

 Na reflexão oral é valorizado o confronto com outras opiniões a partir da 

leitura dos seus textos escritos. 

 As questões levantadas neste contexto pelas intervenientes do grupo, 

são percepcionadas pela estagiária Fátima como uma ajuda que se projecta 

nas aulas seguintes. 

 As gravações de aulas e respectiva audição, funcionam como 

mecanismos de ajuda da reflexão, ajudando também a sair “um pouco 

daquela reflexão muito básica e que se limita só à descrição de actividades” e 

permitem a identificação de erros de língua. Por outro lado, com uma reflexão 

escrita de nível diferente, todos os envolvidos na reflexão oral beneficiam como 

constata esta estagiária: “a nível de reflexão oral [...] tanto me ajudava a mim 

como às minhas colegas a pensar noutros aspectos que eram importantes” 

[anexo 9 - entrevista final]. 

 O facto de a professora cooperante colocar no final das aulas 

observadas uma pergunta para reflectirem em casa e por escrito, com 

sequência nos encontros de grupo, constituía, na opinião da entrevistada, um 

bom “ponto de partida” para reflectirem. Também a proposta feita pela 

cooperante Anabela para serem os estagiários a dinamizar algumas sessões 

de reflexão, embora acolhida no início com algum nervosismo, foi 

posteriormente avaliada “como muito importante”. 

 Sobre o clima de trabalho, a Fátima diz que era descontraído “não havia 

pressão” e estavam “à-vontade”. 

 Esta estagiária que admite que quando entrou para o estágio tinha a 

ideia que um professor de inglês é aquele que transmite “conhecimentos 

básicos” aos alunos para eles falarem inglês, revela ter alterado esta sua 

concepção no final da Prática Pedagógica quando menciona “agora acho que é 

mais do que isso... ser professor de inglês [...] não tem só a ver com a língua 

inglesa, também tem a ver com a cultura inglesa, também fazemos actividades 

que os levem a ser mais autónomos... serem mais críticos [...] ajudá-los a 
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compreender que tem que haver espírito de cooperação... que têm que ser 

solidários”  [anexo 9 - entrevista final]. 

 As expectativas de aprendizagem manifestadas no início da Prática 

Pedagógica confirmam-se quando revela: "aprendi tanta coisa" e "acho que 

evoluí bastante tanto a nível da planificação como da execução [...] neste 

momento estou mais atenta [...] até posso ali no meio improvisar e isso no 

início não acontecia de certeza". 

 Comparando os dois discursos desta estagiária nos dois momentos 

parece-nos que se evidencia uma mudança de opinião não só quanto ao modo 

como o professor de inglês é visto, mas também sobre a reflexão que é feita ao 

longo do processo de formação. Para além de emitir juízos críticos sobre as 

reflexões escritas no início, a estagiária revela ser capaz de analisar de modo 

mais detalhado e incisivo os aspectos sobre os quais foi questionada. 

 Torna-se para nós evidente, através do discurso produzido, que o 

processo de Prática Pedagógica foi vivenciado de forma positiva sendo em 

grande parte responsáveis por isso, o confronto com a cooperante e com os 

pares, bem como a interacção com os textos lidos.  

 

5.2.8.2  Estagiária Filipa - 2001/02  

 
A estagiária Filipa tem uma concepção de professor baseada na 

interacção discursiva e de papéis, afirmando que “gostaria de ser uma 

professora o mais facilitadora da aprendizagem possível” [entrevista inicial - 

anexo 9 ]. Gostaria que os alunos a vissem como “alguém que está ali e que 

tem de ser respeitada e... que obedecessem às regras” [entrevista inicial] 

conciliando esta perspectiva com a de amiga dos alunos e facilitadora de 

aprendizagens. 

 Questionada no final da Prática Pedagógica sobre o papel do professor 

de inglês, apenas conseguiu admitir que pensava de modo distinto depois da 

experiência de um ano lectivo e que considerava que os professores de 

português e inglês tinham que ser diferentes, não especificando nem 

particularizando nenhum aspecto. 

 Sobre o processo de estágio a que esteve submetida manifestou 

angústias e perplexidades iniciais, mas também expectativas de muita 
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aprendizagem, como refere: “penso que vou aprender bastante nomeadamente 

como ensinar... porque com os erros é que nós aprendemos [...] é fundamental 

apontarem-nos os erros” [anexo 9 - entrevista inicial]. A estagiária manifesta 

nestas afirmações uma concepção da sua própria aprendizagem baseada na 

tentativa e erro, de certo modo behaviorista, embora admita a importância do 

confronto com os professores experientes para dizerem “não se deve fazer 

assim... deve-se fazer assim” [anexo 9 - entrevista inicial]. 

Confirma na entrevista final que aprendeu “variadíssimas coisas [...] 

como é que se devem fazer melhor as coisas, como é que se deve apresentar 

determinados conteúdos”. A linguagem utilizada pela estagiária Filipa a este 

propósito parece manifestar uma atitude de passividade perante o saber dos 

professores cooperantes, mais experientes e sabedores. Como vimos, espera 

no início que lhe digam como se devem fazer as coisas e confirma que 

aprendeu desse modo. 

 Quanto à reflexão, na entrevista inicial confessa que a tem escrito de 

modo muito descritivo, embora considere que não será essa a finalidade. Como 

afirma “acho que a reflexão serve para isso não é só descrever as actividades 

[...] é saber como é que nós nos sentimos no papel de professor e 

determinadas actividades como é que poderiam ter resultado melhor” 

[entrevista inicial - anexo 9]. A este propósito, confirma na entrevista final que a 

reflexão é sempre importante por permitir que certas falhas se tornem 

perceptíveis, especialmente com a ajuda das gravações como reforça: “acho 

que essa é uma vantagem das gravações, nós termos as coisas mais 

presentes [...] e reflectimos de uma forma mais consciente” [entrevista final - 

anexo 9]. 

 Quando comparou a reflexão escrita com a oral, a estagiária adiantou 

que os melhores resultados de uma ou outra estão relacionados com a 

apetência da pessoa para falar ou para escrever, incluindo-se no grupo 

daqueles para quem “é um pouco penoso escrever”. Admite, no entanto, que a 

reflexão escrita tem utilidade, mas prefere reflexões orais porque consegue 

dizer mais desse modo. 

 Na entrevista final continua a valorizar a reflexão oral, sobretudo pelo 

confronto que proporciona entre os elementos do grupo, mas confirmando que 

a professora cooperante valorizava os documentos pessoais que os estagiários 
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escrevem, considera que aprendeu com ela a introduzir questões nos seus 

textos, sobre aspectos que “a professora cooperante acha que são mais 

relevantes e que acha que são importantes discutir em grupo” [entrevista final - 

anexo 9 ].  Uma vez mais a estagiária se coloca aqui na posição de receptora 

de informação, proveniente da cooperante, num papel ainda assumidamente 

de aluna. 

 Quanto aos mecanismos de ajuda sobressaem as gravações de aulas 

funcionando como alerta para determinados aspectos linguísticos que passam 

despercebidos. Como afirma a Filipa “às vezes há determinadas expressões 

que nós utilizamos e depois apercebemo-nos que se calhar não era bem 

assim” [entrevista final - anexo 9 ]. 

Os textos dados para leitura em casa são de igual modo percepcionados 

como uma ajuda importante, na medida em que direccionaram a reflexão e 

permitiram que ela fosse feita de forma mais aprofundada. Como a estagiária 

refere: “o que interessa é reflectir [...] mas de uma forma mais profunda sobre 

determinados aspectos que são importantes na aula, nomeadamente as 

instruções, o tempo de espera que se dá aos alunos, todos esses aspectos que 

nós no início nem achamos que sejam assim importantes” [entrevista final - 

anexo 9 ]. 

 A estagiária Filipa considerou também útil a estratégia que a cooperante 

Anabela introduziu, nos últimos encontros orais, de responsabilizar um dos 

elementos do grupo de estagiários por levantar as questões à colega. 

 O clima de trabalho é visto como amigável, sendo possível transmitirem 

as suas opiniões “sem qualquer problema”, embora no início houvesse algum 

cuidado para não dizerem a primeira coisa que lhes ocorria depois de 

estabelecida “uma relação de confiança entre as pessoas”, essa preocupação 

desapareceu. 

 A estagiária pensa também que evoluiu na sua forma de pensar ao 

longo da Prática Pedagógica, mas que ficou “um pouco aquém das 

expectativas”. 

 Do discurso desta estagiária parece poder inferir-se que um dos 

aspectos mais relevantes para ela será o das relações interpessoais, quer 

entre cooperante e estagiários, quer entre estes e os seus alunos. 
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 A tónica na utilidade do confronto entre os membros do grupo e a 

relação de confiança estabelecida, a par do desejo de ser amiga dos alunos do 

2º ciclo, evidenciam tais preocupações. Por outro lado, a Filipa parece não se 

ter libertado totalmente do seu papel de aluna-estagiária, e talvez mesmo por 

isso, admita ter ficado aquém das expectativas.       

 
5.2.8.3  Estagiária Olga - 2001/02  

 

A estagiária Olga começa por referir “que não há professores perfeitos” 

[entrevista inicial - Anexo 9] acreditando no entanto que conseguirá ensinar 

alguma coisa aos seus alunos sentindo-se por isso realizada. 

 Compara o papel de professor actualmente com o do tempo em que era 

aluna, afirmando que nessa altura os alunos eram muito mais passivos. 

 Quando questionada acerca da imagem que gostaria de deixar aos seus 

alunos, põe a tónica na relação interpessoal considerando-a propiciadora de 

aprendizagem se for positiva. São suas as seguintes palavras: “a relação aluno 

– professor acho que é meio caminho andado para eles gostarem do que estão 

a fazer e gostarem de estar na sala de aula” [anexo 9 ]. 

 As expectativas que esta estagiária coloca na Prática Pedagógica são 

elevadas. Admite que pode aprender tudo aquilo de que vai precisar e que o 

curso nunca seria a mesma coisa sem esta prática. Refere que se sente “muito 

mais segura tendo pelo menos feito esta prática e tendo observado os alunos, 

tendo observado outros professores” [anexo 9]. A principal angústia que diz 

sentir está relacionada com a reacção dos alunos nas primeiras aulas e com o 

facto de conseguir “ensinar-lhes alguma coisa”. 

 A reflexão é valorizada na sua vertente oral, uma vez que, a escrita tal 

como foi praticada na experiência do 1º ciclo era “um bocado forçada”. A Olga 

refere a este propósito: “temos mais benefícios em falarmos ou conversarmos 

com as professoras porque nós dizemos aquilo que achamos e elas também 

nos dizem e também nos explicam as razões [...] se for por escrito é diferente é 

no papel que nós escrevemos e entregamos e não havia mais nada [...] poderia 

haver algum comentário se fosse assim uma coisa muito importante...” [anexo 

9 ]. 
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 A partilha de pontos de vista que a reflexão oral proporciona é, pois, 

perspectivada como impulsionadora de evolução. 

 No final do ano lectivo parece haver uma mudança de opinião no que 

respeita a reflexão escrita, uma vez que a estagiária afirma que “é importante a 

reflexão e até porque este tipo de reflexão era diferente daquela que nós 

costumávamos fazer [...] por isso mesmo foi útil” [anexo 9 - entrevista final]. 

 Os documentos lidos são vistos como um ponto de partida para a escrita 

que se faz acerca da aula, mesmo que não estejam directamente relacionadas 

com ela. A escrita com orientação é assim considerada útil para “arrumar as 

ideias”. A reflexão oral não deixa, no entanto, de continuar a ser percepcionada 

com utilidade uma vez mais pela partilha que proporciona e pelas conclusões a 

que se pode chegar. 

 A cooperante Anabela valorizou sempre os textos escritos pelas 

estagiárias [entrevista final - anexo 9 ] o que levou a estagiária Olga  a mudar 

de opinião acerca deles, relativamente ao início da Prática Pedagógica. 

 Também a audição das gravações de aulas é vista por esta estagiária 

como útil porque, segundo ela, se tem "uma imagem do tempo da aula... não é 

a mesma coisa observar a aula na realidade e ouvi-la" [entrevista final - anexo 

9]. E mais adiante acrescenta "no caso das gravações dá para nos 

apercebermos da maneira como falamos, da maneira como estamos sempre a 

repetir determinado tipo de palavras [...] se somos claros a falar [...] 

apercebemo-nos que [...] não demos atenção àquele aluno... entre outras 

coisas". 

 Sobre o clima de trabalho proporcionado, a estagiária considera que 

sempre se sentiu à-vontade se bem que naquelas "que são gravadas é ali que 

há uma certa limitação [...] é diferente não deixa de ser diferente" [anexo 9]. 

 A estagiária Olga distingue a relação interpessoal que se estabelece 

entre estagiários e cooperante no início da Prática Pedagógica da que se vai 

cimentando com o decorrer do tempo, referindo que "se calhar ao princípio há 

mais o receio porque [...] não sabemos como as pessoas trabalham, mas 

depois [...] há abertura" [anexo 9]. 

 A concepção de professor que esta estagiária evidencia no início da 

Prática Pedagógica altera-se um pouco passando de preocupações com a sua 

realização pessoal para uma atitude mais centrada nos alunos. Como a própria 
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afirma "começar a ser professor é sermos responsáveis [...] por eles porque 

estamos lá para os apoiar e também para lhes ensinar coisas [...] acho que 

temos o dever de fazer alguma coisa por eles e... apoiá-los em várias coisas" 

[anexo 9 - entrevista final]. 

 As expectativas de grandes aprendizagens manifestadas no início 

parecem ter-se confirmado, pois a estagiária refere na última entrevista que 

"com esta prática se aprende muito até mesmo a lidar com pessoas com uma 

idade muito inferior". 

 Para além de que se aprende a estar à frente de uma turma. Considera, 

deste modo que evoluiu muito particularmente "na maneira de observar as 

coisas" [anexo 9]. 

 O discurso desta aluna-estagiária revela uma maturidade na parte final 

que nos permite admitir que evoluiu, nos seus procedimentos reflexivos. 

Compara, de um modo sereno, a forma como reagia no início com a segurança 

do final e percebe quais as diferenças entre os dois tipos de reflexão escrita 

que fez, que lhe permitem admitir uma maior utilidade na última. 

 O confronto com as opiniões dos outros, quer  sejam  os seus pares ou 

professores, é sempre valorizado, evidenciando não ter receio dele. 

 Parece-nos estar perante um discurso reflexivo sobre os procedimentos 

seguidos ao longo do ano. 

                       

5.2.8.4 Estagiário Daniel   
 

Segundo este estagiário, as gravações das aulas e respectiva audição 

em casa funcionaram para ele como um bom mecanismo de ajuda na 

reflexão, uma vez que, para além de poder identificar situações relacionadas 

com falhas ou com a sua atitude na aula, permitia também analisar “a reacção 

dos miúdos que muitas vezes também se apercebe através da gravação” 

[anexo 9]. 

 Sobre os textos fornecidos como leituras adicionais, o estagiário não tem 

uma opinião tão favorável. Considera-os muito teóricos e pouco úteis para a 

prática. Como afirma “gosto de fazer as coisas à minha maneira e às vezes 

sinto que [...] estar a ler aquilo pode influenciar um bocado a minha maneira de 

dar ou não dar a aula por isso levei os textos mais como informação”. Contudo 
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mais adiante refere que na reflexão escrita “punha as ideias que recolhia 

daquilo [textos] e dizia mais o que fazia em relação à minha prática” [anexo 9], 

parecendo existir aqui alguma contradição. 

 Quanto aos tópicos para reflexão fornecidos no início da Prática 

Pedagógica tem uma opinião mais consistente. De acordo com as suas 

palavras “foram bastante úteis porque [...] através daqueles tópicos uma 

pessoa percebe o que é que tem de escrever numa reflexão” [anexo 9]. E mais 

adiante acrescenta: “ajudou bastante na evolução a ideia de seguir pelos 

tópicos”. 

 A reflexão escrita foi valorizada tanto pela professora cooperante como 

pelo estagiário, pois de acordo com ele ”a professora tirava apontamentos dos 

pontos mais [...] importantes... pontos de discussão para a reflexão falada e... 

era a partir desses pontos que se falava” [anexo 9]. Este comportamento da 

professora configura uma forma de feedback tão útil quanto necessário aos 

estagiários.  

 Como o Daniel admite, este feedback “também me levou a pensar [...] 

noutra forma de pegar nas aulas, noutra forma de fazer a própria reflexão er... 

pôr a minha cabeça mais em ordem”. 

 O estagiário considera a escrita mais importante que a oral, porque lhe 

parece que na escrita tem de “puxar” mais por si, já que na oral está à espera 

das opiniões da professora. 

 O clima de trabalho entre a cooperante e o grupo é considerado muito 

bom, existindo à-vontade entre todos. Outro dos aspectos positivos apontado é 

o facto de recorrerem frequentemente às suas experiências de alunos para 

tentarem perceber os acontecimentos da sala de aula. Admitindo que a 

professora cooperante tinha o poder da palavra, não deixa de reconhecer que 

os estagiários tinham abertura suficiente para intervir. São suas as palavras: 

“até podia ser que a professora começasse sempre a falar mas... se houvesse 

aquele ponto em que nós queríamos dizer alguma coisa, nós dizíamos... 

falávamos e perguntávamos” [anexo 9]. 

 O Daniel admite que evoluiu muito nos seus procedimentos reflexivos 

porque “ao princípio não sabia como é que havia de fazer a reflexão” [anexo 9]. 
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 Quanto ao questionamento nas sessões de trabalho refere que nunca 

teve “muita dificuldade em responder” às perguntas da cooperante porque “as 

questões eram fáceis”. 

 As leituras que fez sobre o questionamento nas aulas, levaram-no a 

“perceber [...] as razões que às vezes levam o professor a não responder [...] 

sempre foi um pouco mais de informação e de estar atento dentro da aula e 

esperar qualquer reacção dos alunos, para não estar a apagá-los da aula, que 

às vezes também há essa tendência” [anexo 9]. Esta opinião contraria o que 

antes afirmara acerca da interferência dos textos com a prática de sala de aula, 

pois reconhece agora que neste caso concreto, existiu essa interferência. 

 A estratégia da “caixa das dúvidas” “podia ter sido bastante melhor” 

porque nem sempre se lembravam de a colocar num sítio visível para os 

alunos e “as questões que eles puseram foram resolvidas muito tempo depois” 

[anexo 9]. 

 A professora cooperante é vista por este estagiário como “cooperativa”, 

com “uma mentalidade aberta”, admitindo sempre as ideias dos estagiários 

como hipóteses possíveis de experimentação. Embora se deixasse muitas 

vezes “levar pelo entusiasmo da conversa”, “nunca houve aquela dificuldade” 

de os estagiários ficarem sem a palavra. 

 O Daniel achou também importante ter participado na elaboração do 

questionário de avaliação da cooperante (QAC), clarificando que “as opiniões 

não eram só acerca da cooperante mas também acerca do trabalho dela” 

[anexo 9]. 

 A Prática Pedagógica foi percepcionada por este estagiário como 

propiciadora de aprendizagens que lhe permitiram evoluir como professor. 

Volta neste momento a referir que não é muito importante a parte teórica, 

assumindo uma desvalorização da teoria quando comparada com a prática. 

Para este estagiário, aprender a ensinar prende-se fundamentalmente com o 

saber conciliar autoridade com abertura para perceber o nível etário dos alunos 

e admitir aprender com eles. Situando-se numa perspectiva humanista, o 

estagiário menciona: “há que ser garoto para estar a ensinar aos garotos e ser 

uma pessoa que está lá [...] porque se eles estão ali a aprender connosco nós 

também temos que aprender muito com eles... e eles têm muito muito muito 

para nos ensinar” [anexo 9]. As atitudes de flexibilidade e abertura de espírito 



 256

aqui manifestadas e que segundo Dewey (1910) são características essenciais 

a um pensador reflexivo, parecem contrariar uma opinião inicial deste 

estagiário, de acordo com a qual não desejaria alterar a sua maneira de ser em 

função de leituras feitas. Admite-se , no entanto, que o Daniel valorize mais as 

aprendizagens decorrentes da interacção com os seus alunos na prática do 

que os conhecimentos veiculados pelas leituras que lhe são propostas pela 

cooperante. 

 Os planos de aula/unidade que teve de elaborar durante o estágio, 

funcionaram para ele como constrangimento, embora lhes reconheça a 

utilidade. 

  O balanço que faz deste ano lectivo é positivo, afirmando “eu gostei... 

tanto do português como de inglês... gostei bastante” [anexo 9]. Reforça que 

uma das coisas mais importantes foi conseguir uma boa relação com os 

alunos. 

 Do discurso deste aluno estagiário sobressaem dois aspectos: a) a 

importância das relações interpessoais entre estagiários e cooperante e entre 

estagiários e alunos do 2º ciclo; b) a desvalorização explícita da teoria 

associada a algumas contradições entre o que se diz e o que realmente fez.  

  

5.2.8.5 Estagiário Luís - 2002/03 

 

O estagiário Luís começa por afirmar que ouviu todas as gravações das 

suas aulas, considerando essa estratégia muito proveitosa. Como ele próprio 

refere: “foi proveitoso... porque nós não estamos habituados de maneira 

nenhuma  a ouvir-nos a nós próprios e então é possível encontrar muitos 

aspectos... pronúncia, tom de voz... er... e erros também às vezes aparecem 

que [...] não estamos consciencializados  que eles existem [...] e ouvir [...] uma 

gravação ajuda até a perceber algumas coisas que temos que melhorar... e... 

inovar” [anexo 9]. Para além disto considera que também a nível da reflexão 

este procedimento foi um mecanismo de ajuda, porque durante a aula é 

necessário dar atenção a muitos aspectos em simultâneo, o que se torna 

complicado no início. Com “a gravação é possível ouvir com mais calma... 

realçar determinados aspectos [...] até a solicitação dos alunos... também é 

possível ver numa gravação” [anexo 9]. 



 257

 Sobre os textos lidos, este estagiário opina que “deveria haver mais 

momentos” desses em que “a teoria deveria ser mais articulada com a prática”. 

Acrescenta ainda a este propósito que os próprios estagiários deveriam fazer 

pesquisa nesse sentido, pois as necessidades de cada contexto são sentidas 

por quem está a leccionar. O estagiário admite que uns foram mais úteis que 

outros, mas que foram utilizados todos os que podiam ser proveitosos. Como o 

próprio menciona “o que foi possível usar em nosso proveito eu penso que foi... 

e penso que é importante lermos coisas novas... outras opiniões, pessoas com 

muito mais experiência que nós”. 

 Os tópicos distribuídos para reflexão no início do ano constituíram de 

igual modo uma ajuda, uma vez que, os estagiários estavam habituados a 

reflexões escritas muito diferentes na prática do 1º ciclo, logo vêem os tópicos 

como uma novidade útil. 

 Segundo o  Luís “é melhor ter tópicos que não os ter e... as coisas só da 

nossa cabeça torna-se mais difícil [...] é preciso orientação que no início as 

coisas são complicadas” [anexo 9]. 

 Em sintonia com esses tópicos, existia a GARE a ser preenchida pela 

cooperante, e que, de acordo com as palavras do Luís era bastante consultada 

por eles no início, pois precisavam de saber quais os pontos que tinham de 

abordar. 

 Também este estagiário, tal como todos os outros, valoriza as reflexões 

porque “ajudaram muito a superar certos problemas”. Sendo o clima de 

trabalho avaliado como “um clima de à-vontade”, em que se faziam tanto 

“comentários positivos como negativos” [anexo 9]. 

 O  Luís caracteriza a cooperante como alguém que gosta de conversar e 

que tem sempre uma opinião para dar, o que é positivo. Sobre o QAC diz que 

gostou de participar na sua elaboração, uma vez que, “não é habitual” estarem 

a avaliar os professores o que “é difícil” porque têm sempre em mente que vão 

avaliar quem os avalia. No entanto, confessa que houve honestidade nesse 

aspecto e que inclusivamente dialogaram com a cooperante, explicando-lhe por 

que razão a tinham avaliado daquele modo. 

 A relação interpessoal entre os elementos do grupo e a professora é 

considerada por isso mesmo “bastante aberta”. Como o próprio afirma “quando 

apresentamos ideias, quando sugerimos coisas nossas, que são da nossa 
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criatividade ela é muito aberta em aceitar esses aspectos e acho que isso é 

uma coisa óptima no feitio da pessoa [...] nesse sentido acho que a professora 

realmente foi uma cooperante” [anexo 9]. 

 Sobre o questionamento nas sessões de trabalho conjuntas, o 

estagiário refere que sempre que tinha questões as colocava à professora, não 

existindo qualquer inibição acerca disso. Nem sempre as perguntas da 

cooperante eram de fácil resposta, acontecendo que por vezes os “deixavam 

um pouco a pensar”. 

 Quanto às perguntas nas aulas de 2º ciclo foi feita uma crítica ao modo 

de funcionamento da “caixa das dúvidas”, opinando o estagiário que “como 

estratégia pensada no papel [...] até é possível de correr bem, mas neste caso 

concreto porque não se chegou a criar rotina e era algo opcional, acabou por 

não resultar como seria desejável”. O estagiário apresenta a sugestão de 

transformar este procedimento num processo obrigatório e rotineiro, com fichas 

próprias para os alunos fazerem o registo das dúvidas, admitindo ele que 

correrá melhor desse modo. 

A Prática Pedagógica vivida no início com muito nervosismo pela 

situação constante de observação e avaliação a que se fica exposto, foi-se 

progressivamente desdramatizando para ser assumida como espaço de 

aprendizagem, até porque “pensava que ensinar era uma coisa facílima e as 

coisas não são assim [...] é preciso batalhar muito [...] aprender é fácil [...] mas 

ensinar é muito mais difícil e tem muito que se lhe diga” [anexo 9]. 

Uma relação saudável com os alunos é vista por este estagiário como 

muito importante. O balanço que faz deste ano é positivo, uma vez que, admite 

que alterou a sua maneira de ver o ensino e que evoluiu, tendo para isso 

contribuído o facto de ter sido ajudado pelas pessoas envolvidas no processo. 

Como o próprio menciona: “acho que ter oportunidade de ter alguém para nos 

ajudar... [...] é bom porque isto não nos vai acontecer mais durante... a nossa 

vida” [anexo 9]. 

Do discurso deste estagiário na entrevista sobressai a importância que 

dá à ajuda mútua, à relação colaborativa entre os elementos do grupo e aos 

procedimentos utilizados na reflexão, manifestando alguma maturidade na 

abordagem dos diferentes assuntos. 
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A capacidade de crítica e auto-crítica surge-nos em vários momentos, 

nomeadamente quando afirma que os estagiários deveriam fazer pesquisa 

autonomamente e não ficar à espera que a cooperante lhes forneça textos. 

Merece-lhe alguma reflexão, a estratégia da caixa das dúvidas, como foi 

referido antes, conseguindo mesmo apontar sugestões alternativas e o QAC, 

em sua opinião, inclui um parâmetro com o qual não concorda e que se refere 

à avaliação dos estagiários. De acordo  com esse parâmetro, os professores 

cooperantes deveriam apontar regularmente a curva de progressão/regressão  

dos estagiários. O Luís não considera isso necessário, uma vez que, as 

reflexões orais vão dando esse feedback. Confirma-se uma vez mais que os 

estagiários valorizam diferentes aspectos da sua formação.  

Os indícios que descrevemos, apontam para uma capacidade de 

reflexão próxima da categoria de alert novice  de La Boskey (1994).  

  

5.2.8.6  Entrevista Inicial à Cooperante Anabela - Outubro de 2000 

 
As razões que levaram a cooperante Anabela a aceitar a Prática 

Pedagógica foram várias, mas a principal “foi uma lufada de ar fresco que 

entra... no trabalho”; para além disso a cooperante refere que “gosta muito de 

experimentar coisas e correr riscos” [anexo 10]. 

 O seu desenvolvimento profissional é equacionado quando aponta os 

motivos de aceitação da Prática Pedagógica, pois considera que dá aos 

estagiários aquilo que pode e que sabe da prática do quotidiano mas eles 

também lhe “dão muito”, “também dão muita coisa em troca”. Para além disso a 

cooperante acrescenta que gosta “de ler os planos deles e de reflectir sobre 

aquilo que funcionou bem e mal” e ainda de lhes pedir materiais emprestados 

para ver como funcionam nas suas próprias turmas e dar-lhes “até um 

feedback” [anexo 10]. 

 A formadora confessa que não vê “o estagiário de cima para baixo” mas 

“em frente” e todo o processo é por ela encarado como “uma troca” em que “o 

balanço é muito positivo” [anexo 10]. 

 As reflexões orais são organizadas quase sempre da mesma maneira, 

ou seja, de uma “forma interactiva”, porque também neste caso a professora vê 

a reflexão como “uma troca de ideias ao nível da conversa de amigos” [anexo 
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10]. O mote da conversa é sempre dado por ela, o que considera pode ter 

vantagens mas também desvantagens, pois como afirma “as questões que eles 

põem acabam por ser em muito pouco número” e se “fossem eles a falar 

primeiro” as coisas poderiam correr de outra forma. 

 A cooperante refere que tem sempre a preocupação de “sublinhar o que 

é positivo primeiro e ir depois ao negativo” [anexo 10]. 

“A reflexão que eles entregam com antecedência e que é muito 

genérica” [anexo 10] serve de base à conversa entre todos os elementos do 

grupo, bem como as notas de observação. 

 A Anabela questiona-se várias vezes se “deixando-os livremente falar” 

surgiriam mais questões da parte deles e confessa que “gostava de 

experimentar a fazer uma reflexão de outra forma” porque sente “curiosidade 

em ver como é que decorreria” [anexo 10]. 

 Sobre a observação opina que eles manifestam falta de rigor, de à-

vontade e de sinceridade quando se trata de emitir opiniões acerca das aulas 

dos colegas, porque não observam com critério. 

 Quanto ao questionamento nas sessões de trabalho, a professora 

afirma que lhe deu “muito que pensar o facto de eles não fazerem perguntas” 

embora considere que não conduz “as coisas de forma a formatar a opinião 

deles” [anexo 10]. 

 A esse propósito, a cooperante sugere que “era interessante” conversar 

acerca do tipo de perguntas que “seriam úteis para eles aprenderem a reflectir” 

e mesmo as próprias cooperantes aprenderem também [anexo 10]. Acrescenta 

ainda que uma listagem de temas acerca dos quais surgissem as perguntas 

poderia ser uma ideia interessante para ser discutida entre todas as pessoas 

envolvidas no projecto. 

Quanto aos alunos do 2º ciclo, a cooperante considera igualmente que 

fazem poucas perguntas, que estas são de carácter pontual porque como diz 

“eles não estão muito treinados para fazer uma coisa que é aprender a pensar” 

[anexo 10] o que inibe a emergência de questões. Nesse sentido, a  

cooperante admite que era necessário fazer alterações na prática lectiva mas 

ao nível de todas as disciplinas. Como ela própria afirma “conduzindo a prática 

lectiva de uma outra forma talvez se consiga ensiná-los a ter a noção daquilo 

que não sabem e a perguntar” [anexo 10]. 
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 A professora considera-se uma formadora declaradamente colaborativa 

mas manifesta muitas dúvidas se estará no caminho certo porque há sempre 

maneira de fazer melhor as coisas [anexo 10].        

 

5.2.8.7  Entrevista Intermédia - Julho de 2002 
 

Passados quase dois anos a cooperante Anabela revela uma 

concepção de formação que “passa por várias vertentes” desde a didáctica à 

humana. Considera que formar é fazer com que a “cabeça de aluno” passe a 

ser “cabeça de professor” e “ajudá-los um pouco a crescer e a tornarem-se 

adultos responsáveis” [anexo 10]. 

 A formadora pensa que para além de desenvolver a componente teórica 

é necessário ultrapassar o âmbito da actividade lectiva, aspectos que foca de 

modo informal. Manifestando uma concepção de formação abrangente, refere 

acentuar mais o lado técnico do que os restantes. O percurso individual de vida 

é visto como influente na profissão, sendo “impossível separar”. No que 

concerne o desenvolvimento profissional diz que “a vida em termos práticos 

ensina” e há “aspectos que podem ter uma relação directa de carácter muito 

prático “ [anexo 10]. 

 No desempenho do seu papel de supervisora cooperante a Anabela 

salientou por diversas vezes o facto de aprender bastante com os estagiários. 

 A observação de aulas é vista por esta cooperante como uma fase 

imprescindível da reflexão e não entende uma sem a outra, considerando que 

os estagiários nem sempre observam com o rigor que deviam, pois se o 

fizessem "talvez os ajudasse a reflectir em termos pessoais” uma vez que a 

observação é o “ponto de partida a culminar na reflexão que será [...] a posição 

mais elaborada do trabalho” [anexo 10]. 

 A cooperante também pensa que a maioria dos estagiários fazem a 

reflexão quer escrita quer oral com prazer e a “achar que vale a pena, falar e 

escrever”, considerando ela própria a escrita como fundamental, pois serve de 

ponto de partida para o trabalho subsequente. Como ela menciona “nós já 

interiorizámos que de facto é fundamental e eles também e melhoram a Prática 

Pedagógica quanto mais reflectirem sobre ela e trocarem opiniões em contexto 

de reunião de grupo”. 
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 Quanto à organização das sessões de trabalho oral, fá-la de um modo 

informal, considerando que é benéfico esse ambiente por pôr “os alunos à-

vontade” e torná-los “mais espontâneos” [anexo 10]. 

 A gravação/audição de aulas dos estagiários é vista como um 

mecanismo de ajuda para reflectir, tal como as leituras de documentos. 

Contudo, parece à formadora que as audições das gravações devem ser 

conduzidas. “Se houver uma pista, algo de relevante na aula que foi gravada se 

houver uma pista na busca do pormenor [...] eles ouvem com motivação [...] 

canalizando a atenção [...] pode ser muito útil tanto ao nível da metodologia 

como da língua” [anexo 10]. 

Os textos “enriquecem a reflexão” e os estagiários deste ano (2001/02) 

sentiam-se melhor quando tinham um documento de suporte para a reflexão 

escrita. Por vezes era necessário fazer adaptações temporais entre os textos 

lidos e os acontecimentos da aula e mesmo assim “houve algum esforço da 

parte deles pois eles interiorizaram que é importante pensar” [anexo 10]. 

Sobre o questionamento nas sessões de trabalho a cooperante 

menciona que se habituou a colocar aos estagiários uma questão no final das 

aulas que pensa ter sido uma estratégia útil e que gostaria de tornar 

sistemática, pois “pôr a questão naquele momento” acha que “leva a algum 

resultado” [anexo 10]. A professora confessa que fala demais e promete 

esforçar-se por não conduzir tanto os diálogos. A este propósito diz “se calhar 

eu não tenho tempo de espera [...] eu falo demais... eu tenho de pôr as coisas 

de uma forma a levá-los a falarem que eles são capazes”. 

A cooperante aponta  ainda algumas críticas à Prática Pedagógica, 

começando por responsabilizar-se a si própria por não lhe dedicar o tempo 

necessário, pondo uma vez mais a tónica na importância de aprofundar o 

campo teórico. Como ela refere a prática pode melhorar se o cooperante se 

disponibilizar a preparar de uma forma mais baseada em teoria... pode 

melhorar o nível [anexo 10]. Para além disto, considera que há lacunas várias 

que vão desde a dessincronia entre metodologia e prática ao facto de não 

haver precedências nas disciplinas teóricas do curso, o que leva a que os 

alunos lhe cheguem às mãos com problemas que já deveriam estar resolvidos. 

A disparidade ao nível da avaliação das várias variantes é um outro 

aspecto negativo que refere. 
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Quando questionada sobre o impacto da sua participação neste 

projecto de investigação-acção na prática de supervisão, a formadora refere 

que o facto de reconhecer que fala demais foi um excelente impacto, 

acrescentando que isto é um trabalho onde se aprende sempre [...] todas as 

modificações que surgiram servem [...] para melhorar as coisas [anexo 10 - 

Análise vertical da entrevista intermédia].       

 

5.2.8.8  Entrevista Final - Julho de 2003 
 

A Cooperante Anabela teve a percepção que os estagiários de 

2002/2003 com quem trabalhou consideravam úteis as gravações, tanto de 

aulas como de sessões de reflexão. Ouviram-nas e fizeram as reflexões 

escritas com base nelas, e não manifestaram surpresa com a audição das suas 

próprias vozes. Num dos casos “ele até contabilizou alguns erros de que se 

apercebia” [anexo 10] e acrescenta “a gravação também ajuda porque eles 

conseguem detectar [...] que interferências é que havia... em relação [...] à 

solicitação dos miúdos” [anexo 10]. O confronto dos estagiários consigo 

próprios é pois, na opinião da cooperante, visto por eles como algo útil e 

positivo. 

 Sobre o seu desenvolvimento profissional, a professora que se 

considera “uma eterna aprendiz” refere que nesta fase da sua vida valoriza as 

coisas que “não são excessivamente elaboradas” e por isso mesmo não 

incentivou os estagiários a utilizarem uma linguagem especifica da profissão, 

mais hermética e académica. Questiona-se se terá feito bem, pois não sabe 

“até que ponto é que seria adequado puxar, porque eles tinham capacidade 

para isso... puxar para uma reflexão usando um outro tipo de linguagem [...] 

mais rica, mais profunda [...] se calhar mais no âmbito do académico” [anexo 

10]. 

 Quanto à reflexão, a professora afirma ter utilizado os textos para 

leitura, de modo diferente do dos anos anteriores, ou seja, de maneira menos 

directiva, porque os estagiários pareciam ter mais maturidade do que os que os 

precederam. Como a própria refere “por observar a forma de estar deles eu 

não quis forçar [...] pode ter sido um erro [...] mas eu achei que eles teriam uma 

capacidade de abrangência de forma a serem capazes de gerir os assuntos 
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conforme fosse adequado [...] era exigir demais [...] por muito maduros que 

eles sejam” [anexo 10]. E mais adiante acrescenta “achei que funcionaria 

melhor assim... não sei [...] se calhar houve coisas que foram menos 

aprofundadas, questões que não surgiram [...] por causa desse excesso de 

abertura” [anexo 10]. 

 Já no que diz respeito aos tópicos para a reflexão escrita (exprime 

sentimentos, identifica situações problemáticas, apresenta alternativas para as 

resolver, questiona a prática e relaciona a prática com a teoria),  a cooperante 

não tem dúvidas em afirmar que foi uma estratégia que deu resultado e foi 

funcional, para além de os ajudar a organizarem o pensamento. Tal como os 

tópicos, a GARE é vista como útil no processo de supervisão, pois como a 

própria refere “exige bastante mais tempo [...] mas ajuda se as coisas forem 

feitas com tranquilidade e com uma preparação adequada” [anexo 10]. A 

cooperante confessa ter por vezes inseguranças quanto ao que deve 

considerar questionamento da prática, mas reafirma que apesar disso “no geral 

[...] é um documento a usar e é um documento funcional” [anexo 10]. Quando 

questionada sobre o Questionário de Avaliação da Cooperante admite ter sido 

surpreendida pela positiva uma vez que os estagiários marcaram como menos 

positivo dois itens em que acha que funciona pior e que se relacionavam com 

interrupções suas ao discurso deles, “aquela mania de intervir em situações 

onde não é necessário [...] o insistir muito no lado teórico [...] em lugar de ter 

uma outra saída indirecta para os levar à autonomia do discurso” [anexo 10]. 

 Quanto à construção deste questionário (QAC) a professora menciona 

que os estagiários não estavam à espera e eles sentiram-se bem a fazer parte 

do processo... acharam que havia um diálogo não de cima para baixo mas de 

baixo para cima [anexo 10]. 

 Sobre os conteúdos que pensa ter privilegiado nas reuniões de reflexão 

admite que por feitio e defeito começa sempre por qualquer coisa muito 

técnica. Procura começar pelos aspectos positivos e quando aborda os 

negativos tenta “lançar um bocado a questão para ver [...] que tipo de resposta 

é que eles têm” [anexo 10]. E mais adiante insiste “eu tento começar pelo 

técnico e sair um bocadinho para outros âmbitos... mas se consigo ou não não 

sei... mas eu acho que o ponto de partida normalmente é o técnico é qualquer 

coisa que se relacione com o tema da aula” [anexo 10]. 
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Acerca  do questionamento nas aulas, concretamente sobre a 

estratégia da caixa das dúvidas opina que “é algo que pode ser muito útil e que 

não foi devidamente aproveitado... foi experimentado só” [anexo 10]. A 

cooperante considera que é um processo que “obriga [os alunos] a pensar 

sobre as coisas com calma” considerando que o tipo de questões que eles 

colocam “revela que eles pensaram um bocadinho sobre o que iam escrever e 

[...] isso é importante” [anexo 10]. A professora pensa que os alunos “têm 

alguma relutância, alguma vergonha, algum medo de pôr questões de forma 

aberta” por essa razão talvez não seja adequado identificarem as questões. A 

Anabela confessa que se apercebeu recentemente que “eles põem questões 

[...] só que não é de uma forma aberta não é directamente” e para além disso 

“as questões pertinentes não partem só de bons alunos” [anexo 10]. 

 A propósito do questionamento dos estagiários de 2002/03, refere que 

“eles tinham uma forma um pouco indirecta de questionar as coisas [...] o pôr 

perguntas muito... muito directas não fazia parte do quotidiano deles” [anexo 

10]. 

 A evolução dos estagiários é considerada pela formadora a dois níveis: 

a) por um lado a evolução do desempenho de um modo global 

b) por outro a evolução no questionamento. 

Quanto à primeira, a cooperante admite sem rodeios que eles evoluíram, 

embora sempre tivessem tido muito à-vontade. No entanto, nota-se no 

crescimento deles que a partir de determinada altura deixaram de ter “as coisas 

muito centradas no seu desempenho e basearam toda a actuação no tipo de 

feedback que os alunos lhes dão” [anexo 10]. 

 Também evoluíram em termos de questionamento, pois procuravam “pôr 

em causa ou de alguma forma justificar opções” [anexo 10] como podemos 

constatar nas reflexões escritas e no preenchimento das GAREs pela 

formadora. 

 A relação interpessoal é considerada agradável, existindo “uma 

dualidade” de situações, uma vez que havia momentos em que a cooperante 

“os via como filhos”, outras em que se “sentia a conversar com amigos” [anexo 

10]. 

O estilo de supervisão não foi directivo “porque também não foi 

necessário”. 
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A participação no projecto é percepcionada de modo positivo, uma vez 

que “foi um trabalho feito com algum prazer” embora pudesse ter-se dedicado 

mais a ele se tivesse mais tempo. A cooperante confessa que não preparou 

“algumas reflexões como devia [...] podia ter feito as coisas diferentes e 

melhores” e continua a considerar que orientar estagiários “é um trabalho 
aliciante” e que “o rótulo de cooperante continua a ser significativo”. 

Comparando o trabalho realizado, no que respeita o tamanho do grupo, 

menciona o facto de com menos pessoas ter havido menos dispersão, mas 

também menos enriquecimento. Como a própria sublinha “é mais rico o 

trabalho a quatro... é mais objectivo o trabalho a dois”. 

Diz não ter sentido quaisquer constrangimentos por participar neste 

estudo e enfatiza uma vez mais que lhe “deu muito prazer” e que o fez  “a 

gostar do que estava a fazer” [anexo 10].   

 No quadro 16 apresenta-se uma perspectiva das opiniões dos 

estagiários (2001/02 e 2002/03) e da cooperante Anabela relativamente à 

reflexão: 
 
          Estagiários e Cooperante 

 
Indicadores 

Est.  F Est.  FP Est.  O Est.  L Est.  D Coop. A
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 
Aceitação de  
Mecanismos de Ajuda 

x  x  x  
 x  x  

 x  
 

 
Valorização da Reflexão 

x 
  x  x  x  x  

 x  
 

Sobrevalorização da 
Reflexão oral 
 

x  x  x    
*  x  

 x 

 
Evolução na Reflexão 
 

x  x  
 x  x  x  

 x  
 

 

Quadro 16 - Síntese de regularidades sobre a reflexão encontradas na análise das entrevistas 

aos estagiários e à cooperante Anabela - 2001/03 

*O estagiário L não especifica nada relativamente à reflexão oral. 

 

Fazendo a leitura deste quadro verifica-se que existe coincidência de 

opiniões entre a cooperante Anabela e os estagiários no que diz respeito à 

aceitação de mecanismos de ajuda, à valorização da reflexão e à evolução nos 

procedimentos reflexivos. Quanto ao indicador sobrevalorização da reflexão 

oral, apenas três estagiários respondem afirmativamente, não sendo essa a 
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posição da cooperante nem do estagiário Daniel que consideram a escrita tão 

importante como a oral. No discurso do estagiário Luís não é possível perceber 

se valoriza uma mais que a outra, sendo certo que considera ambas muito 

importantes para o seu desenvolvimento profissional.  
 

5.2.9  Perfil da Cooperante Anabela 

 
5.2.9.1 A formadora e o “eu” em desenvolvimento 

 

 A cooperante Anabela é formadora há catorze anos. É licenciada em 

Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa e realizou o estágio clássico 

em 1977/1978. 

 As razões que a levaram a aceitar ser cooperante foram várias, “mas a 

principal foi uma lufada de ar fresco que entra... no trabalho” [entrevista de 

Outubro de 2000]. 

 O seu desenvolvimento profissional parece ser uma preocupação 

constante, auto criticando-se com frequência por não realizar todas as 

actividades que gostaria de pôr em prática nesse sentido. As trocas 

experienciais com os estagiários são, em sua opinião, um valioso contributo 

para esse desenvolvimento [Outubro de 2000]. Também o percurso de vida 

pessoal influencia o desenvolvimento profissional, contribuindo com aspectos 

de carácter muito prático [entrevista de Julho de 2002]. 

 Vendo-se a si própria como formadora e aprendiz em simultâneo, não 

tem negligenciado a formação contínua que orienta para a Supervisão. Nesse 

sentido, realizou duas acções do Foco nessa área e iniciou um CESE em 

Orientação Pedagógica que não concluiu por razões de ordem pessoal. 

 Questionada em Outubro de 2000 acerca do modo como organizava as 

sessões de trabalho com os estagiários, referiu que o fazia de uma forma 

interactiva e informal mas que gostaria de experimentar fazê-lo de modo 

diferente uma vez que, eles põem poucas questões e se alterasse a 

organização talvez pudesse contribuir para a emergência de mais perguntas. A 

cooperante parece assim identificar um aspecto da sua prática de supervisão 

em que poderá melhorar. 
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 Com efeito, em Julho de 2002 confessa que fala demais, que talvez não 

dê tempo de espera aos estagiários e compromete-se perante si própria a 

alterar esta situação. 

 No início do ano lectivo 2001/2002 foi confrontada com a audição de 

uma das suas reuniões de trabalho com os estagiários e reagiu através de um 

curto questionário (anexo 11). Nessa altura considerou que foi ela que fez a 

maior parte das perguntas, embora duas estagiárias tivessem colocado 

algumas, mas estas foram principalmente respondentes; a cooperante iniciou 

os tópicos e teve o papel mais relevante no diálogo. Reconheceu então que 

“gostaria de evitar o excesso de controlo das reflexões evitando as questões do 

âmbito da confirmação” [Dezembro de 2001]. 

 Também o Questionário de Avaliação da Cooperante [2002/2003] 

preenchido pelos seus estagiários, aponta as interrupções da formadora como 

o aspecto menos positivo, ponto de vista com o qual ela se encontra 

inteiramente de acordo. Nos restantes pontos do questionário os estagiários 

avaliaram-na de forma bastante positiva. 

 A  Anabela assegura que a sua participação neste projecto teve impacto 

na prática de supervisão, pois obrigou-a a confrontar-se com o exagero do seu 

tempo de discurso. Para além disso, permitiu-lhe pôr em prática algumas 

experiências diferentes, o que realizou com prazer e sem qualquer 

constrangimento, a não ser a falta de tempo para fazer mais e melhor. O ano 

lectivo de 2002/2003 é percepcionado com mais rigor em termos do trabalho de 

equipa com a colega e a investigadora. 

 A cooperante considera-se colaborativa porque não precisa de ser 

directiva [entrevista de Julho de 2003], deixando perceber que, caso lhe pareça 

conveniente assumir uma atitude mais rígida o fará, tendo mesmo procedido de 

modo diferente com os estagiários de 2002/03 e 2001/02 no que respeita as 

indicações para leitura dos textos em casa.  

 
5.2.9.2  A formadora e “os outros” (estagiários) em desenvolvimento 

 
 Esta cooperante considera que formar é transformar alunos em 

professores, através de uma componente didáctica e outra humana [entrevista 

de Julho de 2002]. Neste processo de transformação de que é co-responsável 
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sente-se em frente dos seus formandos e não hierarquicamente acima, o que a 

leva a entender o processo como uma troca [entrevista de Outubro de 2000]. A 

cooperante preocupa-se, no decorrer da formação, em apontar primeiro os 

aspectos positivos e só depois referir os negativos. 

 Em Outubro de 2000 refere que os estagiários lhe entregam  reflexões  

escritas com antecedência, mas que são muito genéricas. 

 Os textos para leituras em casa foram, em 2002, sentidos pelos 

estagiários como documentos enriquecedores e quase indispensáveis ao 

processo de  escrita e talvez por isso eles elaborassem os textos com prazer 

[Julho de 2002]. Em Julho de 2003 admitiu que tinha deixado as leituras mais 

ao critério dos estagiários, por os considerar com mais maturidade que os 
anteriores, mas não tem segurança suficiente para afirmar que tenha sido uma 

boa estratégia. 

 Acerca do processo de observação, a falta de rigor que os estagiários 

manifestam [Outubro de 2000] parece manter-se, pelo menos até Julho de 

2002, na opinião da cooperante. 

 Esta formadora tem no início da sua participação neste projecto, a 

percepção de que os estagiários não fazem perguntas [Outubro de 2000] 

contudo, no final [Julho de 2003] reconhece que eles fazem algumas, ainda 

que por vezes indirectas. 

 Nesta altura, referindo-se ao QAC, menciona que os estagiários se 

sentiram bem a participar na construção do questionário, pois reconheceram 

que lhes era dada importância no processo da Prática Pedagógica. 

 A relação interpessoal entre a formadora e os formandos é considerada 

agradável por todos, embora uma das estagiárias de 2001/2002 admita que no 

início havia algum cuidado para não dizerem a primeira coisa que lhes ocorria, 

no entanto após estabelecida uma relação de confiança entre as pessoas, essa 

preocupação desapareceu [Estagiária Filipa – 2001/2002]. 

 Os estagiários de 2002/2003 vêem a cooperante como alguém que 

gosta de conversar muito cooperativa e com uma mentalidade aberta às 

opiniões dos estagiários. Como o Daniel afirma, por vezes deixava-se levar 

pelo entusiasmo da conversa mas nunca houve aquela dificuldade de os 

estagiários ficarem sem a palavra [entrevista ao estagiário Daniel 2002/2003]. 
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5.2.9.3  A formadora, a reflexão e o questionamento 

 
 Em 2000, começa por afirmar que lhe deu muito que pensar o facto de 

eles não fazerem perguntas, nem os estagiários nem os alunos do 2º ciclo. Em 

Julho de 2002, esta professora refere que se habituou a colocar uma questão 

aos estagiários no fim de uma aula observada e que a estratégia lhe parece 

útil. Para além disso, utilizou os textos propostos para leitura de modo 

sistemático tendo-os considerado úteis para todos os intervenientes. 

 A caixa das dúvidas dos alunos do 2º ciclo foi outra experiência que fez, 

mas não considera que a tenha feito da forma mais eficaz. 

 A reflexão tanto escrita como oral é valorizada pela formadora, 

entendendo que sem ela o processo fica inacabado. Por esta razão também a 

GARE é um instrumento valioso, embora consumidor de tempo. A professora 

distribui tópicos orientadores da escrita aos seus formandos e não tem dúvidas 

de que é uma estratégia que os ajuda a organizarem o pensamento. 

 Acerca dos conteúdos que diz privilegiar na reflexão, entende que 

começa sempre por qualquer coisa muito técnica por uma questão de feitio. 

 Também a gravação/audição das aulas dos estagiários é percepcionada 

como um bom mecanismo de ajuda para reflectir. 

 As reuniões de reflexão desta cooperante são, desde o início, 

organizadas de modo interactivo, ou seja, embora inicie e termine as sessões, 

vai entretanto colocando perguntas e esperando que os estagiários respondam 

num ambiente de informalidade, como o caracteriza. 

 A Anabela considera que os seus estagiários evoluíram nos 

procedimentos reflexivos, sobretudo os de 2002/2003, o que se projectou numa 

melhoria dos seus desempenhos em sala de aula e também na própria forma 

de questionar. 

 
5.2.9.4  O nosso olhar sobre o contexto 

  

A Anabela organiza as sessões de trabalho com os estagiários em 

diálogo baseado nas reflexões escritas por eles. Já procedia deste modo 

quando foi entrevistada em Outubro de 2000 e continuou a fazê-lo ao longo da 

sua participação neste estudo. Tais diálogos são caracterizados por um 
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ambiente de informalidade. É possível constatar que assim acontece em todas 

as gravações analisadas [vídeo e áudio]. 

 Na verdade, trata-se de uma convicção da professora acerca da eficácia 

das conversas amigáveis, como lhe chama. Por vezes, questiona-se se não 

haverá outra forma de estruturação das reuniões que contribua para um melhor 

desenvolvimento profissional deles, estando tal questionamento relacionado 

com a personalidade inquieta e perfeccionista de alguém que constantemente 

chama à sua responsabilidade os efeitos de acções menos conseguidas. 

 Quando confrontada com as gravações de algumas reuniões entre si e 

os alunos-estagiários, imediatamente percebeu que dominava o discurso e 

muitas das suas perguntas eram de nível cognitivo baixo. 

 A atitude de aprendizagem permanente, que diz ter e se torna evidente 

para nós através da sua participação neste projecto, está em consonância com 

o desejo de alteração da sua prática discursiva, nomeadamente ao nível da 

quantidade e das categorias das perguntas. 

 Pela interpretação dos resultados das interacções confirma-se que 

aconteceram algumas modificações no seu discurso. 

 Com efeito, se no que concerne a quantidade, os números não nos 

apresentam tantas evidências, no que diz respeito às perguntas, tanto de 
estagiários como da cooperante, verificam-se mudanças significativas. Como 

era seu desejo, a professora aumentou a quantidade de perguntas de 

interpretação, atingiu por vezes o nível de avaliação e motivou os estagiários 

a colocarem as suas próprias questões que atingem também o nível de 

interpretação. 

 Parece-nos ter havido um trabalho sistemático nesse sentido, 

documentado pela preocupação recorrente acerca do tópico – perguntas. 

 Na verdade, trata-se de um tópico que esteve presente nos discursos da 

formadora desde 2000, altura em que tomou consciência da sua importância. 

Os grupos de estágio dos três anos em que participou nesta investigação foram 

por ela envolvidos em leituras e debates sobre o assunto [transcrições de 

extractos das reuniões]. Não se ficou no entanto pela discussão do tema, e a 

liderança de algumas sessões de trabalho pelos estagiários, bem como a 

utilização de estratégias nas aulas [caixa das dúvidas; questionário aos alunos] 

materializam essas preocupações. 
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 A cooperante manifesta deste modo adesão incondicional às propostas 

que foram emergindo ao longo do estudo, perspectivando o seu 

desenvolvimento profissional e o dos seus estagiários em simultâneo e dando 

prova de alguma flexibilidade de espírito. 

 A evolução dos estagiários na interacção de sala de aula, no que 

concerne o tipo de perguntas feitas aos alunos do 2º ciclo, parece poder 

confirmar-se em três, do conjunto de cinco (2001/02;2002/03). 

 Com efeito, de acordo com a análise das perguntas nas aulas dos 

estagiários, atinge-se neste grupo o nível de pensamento convergente e 

melhoram-se os tempos de espera pela resposta. Tais alterações devem-se 

sobretudo à persistência e motivação da formadora para este trabalho. 

 Também o acompanhamento que a cooperante fez dos documentos 

pessoais dos estagiários, bem como o feedback que lhes era dado de modo 

sistemático nas reuniões de trabalho, feedback esse que foi progressivamente 

mais estruturado através do preenchimento das GAREs, permitiram que se 

registasse evolução nos procedimentos reflexivos escritos da maior parte dos 

estagiários que realizaram a Prática Pedagógica com esta cooperante ao longo 

dos três anos. De um conjunto de oito, seis atingiram o nível de interpretação 

nos documentos, sendo os restantes dois do ano de 2000/2001. 

 A cooperante reconhece a evolução na escrita porque acompanhou 

regularmente este trabalho como se confirma através das grelhas de análise e 

das questões para debater com eles anotadas à margem dos próprios textos. 

 A valorização da teoria no processo formativo é uma das crenças desta 

professora. Acredita que, através do aprofundamento da teoria, a prática se 

torna mais rigorosa e eficaz. 

 Rigor e técnica são dois conceitos com os quais se identifica. Admite-se, 

pois, que os estagiários da cooperante Anabela considerados globalmente, 

parecem ter evoluído nos três níveis estudados: 

a) competência de questionamento oral 

b) competência reflexiva escrita 

c) interacção pedagógica. 

No entanto, quando considerados individualmente, estas competências 

são operacionalizadas de modo diferente em cada um deles, sendo mais 

evidentes no ano lectivo de 2002/2003. 
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 A análise dos resultados permite-nos também inferir que a formadora 

sabe comunicar, sabe prestar atenção e mesmo ouvir, manifestando abertura 

de espírito sem perder de vista os aspectos técnicos essenciais e o rigor na 

profissão. 

 Estas características, essenciais a uma supervisora colaborativa que 

reconhecemos mais nas atitudes do que no discurso, são confirmadas pela 

presença da modalidade nas suas palavras que aponta para uma dualidade 

semântica a acentuar o lado suavizador dos significados [quadro da 

modalidade] quando comparado com o assertivo. 

 O quadro que a seguir se apresenta documenta a existência de algumas 

convergências entre o que é dito e feito por esta formadora, no que respeita os 

conceitos organizadores do nosso estudo.   

 
Cooperante A 

Conceitos 
Organizadores 

 
Opiniões 

(O que é dito) 

 
Actividades 

(O que é feito) 

Reflexão “eu acho que deu [...] 

resultado [tópicos para 

organizar a reflexão] foi 

funcional 

“acho que eles tiveram 

presentes os itens... não 

tenho dúvida... acho que 

ajudou muito” 

“... houve digamos o 

tratamento das reflexões 

uma a uma [com o 

preenchimento da GARE” 

“ é como tudo... as coisa 

têm que de facto estar 

preparadas e organizadas... 

que ajuda eu acho que 

sim... er... a grelha ajuda” 

“eu acho que eles 

consideram aquilo útil [a 

gravação de aulas e 

• Leitura das narrativas 

dos estagiários 

• Preenchimento das 

GARES (feedback) 

• Gravação de sessões 

de trabalho oral com os 

estagiários 

• Distribuição de tópicos 

orientadores da 

reflexão 
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reflexões orais] e positivo, 

não puseram qualquer 

questão [...]eu acho que 

eles aceitaram como sendo 

positivo” [Julho 2003]. 

 

 

 

 

 

 

Questionamento  
 

 

 

 

“eu acho que a estratégia 

da caixa das dúvidas é algo 

que pode ser muito útil e 

que não foi devidamente 

aproveitado... foi 

experimentado só[...] eu 

acho que os alunos [...] 

obriga-os a pensar sobre as 

coisas com calma [...]eu 

acho que o tipo de questões 

que eles põem [...]revela 

que eles pensaram um 

bocadinho sobre o que iam 

escrever” 

“isto é uma descoberta 

recente da minha parte, eu 

apercebi-me que eles põem 

questões” 

“agora no caso concreto dos 

alunos estagiários [...] eles 

tinham uma forma um 

pouco indirecta de 

questionar as coisas” 

“em termos de 

questionamento eles 

questionava-se mas a seu 

jeito” 

“eu acho que evoluíram 

sempre numa ânsia de 

querer pôr em causa ou de 

alguma forma justificar 

• Leitura de textos 

• Caixa das dúvidas nas 

aulas 

• Questionário aos alunos 

do 2º ciclo sobre a caixa 

das dúvidas 
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opções” 

[Julho de 2003] 

“ um bom estagiário se tiver 

um bom documento de 

leitura para relacionar com 

determinado trabalho 

prático ele enriquece a 

reflexão” 

[Julho de 2002] 

“os textos pareceram-me 

adequados, pareceram-me 

variados [Julho de 2002] 

Desenvolvimento 
Profissional 

“eu não estou aqui só para 

ensinar a aprender eu 

também estou a aprender” 

[2002] 

“ eu dou-lhes aquilo que a 

experiência forneceu ao 

longo dos anos mas eles 

também me dão muita 

coisa” [Outubro de 2000] 

“eu considero-me uma 

eterna aprendiz” [Julho de 

2003] 

“ surpreendeu-me pela 

positiva a análise que eles 

fizeram da minha forma de 

estar [...] as pessoas têm 

lucidez suficiente para saber 

que erram neste ponto ou 

naquele...” [Julho de 2003] 

“tenho impressão que sim 

[falei com eles sobre o 

QAC]. 

• Participação neste 

estudo 

• Trabalho de equipa 

• Frequência de acções 

de supervisão 

• Leitura de textos 

• Aceitação do QAC 

• Confronto com os 

resultados do QAC 

 
Quadro 17 - Convergências entre o discurso da cooperante Anabela e as actividades 

desenvolvidas 
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Com a finalidade de caracterizar de modo mais rigoroso o perfil 

discursivo da cooperante, fez-se a análise da presença de modalidade, da qual 

se apresenta um exemplo. 

 

Modalidade Intervenções da Cooperante Anabela (exemplos) 

Epistémica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - "se calhar faz sentido o D. fazer um apanhado... " 

2 - "porque eu estou inteiramente de acordo com os argumentos 

que ele apresenta" 

3 - "... e que provocaram exactamente essa sensação de falta de 

tempo" 

4 - "não é rígido obviamente... er... eu também poderia ter visto 

no plano que se calhar fazia sentido prolongar uma aula" 

5 - "ele diz que pura e simplesmente não aconteceu" 

6 - "mas isto pode acontecer por causas várias" 

7 - "o que é que se pode fazer no momento? Ele diz que na altura 

não encontrou alternativa" 

8 - "pois eles são completamente... díspares" 

9 - "pois, pode até ser, se calhar é um simples detalhe" 

10 - "podem ser omitidas ou não" 

11 - "portanto pura e simplesmente omitiram coisas que se calhar 

não são tão importantes assim" 

12 - "eu no comentário que fiz aqui foi exactamente isso... " 

13 - "obviamente há sempre adaptações... " 

14 - "se calhar excessivamente colaborativa em termos 

materiais..." 

15 - "a professora que eles tinham o ano passado tinha uma 

personalidade completamente diferente da minha"  

16 - "aquilo que habitualmente é feito como correcto" 

17 - "quer dizer, só pontualmente... mas assim de uma forma 

sistemática não" 

18 - "... porque deu tempo para pensar vai gradualmente 

melhorando... curiosamente o L. estava a falar no reforço 

positivo"  

19 - "... vocês se calhar não prestaram atenção inclusivamente... "

20 - "o que é extremamente difícil de... levar, levá-los "straight to 

the point" 
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21 - "acho que vamos tentar de facto mudar aqui, um pouco a 

atitude, sem medo de ser excessivamente... drástico" 

22 - "o trabalho pode ser sempre melhorado"   

Deôntica 23 - "... tinham que ler o texto, tinham que comparar dois tipos de 

carnaval e preencher uma tabela" 

24 - "nós não... temos que nos regular pelo programa" 

25 - "o que é que o professor deve fazer? 

26 - "o número de vocábulos que eles tiveram que interiorizar 

nessa aula foram 12" 

27 - "acho que é algo que as pessoas devem saber fazer" 

28 - "... tem que ser feito com algum cuidado" 

29 - "eu deveria dizer assim, temos que ser firmes e temos que 

ser compreensivos e ponto final mas isto na prática não é bem 

assim não é? 

30 - "eles têm que sentir [...] não gosto nada de ir por essa via [...] 

mas dá-me a sensação que eles têm que ter algum medo..." 

31 - "ponho um bocadinho em causa se eles se preocupam como 

deve ser" 

32 - "temos de experimentar, porque esse tipo de estratégias [...] 

teve outras características que não interessa agora mencionar" 

33 - "então tenho de concluir que foi por... situação espontânea e 

aconteceu porque sim".   

 

Quadro 18 - Presença da modalidade no discurso da Anabela  

 

 A análise do discurso da cooperante Anabela na sessão de 31.01.03 

com o intuito de confirmar ou infirmar resultados anteriores acerca da presença 

da modalidade, leva-nos a uma consolidação do que anteriormente 

verificámos. Existe uma predominância de advérbios em mente, muitos dos 

quais anunciam um conhecimento seguro dos acontecimentos por parte do 

emissor (exemplos 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20 e 21). 

 Com efeito, os sentidos emergentes destes enunciados parecem não 

oferecer dúvidas a qualquer interlocutor, devido à carga semântica com que 

são produzidas. 
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 Tal não acontece nos exemplos 1, 4, 9, 11 e 19, em que a modalidade 

aponta para o levantamento de hipóteses sobre as ocorrências da sala de aula 

que se encontram em discussão. 

 Os advérbios dos exemplos 16, 17 e 18 exprimem uma possibilidade de 

orientação concreta e no caso do enunciado 18 o advérbio curiosamente ilustra 

a modalidade apreciativa. 

 Também os verbos modais utilizados apontam no mesmo sentido 

(exemplos 6, 7, 9, 10 e 22) admitindo-se um leque variado de possibilidades 

que vão desde um registo factual (exemplo 6 - pode acontecer por causas 

várias), a um questionamento em voz alta (exemplo 7 - o que é que se pode 

fazer no momento?), com o intuito de provocar uma reflexão orientada para a 

acção. 

 Voltamos a encontrar nesta sessão de trabalho, maior número de 

exemplos de modalidade epistémica (vinte e dois) e menor número de 

modalidade deôntica (onze), confirmando-se uma presença mais atenuada 

desta. Neste caso, os exemplos localizados apresentam um predomínio do 

verbo ter de / que (exemplos 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 e 33) registando-se 

apenas três situações com o verbo dever (exemplos 25,27 e 29). 

 A obrigação expressa nestes enunciados é dirigida aos alunos do 2º 

ciclo (exemplos 23, 26, 30 e 31) ou aos professores que se encontram a 

reflectir (cooperante e estagiários), sendo aqui visível a inclusão da formadora 

nos problemas de todos, pela utilização da primeira pessoa do plural (exemplos 

24 e 32) ou mesmo da primeira pessoa do singular (exemplos 29, 31 e 33). 

 Não encontramos nestes exemplos (do 1 ao 33) um questionamento 

explícito a não ser em dois (exemplos 7 e 25). No entanto, o levantamento de 

hipóteses funciona como questionamento implícito, num discurso caracterizado 

por uma dualidade semântica que parece acentuar o lado suavizador das 

palavras. A formadora parece pois oscilar entre um discurso assertivo e um 

discurso suavizador, com uma incidência mais marcada neste último 
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5.3  O CASO DA PROFESSORA COOPERANTE DORA E RESPECTIVOS 
ESTAGIÁRIOS 

 

5.3.1 Os processos discursivos nas aulas dos Estagiários – As perguntas 

 
Analisámos algumas aulas  dos seis estagiários da cooperante Dora e 

seguimos os mesmos procedimentos que no caso anterior. Embora também 

aqui as perguntas sejam maioritariamente de baixo nível cognitivo, é possível 

contabilizar algumas de pensamento convergente. O quadro 19 dá-nos essa 

perspectiva. 

Estagiário/Data 
Categoria das 

Perguntas 
Número por 
Categoria 

Total das 
Perguntas 

L. Abril.02 

 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

0 

3 

3 

5 

0 

 

 

11 

L. Maio.02 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

2 

3 

1 

3 

0 

 

 

9 

 

 

P.Jan.02 

 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

0 

0 

0 

5 

0 

5 

P. Abril. 02 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

2 

0 

0 

8 

0 

10 

S. Dez.01 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

0 

0 

12 

0 

0 

12 
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S. Abril.02 

 
Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

 
1 

1 

1 

11 

0 

 

 

14 

 

L.C. Jan.03 

 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

0 

0 

3 

3 

0 

6 

 

 

L.C. Abril 02 

Retórica 

Rotina 

Memória  

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

2 

1 

1 

8 

0 

 

12 

 

 

A. Jan.03 

 

 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

 

2 

0 

6 

2 

0 

 

 

 

10 

 

A. Abril 03 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

0 

0 

0 

5 

0 

 

 

5 

 

X. Fev.03 

 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

0 

0 

0 

4 

0 

4 

 

X. Abril 03 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens.Convergente  

Pens. Divergente 

1 

0 

1 

8 

0 

10 

 

Quadro 19 - Síntese de perguntas feitas nas aulas pelos estagiários da cooperante Dora 
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Comparando as perguntas feitas pelo estagiário Leandro (2001/2002) nos dois 

momentos, constatamos que há uma distribuição por várias categorias, bem 

como dos tempos de espera pelas respostas dos alunos, considerados 

adequados (Dillon, 1983 e Rowe, 1969), ou seja, entre três e cinco segundos 

[anexo 6]. Verifica-se, também, que os tempos de espera de dois segundos 

correspondem, neste caso, a perguntas de rotina e de memória. Este facto 

leva-nos a admitir que este estagiário tem alguma consciência da necessidade 

de esperar mais tempo pelas reacções dos alunos, quando considera que  as 

perguntas exigem respostas mais elaboradas, como parece ser o caso da 

pergunta quem é que  quer fazer um pequeno resumo da história ( Abril, 2002,7 

segundos). 

No estagiário Pedro (2001/2002) encontrámos, no primeiro extracto, cinco 

perguntas de pensamento convergente, sendo os tempos maioritariamente de 

dois segundos e apenas numa das perguntas se espera três segundos; no 

segundo momento, são oito perguntas de pensamento convergente e duas de 

retórica. Os tempos de espera pelas respostas situam-se entre dois e seis 

segundos, notando-se um aumento de silêncios por parte do professor, não 

podendo contudo associá-lo ao grau de dificuldade das perguntas produzidas 

dada a sua diversidade, como se constata no extracto que se segue: 
Pedro         2001/02            Abril 2002 

Prof.: Now let’s correct the exercise ok? [o professor repete] Tiago, now pay attention 

[os alunos lêem as respostas] 

Prof.: one more example 

Aluno: isto é uma pergunta não é? 

Prof.: é é, ok is this correct? [dois segundos] 

Alunos: no… no 

Prof.: no? Why? [seis segundos] Andreia, is this correct? (P. convergente) 

Aluna: no 

Prof.: because? [dois segundos] 

Aluna: because… 

Prof.: André André [dois segundos] what´s wrong here? [três segundos] (p. 
convergente) 

Alunos: it’s a question 

Prof.: yes, it’s a question… it’s André… why is this wrong? What’s wrong in here? 

[quatro segundos] (p. convergente) 
Alunos: ah! O que é que está mal? 

Prof.: yes… say it… say it…  
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Aluno: at eight 

Prof.: yes, it’s wrong because ? [quatro segundos] 

Aluno: porque está lá um a 

Prof.: because? Vanessa? [três segundos] 

Aluna: ? 

Prof.: instead of eight we have to put what? [quatro segundos] (p. convergente) 

Aluno: eat 

Prof.: yes, eat… ok Gonçalo, the verb’s theme ok? It’s always did + subject + the verb’s 

theme…  o verbo… what? I can’t hear you… yes… you can come. Gonçalo, 

understood? 

Aluno: o radical 
Prof.: o radical ok. 

 Sobre o estagiário Sérgio, há a referir que em Dezembro (2001) fez um 

total de doze perguntas de memória cujos tempos de espera variam entre um e 

cinco segundos. No entanto, no segundo extracto encontrámos em catorze 

perguntas, uma de memória, uma de rotina e uma de retórica, sendo as 

restantes de pensamento convergente. Os tempos situam-se  entre dois e sete 

segundos mas não há relação entre eles e o grau de dificuldade da pergunta, 

como podemos ver a seguir: 
Estagiário Sérgio   2001/02             Dezembro 2002 

Prof: May I have your attention please? Yes? Ok. Do you know what this word 

means? Rugby? Fingers up [sete segundos] (memória) 

Aluno:  é um jogo 

Prof: do you know how to play rugby? [dois segundos] (p. convergente) 

Alunos: yes 

Prof: how do you play rugby? [três segundos] (p. convergente) 

Aluno: yes …  

Prof: do you think it is? Ok … we’re going to see if rugby is or isn’t a violent sport … I 

want you to open your student’s book on page 34 and see what happened to Mickey. 

Are you ready? Your book please (rotina) 
  [ … ]  

Prof: these are verbs in the simple past [o professor escreve no quadro] are these 

regular or irregular verbs? [três segundos] (p. convergente) 

Aluno: irregular  

Prof: irregular … why? Ok … this is which verb is this? [um segundo] Is the verb to 

[um segundo]  

Aluno: dream 

Prof: to dream very good … this? [dois segundos] 

Aluno: to go 
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Prof: the verb to go … and this … broke? [dois segundos] 

Aluno: break 

Prof: to break … ok … these are irregular verbs … why? What’s the difference 

between regular and irregular verbs? [seis segundos] Yes? For example … Ok change 

this to the simple past 

Aluno: [inaudível] 

Prof:  Simple past … played … ok … what’s the difference between this verb and this 

verb? [o professor aponta para as palavras que estão escritas no quadro] [dois 

segundos] (p. convergente) 

Aluno: aquele é um verbo regular e aquele é irregular  

Prof: what’s the difference? [dois segundos] 

Aluno: ? 

Prof: in this … we add something to the verb … we add something to this word … 

Pedro? [quatro segundos] 

Aluno: acrescentamos o ed 
Prof:  very good … in the regular verbs we add ed and in the irregular verbs we don’t add ed 

it’s a different form  

A estagiária Lucinda (2002/2003) produz, em Janeiro, só perguntas de 

memória e de pensamento convergente, não ultrapassando os dois segundos 

de espera. Contudo, em Abril os tempos aumentam para três, quatro e cinco 

segundos, embora as perguntas continuem de baixo nível cognitivo (uma de 

memória e oito de pensamento convergente). 

Quanto à estagiária Ana, se no extracto de Janeiro elabora perguntas de 

memória, de retórica e de pensamento convergente, utilizando um a quatro 

segundos de espera, em final de Abril contabilizamos cinco perguntas de  

pensamento convergente. Os silêncios da professora não nos parecem ser 

significativos, uma vez que a grande maioria é de um e dois segundos [anexo 

6]. 

Finalmente, a estagiária Alexandra (2002/2003) utiliza em Fevereiro 

perguntas de pensamento convergente, cujos tempos de espera se situam 

entre os dois e os quatro segundos. Em Abril faz perguntas de baixo nível 

cognitivo (PC e M) e de retórica, com tempos de espera de um a vinte 

segundos. No entanto, os vinte e os oito segundos que espera resultam de 

problemas de comportamento que se verificaram na aula e que deram origem a 

interrupções várias por parte da professora, como se pode verificar na 

transcrição que se segue: 
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Estagiária Alexandra    2002/03        Abril 2003 

Prof: Rafael ... schiu ... schiu ... ó Rafael escreve what´s the time Rafael say it first ... 

let’s listen [oito segundos] 

Aluno:  It’s ten past eleven 

Prof: Correct, it’s ten past eleven ... ten past eleven it’s ten past eleven faz lá isso 

como deve ser 

What’s the time Emanuel? Listen ... ó João ... estou aqui estou-te a pedir a caderneta 

[vinte segundos] e depois? Ó Ricardo! Ana! Bruno! 

Aluno: it’s ...  

Prof: it’s quê ... it’s quarter to eight 

Aluno: ó stôra é preciso por it’s?  

Prof: Yes, it’s correct ... it’s better ... it’s better ... so you get used ... ye ... you can put 

it ... sit down ... thank you very good 

[os alunos vão ao quadro escrever frases] 

Prof: number 5 ... oiçam ...what’s the time João P. say it first [dois segundos] 

Aluno: half past four 

Prof: half past four ... put it’s ... put it’s ... so you get used. What’s the time 

Barbara?[um segundo] 

Aluna: twenty past four  

Prof: It’s twenty past four ... number 6 Debora? [oito segundos] Emanuel e Daniela 

always the same ... schiu... schiu ... 

Aluna: five to three 

Prof: Ricardo, number 7 ... what’s the time Ricardo? [dois segundos]  

Aluno: ten to five 

Prof: ten to five? 

Aluno: ten to six 

Prof:  Ok ...ten to six yes, you may go ... next ok, number 8, what’s the time? [dois 

segundos] 

Aluno: [inaudível] 

Prof: no it isn’t ... what’s the time? It’s ... the minutes come first ... say the minutes 

before ... say it 

Aluno: quarter to  

Prof: past 

Aluno:  ten  

Prof: it’s quarter past ten ... vocês ainda não pararam um bocadinho a aula toda 

 [mais tarde] 

 on Tuesday at 3 o’ clock 6 B has an English class ... What did I say? [dois segundos]    

Alunos: nas terças – feiras às 3 temos inglês   

Prof: We are going to learn the days of the week, what´s this? [dois segundos]   

Aluno:  dias da semana 
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Prof:  os dias da semana very good. Listen be quiet! Be quiet all of you ... you are 

going to listen the names of the days of the week and you are going to repeat ok? 

Listen ... and then repeat ok? 

[os alunos ouvem o gravador e repetem] 

Prof: Ok [ ... ] listen Monday ... repeat after me all of you [os alunos repetem] 

Neste conjunto de estagiários da cooperante Dora pode dizer-se que a 

leitura dos textos sobre questionamento e a discussão sobre eles parece ter 

interferido nalgumas aulas, embora de modo diferente de estagiário para 

estagiário. 

O estagiário Leandro (2001/2002) parece-nos ser o que demonstra 

maior consciencialização, quer da necessidade de elaborar perguntas de vários 

níveis, quer de esperar mais tempo pelas respostas dos alunos. 

O estagiário Pedro (2001/2002) evidencia alguma melhoria nos tempos 

de espera, enquanto que no estagiário Sérgio é notória a evolução no que 

respeita ao nível das perguntas elaboradas que, embora pertencendo às de 

baixo nível cognitivo, tanto num como noutro momento, consideram-se as de 

pensamento convergente provocadoras de processos mentais mais exigentes 

que as de memória.  

No ano lectivo de 2002/2003 notamos na estagiária Lucinda uma 

melhoria nítida nos tempos de espera pelas respostas, entre o primeiro e o 

segundo extractos, enquanto que na estagiária Ana a evolução é evidente 

apenas no nível das perguntas. 

O único caso em que não nos pareceu possível constatar resultados 

semelhantes aos anteriores é o da estagiária Alexandra, dado que faz sempre 

perguntas da mesma categoria e de baixo nível cognitivo sendo, além disso, os 

tempos de espera muito díspares. As perguntas de rotina e de retórica estão 

presentes no discurso de todos os estagiários. 

É interessante registar que o estagiário Leandro (2001/2002) atingiu um 

bom nível de reflexão oral, nomeadamente no que se refere às questões 

levantadas, conforme se documenta a seguir. O estagiário Pedro (2001/2002) e 

a estagiária Lucinda (2002/2003) referem, nas suas reflexões escritas e orais, 

passarem a preocupar-se com as perguntas que fazem aos alunos, a partir do 

momento em que percebem que se trata de um aspecto muito importante nas 

aulas. Para além disso, a estagiária Lucinda preencheu ainda, de modo 
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sistemático, um auto-questionário sobre as perguntas que ia fazendo aos seus 

alunos [anexo 12]. 

Parece-nos ser possível inferir que neste grupo de estágio (estagiários 

da cooperante Dora) se verificaram alguns efeitos da formação proporcionada 

pela cooperante, particularmente no que diz respeito ao questionamento nas 

aulas. 

Embora tenhamos que admitir a possibilidade de outras leituras a partir 

de outros extractos seleccionados, a verdade é que estes nos parecem 

paradigmáticos das aulas de língua estrangeira do conjunto dos estagiários do 

2º ciclo participantes neste estudo, o que de certo modo é também confirmado 

pelo tipo de actividades que são propostas aos alunos [anexo 13]. 
 

5.3.2 As perguntas dos alunos 

 
Sobre as perguntas feitas pelos alunos do 2º ciclo há que mencionar a 

desproporção entre o número das que foram feitas por eles e pelos seus 

professores no conjunto  destes extractos (11 perguntas dos alunos e 102 dos 

professores). As 11(onze) perguntas dos alunos expressam pedidos de 

confirmação, de clarificação e de informação (Pedrosa de Jesus, 1991) como 

mostra a síntese do quadro 20. 

 
      Perguntas Funções 

• O que é que eu gostei? 

• Ó stôr ali também podia ser aren’t? 

• Ah! O que é que está mal? 

• Ali get não é gets? 

• Ó stôra é a A e a B? 

• Stôra o que é p.m? 

• Não é de noite? 

• Ó stôra postman não é homem dos 

postais? 

• Em inglês? 

• Ó stôra é preciso por it’s? 

• Como é que se diz os da Disney? 

• Confirmação 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Informação 

• Confirmação 

• Informação 

 

• Confirmação 

• Informação 

• Informação 

 
Quadro 20 - Perguntas dos alunos 
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A recolha de dúvidas escritas efectuada em várias aulas, e de que se dá 

conta a seguir, contraria os dados dos extractos uma vez que, encontramos 

principalmente dúvidas relacionadas com os conteúdos programáticos (por ex: 

não percebo o verbo to be; tenho dúvidas nas preposições; tenho dúvidas nos 

adjectivos possessivos; dificuldades em utilizar os pronomes pessoais; em 

registar as horas, etc...) que na oralidade raramente têm expressão [anexo 7]. 

A propósito da planificação de algumas aulas em que as respostas às 

dúvidas dos alunos são clarificadas, a estagiária Lucinda menciona que nessa 

aula (29/04/2003) deu atenção ao tempo de espera pelas respostas dos 

alunos, o que nos foi possível confirmar [anexo 6]. Para além disso, a mesma 

estagiária afirma na reflexão escrita que “apesar de inicialmente ter sentido 

algum receio pois era a primeira vez que fazia algo do género (...) foi uma 

experiência bastante enriquecedora”. 

A estagiária Ana (2002/2003) teve igualmente em conta as dúvidas 

apresentadas por escrito pelos alunos e planificou um jogo para o efeito 

(07/04/2003). É de salientar a preocupação que estes estagiários revelaram em 

dar resposta às dúvidas colocadas pelos alunos e que demonstra a sua 

sensibilidade a esta questão, provocada certamente pelas leituras feitas e 

pelos edebates com a cooperante. 

 

5.3.3  Os processos Discursivos sobre a aula 

 
5.3.3.1 O Discurso dos alunos do 2º ciclo sobre a “caixa das dúvidas” 

 

Para se poder avaliar qual o impacto da caixa das dúvidas junto dos 

alunos do 2º ciclo foi-lhes aplicado pela  cooperante Dora um curto questionário 

[anexo 7], tal como no caso da cooperante Anabela. 

 Analisámos as respostas dadas por quarenta e oito alunos de duas 

turmas diferentes da cooperante Dora e retirámos a informação que a seguir 

apresentamos. 

1 - Nas respostas à primeira questão (Qual é a tua opinião sobre a 

“caixa das dúvidas”?), os alunos consideraram a caixa das dúvidas como uma 

“óptima ideia, uma boa opção, uma maneira de tirar dúvidas a quem tem 

vergonha, uma maneira de ajudar a tirar dúvidas, muito interessante, muito útil 
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para rapazes e raparigas tímidas, uma excelente forma de encorajar os mais 

tímidos a exporem as suas dúvidas” e ainda “serve para os professores 

saberem as dúvidas que os alunos têm”. 

Não incluímos a totalidade das respostas por serem repetitivas, havendo  

uma grande ênfase nos que consideram a caixa uma boa opção para alunos 

tímidos. 

2 - A segunda questão (Já utilizaste alguma vez?) em que apenas se 

pedia que respondessem afirmativa ou negativamente, contabiliza 18(dezoito) 

respostas positivas e 38(trinta e oito) negativas, justificando alguns alunos as 

respostas negativas, embora isso não lhes fosse pedido. Algumas das 

justificações dadas são as seguintes: “porque prefiro falar na aula, porque 

tenho um bocado de vergonha, porque não tive dúvidas, porque não tive medo 

de perguntar as dúvidas em voz alta”. 

Salientamos aqui o facto de, mesmo com um processo de 

questionamento que privilegia o anonimato, haver alunos que se inibem de 

colocar questões, confirmando os resultados de outros estudos (Otero, 2004; 

Hans van der Meij, 1994; Pedrosa de Jesus e Madestreza, 1993; Pedrosa de 

Jesus, 1991). 

3 - As respostas à terceira pergunta (Parece-te útil, porquê?) foram 

47(quarenta e sete) afirmativas e 1(uma) negativa, justificando este aluno que 

respondeu negativamente, que não acha útil porque não tem dúvidas. 

As razões apontadas pelos restantes alunos são do seguinte teor: “é útil 

porque os alunos podem colocar as suas dúvidas sem vergonha; porque é útil 

saber as dúvidas dos outros; porque é um sítio próprio para as nossas dúvidas; 

alguns meninos sem a caixa provavelmente nunca punham dúvidas; com ela 

tiramos dúvidas sem sermos nós a dizê-las pessoalmente; porque os 

professores por vezes não têm tempo para tirar as dúvidas e quando saem vão 

à caixa das dúvidas e esclarecem-nos na aula seguinte; porque quando temos 

dificuldades o professor pode saber onde é que temos dúvidas; porque nos 

ajuda a ter um melhor desenvolvimento e é como contar um segredo a um 

amigo mandando um papelinho; porque aprofundamos mais o assunto tratado”. 
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5.3.3.2  O discurso escrito da Dora sobre o questionamento dos alunos do 2º 

ciclo 

 

A cooperante Dora redigiu no final do ano lectivo um pequeno texto 

escrito em que reflecte sobre esta estratégia. O balanço que faz da utilização 

da caixa das dúvidas é considerado muito positivo. Esta sua opinião é 

reforçada com algumas afirmações dos alunos do 2º ciclo, recolhidas nos 

questionários. 

Apesar da simplicidade do questionário devido ao nível etário dos 

alunos, pareceu-nos útil incluir estes dados pela importância de que se 

revestem, consubstanciando uma forma de regulação das práticas e do 

potencial desenvolvimento da competência crítica dos alunos, uma vez que, 

são chamados a emitir os seus juízos de valor sobre uma estratégia utilizada 

nas aulas. Aponta-se, deste modo, para um meta-questionamento que pode 

actuar prospectivamente ao nível da planificação.   

 
5.3.4 Apresentação e Interpretação das interacções nas reflexões orais 

 

Os quadros que se seguem apresentam-nos a análise das interacções 

nas reflexões orais feita de acordo com o instrumento de análise das perguntas 

por nós elaborado e a que aludimos no capítulo 4. 

Relativamente à primeira sessão gravada em que não se verificou 

nenhuma pergunta dos estagiários, pode dizer-se que houve alguma evolução 

com o decorrer do estudo, uma vez que, em todas as outras sessões gravadas 

se registaram questões colocadas por eles, ainda que em pequeno número. 

 
        Intervenções 
 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 
Est. Coop. 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

1º momento 

Dezembro/00 

Grav. Vídeo (53 min.) 

(3 estagiários) 

 

27 

 

19 

 

0 

 

7 

 

1 

 

5 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Quadro 21 - Análise das intervenções nas reflexões orais -  2000/01 - Cooperante Dora 
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Este quadro permite-nos constatar que no 1º momento de recolha de 

dados (Dezembro/00) se verificam 7(sete) perguntas da cooperante e 0(zero) 
dos estagiários, sendo as da cooperante distribuídas pelos níveis 1(um), 

2(dois) e 3(três). Não se registaram perguntas de nível 4(quatro) 

Consideradas as intervenções dos 3  estagiários em termos globais, 

verifica-se maior número de tomadas da palavra por parte destes, 27(vinte e 

sete) intervenções, enquanto que da parte da cooperante existiram 

19(dezanove). Contudo se dividirmos o número de intervenções dos estagiários 

por três elementos (os que constituem este grupo), facilmente concluímos que 

o poder da palavra esteve do lado da cooperante. 

Apresentam-se a seguir os quadros que sistematizam os dados 

recolhidos no ano de 2001/02. 

 
  Intervenções 

 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 

Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Dez. / 01 

(30 min) S. 

 

56 

 

51 

 

4 

 

9 

 

5 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

 

3 

 

1 

 

 

0 

 

0 

Dez. / 01 

(45 min) L. 

 

104 

 

101 

 

6 

 

28 

 

14 

 

11 

 

2 

 

 

1 

 

6 

 

0 

 

0 

 

0 

Jan / 02 

(52 min) P. 

 

106 

 

 

81 

 

3 

 

23 

 

9 

 

10 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

0 

 

Quadro 22 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Dora - 2001/02  

1ª Fase 

 

Pela leitura deste quadro podemos verificar que as sessões de reflexão 

a que ele se refere tiveram duração diferente umas das outras, o que é 

reforçado pelo número de intervenções registado. 

Enquanto que na sessão respeitante ao estagiário Sérgio, as tomadas 

de palavra oscilam entre as 56(cinquenta e seis) por parte dos estagiários e 

51(cinquenta e uma) pela cooperante, estes números aumentam para 
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104(cento e quatro) e 106(cento e seis) para os estagiários nas sessões dos 

alunos Leandro e Pedro, 101(cento e uma) e 81(oitenta e uma) por parte da 

cooperante. 

O poder da palavra estaria bastante equilibrado se os estagiários não 

tivessem que dividir entre si as contribuições contabilizadas, notando-se no 

entanto uma pequena evolução que lhes é favorável na sessão de Janeiro. 

Quanto às perguntas, os números posicionam-se sempre a favor da 

cooperante, 9(nove), 28(vinte e oito) e 23(vinte e três) respectivamente nas três 

sessões e 4(quatro), 6(seis) e 3(três) dos estagiários. 

Os níveis a que correspondem estas perguntas distribuem-se pelo 1(um) 

e 2(dois) na primeira sessão (Dezembro/01) e 1(um), 2(dois), 3(três) e 

4(quatro) nas restantes sessões (Dezembro/01 e Janeiro/02). 

Não existe nenhuma questão de nível 4(quatro) colocada pelos 

estagiários e apenas 2(duas) são de nível 3(três). 

A cooperante, por sua vez, colocou 2(duas) de nível 4(quatro) 

distribuindo-se as restantes pelos níveis 1(um), 2(dois) e 3(três). 

Em Abril de 2002 recolheram-se dados em mais três sessões de 

reflexão oral às quais corresponde um elevado número de intervenções, quer 

da parte dos alunos quer da professora cooperante, nomeadamente nas duas 

primeiras sessões, como se pode verificar no quadro 23. 

 
   Intervenções 

 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 

Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Abril / 02 

(62min.) S.  

 

163 

 

146 

 

8 

 

34 

 

19 

 

9 

 

4 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

Abril / 02 

(57min.) L. 

 

154 

 

134 

 

3 

 

43 

 

18 

 

11 

 

9 

 

5 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

Abril / 02 

(45 min) P. 

 

69 

 

50 

 

1 

 

13 

 

4 

 

5 

 

4 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Quadro 23 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Dora - 01/02 - 2ª Fase 

 

Continua a verificar-se a tendência para um maior número de 

intervenções dos estagiários, apenas quando considerados na sua globalidade 
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. À semelhança dos registos anteriores, verifica-se o mesmo 

desequilíbrio no número de perguntas de uns e de outros. 

Na primeira situação 34(trinta e quatro) perguntas da cooperante e 

8(oito) dos estagiários, na segunda 43(quarenta e três) da cooperante e 3(três) 

dos estagiários e na terceira 13(treze) da cooperante e 1(uma) dos estagiários. 

Os níveis das perguntas, com excepção da última sessão desta fase em 

que não se verificaram perguntas de nível 4(quatro), percorreram os 4(quatro) 

níveis, verificando-se contudo predominância das perguntas de níveis 1(um) e 

2(dois). 

De salientar a existência de 7(sete) perguntas de nível não ser um 

4(quatro) por parte da cooperante e 2(duas) por parte dos estagiários 

(Exemplos: Coop.: Como é que podemos contribuir na aula de língua 

estrangeira para preparar o alunos para serem cidadãos autónomos, críticos e 

capazes de viver numa sociedade democrática; Coop.: Será que um aluno por 

não saber inglês será menos capaz de se inserir na sociedade?; Coop.: O 

professor deverá ou nãoser um modelo; Est.: Será que se sai para a sociedade 

da mesma forma como eu saí (se o professor não for modelo) ou pessoas que 

têm agora trinta anos encaram a sociedade da mesma maneira, respeitam a 

sociedade da mesma maneira como respeito eu ou são tão educados quanto 

eu sou?) 

 
Intervenções 

 
 

Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 

Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est. Coop 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 Maio / 02 

(43min.) S. 

 
40 

 
 

 
32 

 
2 

 
9 

 
3 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Maio / 02 

(52min.) L. 

 
81 

 
53 

 
5 

 
20 

 
6 

 
4 

 
6 

 
3 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

 
Junho / 02  

(20min.) P. 

 
14 

 
14 

 
1 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Quadro 24 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Dora - 01/02 - 3ª Fase 
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A leitura deste quadro permite-nos confirmar nestas três sessões a 

tendência de maior número de intervenções do conjunto dos estagiários, sendo 

40(quarenta) na primeira sessão de Maio, 81(oitenta e uma) na segunda e 

apenas 14(catorze) na sessão de Junho. 

Contabilizámos 32(trinta e duas) tomadas da palavra da professora 

cooperante na sessão do estagiário Sérgio, 53(cinquenta e três) na do 

estagiário Leandro e também 14(catorze) na última desta fase. 

Voltamos a registar números elevados de perguntas da professora 

cooperante quando comparados com as dos alunos, sendo 9(nove), 20(vinte) e 

3(três) da cooperante e 2(duas), 5(cinco) e 1(uma) dos estagiários. Estas 

distribuem-se no decorrer das sessões pelos 4(quatro) níveis, não se 

verificando no entanto perguntas de nível 2(dois) por parte dos estagiários e 

existindo apenas perguntas de nível 1(um) na última sessão que corresponde a 

uma curta sessão de vinte minutos, como confirma o número de interacções 

produzidas pelos interlocutores.  

No ciclo de investigação-acção  que decorreu em 2002/03 analisaram-se 

três sessões cujos resultados se expõem no quadro 25.  

 
   Intervenções 
 
 
Momentos 

Número de 
Intervenções Nº de Perguntas Nível de Perguntas 

Cooperante Estagiários 

Est. Coop. Est Coop 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Abril / 03 

(57min.) A. 

 

 
 

96 

 
 

81 

 
 

3 

 
 

11 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

0 

 

Maio / 03 

(45min.) X. 

 

 
 

44 

 
 

34 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 

Maio / 03  

(62min.) L. 

 

 
 

111 

 
 

79 

 
 

4 

 
 

14 

 
 

8 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

Quadro 25 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Dora - 02/03 
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Percorrendo os números que este quadro proporciona, constatamos que 

se mantém as diferenças no número de falas produzido pela professora e pelos 

alunos, sendo neste caso de 96 (noventa e seis), 44(quarenta e quatro) e 

111(cento e onze) e naquele 81(oitenta e um), 34(trinta e quatro) e 79(setenta 

e nove). 

As perguntas da cooperante totalizaram 33(trinta e três) enquanto que 

as dos estagiários apenas 9(nove). Quanto aos níveis atingidos apenas se 

verificou uma pergunta de nível 4(quatro) por parte de um estagiário (Maio/03), 

predominando as de nível 1, principalmente no caso da cooperante. Verifica-se 

um número razoável de perguntas de nível 3(três) de ambos os lados: 7(sete) 

da cooperante e 4(quatro) dos estagiários, no conjunto de 3(três) sessões. 

Parece não ter havido um processo evolutivo regular no que concerne o 

nível de perguntas da cooperante. Com efeito, em 2001/02 formulou maior 

número de perguntas de nível 4(quatro) do que em 2002/03, embora neste 

último ano se registe um bom número de perguntas de interpretação (nível 3), 

como vimos. 

O quadro 26 sistematiza os resultados dos três anos. 

 

Número de Perguntas 
Nível de perguntas 

Cooperante Estagiários 

Cooperante 
Estagiários 

(9) 
1 2 3 4 1 2 3 4 

 

227 

 

45 

 

105 

 

69 

 

40 

 

13 

 

23 

 

3 

 

14 

 

5 

 

Quadro 26 - Síntese da análise das perguntas nas sessões de reflexão oral - Cooperante Dora  

2000/03 

 

Os números deste quadro síntese permitem-nos constatar o 

desequilíbrio de perguntas da cooperante relativamente aos seus estagiários 

no conjunto das sessões de reflexão. 

Sobre os níveis atribuídos a essas perguntas, verifica-se que no caso da 

professora ao nível mais baixo corresponde o maior número de questões, (105) 

e ao nível mais elevado o menor número, (13). 
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Os estagiários apresentam também o número mais elevado (23) nas de 

nível 1(um) mas o mais baixo (3) nas de nível 2(dois). Elaboraram 14(catorze) 

perguntas de nível 3(três) e 5(cinco) de nível 4(quatro). 

A professora cooperante que nas sessões de 2000/2001 não elaborou 

nenhuma questão de nível quatro passa a fazê-lo no ano seguinte, 2001/2002, 

parecendo confirmar-nos a interiorização da importância desse procedimento. 

É assim possível observar que a mesma cooperante interage diferentemente 

com os diferentes grupos de estágio, mantendo contudo alguns padrões 

discursivos ao longo dos três anos. 

As perguntas de nível dois (Descrição/Eliciação) são quase na 

totalidade feitas pela professora cooperante (apenas existem três dos 

estagiários) o que não surpreende, dado que faz parte do seu papel provocar 

descrições factuais. 

O baixo número de perguntas dos estagiários e o elevado número da 

cooperante confirmam dados da literatura  no que diz respeito a esta situação 

em sala de aula e nas sessões de tutoria (Graesser e Person, 1994). 

Quanto aos estagiários, nem todos conseguiram elaborar perguntas de 

nível três e quatro. Deste grupo de nove, apenas três o fizeram alguma vez ao 

longo do processo, destacando-se o aluno Leandro (2001/02) por atingir o 

maior número, demonstrando, a par disso, competência crítica em vários 

momentos. Este aluno parece possuir fortes crenças sobre o ensino e a 

profissão de professor, como podemos constatar pelas seguintes afirmações: 
Est. L.: (...) eu acho que... o facto de lhes dar muita liberdade em certas disciplinas... já 

fez com que eles tenham essa liberdade por eles próprios  nas outras... mais... não 

estou a dizer que umas são mais importantes que outras é óbvio que há disciplinas 

mais importantes que outras mas... eu acho que a escola devia ser muito mais... 

Coop.: mais rigorosa?( pergunta confirmação) 

Est. L.: mais rigorosa e agora já estive a estagiar acho que devia ser mais rigorosa... 

tudo muito bem... boas actividades, tudo... mas dentro da sala de aula um rigor que 

era... para mim era quase isso, pia uma vez, aceita-se, pia a segunda, uma pessoa 

ainda se ri, pia a terceira vai para a ... para mim as coisas funcionam um bocado assim 

Coop.: mas o rigor também tem a ver com a sociedade lá fora 

Est. L.: eu também acho que sim porque os jovens de agora não têm nada a ver com 

os jovens da minha idade e eu sou jovem (...) (Maio 2002) 

É notória neste estagiário a crença de que falta rigor na Escola e de que 

há disciplinas mais importantes que outras. Embora afirme o contrário, a certa 
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altura cai em contradição, parecendo-nos denotar um conflito entre as suas 

crenças e um discurso que ele pensa que os formadores esperam de si. 

O facto de possuir fortes crenças pode estar relacionado com os níveis 

mais elevados de reflexão que consegue atingir. 

O sentido crítico demonstrado pelo mesmo estagiário no decorrer das 

sessões de trabalho, permite-nos considerá-lo um principiante desperto (alert 

novice - La Boskey, 1994). 

O extracto que se segue documenta um dos vários momentos em que o 

estagiário Leandro evidencia a sua competência crítica: 
Est. L.: (...)eu acho que deve haver muito rigor na Escola, eu acho que a Escola está 

mal feita agora como está, à excepção de certos aspectos como é nas Línguas 

Estrangeiras esta diversificação enorme e que agora há...mas a nível de rigor na sala 

de aula e a forma como o professor se mostra ao aluno, porque logo na primeira aula o 

professor não se pode mostrar como quer, eu penso que é assim temos que obedecer 

a umas regras impostas pelo Ministério e pela Escola (...) é que não estou a falar só em 

termos de uma aula, estou a falar em termos da Escola que agora o professor é um 

coitadinho (Maio, 2002) 

O Leandro continua a abordar a ausência de rigor na Escola, 

interligando-a com o facto de o professor não ter a autonomia que deveria ter 

(temos que obedecer...) e ainda com a falta de prestígio dos professores (o 

professor é um coitadinho). 

Num outro momento voltamos a confirmar esta competência crítica do 

Leandro quando se afirma: 
Coop.:e agora eu gostava de vos colocar outra questão que tem a ver com isto no 

fundo... er... até que ponto é que a Escola, a Escola aqui com letra grande, até que 

ponto é que a Escola vos ensinou a ser comunicadores em inglês?(pergunta 

interpretação) 

Est. L.: acho que desaprendi imenso desde que entrei para a Escola Superior de 

Educação 

Coop.:  mas eu estou a falar toda a Escola, a sua escolaridade 

Est. L.: eu já vou apanhar tudo... estou a dizer que desaprendi o que já tinha 

aprendido... eu acho que... eu considerava-me pelo menos em inglês um bom 

comunicador quando estava no 12º ano (...) eu ia há pouco a dizer que desaprendi um 

pouco o inglês aqui porque é engraçado eu estou num curso de Português e Inglês 

para professores (...) estive dois anos no curso de Tradução e Relações Internacionais, 

é óbvio que este curso é mais focalizado no 1º e 2º ciclos o foco é o ensino... as coisas 

são mais simplificadas no inglês... só que põe-se a tal questão, será que apesar de 



 297

darmos inglês ao 5º e 6º anos er... temos de estar a leccionar na Escola Superior de 

Educação um inglês básico? Não puxam por nós no inglês porque não vai ser preciso 

no 5º e 6º ano? (Abril 2002) 

O estagiário discorda do modo como a disciplina de inglês é leccionada 

na Escola Superior de Educação no curso de professores e diz claramente que 

desaprendeu o que já tinha aprendido no ensino secundário, comparando 

ainda as aprendizagens que fez neste curso para professores com as que 

realizou nos dois anos em que frequentou o de Tradução e Relações 

Internacionais na mesma instituição. Questiona-se e questiona os seus 

interlocutores ao nível interpretativo 

Procurando compreender as relações entre perguntas e respostas, 

analisámos as perguntas de nível 4(quatro) quer da cooperante quer dos 

estagiários para verificar se elas dariam origem a respostas de elevado nível 

cognitivo, não sendo possível estabelecer tal correspondência. Contudo, no 

caso de essas questões serem levantadas pela cooperante, as respostas dos 

estagiários são mais extensas, mais elaboradas e, por vezes, fazendo emergir 

outras questões. 

Outro tipo de relação estabelecido foi o do nível das perguntas com os 

conteúdos de reflexão, sendo possível concluir que a perguntas de nível 

4(quatro) correspondem quase sempre conteúdos de reflexão que extravasam 

os limites da sala de aula. Em 13(treze) perguntas desse nível ocorridas no ano 

lectivo de 2001/02, 9(nove) dizem respeito a conteúdos dessa natureza, 

enquanto que 4(quatro) se reportam à dinâmica da aula, aos professores ou 

alunos em actividade. 

Parece assim possível atingir um nível crítico de reflexão (Van Manen, 

1977/1991) quando se abordam determinados conteúdos, tais como: o 

deficiente funcionamento  do sistema educativo e a avaliação. 

Percorrem os discursos desta cooperante e dos seus grupos de estágio, 

várias situações em que se negoceiam sentidos, se argumenta e se procuram 

consensos, nem sempre alcançados. 

Transcrevemos a seguir um desses momentos em que a professora 

cooperante começa por afirmar que a estagiária parecia estar nervosa no 

desenrolar da aula em análise, facto que a aluna não reconhece. 
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O diálogo vai progredindo com o intuito de se atingir um consenso, o que 

só acontece porque a professora cooperante acaba por ceder, admitindo tratar-

se de uma questão de sensibilidade e não de nervoso. 
Coop.: eu acho que a A. em certas alturas... como é que eu hei-de dizer isto? [para si 

própria] perde um bocadinho o controlo da situação... ralha um bocado com eles; fica 

assim muito zangada e... e houve assim a certa altura que se zangou muito com o L. R. 

e depois expôs ali assim o caso à turma... eu senti-a assim um bocado nervosa neste 

momento... eles de facto não 

são uma turma fácil... 

Est. A.: pois, ó professora e se nós continuamos sempre a dizer “ai não faças isso” uma 

pessoa também tem que tomar uma atitude e... temos que ralhar entre aspas... com 

eles... 

Coop.: às vezes o que eu acho é que... não devemos também endurecer demasiado o 

discurso em certos momentos temos que marcar a nossa posição e tentar descobrir 

qual é a melhor maneira de trabalhar com a turma, eu também ainda hoje lhes disse... 

“olhem, para já estou zangada com vocês, isto assim não pode ser” (...) mas depois 

ainda houve uma altura em que gritou com o Emanuel (...) nesta aula senti-a um 

bocadinho nervosa er... er... 

Est. A.: confesso que me senti à vontade [...] 

Coop.: (...) porque e agora isto assim numa perspectiva comparativa porque 

trabalhamos as quatro... senti que a L. e a X. conseguiram mais facilmente sem se 

enervarem tanto conduzir a turma não é? Com estilos embora muito diferentes 

Est. A.: mas eu não me enervava professora 

Coop.: mas parecia pela cara 

Est. A.: (...) eu estava chateada com eles por causa do tipo de atitudes que eles 

estavam a ter mas 

 [...] 

Coop.: (...) posso eventualmente ter sido eu que fiquei com essa sensação de que 

estava um bocadinho nervosa nestes dias por qualquer motivo, não sei... er... 

Est. A.: às vezes podia ter notado que se calhar não estava tão bem disposta como 

geralmente estou 

Coop.: Hum! Hum! 

Est. A.: mas isso não significava que estivesse nervosa... às vezes uma pessoa... 

Coop.: pronto, a nossa sensibilidade às vezes, se calhar num dia até aturamos aquilo 

muito mais e noutro... sensibilidade se quiser em vez de ser nervosa... e pronto 

também não aconteceu nada de mais grave do que isso, mas acho que vale a pena 

reflectirmos sobre isto e sobre estas questões de comportamento, para que fiquem com 

isto na mente quer dizer, evitar situações de ruptura (Abril/03) 
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A questão sobre o estado emocional da estagiária percorre uma boa 

parte do discurso desta sessão de trabalho, tentando a cooperante negociar 

com ela o que pensa ter observado. Contudo é a própria cooperante que acaba 

por ceder de certa forma, propondo uma outra maneira de avaliar o estado de 

espírito da aluna durante a aula. 

Numa outra altura e com outro grupo de estagiários negoceiam-se as 

melhores actividades para ocupar os alunos do 2º ciclo, quando os seus ritmos 

de trabalho são muito diferentes. O estagiário Leandro parece nem sempre 

concordar com a cooperante e no final do episódio discursivo acaba por 

conseguir que ela adira à sua sugestão, denotando ser uma cooperante com 

um perfil flexível, aberto e característico de uma supervisão colaborativa. 
Est. L.: agora põe-se a questão eu tenho a certeza que esse teste vai haver 80% dos 

alunos, 50% dos alunos vão chegar ao fim da aula e ainda têm algumas por fazer 

Coop.: e o que é que podemos fazer com o Duarte e com o Pedro e com ... o André 

que é super-rápido? [pergunta de Descrição] 

Est. L.: eu acho que esses alunos não lhes dou mais do que um quarto de hora e 

fazem o teste 

Coop.: fazem, fazem 

Est. L.: não lhes dou mais do que isso 

Coop.: e? [pergunta de Descrição] 

Est. L.: se fosse no meu tempo ia mais cedo para casa ia jogar à bola 

Coop.:  eu costumo 

Est. L.: eu tinha um colega meu fazia os testes de inglês em 10 minutos 

Coop.: olhem, o que eu costumo dizer e eles acabam por interiorizar (...) eu costumo-

lhes dizer que no dia do teste tragam sempre um livro que andam a ler e depois ficam 

entretidos o resto da aula e normalmente os miúdos até costumam trazer livros... 

porque se eles começam a juntar-se a fazer jogos... os primeiros dois minutos estão 

calados, depois entusiasmam-se e é uma barulheira 

Est. L.: se eles trouxerem o workbook podem sempre fazer um exercício, só que é a tal 

coisa, vão esses três fazer o exercício quem é que corrige depois o exercício, só se 

depois os outros levarem para casa mas também é injusto uns terem trabalho de casa 

e outros não 

Coop.: e então porque é que o L. não traz uma ficha de trabalho assim tipo uma sopa 

de letras... umas palavras cruzadas divertidas 

Est. L.: mas isso... acho mal... acho mal 

Coop.: e depois leva para casa... eu já não estou a falar só no teste... eu no teste 

costumo utilizar esta estratégia da leitura... olha trazes um livro, o livro que te apetecer, 

pode ser o livro que andas a ler ou vais à biblioteca e requisitas um e trazes, ficas 
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entretido a ler, pronto, é uma promoção da leitura e eles estão sossegados... mas 

agora vamos pensar numa actividade destas... que muitos alunos demoram e muitos 

alunos já acabaram mas outros ainda não, o que é que nós podemos fazer por ex. com 

alunos mais rápidos? [pergunta de Interpretação] 

Est. S.: é ter sempre uma coisa na manga 

Coop.: é que a verdade é que alguns deles são mesmo muito rápidos, mais rápidos do 

que a generalidade 

Est. L.: e saber o que fazer? É natural que nós não saibamos o que fazer... 

Coop.: então diga lá o que é que podemos fazer? [pergunta de Interpretação] 

Est. L.: eu acho que é um pouco complicado, claro que nós sabemos que como estava 

a dizer que sabemos o que podemos fazer, que podemos trazer alguma coisa de 

casa... podemos trazer uma sopa de letras como a professora disse ou qualquer coisa 

assim... mas eu acho que às vezes pode-se chegar a ser um pouco injusto em certos 

aspectos tipo... uns acabam e fazem aquilo na aula, os outros não acabam como é que 

é? Têm direito a fazer aquilo em casa? [pergunta de Descrição] 

Coop.: não, eu acho que não há necessidade 

Est. L.: mas sempre ficam assim, há sempre aquele... um ou outro... ali, ele já acabou o 

teste esta ali a fazer uma sopa de letras... 

Coop.: [risos]  

(...) 

Coop.: eu nem estava a falar tanto nos testes... eu nos testes já disse como resolvi o 

problema 

Est. L.: mesmo numa ficha, mas mesmo uma ficha há sempre um ou outro que tem 

sempre essa tendência... têm sempre essa tendência 

(...) 

Coop.: mas ó Leandro o que é que o Leandro quer, quer que estejam em actividade... 

não é? [pergunta de Confirmação] 

Est. L.: sim, eu só estou a dizer que é mais a questão de estarem uns a fazer o 

trabalho que para eles há lá muitos que pode custar, enquanto aos outros não custa... 

estarem a olhar para os outros já a fazer qualquer coisa diferente que se calhar já é 

mais motivadora do que aquilo que estão a fazer... às vezes é mais isso 

Coop.: bom, eu estou a perceber, está a dizer que pode ser um perigo não é? 

[pergunta de Confirmação] 

Est. L.: é, é mais isso... eu concordo 

Coop.: mas também pode ser um perigo os outros estarem inactivos 

Est. L.: sim, mas eu concordo... que haja qualquer coisa, só que outro tipo de coisa que 

eu não sei qual, mas não ser este 

Coop.: então quando souber diga-me... olhe, mas sabe também o que é que pode ser 

mais por exemplo? Estou-me agora aqui a lembrar e o “Teacher’s book” apresenta 
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muitas vezes soluções para alunos mais rápidos, agora não me estou a lembrar de 

nenhum 

(...) 

Est. L.: agora lembrei-me de outra coisa 

Coop.: tem a ver na mesma com a mesma coisa, nem obriga a levar fichas nem 

material extra... outra coisa... diga 

Est. L.: eu quando estava a dar aulas na primária tinha um aluno que estava na 2ª 

classe mas (...) que já fazia quase a matemática da 4ª classe, o que é que eu fazia? 

Entregava fichas a todos mas a dele era diferente... era igual só que a ficha tinha mais 

e mais... complicada, o que fazia com que em termos de tempo fazia-se de forma a... 

Coop.: o mesmo tempo embora com outro grau de dificuldade não é? [pergunta de 

Confirmação] 

Est. L.: era... só que em termos de tempo fazia com que ele acabasse coisa menos 

coisa quando os outros acabavam 

[...] 

Coop.: agora que falou nessa questão dessa ficha que fazia diferente para os outros, 

nós podemos também fazer para o Duarte, para o André, para o Pedro, para meia 

dúzia, quando fazemos uma ficha com perguntas por exemplo em vez de fazer só 

aquelas perguntas de respostas mais simples, fazermos duas ou três mais elaboradas 

(Abril/02) 

No episódio anterior encontramos perguntas de diferentes níveis, 

colocados pela cooperante com o intuito de desenvolver os procedimentos 

reflexivos dos estagiários. Dos seus interlocutores surge apenas uma pergunta 

de Descrição, procurando uma resposta-receita da parte da cooperante, 

denunciando ainda uma fase de desenvolvimento profissional pouco 

consistente. 

Este é, aliás, um dos tópicos que a cooperante chama à discussão com 

alguma frequência. Na verdade, a cooperante Dora menciona várias vezes as 

fases de desenvolvimento profissional dos estagiários, encarando-as como 

fazendo parte de um processo normal de crescimento pelo qual já passou 

anteriormente. Faz várias referências à sua experiência pessoal, identificando-

se com os próprios estagiários na procura de soluções para os problemas, 

como confirmam as seguintes afirmações: 
Coop.:Hum! Hum! Sabem que eu houve um ano que resolvi fazer uma coisa que ainda 

não tinha visto em lado nenhum ou tinha? Se calhar tinha... que era escrever a 

pergunta em inglês e depois escrever entre parêntesis em português... mas também 

depressa acabei com aquilo porque não gostava de ver... porque era um teste de 

inglês, mas aquilo foi para quebrar o gelo, para os miúdos pequeninos coitadinhos não 
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ficarem traumatizados com um teste todo em inglês, mas acho que em vez de fazer 

isso é preferível fazer um formativo antes... 

E ainda a propósito de avaliação: 
Coop.: (...) para nós conseguirmos fazer uma avaliação com mais coerência e mais 

profundidade dos nossos alunos, porque depois nós às vezes chegamos assim a ter 

150 ou talvez até mais, não os conhecemos assim tão bem se não formos fazendo 

registos e acho que esta parte dos testes escritos vocês... já está adquirida, depois... é 

evoluir para outro tipo de avaliação que acho que depois também vos ajudam, por 

exemplo agora veio aí o pai de uma aluna que está muito preocupado que a filha 

desceu de 5 para 3 e eu com os meus registos e com os critérios que nós temos 

expliquei-lhe... (...) e ele percebeu tudo até ficou todo contente porque tinha percebido 

o que se passou não é?(retórica) 

A identificação com os estagiários é igualmente notória na utilização da 

primeira pessoa do plural quando se refere a acontecimentos da sala de aula 

(Waite, 1995) como ilustram os extractos que se seguem: 
Coop.: mas nós temos que ser firmes não é? 

Coop.: nós temos que pensar que às vezes o plano pode (...) não corresponder àquilo 

que nós tínhamos planeado 

 Coop.: vocês sentem que nós temos desenvolvido o suficiente a oralidade? (p. 

descrição) (Abril 2002) 

É ainda visível, ao longo dos três anos, a importância da articulação 

entre teoria e prática, resultante das leituras propostas aos participantes. Os 

textos lidos são frequentemente mencionados em todos os grupos de estágio 

como confirmam os diferentes extractos que apresentamos: 
Est. A.: agora apoiando-me no texto um dos aspectos positivos no jogo (...) é que os 

alunos expressam um maior leque de funções da linguagem porque (...) não se sentem 

tão acanhados, porque dão respostas mais elaboradas quando estão só eles, esse é 

um dos aspectos positivos em relação aos jogos    (Abril 2003) 
 

Coop.: e eu já me apercebi que por exemplo na outra turma [inaudível] dois alunos 

muito bons que às vezes conversavam naturalmente assim sobre coisas que dava um 

gosto especial, mas não é fácil não é? E acho que passa-se o mesmo com as “real 

questions” não é? Nós ainda que as façamos, dificilmente eles nos respondem em 

inglês, agora também me parece que já é bom se eles responderem a essas perguntas 

em português 

Vozes: [inaudível] pelo menos aquela parte da compreensão está 

Coop.: exactamente 

Est. A.: embora não tenham capacidade para responder em inglês, eles continuam com 

respostas curtas... agora dar a opinião é uma coisa complicada 
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Coop.: mas se calhar se as formos fazendo vamos acabando por desenvolver  essa 

competência e... mais tarde se calhar poderá já haver esse tipo de interacção não é? 

Assim como promover... dar-lhes ... pronto promover esse tipo de perguntas acho que 

lhes dá mais capacidades para depois talvez poder haver mais interacção aquela 

interacção natural que se pretendia 

Est. X.: não podemos é pensar ah, eles não vão responder  em inglês não vale a pena 

fazer perguntas, pelo menos para que eles se vão habituando àquele tipo de 

perguntas, já que não conseguem responder em inglês... respondem em português, 

mas pelo menos sabemos que eles compreendera a pergunta 

Coop.: é... e termos essa preocupação de as ir fazendo 

Vozes: exacto 

Coop.: para que a nossa aula não seja só Yes/No e repetição e já está 

Est. A.: pois é, segundo aqui o texto uma em cada sete perguntas são “real questions” 

Coop.: Hum! Hum! Uma em cada sete, será que no nosso nível também se calhar é 

menos, tenho um bocado ideia que é menos 

[vozes inaudíveis] 

Est. A.: os alunos a responderem a esse tipo de perguntas dão respostas mais longas, 

o que já é uma vantagem 

Coop.: e depois estas questões prendem-se sempre com outras, eu não sei se vocês 

se lembram de termos falado aqui uma vez de um outro texto que tinha a ver com o 

tempo de espera quando se faz uma pergunta, se nós damos pouco tempo de espera 

temos tendência... a tendência maior é dar respostas mais curtas... se nós deixarmos o 

aluno desenvolver o seu pensamento ele elabora a resposta e vai ter mais tempo para 

fazer uma resposta um pouco mais longa 

[...] 

Est. A.: eu não me tinha apercebido... aliás com este texto apercebi-me de várias 

coisas 

[...] 

Est. X.: eu acho que nos obrigam [os textos] (...) a ter uma reflexão mais profunda 

sobre determinados tópicos (Abril, 2003) 

Num outro contexto: 
Est. L.: (...) ah! E depois há esse aspecto que eu pensei relativamente a esse texto que 

li que é... quando eu digo que a minha mensagem por vezes é... passo a minha 

mensagem de uma forma muito rápida (...) e penso que muitas vezes eles têm uma 

certa dificuldade (Dezembro, 2001) 

E ainda num outro grupo: 
Coop.: (...) e eu curiosamente depois de ler estes textos dei comigo a pensar se de 

facto eu não estaria também a incorrer em erro ao fazer as perguntas  aos meus alunos 

e... esperar às vezes uns ténues segundos  e estarmos logo a querer que eles 
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respondam... e... depois numa das aulas seguintes à leitura dos textos... fiz essa 

experiência, quer dizer tive maior preocupação porque ainda estava tudo muito fresco 

Est. P.: eu ontem também tive a preocupação em dar um bocadinho mais de tempo 

Coop.: e viu que resultou bem? [pergunta de Descrição] 

Est. P.: resultou 

Coop.: de facto foi essa a conclusão a que eu cheguei... porque às vezes mesmo bons 

alunos por não serem tão seguros ou qualquer coisa que interfira ali, há tantos factores 

externos não é? Para além dos internos que têm influência na capacidade de resposta 

e se nós ás vezes esperamos mais uns breves segundos (...) 
Est. P.: eu por acaso hoje reparei que a Ana que sente tanta dificuldade eu hoje dei-lhe um 

bocadinho mais de tempo e ela conseguiu responder (Maio, 2001) 

A problemática do questionamento nas aulas é central ao longo dos três 

anos e, como os extractos ilustram, tornou-se uma preocupação tanto de 

estagiários como da sua orientadora. 

A cooperante parece ter interiorizado bem a importância do tempo de 

espera pelas respostas, pois mesmo nas sessões de reflexão oral essa 

preocupação se evidencia. Nas 14(catorze) sessões analisadas nos três anos, 

apenas registamos um caso em que a professora faz a pergunta e não dá 

tempo para resposta, embora se tivessem observado interrupções nos dois 

sentidos, como documentamos: 
Est. L.: (...) há ali sempre algum tempo morto... se calhar também porque ainda não 

tenho aquela capacidade de estar a... a... a desenvolver um trabalho no quadro e 

manter um diálogo... enfim... 

Coop.: eu lembro-me que nós até falámos sobre isso na = [interrupção] 

Est. L.: eu tento 

Est. X.: em português 

Est. L.: há coisas que se passam nas duas aulas... disciplinas 

Est. X.: foi aquela questão em que na aula tinhas parado um pouco que até foi o José 

ajudar-te 

Est. L.: isso é mais à frente 

Est. A.: isso foi quando foi a tirar =[interrupção] 

Est. X.: ah pois! Não era aquela questão que a aula até tinha parado um pouco e no 

final nós até falámos contigo  (Abril, 2003) 

Neste episódio, a professora é interrompida pela estagiária Lucinda e 

mais à frente a estagiária Alexandra interrompeu a colega Ana. De salientar, no 

entanto, que este é um dos raros momentos em que as estagiárias interagem 

entre si durante algum tempo, sem interferência da professora cooperante, 

podendo este comportamento indiciar que a cooperante reconhece a 
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importância de facilitar um diálogo horizontal entre os elementos do grupo de 

estágio. 

Pode dizer-se que nestas 14(catorze) sessões analisadas o princípio da 

cooperação (Grice, 1975) parece ter estado presente no discurso. No entanto, 

verificaram-se algumas situações em que houve desrespeito pelas máximas de 

Grice (1975). No caso do aluno Pedro (Abril, 2002) é visível a falta de 

cumprimento da máxima de quantidade no episódio que se segue, uma vez 

que, não são fornecidos os dados necessários para que o discurso seja 

entendido. 
Coop.:  estas coisas não ficam dadas quando se trabalham numa hora 

Est. P.: no dia deu-me a sensação que eles... eles depois se nunca mais pegarem nas 

coisas (...) 

Coop.: e só falou no “do” não fez depois... não falou no sujeito, no verbo no infinito 

Est. P.: não, eu lembro-me que “don’t remember... do you know how to make questions 

in the present? Don’t you remember the auxiliary verb? 

Coop.: Hum! Hum! E depois eles estavam a tentar dizer como é que era e... 

Est. P.: sim (Abril, 2002)  

Só o contexto vivido permitiu que estagiário e cooperante partilhassem o 

sentido do discurso, já que o estagiário Pedro omitiu palavras essenciais à 

descodificação da mensagem. Mesmo na posse da gravação completa e 

respectiva transcrição, com os elementos paralinguísticos acessíveis, o sentido 

afigura-se-nos pouco claro. 

Referimos anteriormente que as perguntas de nível mais elevado (4) 

parecem andar associadas a conteúdos de reflexão que estão relacionados 

com o sistema educativo em geral e a avaliação e não apenas com os 

desempenhos na sala de aula. Contudo, o foco principal das reflexões orais é a 

matéria de ensino (Henderson, 1989; La Boskey, 1994) o que pode justificar 

maior número de perguntas de níveis mais baixos. 

As conversas reflexivas entre estes interlocutores que temos vindo a 

estudar,  obedecem a uma estruturação em três fases (Moon, 1999): na 

primeira fase descrevem-se os acontecimentos, na segunda fazem-se 

julgamentos sobre a qualidade da experiência e na terceira analisa-se o que 

aconteceu e questiona-se de modo mais profundo. Apenas na primeira de 

todas as sessões gravadas (Dezembro 2000) e na do  Pedro, em Maio de 

2002, não se cumpriu a terceira fase de análise reflexiva. Lembramos, no 
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entanto, que estas fases não se apresentam no nosso estudo estruturadas 

hierarquicamente, correspondendo em vez disso a momentos de interacção 

que se entrelaçam. Contudo, há uma forte tendência para a descrição dos 

acontecimentos surgir em primeiro lugar, embora por vezes em simbiose com o 

julgamento da experiência vivida, como acontece na primeira intervenção do 

aluno Pedro da sessão de Maio de 2002. 
Est. P.:  posso? Então em relação à primeira aula do teste formativo... pronto foi 

importante diversificar as estratégias de correcção porque... pronto as aulas de teste... 

uma aula de teste formativo a própria natureza da aula é sempre... monótona... é uma 

aula que não vai ser muito dinâmica e ao... fazer a diversificação de estratégias pronto 

foi a tentativa de não cair naquela monotonia... eles estarem sempre a ir ao quadro e a 

fazer a mesma coisa pronto é uma aula que por si por ser uma aula de teste nunca é 

dinâmica, dinâmica como se fosse uma aula normal, uma aula diferente... mas ao estar 

a... a diversificar estratégias pronto torna-se diferente. 

Tratando-se da primeira contribuição deste encontro, constata-se 

também que é o aluno a iniciar o primeiro tópico, situação esta que acontece 

frequentemente com a cooperante Dora. De facto, das 14(catorze) sessões de 

trabalho gravadas, (incluindo as do estudo piloto) apenas em três é a 

professora cooperante que distribui a palavra e inicia o primeiro tópico, sendo 

uma destas três a primeira sessão videogravada, antes de qualquer formação 

se ter efectuado. Após o início da formação são gravadas 12(doze) sessões e 

apenas em duas delas (Dezembro 2001; Abril 2002) se verifica esse 

comportamento. Parece lícito inferir que houve em 11 (onze) das 14 (catorze) 

sessões, indícios da transferência do poder da palavra para os estagiários.   

No ponto seguinte apresentam-se os quadros que resultam da análise 

das reflexões  escritas dos estagiários e que nos permitem inferir sobre o nível 

reflexivo dos enunciados produzidos. Surge, em primeiro lugar, o quadro de 

2000/2001, seguido de um de 2001/2002 e de três de 2002/2003. 
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5.3.5  Os processos Discursivos sobre a aula – As narrativas dos Estagiários 

 
Procurou-se entender qual o nível de escrita reflexiva no final do ano de 

prática pedagógica de 2000/01.O quadro a seguir apresenta-nos algumas 

indicações.  

 
                    Momentos 

 
 

Enunciados 

Paula Patrícia Ana Paula 
Março 2001 Maio 2001 Maio 2001 

Número Nível Número Nível Número Nível 
 
 

Centrados no Professor 
 

      
 1(3)    1(2) 

4  5 5(2) 3  
 3(2)    2(3) 
      

 
 

Centrados nos alunos 
 

      
      

2 2(2) 1 1(2) 7 7(2) 
      
      

 
 

Centrados na dinâmica 
da aula 

      
      

4 4(2) 3 3(2) 20 20(2) 
      
      

 
Outros 

      
0 0 1 1(1) 0 0 
      

 

Quadro 27 - Síntese da análise  de três reflexões escritas dos estagiários da cooperante  

Dora - 2000/01 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1 (3) = um enunciado de nível três 

 

Este quadro corresponde a 3(três) reflexões de três alunos do ano 

lectivo 2000/2001 que participaram no Estudo Piloto. 

Foram recolhidos neste ano 12(doze) textos escritos pelos elementos do 

grupo de estágio da cooperante Dora e feitas várias leituras flutuantes dos 

mesmos. Seleccionaram-se estes três para análise por nos parecer que são 

paradigmáticos relativamente a cada uma das autoras. 

Constatamos assim pelos números que a  Ana  Paula elaborou um texto 

com um total de 30 (trinta) enunciados, sendo 20(vinte) centrados na dinâmica 

da aula, 7(sete) centrados nos alunos e apenas 3(três) centrados no professor 
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Não se registaram enunciados na categoria outros. As preocupações desta 

estagiária são, no final da Prática Pedagógica (Maio), manifestamente 

centradas na gestão da aula. Contudo, os dois enunciados de nível 3(três) que 

assinalámos são centrados no professor, sendo todos os restantes de nível 2 

(dois). 

Quanto à estagiária Patrícia encontramos um texto manifestamente mais 

curto, com apenas 10(dez) enunciados, sendo 5(cinco) centrados no professor, 

3(três) na dinâmica da aula, 1(um) nos alunos e 1(um) nos outros. Não se 

registam neste caso níveis de reflexão de carácter interpretativo, apenas 

identificamos os dois níveis mais baixos, o 1(um) e o 2(dois). 

A Paula escreve igualmente um texto curto com 10(dez) enunciados, 

predominantemente descritivo, em que prevalece o nível 2(dois), registando-se 

1(um) enunciado de nível 3(três) centrado no professor. 

Tendo em conta que os três textos foram escritos já num momento 

avançado da Prática Pedagógica parece poder inferir-se que estas alunas não 

evoluíram como seria desejável no seu processo de escrita reflexiva. 

 

No ano de 2001/02 recolhemos textos escritos em cada ciclo de I.A., 

tendo analisado três de cada um dos ciclos e cujos resultados se sintetizam a 

seguir. 
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       Momentos 
 
Enunciados 

Pedro Leandro Sérgio 
Janeiro 

1º 

Momento 

Abril 

2º 

Momento 

Junho 

3º Momento 

Dezembro 

1º Momento 

Abril 

2º Momento 

Maio 

3º 

Momento 

Dezembro 

1º Momento 

Abril 

2º 

Momento 

Maio 

3º Momento 

Nº Nível Nº Nível Nº Nível Nº Nível Nº Nível Nº Nível Nº Nível Nº Nível Nº Nível 

Centrados no 
Professor 

5 
4(2) 

1(3) 
6 

5(2) 

1(3) 
0 0 4 

2(2) 

2(3) 
3 

1(2) 

2(3) 
8 

6(2) 

2(3) 
15 15(2) 7 

6(2) 

1(3) 
2 2(3) 

Centrados nos 
Alunos 

5 5(2) 1 1(2) 0 0 3 
3(2) 

 
2 2(2) 1 1(2) 4 4(2) 0 0 3 3(2) 

Centrados na 
Dinâmica da 

Aula 

3 3(2) 1 1(2) 5 5(2) 9 9(2) 10 10(2) 6 
5(2) 

1(3) 
7 7(2) 7 7(2) 6 6(2) 

Outros 0 0 0 0 0 0 1 1(1) 0 0 7 7(2) 4 4(1) 1 1(1) 5 
1(1) 

4(2) 

 
Total 

13 
12(2) 

1(3) 
8 

7(2) 

1(3) 
5 5(2) 17 

1(1) 

14(2) 

2(3) 

15 
13(2) 

2(3) 
22 

19(2) 

3(3) 
30 

4(1) 

26(2) 

 

15 

1(1) 

13(2) 

1(3) 

16 

1(1) 

13(2) 

2(3) 

 

 

Quadro 28 - Síntese da análise das reflexões escritas dos três estagiários da cooperante Dora - 2001/02 

 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1 (3) = um enunciado de nível três 
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Este quadro, referente ao ano lectivo de 2001/2002, corresponde a 

9(nove) reflexões escritas por 3(três) estagiários da Dora ao longo da Prática 

Pedagógica. 

Verificamos que o  Pedro escreve textos muito curtos, com um máximo 

de 13(treze) enunciados, dispersando-se estes pelas três primeiras categorias 

e não se registando nenhum na categoria outros. 

O nível de reflexão dos enunciados situa-se maioritariamente no 2(dois), 

registando-se dois enunciados de nível 3(três) centrados no professor. No 

último texto apenas se encontram enunciados centrados na dinâmica da aula, 

podendo esse facto manifestar as preocupações do estagiário no final da sua 

Prática Pedagógica. 

Quanto ao Leandro, assinalamos textos mais extensos (entre os 15 e os 

22 enunciados) em que a distribuição se faz pelas 4(quatro) categorias, com 

maior incidência na dinâmica da aula. Os enunciados centrados no professor 

são em maior número no terceiro momento, contrariando a perspectiva de que 

os estagiários se vão descentrando de si à medida que a Prática Pedagógica 

avança.No terceiro momento encontramos também 7(sete) enunciados 

centrados na categoria outros que indicam ter havido alguma interacção entre 

textos lidos e a reflexão escrita. 

Quanto aos níveis atingidos por este estagiário, contabilizamos 6(seis) 

níveis 3(três) centrados no professor e 1(um) nível 3(três) na dinâmica da aula; 

os restantes são níveis 2(dois). 

Finalmente, o  Sérgio que escreve textos entre os 15(quinze) e 30(trinta) 

enunciados, apresenta-nos o perfil de um estagiário muito centrado em si 

próprio no primeiro momento (15 enunciados) e que progressivamente se vai 

descentrando, registando sete enunciados no segundo momento e dois no 

terceiro momento. Apresenta o maior número de enunciados na categoria 

outros, num total de 10(dez), indiciando algumas leituras feitas a interferir com 

a escrita, mas que apesar disso mantêm a reflexão no nível da descrição. 

Os únicos níveis 3(três) que aqui contabilizamos dizem respeito ao 

professor e situam-se no terceiro momento. 

Podemos inferir dos resultados apresentados neste quadro que o Pedro 

não evoluiu no seu processo de escrita reflexiva, enquanto que os  Leandro e o  
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Sérgio nos dão alguns indícios de ter feito interferir a teoria com os seus 

procedimentos de escrita, indicador fornecido pelo número de enunciados que 

recaem na categoria outros. 

O Leandro contabiliza ainda no terceiro momento 3(três) enunciados de 

nível 3(três). O facto deste aluno aumentar o número de enunciados centrados 

em si no terceiro momento pode estar relacionado com a avaliação da Prática 

Pedagógica que está próxima, levando-o a uma análise do seu próprio 

desempenho. 

Os enunciados centrados nos alunos reúnem nos estagiários de 

2001/2002 números muito baixos. Esta situação leva-nos a admitir que os 

estagiários sentem dificuldades em fazer dos alunos e respectivas 

aprendizagens, o interesse principal do processo de profissionalização em que 

se encontram envolvidos.  

A leitura deste quadro mostra-nos ainda que estes três estagiários 

produziram no total dos 3 momentos 50(cinquenta) enunciados centrados no 

professor, 19(dezanove) nos alunos, 54(cinquenta e quatro) na dinâmica da 

aula e 18(dezoito) nos outros, existindo, portanto, um predomínio na dinâmica 

da aula, logo seguida do professor; no 1º momento registaram-se 24(vinte e 

quatro) no professor, no 2º momento 16(dezasseis) e no 3º momento 10/dez), o 

que permite considerar que no grupo de estágio em questão, se registou uma 

descida gradual que confirma o facto de os estagiários se descentrarem de si 

com o decorrer da Prática Pedagógica. Quanto aos alunos, temos 12(doze) 

enunciados no 1º momento, 3(três) no segundo e 4(quatro) no 3º, números 

reduzidos e que podem significar alguma dificuldade em reflectir sobre os 

principais intervenientes no processo de ensino/aprendizagem. 

Sobre a dinâmica da aula contabilizámos 19(dezanove), 18(dezoito) e 

17(dezassete) respectivamente do 1º para o 3º momento. Estes números são 

equilibrados e comparados com os que se referem aos alunos podem querer 

significar uma maior preocupação com estratégias, materiais, tarefas e outras 

componentes da dinâmica da aula; na última categoria os números são baixos 

e pouco significativos nos 1º e 2º momentos, evidenciando-se no 3º momento 

relativamente ao Leandro e  ao Sérgio que, embora de modo descritivo, 

acrescentaram algumas opiniões para além do que directamente se relacionou 

com as aulas em questão. 
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Quanto aos níveis, a totalidade de níveis 3(três) é de 12(doze), sendo 

3(três) no 1º momento, 4(quatro) no 2º e 5(cinco) no 3º, a evidenciar uma 

ligeira subida.  

Estes dados apresentam-se bastante curiosos, pois não obedecendo 

estes estagiários, no seu conjunto, a regularidades discursivas ao longo da 

Prática Pedagógica é quando falam de si próprios que conseguem elaborar 

registos mais aprofundados. 

 

No ano de 2002/03 registam-se algumas diferenças, relativamente ao 

que temos vindo a expor. 

Os quadros referentes a esse ano explicitam-nas. Começamos pelo 

quadro 29 referente à Ana. 
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       Momentos

 

 

Enunciados 

1º Mom. 2º Momento 3º Momento 

15 Dez. 21 Jan. 27 Jan. 28 Jan. 25 Fev. 10 Março 11 Março 7 Abril 8 Abril 28 Abril 

Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. 

Centrados 
no 

Professor 

 

10

1(1) 

7(2) 

2(3) 

 

8 

 

6(2) 

2(3) 

 

3 

 

3(2) 

 

 

10

 

9(2) 

1(3) 

 

12 

 

8(2) 

4(3) 

 

0 

 

0 

 

12 

 

9(2) 

3(3) 

 

4 

 

3(2) 

1(3) 

 

10 

 

9(2) 

1(3) 

 

7 

 

4(2) 

3(3) 

Centrados 
nos 

Alunos 

 

3 

 

3(2) 

 

8 

 

7(2) 

1(3) 

 

3 

 

3(2) 

 

4 

 

4(2) 

 

 

1 

 

1(2) 

 

4 

 

3(2) 

1(3) 

 

6 

 

6(2) 

 

5 

 

2(2) 

3(3) 

 

13 

 

13(2) 

 

8 

 

7(2) 

1(3) 

Centrados 
na 

Dinâmica 
da aula 

 

7 

 

7(2) 

 

2 

 

2(2) 

 

2 

 

2(2) 

 

0 

 

0 

 

7 

 

6(2) 

1(3) 

 

5 

 

5(2) 

 

1 

 

1(3) 

 

8 

 

6(2) 

2(1) 

 

15 

 

13(2) 

2(3) 

 

10 

 

10(2) 

 
Outros 

0 0 3 
2(1) 

1(3) 
1 1(1) 1 1(1) 1 1(2) 0 0 0 0 0 0 2 

1(2) 

1(3) 
3 3(2) 

 
Total 

 
20

1(1) 

17(2) 

2(3) 

21 

2(1) 

15(2) 

4(3) 

9 
1(1) 

8(2) 
15

1(1) 

13(2) 

1(3) 

21 
16(2) 

5(3) 
9 

8(2) 

1(3) 
19 

1(1) 

15(2) 

4(3) 

7 

2(1) 

11(2) 

4(3) 

40 
36(2) 

4(3) 
28 

24(2) 

4(3) 

Quadro 29 - Síntese da análise das reflexões escritas  - Estagiária Ana - Cooperante Dora - 2002/2003 

 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1 (3) = um enunciado de nível três 
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Este quadro corresponde a 10 (dez) reflexões escritas pela Ana,  em que 

se verifica um aumento significativo de enunciados nos dois últimos textos, de 

8 e 28 de Abril. 

O número de enunciados centrados no professor é na totalidade superior 

ao de todas as outras categorias e reúne maior quantidade de níveis 3 (três), 

embora possamos assinalar a presença deste nível em todas as outras 

categorias. No entanto, no caso do professor apenas 2 (duas) das 10 (dez) 

reflexões analisadas não incluem enunciados desse nível, são elas a de 27 de 

Janeiro e a de 10 de Março, sendo que esta curiosamente não inclui nenhum 

enunciado centrado no professor. 

Parece ser dada mais importância à dinâmica da aula a partir de 7 de 

Abril, contabilizando-se maior número de enunciados nas reflexões do terceiro 

momento, estando incluídos dois de nível 3 (três). 

Também alguns dos enunciados centrados nos alunos atingem o nível 3 

(três), concretamente em 21 de Janeiro, 10 de Março e 7 e 28 de Abril. A 

existência de dois níveis 3 (três) na categoria outros (21 de Janeiro e 8 de 

Abril) parece estar relacionada com a relação entre teoria e prática feita pela 

estagiária. Esta estagiária redigiu nova versão dos textos de 7 e 8 de Abril, 

procurando melhorá-los. 

As novas versões incluem momentos de questionamento dos aspectos 

positivos e negativos do trabalho de grupo, com suporte em alguns autores 

lidos pela aluna e que referencia [reflexão de 7 de Abril] e ainda a problemática 

da interacção na sala de aula entre professor e alunos e alunos/alunos, 

igualmente suportada por leituras feitas [reflexão de 8 de Abril] que 

contribuíram para o aprofundamento da reflexão. A própria estagiária 

reconhece no seu texto “esta pesquisa foi produtiva, pois consegui realmente 

compreender o que é a interacção entre professor/aluno ou aluno/aluno e 

também apercebi-me que o fazemos muito raramente, aspecto a ser melhorado 

no futuro”.  

Apresenta-se a seguir o quadro 30 com os dados referentes à estagiária 

Alexandra.  
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   Momentos 

 

 

Enunciados 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 

25 Nov. a 2 Dez. 25 Março 31 Março 1 Abril 13 Maio 20 Maio 26 Maio 

Num. Nív. Num. Nív. Num. Nív. Num. Nív. Num. Nív. Num. Nív. Num. Nív. 

Centrados 

no 

Professor 

12 12(2) 9 
7(2) 

2(3) 
5 

3(2) 

2(3) 
4 

3(2) 

1(3) 
9 

7(2) 

2(3) 
6 

3(2) 

3(3) 
10 10(2) 

 

Centrados 

nos Alunos 

3 3(2) 3 
2(2) 

1(3) 
3 3(2) 5 5(2) 3 3(2) 4 4(2) 2 2(2) 

 

Centrados na 

Dinâmica da 

Aula 

7 7(2) 5 5(2) 2 2(2) 14 

1(1) 

13(2) 

 

2 2(2) 7 

1(1) 

6(2) 

 

2 2(2) 

 

Outros 

 

2 2(2) 3 
2(2) 

1(3) 
0 0 0 0 2 2(2) 0 0 3 

1(1) 

2(2) 

 

Total 

 

24 24(2) 20 
16(2) 

4(3) 
10 

8(2) 

2(3) 
23 

1(1) 

21(2) 

1(3) 

16 
14(2) 

2(3) 
17 

1(1) 

13(2) 

3(3) 

17 
1(1) 

16(2) 

 

Quadro 30 - Síntese da análise das reflexões escritas - Estagiária Alexandra - Cooperante Dora - 2002/03 

     

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1 (3) = um enunciado de nível três 
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Depois de analisadas 7 (sete) reflexões escritas pela Alexandra  

obtivemos os dados registados neste quadro. Trata-se de textos curtos, como 

confirmam os números dos enunciados. A categoria que assinala números 

mais elevados é a dos que são centrados no professor que vão diminuindo 

progressivamente da primeira reflexão até à de 1 de Abril para voltarem a subir 

nas três de Maio. Os níveis de enunciados dispersam-se pelo um, dois e três, 

com uma grande incidência nos enunciados de nível 2 (dois). 

Encontramos 1 (um) enunciado de nível 3 (três) centrado nos alunos e 

um centrado nos outros. Os restantes enunciados de nível 3 (três), num total de 

10 (dez) são centrados no professor e surgem apenas a partir da reflexão de 

25 de Março.    

O quadro 31 que se apresenta a seguir refere-se às reflexões escritas da 

estagiária Lucinda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 317

 
        Momentos

 

Enunciados 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 

21 Nov. 19 Dez. 6 Janeiro 7 Janeiro 17 Março 18 Março 24 Março 29 Abril 5 Maio 12 Maio 

Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. Nº Nív. 

 

Centrados 

No Professor 

 

7 

 

6(2) 

1(3) 

 

2 

 

2(2) 

 

2 

 

1(2) 

1(3) 

 

3 

 

2(2) 

1(3) 

 

1 

 

1(2)

 

6 

 

5(2) 

1(3) 

 

6 

 

5(2) 

1(3) 

 

9 

 

4(2) 

5(3) 

 

9 

 

7(2) 

2(3) 

 

8 

 

6(2) 

2(3) 

 

Centrados 

Nos Alunos 

 

2 

 

2(2) 

 

1 

 

1(2) 

 

2 

 

2(2) 

 

2 

 

2(2) 

 

 

2 

 

2(2)

 

2 

 

1(2) 

1(3) 

 

4 

 

4(2) 

 

9 

 

8(2) 

1(3) 

 

4 

 

4(2) 

 

3 

 

3(2) 

Centrados 

Na Dinâmica 

da aula 

 

1 

 

1(2) 

 

1 

 

1(2) 

 

1 

 

1(2) 

 

1 

 

1(2) 

 

5 

 

5(2)

 

1 

 

1(2) 

 

3 

 

3(2) 

 

9 

 

8(2) 

1(3) 

 

10

 

9(2) 

1(3) 

 

3 

 

3(2) 

 

Outros 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2(1) 0 0 0 0 3 

2(1) 

1(2) 
2 

1(1) 

1(2) 
3 3(1) 

 

Total 

 

10 

 

9(2) 

1(3) 

 

4 

 

4(2) 

 

5 

 

4(2) 

1(3) 

 

6 

 

5(2) 

1(3) 

 

10 

 

8(2)

2(1)

 

9 

 

7(2) 

2(3) 

 

13 

 

12(2) 

1(3) 

 

30 

2(1) 

21(2) 

7(3) 

 

25

1(1) 

21(2) 

3(3) 

 

17 

3(1) 

12(2) 

2(3) 

 

Quadro 31 - Síntese da análise das reflexões escritas - Estagiária Lucinda - Cooperante Dora - 2002/2003 

 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 1 (3) = um enunciado de nível três 
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Neste caso temos 10(dez) reflexões escritas pela estagiária Lucinda ao 

longo do ano de Prática Pedagógica. Podemos constatar que o número de 

enunciados é, na generalidade, baixo, correspondendo a textos curtos. No 

entanto, os três últimos que se referem a Abril e Maio são um pouco mais 

extensos, como comprovam os números. Quanto aos níveis de reflexão 

predomina o nível 2(dois), verificando-se alguns enunciados de nível 1(um) 

apenas na categoria outros e alguns enunciados de nível 3(três) dispersos 

pelas restantes  três categorias. De salientar que a maior concentração de 

enunciados de nível 3(três) se verifica na categoria centrados no professor, 

totalizando 14(catorze) ao longo do ano, mas com maior incidência a partir de 

29 de Abril. 

O número de enunciados centrados no professor é mais elevado que os 

restantes na primeira reflexão, baixa nas reflexões intermédias de 19 de 

Dezembro, Janeiro e Março para voltar a subir nas do terceiro momento, não 

confirmando a perspectiva de que o estagiário se vai progressivamente 

descentrando de si próprio.  

Todos estes textos foram lidos pela cooperante e deles foi dado 

feedback aos estagiários, frequentemente através da grelha de análise das 

reflexões escritas [GARE] de que damos testemunho no ponto seguinte 
 

5.3.6  Síntese do preenchimento das GAREs pela Cooperante Dora 

2002/2003 
 

Os tópicos de reflexão fornecidos aos estagiários no início da Prática 

Pedagógica [anexo 8] estão de acordo com os parâmetros da GARE [anexo 5] 

preenchida pela cooperante Dora no ano lectivo de 2002/2003. 

É possível observar indícios de evolução nas reflexões escritas dos 

estagiários através das anotações feitas pela formadora. 

A Lucinda, por exemplo, exprimiu sempre os seus sentimentos (11/12/02  

“algum nervosismo associado à insegurança”; 17/03/03 “sinto-me bem”; 

18/03/03 “momentos de insegurança... ansiedade e nervosismo”), identificou 

situações problemáticas (01/12/02 “deveria ter sido mais cuidadosa aquando 

da formulação das instruções... deveria também ter sido mais rigorosa em 
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termos linguísticos... deveria ainda ter sido mais cuidadosa na gestão do 

tempo; 05/05/03 “constatei que persistiam dúvidas... acho que falhei um 

pouco”) e fez interagir a teoria com a prática (29/04/03 “... parece-me pertinente 

pôr em prática este tipo de projectos que auxiliam o aluno no desenvolvimento 

da sua actividade, sentido crítico e autonomia. Estará a iniciar-se o 

cumprimento de alguns objectivos do ensino”). 

A Ana quase sempre redigiu enunciados possíveis de enquadrar nesses 

parâmetros e, para além disso, a cooperante considerou que em algumas  das 

reflexões escritas conseguiu questionar a prática, como se verifica nos 

exemplos: 28/04/03 “questionei-me se um jogo seria o suficiente para 

esclarecer dúvidas”; 28/01/03 “estas situações fazem-nos reflectir sobre como 

dar determinados conteúdos e se as estratégias que utilizamos são as mais 

adequadas. Devemos considerar sempre várias alternativas”, 07/04/03 “ao 

organizarmos jogos será que estamos a chegar a todos os alunos?”; 25/02/03 

“será uma boa estratégia recorrer a traduções?”; 11/03/03 “será que ao 

entregar fichas com um grau de dificuldade médio não estarei a prejudicar os 

alunos?” 

A Alexandra é também vista pela sua cooperante como tendo 

questionado a prática e relacionando esta com a teoria em alguns dos textos: 

13/05/03 “... não nos cabe... fazer os possíveis e tirar vantagem de qualquer 

aspecto no sentido de chegar mais perto dos alunos?”; 01/04/03 “achei sem 

nexo o facto de se estudar um horário sem os alunos saberem dizer as horas e 

os dias”: 25/03/03 “o tipo de perguntas que elaborei foram na sua maioria 

comprehension questions”. Os dois últimos exemplos são de relação entre 

teoria e prática e os primeiros de questionamento da prática. 

Os comentários feitos pela cooperante nas grelhas de análise vão desde 

simples apontamentos para a reflexão oral (Alexandra 01/04/03 – questões de 

Língua) a perguntas que pretende discutir (Alexandra 31/03/03 “o que pensa de 

aulas não planeadas? Em que situações?”; Ana 11/03/03 “Como tem tanta 

certeza de que os alunos perceberam bastante bem?”; Ana 25/02/03 “Porque 

falhou o tempo? Como resolver isso?”), passando por conselhos em que utiliza 

uma linguagem mais prescritiva mas menos frequente  (Ana 03/02/03 “É 

preciso ter cuidado com as gravações; atenção às instruções”) e por pedidos 

de explicação directa ( Ana 25/02/03 “Explique melhor”). 



 320

A coluna de comentários da GARE foi preenchida 38(trinta e oito) vezes 

pela cooperante e destas 38(trinta e oito) 16(dezasseis) são perguntas que vão 

surgir nos encontros de reflexão oral. 

A cooperante preencheu apenas 5(cinco) vezes o nível global da 

reflexão acabando por deixar de o fazer por sentir muita insegurança nesse 

aspecto, tal como aconteceu com a cooperante Anabela.  

 

5.3.7  Interpretação dos resultados obtidos através das reflexões escritas 

 

   Uma interpretação possível dos documentos pessoais dos estagiários 

é a de que eles demonstram diferentes capacidades para reflectir, confirmando 

resultados de estudos anteriores feitos por Applegate e Shaklee (1992) bem 

como por La Boskey (1994). De facto, encontramos especificidades que 

apontam nesse sentido, desde a extensão dos textos à sua relação com o 

momento do ano lectivo em que são produzidos. Nuns casos os textos tornam-

se mais extensos no final da Prática Pedagógica (estagiária Ana 2002/2003 e 

estagiária Lucinda 2001/2002) e noutros diminuem os enunciados que registam 

(estagiário Pedro 2001/2002). Esta diminuição do tamanho dos textos confirma 

os resultados a que Loghran (1996) chegou de acordo com os quais a 

produção textual era menor no final do ano lectivo , uma vez que o autor optou 

por não pressionar os estagiários com a quantidade.  

Os alunos envolvidos no nosso estudo que aumentaram a extensão dos 

registos numa fase mais avançada da Prática Pedagógica poderão tê-lo feito 

por terem adquirido uma maior consciencialização da importância da escrita na 

sua aprendizagem reflexiva. 

Os estagiários crescem profissionalmente de modo distinto e com 

diferentes ritmos, influenciando este crescimento não só as características 

individuais com que chegam à Prática Pedagógica, uns mais despertos que 

outros para a reflexão, mas também os contextos em que todo o trabalho se 

desenrola, a natureza das relações interpessoais estabelecidas e ainda o modo 

como são geridas as emoções.  

Apesar disso, constatamos algumas regularidades nos três anos e nos 

nove estagiários orientados por este professora cooperante.Nenhum estagiário 

atingiu na escrita o nível 4(quatro) de reflexão, nível da meta-reflexão, o que 
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não nos surpreende, já que se trata de um nível a que muitos professores só 

conseguem chegar num momento avançado das suas carreiras (Kagan,1992). 

A maior concentração de níveis 3(três) acontece nos enunciados 

centrados no professor o que nos leva a inferir que este tópico anda associado 

à capacidade de interpretarem os seus próprios desempenhos, podendo isso 

acontecer nalguns alunos logo no início da Prática Pedagógica (Estagiário 

Pedro, Janeiro de 2001; Estagiária Lucinda, Novembro de 2002), mas sendo 

mais frequente em fases mais adiantadas do processo formativo (estagiário 

Pedro, Março de 2001; estagiária Lucinda, Maio de 2003; estagiário Sérgio, 

Abril e Maio de 2002; estagiária Lucinda, Abril e Maio de 2002; estagiária Ana, 

Abril de 2003; estagiária Alexandra,  Maio de 2003). Os estagiários revelam, 

deste modo, serem capazes de interpretar as suas acções mais facilmente do 

que as dos seus alunos. 

Na verdade, o número de enunciados centrados nos alunos é sempre 

limitado, bem como o nível de reflexão atingido. 

De todos estes elementos do grupo da cooperante Dora apenas a Ana 

(2002/2003) lhes atribui importância e atinge em 6(seis) enunciados o nível 

3(três) da reflexão. 

São igualmente muito baixos em todos os estagiários, os enunciados 

que recaem na categoria outros, na qual se incluem alusões a leituras feitas, 

para além de outras situações não registadas nas categorias precedentes. 

O facto de dois estagiários de 2001/2002 (Leandro e Sérgio) e duas 

estagiárias de 2002/2003 (Lucinda  e Ana) fazerem recair no final do ano 

lectivo alguns enunciados nessa categoria (outros), leva-nos a admitir que 

atribuíram nessa altura relevância aos textos lidos, quer o tivessem feito 

intencionalmente por se encontrarem próximo do momento de avaliação, quer 

tivessem finalmente considerado a sua utilidade. 

Não devemos esquecer que estas reflexões  são escritas para serem 

lidas por alguém que tem influência no processo de avaliação e os estagiários 

têm consciência de que tal acontece. 

A categoria dinâmica da aula merece dos alunos os mais variados 

tratamentos. Por vezes, apresenta-se como uma preocupação dominante  

(estagiária Ana,  Maio 2001) em que num total de 30(trinta) enunciados, 

20(vinte) são centrados na dinâmica da aula, outras vezes, como é o caso da 
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aluna Lucinda (2002/2003), merece muito pouca atenção e em 5(cinco) das 

10(dez) reflexões escritas apenas lhe dedica um enunciado. 

Nem sempre o estímulo provocado pela interacção com a teoria resulta 

em evolução reflexiva para os estagiários envolvidos, confirmando-se que é 

difícil mudar o modo como as narrativas individuais são construídas, sobretudo 

com os limites temporais a que estes processos de formação estão sujeitos.          

Os alunos / formandos conseguem descrever o que fazem, por vezes 

interpretam essas acções e confrontam-se com os seus desempenhos, mas 

não conseguem ainda reconstruir de forma estruturada e sistémica o processo 

de ensino / aprendizagem. 

Comparando os textos de 2000/2001 com os seguintes, podemos 

afirmar que apesar de os primeiros terem sido escritos numa fase adiantada do 

processo de Prática Pedagógica, não nos revelam competência crítica nem de 

questionamento por parte dos seus autores, nem mostram ter havido leituras a 

suportar as afirmações produzidas. 

Já nos estagiários de 2001/2002 foi possível descortinar esses indícios, 

em dois deles, como mencionámos atrás, tendo o Leandro aumentado o 

número de enunciados de nível 3(três) no terceiro momento de recolha de 

dados. De qualquer modo estes ténues indícios, não nos permitem afirmar que 

houve evolução nos procedimentos de escrita reflexiva nos estagiários de 

2001/2002. 

Quanto aos de 2002/2003 estamos perante uma situação diferente. A 

Lucinda denota sintomas de evolução, uma vez que, aumentou não só a 

extensão dos seus textos no final do ano lectivo, como também o número de 

níveis 3(três). A estagiária Ana relacionou de forma evidente a teoria  - textos 

lidos, com a sua prática, nomeadamente nas reflexões escritas de 07 e 08 de 

Abril de 2003 chegando a reescrever novas versões em que isso se tornou 

ainda mais notório. Também a  Alexandra  produziu 10(dez) enunciados de 

nível 3(três) a partir de 25 de Março. Parece-nos, por isso, legítimo inferir que 

houve indicadores de evolução na escrita reflexiva dos estagiários de 

2002/2003. 

Permitimo-nos, pois, admitir que os instrumentos e procedimentos 

utilizados em 2002/2003 para tratar a reflexão, contribuíram para a melhoria 

assinalada. Os textos escritos pelos estagiários foram desde o início orientados 
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por um documento organizador e sistematicamente analisados pela cooperante 

Dora através da GARE que também serviu de instrumento de trabalho, nas 

sessões de reflexão oral. Deste modo as reflexões escritas  foram valorizadas 

e delas foi dado feedback pela formadora ao seu grupo de estágio.  

 

5.3.8  Opiniões sobre os processos discursivos e metodológicos 

 

No ponto seguinte apresenta-se uma síntese descritiva das opiniões dos 

estagiários e da cooperante, obtida através das diversas entrevistas realizadas.  
 

5.3.8.1  Estagiário Sérgio - 2001/02 
 

O Sérgio no início do ano lectivo tem da profissão de professor a 

imagem que lhe ficou do tempo em que era aluno do 2º ciclo. Enfatiza o papel 

dos materiais utilizados para a compreensão da língua estrangeira, 

nomeadamente o suporte de som e imagem. Na entrevista final refere a 

importância de conseguir levar os alunos a gostar de inglês, ou seja, põe a 

tónica na motivação para a aprendizagem. 

Vê-se a si próprio como um professor que tenta estar à-vontade perante 

os alunos e fazer com que eles também o estejam. Sentindo-se, no entanto, 

dividido entre essa crença pessoal e a necessidade de estar um patamar acima 

para poder impor respeito. A condição de estagiário parece levantar-lhe 

algumas dúvidas quanto ao modo como gerir as relações dentro da sala de 

aula, provavelmente porque na entrevista inicial ainda se sente mais aluno do 

que professor. As suas expectativas de aprendizagem durante o período de 

Prática Pedagógica são elevadas no início, o que acaba por confirmar na 

entrevista final, afirmando mesmo que “tudo o que aprendeu foi à custa do 

Estágio, com os erros, com as reflexões que fez e a observar os colegas” 

[anexo 9]. 

A reflexão é valorizada, nas duas vertentes a escrita e a oral, afirmando 

contudo que consegue abrir-se mais na escrita por estar sózinho a escrever 

para si próprio e para a professora cooperante e confessando que nas orais 

nem sempre é tudo dito: “ às vezes nem sempre dizemos o que queremos à 

frente dos colegas e isso é normalíssimo” [anexo 9]. Reconhece logo na 
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primeira entrevista que o ponto mais positivo da reflexão oral é poder debater, 

contrapor e “justificar sempre as coisas que acontecem”. No final do ano lectivo 

parece valorizar mais a reflexão oral, na medida em que, põe a tónica na 

partilha de experiências que ela pode proporcionar e que contribui para o 

desenvolvimento profissional dos formandos; “… mas a oral acho que é muito 

importante… outro ponto de vista” [anexo 9]. 

Parece ter modificado um pouco a sua opinião sobre este tipo de 

reflexão, ao longo da Prática Pedagógica, pois menciona que no início tinha 

ideia que ela servia para dizer o que tinha corrido mal. No entanto, continua a 

valorizar bastante a escrita, sugerindo que ela deveria ocorrer em dois 

momentos distintos e com funções diferenciadas: antes da oral, como 

preparação prévia e novamente após a oral para integrar elementos que na 

primeira passaram despercebidos. Reconhece na entrevista final que a 

professora cooperante valorizava as reflexões escritas, porque as corrigia e 

levantava questões a partir delas, o que em seu entender era útil, pois permitia 

reflectir sobre a própria reflexão. Como ele próprio diz “ela valorizava as 

reflexões escritas tanto que as corrigia e às vezes fazia umas certas questões” 

[anexo 9]. 

Parece-nos interessante verificar que este estagiário tem consciência da 

importância da meta-reflexão, sugerindo mesmo para o efeito a estratégia das 

duas reflexões escritas. 

Refere que a professora cooperante forneceu tópicos e alguns textos 

para ajudarem na reflexão, mas critica o facto de os textos  serem distribuídos 

apenas imediatamente antes  da respectiva reflexão. Considera que houve 

entre todos os elementos do grupo de estágio, um clima de abertura, embora 

lhe parecesse que a professora poderia ter sido mais tolerante, no que diz 

respeito ao cumprimento dos prazos de entrega dos materiais. Sente que a 

evolução pessoal que diz ter realizado, se deve a uma maior abertura sua à 

medida que o processo de Prática Pedagógica foi avançando. Aponta como 

aspecto mais positivo nesta sua passagem pelo estágio, o facto de ter 

aprendido a aprender por si próprio e de mais negativo, a falta de autonomia 

que a condição de estagiário lhes impõe. Acrescenta também que o período de 

observação no início da Prática Pedagógica deveria ser mais longo, 

configurando este um dos aspectos negativos. 
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O discurso deste estagiário nas entrevistas sugere-nos que existe 

alguma competência crítica relativamente ao processo em que está envolvido, 

sendo inclusivamente capaz de apontar sugestões. Trata-se além disso de um 

discurso em que transparece a importância dada às emoções e aos 

sentimentos emergentes no processo.  

 

5.3.8.2  Estagiário Leandro - 2001/02 
 

O Leandro tem do professor em geral uma concepção de alguém 

próximo dos alunos e o de língua estrangeira, em particular, vê-o com 

características diferentes dos professores de outras disciplinas. 

Afirma que para além do óptimo conhecimento da língua que deve ter, 

precisa de uma paciência diferente, de grande capacidade de motivação e de 

ser espontâneo, enérgico e inovador. Na entrevista final confessa que no início 

do ano lectivo não tinha a noção do que deve ser a metodologia de ensino do 

inglês e de as estratégias deverem apoiar-se muito no aspecto visual e 

auditivo. O estagiário evidencia assim alguma modificação no modo de 

percepcionar o ensino de língua estrangeira, perspectiva que a prática parece 

ter-lhe dado. 

Na primeira entrevista, o Leandro afirma que gostaria que os alunos o 

vissem como amigo, fazendo depender tudo o resto dessa relação, contudo na 

entrevista final assume-se como um professor transmissor de conhecimentos. 

Espera, de acordo com a entrevista inicial, aprender muito na Prática 

Pedagógica: “de certeza que vou aprender imenso até ao fim do estágio”  

[anexo 9]. Essas expectativas são confirmadas, pois opina no fim do ano que 

se aprende muito mais na Prática Pedagógica do que nos três anos anteriores 

de frequência do curso. Refere ter aprendido coisas novas no que diz respeito 

ao relacionamento com os alunos, aos programas das disciplinas, às 

metodologias e àquilo que considera conhecimento científico, ou seja, o 

conhecimento da língua estrangeira. Quanto à reflexão, acha importantes tanto 

a escrita como a oral, valorizando no entanto mais a oral, por entender que a 

intervenção dos colegas é fundamental, desde que exista uma boa relação de 

todos com a professora cooperante. Como ele refere “eu acho que é muito 
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mais produtivo fazer na oralidade, juntamente com a opinião de todos” [anexo 

9]. 

O estagiário põe a tónica no facto de a oral permitir falar das emoções e 

dos sentimentos, enquanto que a escrita serve mais, na sua opinião, para 

detalhar o que acontece na aula e para reformular o guião. 

No final do ano mantém que o trabalho da reflexão oral é mais produtivo, 

por juntar todas as opiniões. Admite que estas são feitas com base na escrita 

entregue previamente à professora cooperante, facto este que evidencia 

alguma valorização que a cooperante atribui aos textos escritos pelos seus 

alunos – estagiários. 

Quanto aos mecanismos de ajuda para a reflexão, o Leandro refere que 

foram entregues textos para leitura em casa bem como uma folha com 

indicações. Sobre os textos, manifesta a sua discordância acerca da altura em 

que foram distribuídos, sugerindo que lhes deviam ter sido dados logo no início 

do ano. Dessa forma poderiam ir introduzindo cada um deles quando lhes 

parecesse mais oportuno. No entanto, considera a ideia boa e sentiu que 

mesmo assim constituiu uma ajuda. Segundo as suas palavras “a ideia é boa 

[…] e ajuda…”  [anexo 9]. 

Também a audição das gravações foi por este estagiário considerada 

positiva, principalmente no que diz respeito aos aspectos da oralidade das 

aulas. Os erros na construção frásica, nos verbos e falhas na entoação são 

assim detectados, o que sem esta estratégia dificilmente aconteceria. É pois 

vista como um bom auxiliar da reflexão. 

O clima em que decorrem as reflexões orais é visto de maneira diferente 

no início do estágio e com o decorrer do mesmo. À medida que a relação de 

confiança entre os elementos do grupo evolui, o clima é de maior sinceridade e 

abertura. Por vezes no início preferem omitir certas coisas. 

O estagiário refere-se a algumas reflexões orais que não tinham como 

referente nenhuma aula, classificando-as como boas reflexões por estarem 

mais libertos com uma disposição diferente, uma vez que não se sentiam 

presos a nenhum guião, nem se tratava de apontar nada a ninguém. 

Sobre a evolução que pensa ter feito, afirma que no princípio apenas 

apontava os erros, não sendo capaz de arranjar soluções para eles, enquanto 

que foi progressivamente ficando mais desperto para pensar sobre o porquê 
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das coisas e o que poderia ter feito quando não correm bem. Considera que 

evoluiu bastante a nível da reflexão oral. Aponta como aspectos negativos da 

Prática Pedagógica a falta de apoio no início e a pouca observação das aulas 

que lhes é proporcionada, de acordo com as suas palavras “as aulas de 

observação são poucas” [anexo 9].  Como aspecto positivo refere a vivência na 

escola do 2º ciclo, onde tudo lhe parece importante, especialmente o tempo da 

aula. 

Do discurso deste estagiário sobressaem algumas contradições, no que 

concerne o conceito de professor. Fala em aproximação aos alunos em ser 

enérgico, inovador e em metodologias totalmente diferentes, mas refere na 

entrevista final que consegue expor bem todo o conteúdo e transmitir os 

conhecimentos aos alunos, manifestando uma concepção de ensino 

transmissivo. Revela, no entanto, alguma capacidade para criticar, tanto o 

processo de Prática Pedagógica em que está envolvido, como a parte mais 

teórica do curso que está a terminar. Parece ter algum conhecimento das 

relações interpessoais, quando admite que pode não haver confiança suficiente 

para se dizerem certas coisas. Consegue comparar o seu modo de reflectir no 

início e no fim do ano lectivo, identificando claramente falhas no início. 

A expressão de emoções e sentimentos é valorizada no seu discurso, 

como algo que deve fazer parte de uma reflexão.  
 

5.3.8.3  Estagiário Pedro - 2001/02 

 

Para o Pedro, um professor deve ser alguém dinâmico, que não dê aulas 

monótonas. O estagiário gostava de saber proporcionar aos seus alunos, 

actividades de aprendizagem divertidas. 

Na entrevista final considera que ser professor de inglês é transmitir 

conhecimentos, mas também inovar e pesquisar, tanto em livros como na 

Internet e em programas de computador. 

Comparando o seu desempenho no início do ano com a do final, acha 

que foi ficando mais calmo e aponta alguma melhoria na forma de gerir o 

espaço do quadro. Menciona na primeira entrevista que espera aprender muito 

na Prática Pedagógica e confirma essas expectativas no final. Como ele afirma 
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“aprendi e estamos a tentar aprender, […] há determinados erros que dava no 

início que agora já não dou” [anexo 9]. 

 O estagiário valoriza mais a reflexão oral do que a escrita, porque acha 

que “a falar é que as pessoas se entendem”. Na última entrevista considera 

que as reflexões têm sido mais aprofundadas por tentarem chegar aos porquês 

dos erros cometidos. 

Em sua opinião, a cooperante valorizava as reflexões escritas por eles, 

porque as lia em casa e os questionava sobre elas. “Ela […] lê as reflexões em 

casa […] e depois volta a ler e volta a questionar”. 

Também menciona os textos que a cooperante distribuiu para os ajudar 

a reflectir e considera que sem eles haveria aspectos de que nunca se 

lembraria. A gravação e audição das aulas é considerada importante para se 

aperceber dos erros que comete, pois de outra forma alguns deles passariam 

despercebidos. Este confronto é percepcionado como útil. 

Quanto ao clima das reflexões orais, o Pedro admite que não faz muitas 

perguntas, porque não pensa nas coisas na altura e acha que por vezes ficam 

algumas coisas por dizer, embora considere que “tudo pode ser debatido e 

discutido” e que todos devem estar à-vontade para aceitar as críticas 

construtivas que são feitas. 

Na entrevista final, o estagiário considera que evoluiu, pois tentou 

sempre ter consciência do que fez de errado e do que podia ter feito melhor. 

Aponta como aspecto mais negativo da Prática Pedagógica, o modo como a 

avaliação é feita e como mais positivo, a “entrada na realidade do que é dar 

aulas”. 

Percebe-se no discurso deste estagiário, uma preferência inequívoca 

pela reflexão oral. Menciona muito frequentemente os erros que dá ou dava, 

situando-se no papel de aluno a quem são transmitidos outros modos de fazer 

e de saber. Os exemplos que apresenta quando fala dos erros são de aspectos 

da gestão da classe, que parecem concentrar as suas preocupações. 
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5.3.8.4  Estagiária Ana - 2002/03 

 

A Ana refere na entrevista realizada em Junho que a audição das suas 

aulas gravadas lhe permitiu aperceber-se dos erros que dava, dos passos da 

aula e permite ainda analisar aspectos que de outro modo ficariam esquecidos. 

Segundo as suas palavras: “ouvi a cassete toda e apercebi-me dos erros que 

fui dando […] é óptimo, para nós fazermos as tais reflexões” [anexo 9].  

A leitura dos textos fornecidos pela cooperante é vista como um 

mecanismo de ajuda para a reflexão e faculta aprendizagens que, de outro 

modo, não aconteceriam. Os tópicos de reflexão dados no início do ano lectivo 

são percepcionados como um apoio para aprofundar o que escreviam e 

comparando os procedimentos seguidos nas reflexões escritas de inglês e 

português, a estagiária Ana considera que a inglês fazia reflexões mais 

aprofundadas. Como ela própria refere “a português nós não tínhamos essa tal 

[...] folhinha para nos apoiarmos e se calhar havia aspectos que não eram 

referidos, enquanto que na de inglês... penso que a nossa reflexão de inglês 

era muito mais completa” [anexo 9]. 

A  Ana menciona o feedback que a cooperante lhes dava nos encontros 

de trabalho conjunto através da grelha de análise de reflexão 

(GARE).Considera que evoluiu na sua competência reflexiva, porque olhando 

para as primeiras e últimas reflexões, os sentimentos referenciados apontam 

nesse sentido. 

Também as dificuldades que sentiu no início, se foram atenuando ao 

longo do tempo e o facto de conseguir preencher os parâmetros da GARE na 

parte final dava-lhe essa indicação fazendo-a sentir-se realizada. 

Esta aluna estagiária utiliza o termo reflexão-na-acção, demonstrando 

alguma interiorização de conceitos a que foi exposta no processo de formação 

e o exemplo que dá a esse propósito revela que o conceito parece ter sido bem 

compreendido. “Na altura devia ter feito era uma reflexão-na-acção porque eu 

senti que os alunos não estavam a […] aprender, não estavam a perceber 

muito bem aquilo” [anexo 9]. 

Considera o clima de trabalho de à-vontade e sem constrangimentos 

para fazerem as perguntas que lhes surgissem. Pensa que a professora 
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cooperante fazia perguntas pertinentes que as “deixavam um bocadinho a 

pensar”. Alertada, pelos textos que leu, para as dúvidas e perguntas dos 

alunos, a estagiária tenciona na sua vida profissional dar sempre importância a 

esse aspecto por o considerar relevante e por achar útil reflectir, tanto sobre as 

questões dos alunos como sobre as questões que ela própria se coloca no fim 

das aulas. A esse propósito refere que “é sempre útil nós reflectirmos sobre 

esses aspectos e penso que como professora vou sempre dar importância às 

questões dos alunos…” [anexo 9]. 

A estagiária Ana gostou de participar na elaboração do questionário de 

avaliação da cooperante, porque a fez reflectir sobre as competências que as 

cooperantes devem apresentar: “Foi a primeira vez que isso aconteceu e fez-

nos reflectir no cooperante”, afirma. 

A relação interpessoal no grupo de estágio é vista como muito boa e a 

cooperante é considerada uma excelente profissional que sempre as apoiou, 

deu sugestões, fez críticas necessárias e elaborou perguntas pertinentes. 

A Ana pensa que aprendeu a ensinar praticando em casa e reflectindo 

muito sobre as suas aulas, aspecto esse que, em sua opinião, se  nota nas 

reflexões boas. Aponta o choque inicial com a realidade e as planificações 

como constrangimentos na prática pedagógica que foram, no entanto, 

ultrapassados. O balanço que faz do processo é, por isso, muito positivo. 

O discurso desta estagiária é um discurso positivo em que transparece a 

importância dada a todos os procedimentos utilizados para melhorar a 

capacidade reflexiva. A comparação que faz entre as disciplinas de inglês e 

português indicia alguma competência crítica e o confronto com as suas 

próprias práticas, através da gravação/audição de aulas é percepcionado como 

útil. A formação a que foi sujeita parece ter actuado ao nível do discurso (p. ex. 

a interiorização do conceito de reflexão-na-acção). 

As características da professora, associadas a um bom clima de trabalho 

entre os elementos do grupo surgem valorizados, resultando naturalmente 

numa boa avaliação da cooperante. 

Aprender a ensinar para esta estagiária passa fundamentalmente pelo 

processo reflexivo e embora aponte alguns constrangimentos iniciais do 

choque com a realidade, parece terminar a prática pedagógica com uma ideia 

muito favorável.    
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5.3.8.5  Estagiária Lucinda - 2002/03 

 

Para a Lucinda os mecanismos que ajudaram na sua reflexão foram a 

gravação/audição de aulas, o suporte teórico proporcionado pela cooperante e 

os tópicos distribuídos no início para apoiar a reflexão escrita. 

Vendo-se confrontada com um aspecto do seu discurso de sala de aula 

do qual não tinha consciência e que considera prejudicial à aprendizagem dos 

alunos – a tradução automática para português – esforça-se por modificá-lo, 

confessando no entanto que foi difícil por estar muito interiorizado. 

A teoria e a prática parecem ter interagido, no caso desta estagiária, pois 

admite que aplicou o que leu num dos textos, a uma das suas aulas. Como ela 

própria afirma “adoptei esse texto e acho que me trouxe benefícios, pelo menos 

sensibilizou-me para a questão” [anexo 9]. 

A grelha de análise de reflexões é percepcionada como um instrumento 

mediador da reflexão, uma vez que vai dando indicações dos parâmetros mais 

e menos conseguidos. Como ela menciona “nós preenchemos uma grelha 

quando fazemos as reflexões e há sempre um parâmetro que nós […] não 

chegamos lá facilmente […] e esses textos contribuíram exactamente para nós 

preenchermos essa lacuna” [anexo 9]. 

A estagiária admite ter gostado mais de umas reflexões que de outras, 

atribuindo esse facto ao seu próprio envolvimento, que nem sempre foi com a 

mesma intensidade. É cautelosa na forma como se refere à evolução na 

reflexão, como podemos constatar pelas suas palavras “neste momento nós 

estamos um pouquinho melhores em termos de reflexão [...] não estamos ainda 

bem bem...” (Maio, 2003). 

Confessa que nunca se sentiu inibida perante a professora e que viu 

sempre as intervenções dela nas suas aulas como uma mais-valia. Tanto a 

reflexão escrita como a oral são valorizadas por esta aluna; a escrita como um 

trabalho individual necessário e a oral pela partilha de ideias com a cooperante 

e as colegas. O questionamento nas sessões de trabalho é visto como 

impulsionador de mudança evolutiva e como fazendo parte de uma 

metodologia de espelho que facilita o crescimento pessoal. Quanto ao 



 332

questionamento dos alunos do 2º ciclo, permite a identificação de problemas na 

compreensão dos conteúdos e facilita uma actuação prospectiva. 

Esta estagiária caracteriza a professora cooperante com abertura 

suficiente para aceitar o questionário de avaliação (QAC). Classifica-a, apesar 

disso, no nível bom por lhe parecer que o muito bom é a quase perfeição, 

sendo a única que justifica deste modo a resposta dada. Acrescenta ainda que 

a cooperante as motivava e puxava por elas. 

A Lucinda revela algum sentido crítico, quando a propósito da 

elaboração do QAC refere que este aspecto inesperado do processo em que 

esteve envolvida, configura uma actualização importante, na forma como 

decorre a prática pedagógica. “O que mais me agradou quando a professora 

nos falou nisto foi a abertura… não estávamos à espera que estivessem 

sensibilizados para essa questão” afirma [anexo 9]. 

Exprime o seu apoio à versão final do questionário, dizendo que a 

primeira versão era muito redutora. Quanto às aprendizagens que fez na 

Prática Pedagógica, atribui à metodologia utilizada a responsabilidade da sua 

evolução, porque obrigou a reflectir muito sobre o que faziam e logo a 

compreender melhor os procedimentos utilizados. “Obrigaram-nos a reflectir 

muito sobre o que fazíamos… e isso […] leva-nos a compreender melhor as 

coisas” refere [anexo 9]. 

Abertura é uma característica que considera fundamental para se 

aprender a ensinar. Identifica uma falha na sua formação linguística anterior 

como a principal barreira na Prática Pedagógica – “eu sinto que não tenho o 

speaking bem desenvolvido”. 

Apesar disto fez um balanço bastante positivo da prática pedagógica. 

Considera o ano muito proveitoso para o seu desenvolvimento profissional 

porque teve muitas surpresas agradáveis e se desinibiu em relação aos tabus 

que trazia da prática do 1º ciclo. Pensa que aprendeu tudo o que conseguiu 

absorver, mas que ainda lhe falta muita coisa que virá com a experiência. 

“Sinto que aprendi tudo o que estava ao meu alcance… as coisas que eu não 

aprendi se calhar já não consegui absorver tudo” menciona ela [anexo 9]. 

O discurso desta aluna é marcado por alguma cautela e realismo. 

Contudo, sempre favorável à formação recebida. São exemplos desse realismo 

expressões como: “tentei modificar mas... [...] na prática as coisas são um 
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bocadinho diferentes; neste momento nós estamos um pouquinho melhores em 

termos de reflexão... [...] não estamos ainda bem bem; eu gostei mais de umas 

reflexões do que de outras; ao longo da prática nós sentimos coisas boas e 

coisas más; ao questionar a prática [...] às vezes até se encontravam aspectos 

que embora a finalidade tivesse sido concluída, o processo não tinha sido 

muito correcto”. 

Este relativismo demonstrado, parece indiciar alguma maturidade, pelo 

menos ao nível do discurso e conjugando-o com os indícios de competência 

crítica antes referidos, podemos admitir estar perante uma principiante 

desperta ou que a formação recebida despertou.   

 

5.3.8.6  Estagiária Alexandra - 2002/03 
 

A Alexandra menciona que a audição das gravações das suas aulas a 

fez aperceber-se de certos tiques e ajudou a evitar redundâncias e repetições 

no discurso de sala de aula. “Eu de vez em quando tenho uns certos tiques a 

falar, repito muito as mesmas palavras e […] esse tipo de trabalho de gravar, o 

que nós dizemos ajuda-nos muito nesse sentido” [anexo 9]. 

A estagiária considera, no entanto, que alguns aspectos estão tão 

interiorizados que se torna difícil ultrapassá-los quando se fala 

espontaneamente. 

Os textos lidos tiveram influência nos procedimentos reflexivos por 

constituírem um bom suporte teórico para justificar as opções que fazem na 

sua prática. “Nesse sentido os textos ajudaram muito” refere ela. 

Também os tópicos de reflexão, fornecidos pela professora cooperante, 

orientaram a escrita, ajudando a que aspectos importantes não fossem postos 

de lado. A grelha de análise [GARE] é percepcionada como mediadora do 

processo reflexivo. Segundo as palavras da estagiária “a grelha ajuda a ver 

se... isto está direitinho ou não”. 

A Alexandra pensa que evoluiu no seu modo de reflectir, porque no 

início “as coisas são um pouco por intuição” e à medida que o tempo vai 

avançando e as leituras interagindo com a prática, começa a haver muito mais 

certezas e a reflectir mais profundamente. A expressão de sentimentos é 

entendida como uma condicionante do nível de reflexão atingido, na medida 
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em que um estado de espírito positivo após a aula parece corresponder a um 

desempenho considerado bom e vice-versa. 

Quanto ao clima de trabalho, a estagiária refere que nunca se sentiram 

inibidas para dizer o que quer que fosse pois quando estavam a trabalhar “não 

estava ali uma professora e três alunos ou três estagiários, estavam ali quatro 

colegas de trabalho” [anexo 9]. 

A estagiária considera igualmente importante o questionamento nas 

aulas e nas sessões de reflexão, embora sejam duas maneiras diferentes de 

questionar. Pensa que “a caixinha das dúvidas foi muito boa ideia [...] porque 

muitos deles se inibem e também foi um pouco de feedback dado por eles”. 

Define a relação interpessoal com a cooperante como super-saudável e admite 

que o facto de ela ser exigente e desempenhar bem o seu papel lhes permitiu 

aprofundar as coisas. 

Quanto ao processo de construção do QAC a estagiária pensa que foi 

muito importante porque as tornou parte activa e lhes deu “oportunidade de 

passar um pouco para o lado de lá”. 

A orientação na formação e o questionamento são dois aspectos que vê 

como determinantes do modo de aprender a ensinar. De acordo com as suas 

palavras “aprender a ensinar [...] depende muito da orientação que [...] é dada 

e principalmente não ter vergonha de perguntar”. Acrescenta a estes dois 

aspectos o aprofundamento dos temas e as relações de colegialidade que 

segundo pensa, se devem cultivar. 

Os constrangimentos que esta aluna identifica localiza-os no início da 

Prática Pedagógica e relaciona-os com as diferenças que sentiram 

comparando com a Prática Pedagógica do 1º ciclo; a adaptação a um novo 

grupo de trabalho é igualmente conotada como uma barreira inicial. 

Contudo, a estagiária termina afirmando que ficou “contente por ver 

como as coisas correram” fazendo um balanço positivo da Prática Pedagógica. 

No caso desta aluna-estagiária estamos perante um discurso optimista, 

em que o confronto consigo própria a ajuda a tomar consciência do seu 

discurso de sala de aula e a fazer tentativas de alteração, que reconhece que 

não são fáceis. Este facto denota alguma maturidade profissional. 
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Por outro lado, manifesta uma certa aceitação acrítica dos textos que 

leu, pois admite que justificam por si só determinadas situações de sala de aula 

a que se referem. 

A intuição e os sentimentos estão presentes no discurso da estagiária, a 

confirmarem-nos a importância de que se revestem no processo de formação. 

Atribui à professora cooperante a responsabilidade pela criação de um 

ambiente de trabalho sem barreiras hierárquicas e por isso mesmo favorável a 

uma interacção descontraída, em que a partilha de opiniões era incentivada 

(“as nossas opiniões eram sempre pedidas”).O feedback parece ser para esta 

estagiária um aspecto a ter em conta, tanto o que os alunos do 2º ciclo lhes 

dão como o que lhes é dado pela cooperante.     
 

5.3.8.7  Entrevista inicial à Dora - Outubro de 2000 
 

A Dora começa por afirmar que foram dois os motivos que a levaram a 

aceitar ser cooperante. Por um lado o facto de sentir a obrigação de ajudar os 

outros a formar-se, por outro, por reconhecer que o contacto com os 

estagiários, os supervisores e a Escola Superior lhe proporcionam também 

aprendizagens. Embora comece por mencionar duas razões, na realidade 

acaba por apontar uma terceira relacionada com motivos emocionais que a 

prendem à Escola Superior de Educação, uma vez que, foi lá que fez o seu 

percurso. A Dora refere que orientar os estagiários é um trabalho que gosta de 

fazer, exceptuando a parte da avaliação. 

Afirma que orienta as reflexões orais como aprendeu quando era 

estagiária e considera que a observação de duas semanas das suas aulas é 

suficiente. Deveriam, no entanto, ter oportunidade de observar outros 

professores com estilos diversificados. Segundo refere “o facto de verem as 

minhas aulas durante duas semanas acho que é suficiente” [anexo 10] 

Quanto ao questionamento nas sessões de trabalho, a professora revela 

que os estagiários  fazem dois tipos de perguntas, as que têm a ver com o 

domínio da língua estrangeira e as que são do âmbito das metodologias. 

Acrescenta ainda que eles começam a fazer mais perguntas à medida que a 

relação interpessoal entre eles e a cooperante se vai estreitando. “Agora já 
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começam a fazer mais [perguntas] porque agora […] já nos conhecemos um 

bocadinho melhor” afirma [anexo 10] 

Sobre as questões nas aulas, os alunos do 2º ciclo colocam-nas em 

português, embora haja sempre alunos que não se atrevem a questionar. 

A Dora confessa que as leituras que fez da documentação fornecida 

pela investigadora, a alertaram para motivar os alunos a fazerem-lhe 

perguntas. Sente necessidade de se auto-disciplinar, porque tem consciência 

de que o seu discurso ocupa muito tempo da aula, embora não esteja segura 

de fazer as perguntas que são necessárias. Os textos referidos são vistos 

como facilitadores de um aprofundamento da reflexão, uma vez que, 

proporcionam o debate entre todos.  

  

5.3.8.8  Entrevista intermédia à Dora - Junho 2002 
 

Na entrevista realizada em Junho de 2002, a Dora manifesta uma 

concepção de formação integral dos estagiários, considerando importante 

apetrechá-los com conhecimentos que extravasem os limites da sala de aula. 

Tem da formação uma perspectiva integradora entre teoria e prática, 

mencionando que os formadores deverão ajudar os formandos “a transpor todo 

esse conjunto de conhecimentos que trazem [...] para a parte prática”. A 

cooperante acha que a formação deve ajudar os estagiários a encontrarem o 

seu próprio caminho. Como ela própria diz “a encontrarem-se como 

professores”, recusando por isso modelos de reprodução por imitação dos 

mestres. A abertura permanente à mudança é vista por esta professora como 

imprescindível a um professor, valorizando ela a comunicação entre pares 

como possibilidade de aprendizagem. A tónica no valor experiencial é 

igualmente manifestada quando fala do percurso individual, manifestando a sua 

consciência sobre a necessidade de uma formação ao longo da vida. A 

professora considera da máxima utilidade para os cooperantes, fazerem 

formação em supervisão, o que ela própria teve oportunidade de concretizar na 

ESE. 

 Sobre a reflexão afirma “eu acho que aprendi a reflectir melhor e até a 

ter gosto na reflexão [...] esta experiência este ano acho que abriu caminhos e 
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abriu portas”. Acrescenta que este ano se apercebeu melhor da importância 

das reflexões “quando são bem feitas e bem preparadas” [anexo 10]. 

Uma vez mais se refere à observação que os estagiários fazem das 

suas aulas como “só uma forma de trabalhar que não será perfeita” e que por 

isso não deve ser tomada como modelo, uma vez que, “cada um tem que 

encontrar o seu próprio caminho” [anexo 10] . Valoriza bastante as gravações 

de aulas, com a respectiva audição, afirmando que os estagiários se 

apercebiam de “coisas na gravação que nem sabiam que faziam”. A leitura de 

textos foi igualmente considerada “muito boa”, embora os estagiários nem 

sempre se tivessem envolvido a 100%”. 

A professora pensa que pelo menos dois dos três estagiários davam 

mais importância à reflexão oral, por serem pessoas informais que “gostavam 

mais de conversar do que de escrever” uma vez que, o acto de escrita obriga a 

uma maior disciplina. De facto, como poderemos constatar mais adiante no 

quadro 32, os estagiários sobrevalorizam a reflexão oral. 

A cooperante admite a possibilidade de os estagiários evoluírem na 

reflexão escrita, desde que haja orientações adequadas. O facto de as anotar e 

desenvolver essas notas na reflexão oral, pode ser um modo de os ajudar a 

evoluir nesse aspecto concreto. Aponta ainda uma outra forma que se 

consubstanciaria na reformulação da escrita inicial, após o respectivo 

questionamento, experiência levada à prática por uma das suas estagiárias de 

2002/2003. 

De acordo com a sua concepção de formação, os conteúdos de reflexão 

não se limitam a aspectos de gestão de classe, ultrapassando essas barreiras. 

A professora reconhece que é importante pensar nas questões reflexivas 

para ir aperfeiçoando o modo como são feitas “quanto mais nós pensamos 

nestas questões mais perfeitas elas se tornam” refere [anexo 10]. Foi 

igualmente sensibilizada pelas leituras que fez acerca do tempo de espera 

pelas respostas dos alunos. 

 

5.3.8.9  Entrevista final à Dora - Julho 2003 
 

A  Dora continua a valorizar bastante a gravação/audição de aulas pelos 

estagiários, tendo a percepção que eles gostaram sobretudo de se ouvir para 
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identificarem os erros linguísticos  e irem dando conta de alguma evolução que 

faziam. Tem ideia de que as gravações, para além disso, os ajudavam também 

na reflexão escrita. 

Quanto ao seu próprio desenvolvimento profissional, menciona a 

importância das leitura feitas, tanto no desempenho do seu papel de 

supervisora, como no de professora, comentando “os textos alertam-nos para 

muitas situações porque há tantas coisas nas aulas a que é preciso estar 

atento e os textos acho que nos regulam mais as práticas”. E mais adiante 

refere: “enquanto supervisora também ajudou muito que enriquece as reflexões 

e acho que se notou nestas reflexões com os textos” [anexo 10]. 

Contudo, parece-lhe que sendo os textos mecanismos de ajuda na 

reflexão também para os estagiários, o tempo de um ano lectivo é insuficiente 

para que se note uma grande evolução. A cooperante refere, no entanto, que 

eles falam das leituras como algo de positivo. Reforça, nesta entrevista, 

algumas ideias veiculadas anteriormente e de acordo com as quais as 

aprendizagens feitas com outras pessoas são fundamentais. A mentalidade 

aberta para realizar trabalho em equipa é mais uma vez posta em relevo pela 

professora, considerando que nas escolas nem sempre há “espaços de 

encontro para nascerem ideias”. 

Ainda a propósito do seu desenvolvimento profissional a Dora fala na 

grelha de avaliação da cooperante (QAC) como uma ajuda importante para si 

própria e considera o ano lectivo de 2002/2003 um ano de maior rigor no 

trabalho que desenvolveu. Apesar disso, identifica uma falha  na sua prática de 

supervisora e que diz respeito à utilização de grelhas de observação. Segundo 

ela diz ainda não conseguiu utilizá-las de forma sistemática. 

Chamada a manifestar-se sobre a utilização de tópicos para a reflexão 

escrita, considera-os úteis para evitar que os estagiários apenas façam 

descrições e refiram sentimentos. Pensa que se a reflexão não fosse dirigida 

acabava por ser feita desse modo e com a ajuda de tópicos, no final da Prática 

Pedagógica, já conseguiam apontar soluções, questionar a prática e relacionar 

com a teoria. Este facto resulta num preenchimento mais equilibrado da grelha 

(GARE) por parte da cooperante. A sua opinião sobre esta GARE é de igual 

modo favorável. Segundo nos diz “a grelha está muito boa [...] é de muita 

utilidade” [anexo 10]. 
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Questionada sobre os conteúdos de reflexão que lhe parecia privilegiar, 

pensa que um conteúdo recorrente nas suas sessões de trabalho é partir dos 

problemas da aula para generalizar uma perspectiva futura, ou seja, fazer ver 

aos estagiários que quando estiverem nas suas escolas devem procurar os 

pares e ter uma mentalidade aberta que lhes permita trabalhar em equipa. 

Acentua-se, deste modo, a valorização que a cooperante faz destes aspectos. 

A cooperante Dora confessa, ainda,  que lhe custa apontar os aspectos 

negativos aos estagiários, quando são repetitivos, embora tenha que o fazer. 

A professora considera que existiu boa relação de trabalho entre todos e 

pensa que eles sentiram que lhes era dada importância no processo, por lhes 

pedirem a avaliação dos respectivos cooperantes através da QAC De acordo 

com palavras suas “eles gostaram de ter uma palavra a dizer e de verem que 

da outra parte estão pessoas que não têm a presunção de saber tudo e de não 

se importarem de ser confrontados com possíveis questões que tenham 

também que melhorar” [anexo 10]. 

Quanto ao questionamento nas aulas, a professora afirma que 

reflectiram sobre esse tema e se questionaram até que ponto será possível 

colocar perguntas de elevado nível cognitivo aos alunos de iniciação de uma 

língua estrangeira. Pensa também que não terá havido evolução nas aulas dos 

estagiários, nesse aspecto concreto. Já sobre o tempo de espera pelas 

respostas dos alunos lembra uma curta experiência que fez nesse sentido e 

acredita que pode dar resultados palpáveis. 

De acordo com as palavras da cooperante “se nós dermos mais tempo 

aos alunos pelo menos alguns serem capazes de responder são [...] 

compromete mais o aluno” [anexo 10]. 

Sobre a caixa das dúvidas, a professora acha que “é capaz de funcionar 

um bocadinho como terapia”, uma vez que, “eles punham mais perguntas 

quando a matéria era nova”, no entanto, pensa que “é uma coisa que é capaz 

de ter pernas para andar”. 

Tendo em consideração as competências que os programas do 2º ciclo 

prevêem que se desenvolvam nos alunos, é fundamental pô-los “a pensar de 

outra maneira logo desde pequenos”. A cooperante admite que “temos que nos 

preocupar com isso de outra maneira [...] variando precisamente o tipo de 
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perguntas e acabando com esse tabu que [...] só podemos fazer perguntas 

directas”. 

Nas sessões de trabalho confessa que teve a preocupação de fazer 

“perguntas inteligentes que fazem pensar” e admite que quando preparava a 

reflexão ficava sempre a pensar se seria capaz de fazer perguntas que 

levassem os estagiários a aprofundar o que diziam. A cooperante menciona 

também a importância de passar aos estagiários a necessidade de se 

questionarem e irem à procura de respostas para as suas dúvidas. 

A cooperante Dora considera-se uma formadora colaborativa, embora 

saiba que na interacção discursiva o poder de fazer perguntas está do seu 

lado. Contudo, pensa que foi “sempre flexível com elas” embora “exigindo 

coisas”. 

Quando foi interrogada sobre a sua participação neste projecto de 

investigação, revelou que “este ano foi mais produtivo” e que no ano anterior 

não tinha tanto “a percepção da evolução dos estagiários”. Pensa que houve 

maior rigor e que o trabalho se viu mais este ano, talvez porque o grupo de 

trabalho era menor. Considera também que melhorou o seu desempenho como 

formadora e o único constrangimento que aponta ao seu envolvimento neste 

estudo é “a preocupação de não estar à altura” [anexo 10] do desafio que lhe 

foi colocado.   

 Os quadros que se seguem dão-nos conta das regularidades 

encontradas nas entrevistas aos estagiários e à cooperante Dora no que 

concerne a reflexão. 
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Estagiários e Cooperante 

 

Indicadores 

Estagiário 

L. 

Estagiário 

S. 

Estagiário 

P. 

 

Coop. D 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 

Aceitação de mecanismos de 

ajuda 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 

 

Valorização da Reflexão 

 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 

 

Sobrevalorização da Reflexão 

Oral 

 
X 

  
X* 

  
X 

  
 

 
 

 

Evolução na Reflexão 

 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 

 

Quadro 32 - Síntese de regularidades sobre a reflexão encontradas na análise das entrevistas 

aos estagiários e à cooperante Dora - 2001/02   

    

* O aluno Sérgio começa a Prática Pedagógica valorizando mais a escrita, mas na entrevista 

final parece valorizar mais a oral. Embora continue a atribuir muita importância ao trabalho 

individual de escrita reconhece que a troca de experiências é muito enriquecedora.   

 

Como se verifica pela leitura do quadro existe uma grande coincidência 

de opiniões entre a Dora e os seus estagiários no que se refere à reflexão. 

Todos valorizam a reflexão, aceitam mecanismos de ajuda para a realizar e 

sentem que se verificou evolução nos procedimentos reflexivos.  

No entanto, enquanto dois dos estagiários dizem valorizar mais a 

reflexão oral, um deles começa por valorizar a escrita e só no final da Prática 

Pedagógica admite valorizar mais a oral. A cooperante não sobrevaloriza 

nenhuma delas, considerando-as ambas muito importantes. 

O quadro 33 sistematiza as opiniões dos estagiários de 2002/03 no que 

concerne à reflexão. 
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Estagiários e Cooperante 

 

Indicadores 

Estagiária 
L.C. 

Estagiária 

A. 

Estagiária 

X.  

Coop. D. 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 

Aceitação de mecanismos de 

ajuda 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 

 

Valorização da Reflexão 

 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 

 

Eficácia da GARE 

 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 
 

 

Evolução na Reflexão 

 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 

 
Quadro 33 - Síntese de regularidades sobre a reflexão encontradas na análise das entrevistas 

aos estagiários e à cooperante Dora - 2002/03  
 

Também neste quadro é visível a identificação de opiniões entre 

estagiários e cooperante acerca da reflexão. Na verdade, se no quadro anterior 

ainda existiam pequenas dissonâncias, neste tal não se verifica.  
 

5.3.9  Perfil da Cooperante Dora 
 

5.3.9.1  A formadora e o “eu” em desenvolvimento 

 

A Dora é formadora há quatro anos. Fez a sua formação inicial numa 

Escola Superior de Educação e identifica três motivos que a levaram a aceitar 

a tarefa de ajudar os outros a formar-se. Por um lado, existe uma questão 

moral, porque também ela teve alguém que se disponibilizasse para lhe 

orientar o estágio, por outro, o facto de estar em contacto com quem está a 

aprender, com uma Escola Superior e com os Supervisores é visto como 

propiciador de grandes aprendizagens e por último, razões emocionais que a 

prendem à escola onde fez o seu percurso. [entrevista Out./00]. 
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Esta professora afirma que a experiência lhe traz a noção de que sabe 

muito pouco e precisa por isso de aprender, fazendo coisas diferentes, 

podendo a orientação de estagiários contribuir para o seu desenvolvimento 

como professora. 

A necessidade de aprender mais, levou-a já a frequentar acções do 

FOCO em Supervisão que considerou muito importantes para o seu 

desempenho como formadora, uma vez que a única pista que tinha era a do 

próprio estágio. Este facto leva-nos a admitir que a professora identifica nessa 

altura [Out./00] necessidades de formação, ainda não especificadas, mas que a 

ajudam a perceber que as referências da sua experiência de estagiária são 

insuficientes para o actual desempenho do papel de Supervisora-cooperante. A 

possibilidade que a participação neste estudo lhe dá de aprofundar alguns 

temas com base em leituras seleccionadas pela investigadora é vista como 

impulsionadora de aprendizagens logo desde o início [entrevista em Out./00], 

opinião que mantém ao longo dos três anos, especificando em Julho de 2003 

que os textos tiveram impacto, tanto no desempenho do seu papel de 

professora como no de supervisora [entrevista Julho/03]. 

A cooperante identifica em Outubro de 2000 a necessidade de se auto-

disciplinar no que se refere à quantidade de discurso produzido durante as 

aulas, pois pensa que ocupa demasiado tempo, prejudicando os alunos. 

No início do ano lectivo de 2001/2002 foi confrontada com os seus 

discursos supervisivos através da audição de uma sessão de trabalho gravada, 

acompanhada da resposta  a um questionário [anexo 11] e, nessa altura, a 

professora identificou algumas das suas melhores questões, tendo também 

caracterizado o tipo de interacção gerada entre si e o grupo de estágio. A 

professora revela então uma consciência nítida de que é ela quem faz as 

perguntas e inicia a maior parte dos tópicos, embora nesta segunda tarefa 

tenha o  Leandro a ajudá-la, o que se confirma nas respectivas transcrições . 

A  Dora admite que tem o papel mais relevante nesses diálogos e 

identifica como aspecto a melhorar, a criação de um espírito de equipa entre 

todos os intervenientes. 

Na entrevista final [Julho/03] continua a afirmar que na interacção 

discursiva o poder de fazer perguntas está do seu lado e reconhece uma outra 

falha sua como formadora, que diz respeito à não utilização sistemática de 



 344

grelhas de observação. Vai assim progredindo na especificação das 

necessidades sentidas. 

A professora admite que se tem desenvolvido profissionalmente através 

de contactos com os seus pares e outras pessoas [Junho/02 e Julho/03] 

considerando a capacidade de abertura à mudança, fundamental para que 

esse desenvolvimento possa ocorrer. 

Refere a QAC como uma ajuda importante para si própria [Julho/03] por 

permitir perceber o que os estagiários esperam dos seus formadores. 

Quando questionada sobre a “Acção de formação – a Supervisão 

colaborativa” [anexo 14] afirma que os momentos mais relevantes para si 

própria durante essa acção foram “as sessões de trabalho na ESE por 

fomentarem uma grande troca de experiências, conhecimentos e sentimentos”. 

Quanto às implicações que esta acção terá tido na sua prática lectiva 

menciona “a grande maioria das acções tem implicações na prática na medida 

em que nos leva a reflectir sobre o nosso desempenho”. Admite ainda que 

depois da frequência desta acção sabe “reflectir melhor e com algumas 

inovações”. 

Na avaliação que faz do seu trabalho de Supervisão no ano de 

2001/2002 confessa que as gravações das reflexões orais foram o aspecto 

mais útil. São suas as palavras “consegui descobrir-me enquanto cooperante e 

interveniente na reflexão”. A cooperante pensa que as sessões de trabalho 

entre a investigadora e as colegas cooperantes envolvidas neste estudo, a 

levaram a compreender melhor o papel de uma boa reflexão, na evolução tanto 

de estagiários como de cooperantes e a conhecer várias formas de as 

enriquecer. 

Considera-se uma cooperante colaborativa e flexível, embora tenha de 

exigir coisas e apontar os aspectos negativos aos estagiários [Julho/03]. Estes, 

por sua vez, quando chamados a avaliar a cooperante através do instrumento 

que produziram (CAQ) fazem-no do seguinte modo: 

a) a Lucinda coloca a professora no nível três em todos os parâmetros e 

justifica na entrevista que não atribui o nível quatro por o considerar a quase 

perfeição; 
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b) a  Ana  e  a Alexandra colocam-na no nível quatro, apontado cada 

uma delas uma sugestão à alteração de atitudes relativamente ao último 

parâmetro [anexo 15]. 

A estagiária Alexandra refere “um aspecto que também devia ser 

referido nestes momentos de reflexão sobre a nossa prática é questionar se 

houve evolução na condução das aulas [...] não necessariamente todas as 

semanas, mas casualmente a professora cooperante poderia dar a sua opinião 

de aspectos que nos foram dados como insuficientes, no sentido de termos 

uma percepção mais notória e mais concreta da nossa evolução”. 

Relativamente ao mesmo aspecto, a estagiária Ana refere “penso que também 

deveria ser focado nas reflexões a questão da progressão/regressão com base 

na grelha de avaliação do estagiário da ESE. Deveríamos pegar nos pontos 

onde tivemos pior nota e reflectir sobre eles [...] seria bastante útil para nós 

porque assim já nos debruçaríamos mais sobre aspectos que ainda não estão 

totalmente melhorados na sala de aula”. 

Confrontando-se com estas sugestões e posicionando-se mais uma vez 

no papel de aprendente de formadora, a cooperante Dora admite “esta grelha 

do estagiário para a cooperante também me ajudou depois a aprender que 

para eles [...] é importante que se faça o balanço constante da [...] grelha de 

avaliação”. 

 

5.3.9.2  A formadora e “os outros” (estagiários) em desenvolvimento 

 

A cooperante Dora entende a formação dos estagiários como resultante 

da integração entre teoria e prática, quer no domínio das competências a 

adquirir na sala de aula, quer fora dela [entrevista Junho/02]. 

A supervisora-cooperante afirma que os estagiários começam a fazer 

perguntas à medida que as relações interpessoais se vão estreitando 

[entrevista Out/00] admitindo assim a importância de saber gerir as emoções 

que acompanham o processo formativo. 

Relativamente à observação de aulas que os estagiários fazem, opina 

que eles deveriam ter oportunidade de observar vários professores [Out/00] 

porque rejeita a imitação do mestre que tudo sabe, defendendo que a sua é 
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apenas uma maneira de trabalhar, devendo eles procurar o seu próprio 

caminho [Junho/02]. 

As gravações/audições das aulas são vistas por ela como úteis aos 

estagiários por lhes proporcionarem um confronto com o seu próprio discurso e 

permitirem corrigir aspectos que de outro modo ficariam esquecidos. De acordo 

com palavras suas “a gravação de aulas foi importante, pois permitiu-lhes 

descobrir os seus erros e maiores dificuldades” [Avaliação do trabalho da 

Prática Pedagógica realizado no ano de 2001-2002 – Anexo16] e mais tarde 

refere “os estagiários apercebiam-se de coisas na gravação que nem sabiam 

que faziam” [Junho/02]. 

Em Julho de 2003 valida esta opinião afirmando que eles gostaram de 

se ouvir para identificarem os erros linguísticos que davam e perceberem se 

faziam alguma evolução nesse aspecto. 

A Dora vê-se como alguém que ajuda os estagiários a encontrarem o 

seu caminho próprio [Junho/02] e para que tal aconteça, por vezes, tem de lhes 

apontar os aspectos negativos [Julho/03] embora lhe custe fazê-lo, tal como lhe 

custa avaliá-los [Out/00]. Mantém com eles uma boa relação de trabalho 

[Julho/03], objectivo que desde o início deste estudo se propôs atingir [Reflexão 

sobre a reflexão gravada – Jan/02 – Anexo 11]. 

O clima de trabalho é por todos avaliado como positivo, embora o Pedro 

[2001/02] considere que por vezes ficavam algumas coisas por dizer, situação 

que o Leandro [2001/02] especifica melhor, comparando o clima de trabalho no 

início do estágio com o do decorrer do mesmo. Este estagiário tem consciência 

da influência das relações interpessoais no trabalho, mencionando que a 

confiança  que se vai avolumando entre os elementos do grupo leva a que haja 

sinceridade e abertura que nem sempre existiam no início. 

O bom clima de trabalho é também confirmado pela Alexandra [2002/03] 

quando diz que “ela conseguiu criar um ambiente de nos pôr super  à-vontade 

e quando estávamos a trabalhar com ela não estava ali uma professora e três 

alunos ou três estagiários, estavam ali quatro colegas de trabalho [...] as 

nossas opiniões eram sempre pedidas [...] acho que era um grupo de trabalho 

muito bom”.  
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No caso concreto das perguntas, a professora confirma que elas 

começam a surgir mais frequentemente quando há mais à-vontade para o 

fazerem [Out/00]. 

 

5.3.9.3  A formadora, a reflexão e o questionamento 

  

A cooperante Dora afirma em Out/00 que orienta o trabalho de reflexão 

oral como aprendeu no seu estágio, ou seja, distribui a palavra pelos alunos- 

estagiários começando pelo que esteve em actividade lectiva na última semana 

e depois de todos terem emitido opiniões faz os seus próprios comentários, 

embora por vezes, possa interromper os interlocutores quando considera que é 

necessário. Estas informações são confirmadas pelos dados recolhidos durante 

o estudo piloto [cf. relatório estudo piloto]. 

A professora valoriza a reflexão, tanto na sua versão escrita como na 

oral e a participação neste estudo deu-lhe a possibilidade de aprender a 

reflectir e a aperceber-se da importância de reflexões bem feitas [Junho/02]. 

A cooperante acredita na evolução dos estagiários na escrita, desde que 

sejam devidamente orientados. As leituras são por ela vistas como uma ajuda 

tanto para si própria como para eles, no sentido de ambos evoluírem no seu 

processo reflexivo e de questionamento. Os tópicos de escrita e as gravações 

de aulas são por ela considerados muito úteis, como já referimos na análise 

das entrevistas [Junho/02; Julho/03]. 

A GARE constituiu um instrumento de análise que lhe permitiu ter uma 

noção mais correcta da evolução dos estagiários, para além de tornar o 

trabalho de supervisão mais rigoroso [Julho/03]. Ao fazer a análise das 

reflexões escritas através da GARE no ano lectivo de 2002/2003, constatou 

que a estagiária Lucinda exprimiu sempre os sentimentos experienciados 

durante as aulas que leccionou, conseguiu identificar algumas situações 

problemáticas e por vezes fez interagir a teoria com a prática. Quanto à Ana, 

para além de cumprir os parâmetros acima mencionados, terá conseguido 

questionar algumas vezes a prática, o que também se verificou com a 

Alexandra. 
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Os conteúdos de reflexão privilegiados por esta formadora foram tanto 

relativos aos acontecimentos de sala de aula, como exteriores a ela, embora 

considerando-a quase sempre ponto de partida. 

A Dora reflectiu também sobre as questões a colocar aos seus 

estagiários, tendo a preocupação de os desafiar com aquilo que chama 

perguntas inteligentes [Julho/03] e reflectiu ainda com eles sobre o tipo de 

questionamento nas aulas de língua estrangeira, considerando-o relevante 

para atingir as competências definidas nos programas de 2º ciclo. No entanto, 

não acredita que se possa verificar alguma evolução no nível das perguntas 

feitas nas aulas dos estagiários, porque um ano de Prática Pedagógica lhe 

parece tempo insuficiente para as leituras poderem interagir a esse nível de 

modo eficaz. 

 A Dora refere também que dois dos estagiários de 2001/02 parecem 

valorizar mais a reflexão oral do que a escrita [Junho/02], o que nos é 

confirmado pelos próprios. O Leandro considera o trabalho de reflexão oral 

mais produtivo, por juntar todas as opiniões e o Pedro também valoriza mais a 

oral, por achar que “a falar é que as pessoas se entendem” [entrevista 

estagiário P. 2001/02]. 

Quanto ao Sérgio tem uma opinião que evolui com o desenrolar das 

actividades de Prática Pedagógica. No início parece valorizar tanto a escrita 

como a oral, enquanto que na entrevista final [estagiário S. 2001/02] põe a 

tónica na partilha de experiências que favorecem o desenvolvimento 

profissional dos estagiários e que só nas reflexões orais são possíveis uma vez 

que a escrita é um processo individual. Contudo, o facto de este estagiário 

sugerir que a escrita deveria passar por dois momentos distintos [entrevista 

2001/02] indica que ele lhe atribui também bastante valor. 

 
5.3.9.4  O nosso olhar sobre o contexto 

 

Tal como a Dora menciona [Out./00] e se confirma na primeira gravação 

vídeo do estudo piloto, as sessões de trabalho de reflexão eram habitualmente 

orientadas pela formadora que distribuía a palavra a cada um dos 

interlocutores, fazendo iniciar aquele que tinha estado ultimamente em 

actividade lectiva. Este padrão é rapidamente alterado, uma vez que na 
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segunda gravação do estudo piloto já não se verifica. Volta, no entanto, a 

acontecer mais duas vezes ao longo dos anos 2001/02 e 2002/03, sendo as 

restantes sessões iniciadas pelos alunos. Este facto denota alguma 

interiorização, por parte da cooperante, da importância de transferir o poder da 

palavra para os estagiários. 

A flexibilidade demonstrada pela cooperante nas interacções com os 

estagiários [interpretação dos resultados apresentados nos quadros e 

interacções correspondentes] está de acordo com a sua capacidade de alterar 

rapidamente comportamentos habituais, como o que acabámos de mencionar. 

A cooperante manifesta deste modo abertura de espírito, característica 

que ela própria considera importante possuir [Junho/02 e Julho/03] para se 

poder evoluir profissionalmente. 

Também a atitude de permanente aprendizagem em que a professora se 

coloca, por acreditar na formação ao longo da vida [Junho/02 e Julho/03], está 

consonante com as referências à sua experiência pessoal, em que se identifica 

com os próprios estagiários na procura de soluções para os problemas que 

surgem, utilizando nesta identificação frequentemente a primeira pessoa do 

plural [interpretação dos resultados apresentados nos quadros e interacções 

correspondentes – Abril 2002]. 

Confirma-se que existem, ao longo dos três anos de participação neste 

estudo, preocupações recorrentes nos discursos da cooperante, sendo uma 

delas a problemática do questionamento. Com efeito, este tema atravessa 

longitudinalmente os seus discursos. Debateu-o nos três grupos de estágio 

[2000/01; 2001/02 e 2002/03] e projectou-o em actividades concretas nas aulas 

dos estagiários [caixa das dúvidas]. 

A Dora é uma jovem formadora ávida de aprender com os outros, muito 

consciente da mais-valia que pode daí retirar, mas igualmente conhecedora do 

valor da própria experiência. 

Embora se encontre no 4º ano de supervisora-cooperante, contabiliza já 

dez anos de ensino que lhe permitem ter atingido alguma maturidade 

profissional. 

A relevância do trabalho em equipa e a abertura de espírito necessária a 

esse envolvimento são mensagens que passa aos estagiários e que 

transparecem nas palavras deles, como se exemplifica a seguir. 
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Diz-nos uma das estagiárias que “aprender a ensinar é [...] a pessoa 

estar aberta a tudo o que está para vir” [Lucinda, Junho/03]. E ainda a mesma 

aluna “o que me falta [aprender] porque ainda me falta muita coisa, acho que 

só a experiência... me poderá ir acrescentando” [Lucinda,Junho/03]. 

Uma outra colega refere “se conseguirmos manter relações de afinidade 

dentro do próprio departamento [...] penso que irá ajudar de forma bastante 

positiva para o aprender a ensinar” [Alexandra,Junho/03]. 

Para além do que é dito aos alunos-estagiários, o conhecimento que 

eles têm da adesão da sua cooperante a este projecto de investigação é, por si 

só, um bom exemplo de que, de facto, a formadora põe em prática as ideias 

defendidas. 

Compreensiva com as dificuldades dos estagiários [interpretação dos 

resultados apresentados nos quadros e interacções correspondentes] não se 

demite, no entanto, de lhes apontar os erros quando os cometem, mesmo que 

isso lhe exija algum esforço, tal como a avaliação que lhes tem de fazer 

inerente ao seu papel de formadora. O facto de esta ser uma tarefa penosa, 

pode justificar as críticas dos estagiários na avaliação que fazem à professora. 

Quanto à evolução dos estagiários desta cooperante nas narrativas 

escritas, lembramos que em 2001/02 os estagiários Leandro e Sérgio 

apresentaram apenas indícios de fazer interferir a teoria com a prática, mas 

que também valorizaram mais a reflexão oral. Com efeito, foi possível observar 

alguma evolução nos níveis de perguntas colocadas nas sessões de trabalho 

[ver quadros de análise das interacções], tanto da parte dos alunos como da 

cooperante. 

No ano de 2002/03 parece ter havido um maior investimento da 

formadora na reflexão escrita, uma vez que são mais visíveis os progressos 

dos alunos nesse tipo de reflexão. 

Admitimos também que as reflexões feitas em contexto de grupo de 

estágio tiveram repercussões nas aulas dos estagiários, nomeadamente a nível 

das perguntas colocadas e do tempo de espera pelas respostas [cf. quadro das 

perguntas feitas pelos estagiários da Dora]. 

Parece-nos lícito inferir que os alunos da cooperante Dora 

demonstraram alguma competência reflexiva durante a Prática Pedagógica, 

embora de modo diferente de uns para os outros. 
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Globalmente, os de 2001/02 parecem ter evoluído mais na competência 

oral, enquanto que os de 2002/03 na escrita. Considerando as situações 

individualmente, essa competência operacionaliza-se de modo diferente e com 

diferente intensidade. O Leandro [2001/02] parece ser aquele em que 

conseguimos encontrar mais indicadores dessa competência reflexiva. 

Podemos afirmar que esta supervisora cooperante trabalhou a dimensão 

reflexiva de modos diferentes com os diferentes grupos de estágio, revelando 

uma vez mais flexibilidade na forma como estabelece relações interpessoais. 

Ela própria manifesta conhecer bem os alunos e ir ao encontro das suas 

preferências quando afirma que dois deles [2001/02] “gostavam mais de falar 

do que de escrever, eram pessoas mais informais” [Junho/02]. 

A cooperante deu provas de que sabe comunicar, sabe ouvir e prestar 

atenção, características essenciais a um formador colaborativo. A flexibilidade 

e abertura de espírito parecem ser dois dos traços que a definem. 

A análise da presença da modalidade no seu discurso [ver quadro 

Modalidade] dá-nos indicadores de ausência de poder, inclusão, aceitação das 

opiniões do outro que vão ao encontro destas características. Parece-nos 

assim possível concordar com ela quando se considera uma supervisora 

colaborativa. 

Apresenta-se a seguir um quadro de convergências entre o discurso da 

cooperante e as actividades que desenvolveu no âmbito do seu trabalho e que 

nos confirmam a importância que a reflexão, o questionamento e o seu 

desenvolvimento profissional assumiram ao longo do envolvimento neste 

estudo.     
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        Cooperante D 
 
Conceitos 
Organizadores 

 
Opiniões 

(o que é dito) 

 
Actividades 
(o que é feito) 

Reflexão “eu senti que de facto esta grelhas [as últimas 

GARES] vinham mais cheias [...] estes 

parâmetros são fundamentais para eles se 

orientarem” [Julho/03] 

“eu acho que aprendi a reflectir melhor e até a 

ter gosto na reflexão” [Junho/02] 

“acho que foi uma das coisas melhores do 

nosso processo foi talvez a gravação de aulas 

e das reflexões [...] acho que as gravações 

são muito importantes [...] são um elemento 

muito bom” [Junho/02] 

“nós também baseámos essas reflexões em 

textos” [Junho/02] 

“este ano apercebi-me melhor da importância 

das reflexões quando são bem feitas e bem 

preparadas” [Junho/02]   

• Leitura das narrativas dos 

estagiários 

• Preenchimento das GAREs 

(feedback) 

• Gravação de sessões de 

trabalho oral com os 

estagiários 

• Distribuição de tópicos 

orientadores da reflexão 

Questionamento 
 

“também reflectimos sobre isso […] no nosso 

nível até que ponto nós podemos aprofundar o tipo 

de perguntas” [Julho/03] 

“eu acho que a caixa das dúvidas é capaz de 

funcionar um bocadinho como terapia” 

[Julho/03] 

“se calhar é mesmo preciso começar a pôr os 

nossos alunos a pensar de outra maneira 

logo desde pequenos” [Julho/03] 

“eu acho que quando preparava a reflexão 

[...] ficava sempre a pensar se era capaz ali 

de arranjar uma pergunta inteligente” 

[Julho/03] 

• Preparação de perguntas 

     inteligentes  

• Leitura de textos 

• Caixa de dúvidas nas aulas

• Questionário aos alunos de 

2ºciclo sobre a caixa das 

dúvidas 

                                                  

Desenvolvimento  
Profissional 

“nós para sermos bons profissionais temos 

que estar muito atentos e... e sobretudo 

termos uma mentalidade de abertura e não 

ter vergonha... de ir ter com pessoas [...] que 

tenham outras experiências e que nos 

ajudem” [Junho/02] 

“é muito importante a leitura de textos” 

• Participação neste estudo 

• Trabalho de equipa 

• Frequência de acções em 

Supervisão 

• Leitura dos textos 

• Aceitação do QAC 

• Confronto com os 
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[Junho/02] 

“enquanto supervisora também ajudou muito 

que enriquece as reflexões e acho que se 

notou nestas reflexões com os textos” 

[Julho/03] 

“estes encontros que temos feito aqui consigo 

têm sido muito bons [...] este tipo de trabalhos 

são importantes para toda a gente” [Julho/03] 

“da minha experiência [...] onde eu mais 

tenho aprendido onde mais eu tenho evoluído 

é nos trabalhos que faço com outras pessoas, 

consigo com uma colega de escola” 

[Julho/03] 

“esta grelha do estagiário para a cooperante 

também me ajudou depois a aprender que 

para eles [...] é importante que se faça o 

balanço constante da [...] grelha de avaliação” 

[Julho/03] 

“esta formação que nós cooperantes temos 

recebido em Supervisão acho que tem sido 

da maior utilidade possível” [Junho/02]   

resultados do QAC 

 

 
Quadro 34 - Convergências entre o discurso da cooperante Dora e as actividades 

desenvolvidas 

 

O quadro da presença da modalidade (Quadro 35) no discurso da cooperante 

Dora permite-nos encontrar algumas convergências entre o que tem vindo a 

ser analisado e as suas preferências semânticas.  

 

Modalidade Intervenções da Cooperante Dora (exemplos) 

Epistémica 1 – “eu acho que a A. em certas alturas… como é que eu hei-de 

dizer isto [para si própria] perde um bocadinho o controlo da 

situação” 

2 – “posso eventualmente ter sido eu que fiquei com essa 

sensação” 

3 – às vezes se calhar num dia até aturamos aquilo muito mais e 

noutro…” 

4 – normalmente os miúdos até costumam trazer livros” 
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5 – “está a dizer que pode ser um perigo não é?” 

6 – “o que é que pode ser mais por exemplo?” 

7 – “mas se calhar se as formos fazendo vamos acabando por 

desenvolver essa competência” 

8 – “mais tarde se calhar poderá haver esse tipo de interacção” 

9 – “o que é que poderemos fazer com o Duarte e com o Pedro  

e…?” 

10 – “o que é que nós podemos fazer por exemplo com os 

alunos mais rápidos?” 

11 – “então diga lá o que é que podemos fazer?” 

12 – nós podemos também fazer para o Duarte, para o André…” 

Deôntica 13 – “não devemos também endurecer demasiado o discurso” 

14 – “mas nós temos que ser firmes não é?” 

Apreciativa  15 – “e eu curiosamente depois de ter estes textos dei comigo a 

pensar…” 

 
  Quadro 35 - Presença da modalidade no discurso da Dora 

 

 Procurámos, no discurso da cooperante Dora, exemplos da presença de 

modalidade que pudessem contribuir para uma caracterização mais rigorosa 

das interacções produzidas e dos sentidos que lhes estão subjacentes. 

Observámos como se lê no quadro 35, casos de modalidade tanto verbal 

como adverbial, nas categorias de modalidade epistémica, deôntica e 

apreciativa. 

Nos exemplos, 1, 2, 5, 9 e 10, a intencionalidade do discurso da 

cooperante parece ser a de atenuar o sentido do que é dito, procurando manter 

um clima dialogal favorável às aprendizagens. Com efeito, nestes exemplos, as 

marcas de poder parecem esbatidas pelas opções semânticas que são feitas 

(por exemplo nº 2 – “posso eventualmente ter sido eu que fiquei com essa 

sensação”). 

Os exemplos 5 e 6 traduzem uma vontade do enunciador em incluir o(s) 

interlocutor(es) na interacção, seleccionando para isso um modo de dizer não 

ameaçador em que as opiniões do outro parecem ser importantes, (por ex., nº 

6 – “o que é que pode ser mais por exemplo?”). No exemplo 5 exprime-se um 
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pedido de confirmação, indo uma vez mais ao encontro da valorização das 

opiniões dos estagiários. 

Nos exemplos 9 a 13 estamos perante situações de inclusão de todos os 

elementos do grupo na gestão dos problemas pedagógicos, manifestada 

através do uso da primeira pessoa do plural (nós), tanto nos casos que 

traduzem obrigação explícita (13 e 14) como nos restantes, em que se 

pretendam levantar hipóteses através do questionamento. 

A modalidade expressa através de advérbios, tanto pode revelar uma 

concepção de possibilidades abstracta (ex. 2 – eventualmente) como de 

orientação concreta (ex. 4 – normalmente). 

Na verdade, neste exemplo 4, percebemos que a cooperante manifesta 

ter um determinado grau de certeza sobre os comportamentos dos alunos, o 

que já não acontece relativamente a algumas actividades. 

Com efeito, os exemplos 3, 7 e 8, em que se faz o levantamento de 

hipóteses expresso através das palavras se calhar podem dar-nos indícios, 

uma vez mais, de alguma abertura no que respeita a gestão dos problemas da 

classe. 

As marcas discursivas que aqui se nos apresentam, remetem-nos para 

um discurso suavizador por parte da cooperante, em que o poder se esbate na 

aceitação do outro e na inclusão das vivências comuns, dando origem a um 

clima de trabalho amigável. 

O questionamento, aqui visto noutra perspectiva, apresenta-se com 

autenticidade, ou seja, as perguntas parecem de facto pedir respostas que não 

são conhecidas antecipadamente por quem as coloca (exs: 6, 9 e 11). 

Admite-se que as opções linguísticas da cooperante Dora, no caso 

concreto da modalidade, apontam para características que nos parecem 

consonantes com a flexibilidade e abertura de espírito que a cooperante 

demonstra possuir. 
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5.4  O CASO DA PROFESSORA COOPERANTE BEATRIZ E RESPECTIVOS 
ESTAGIÁRIOS 

 
5.4.1  Os processos discursivos nas aulas dos estagiários – As perguntas 

 

À semelhança do que aconteceu nos outros casos, também neste se 

seleccionaram dois extractos de aulas de cada estagiário em momentos 

diferentes do mesmo ano lectivo e seguiram-se os mesmos procedimentos. 

Os resultados encontrados não permitem grande número de inferências. 

Verifica-se, pelo quadro que a seguir se apresenta, que a maioria das 

perguntas são de baixo nível cognitivo (rotina, retórica, memória), surgindo 

apenas duas de pensamento convergente. 

 

Estagiário/Data 
Categoria 

das Perguntas 

Número 

por Categoria 

Total 

de perguntas 

I. 

Nov./01 

Retórica 

Rotina  

Memória 

Pens.Convergente 

Pens. Divergente 

0 

2 

2 

1 

0 

 

5 

I. 

Abril/02 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

0 

0 

6 

0 

0 

 

6 

 

C. 

Nov./01 

 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

3 

7 

4 

1 

0 

 

 

15 

C. 

Abril/02 

Retórica 

Rotina 

Memória 

4 

2 

0 

 

6 

 
Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

0 

0 
 

P. 

Jan./02 

Retórica 

Rotina 

1 

2 

 

9 
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Memória 

Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

6 

0 

0 

P. 

Maio/02 

Retórica 

Rotina 

Memória 

Pens. Convergente 

Pens. Divergente 

1 

1 

2 

0 

0 

 

4 

 

Quadro 36 - Síntese de perguntas feitas nas aulas pelos estagiários da cooperante Beatriz 

 

Não parece haver evolução na forma de questionar de uns momentos 

para outros, o que pode estar relacionado com o nível linguístico muito 

elementar dos alunos do 2º ciclo. Com efeito, uma grande parte das aulas 

gravadas incluem técnicas de repetição, quer oral quer individual, dos 

conteúdos apresentados. As perguntas de memória surgem frequentemente 

associadas a conteúdos vocabulares como se exemplifica no episódio que se 

segue: 
  

Estagiária Isabel – Nov 2001 

Prof.: ... Manuel ... this person is saying “you are a sick boy” do you all know the 

meaning of sick? [pergunta de Memória – 3” segundos] 

Aluno: sick? [pergunta de Confirmação] 

Prof.: yes, what means sick?  Renato, what means sick? [pergunta de Memória – 2 

segundos] 

Aluno: está numa cadeira de rodas 

Prof.: in a wheel chair, yes, but sick? João! Catarina! what means sick? [pergunta de 

Memória – 2 segundos] 

Aluno: eu acho que ele não é um rapaz alto nem baixo 

Prof.: no, it’s not that! Rosana schiu! what means sick? [pergunta de Memória – um 

segundo] 

Aluno: sick acho que é uma cadeira de rodas 

Prof.: no, sick Ruben 

Aluno: doente 

Prof.: yes, but you were cheating!  

Como se constata, a professora vai tentando eliciar o significado de sick, 

repetindo a mesma pergunta a vários alunos, que tentam sem sucesso chegar 

à resposta esperada. Quando finalmente o Ruben consegue dar uma resposta 
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satisfatória, a professora reage desinteressadamente acusando-o de batota. 

Esta atitude poderá funcionar como desmotivação para o aluno avançar 

futuramente com outras respostas, ainda que procuradas nos livros ou 

apontamentos. Parece haver um elogio da memória em detrimento de uma 

atitude de pesquisa e interesse por parte do aluno. 

Salienta-se também o nível linguístico da estagiária, que não é o mais 

adequado uma vez que, formula incorrectamente a interrogativa mais do que 

uma vez. 

Num outro extracto, este da estagiária Cristina, exemplifica-se um 

momento típico em que os alunos são bombardeados com várias perguntas ao 

mesmo tempo sem terem tempo para responder a nenhuma delas. 
Estagiária Cristina – Nov.2001 

Prof.: have you any doubts? qual  é o significado desta frase? I like my job ele diz que 

não gosta eu digo que gosto qual é que vamos usar? ideias diferentes usa but já 

percebeste? tens que juntar estas duas frases ou seja tiras daqui o ponto final e pões 

and e but agora tens de saber qual usar 

Aluno: but 

Prof.: porquê? [pergunta de Pensamento Convergente – dois segundos] 

Aluno: porque aqui é negativa 

Prof.: porque é que usaste but? [pergunta de Pensamento Convergente – 3 segundos] 

Aluno: porque uma pessoa diz que sim outra diz que não 

Prof.: exactamente!    

Na primeira fala deste episódio temos perguntas de rotina e de memória 

em simultâneo, sem que os alunos tenham hipótese de resposta. 

Quando finalmente a professora dá algum tempo aos alunos, verifica 

que afinal eles conseguem responder-lhe acertadamente, evidenciando ter 

percebido o que tinha sido explicado. 

O Pedro parece ser, neste grupo, o que tem mais consciência da 

necessidade de dar algum tempo de espera aos alunos e mesmo assim não vai 

além dos quatro segundos: 
Estagiário Pedro – Jan. 2002 

Prof.: … Ricardo … dinner! What’s the meaning of dinner? Francisco [pergunta de 

Memória – 3 segundos] 

Aluno: jantar 

Prof.:  dinner means jantar ok ...ok ... tell me André … get up … what’s the meaning of 

get up …get up … get up …[pergunta de memória – quatro segundos] ok  Renato 

Aluno: ?? 
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Prof.: no? 

Aluno: levantar 

Prof.: ok … get up means … André … what’s the meaning of shower … shower 

[pergunta de Memória – dois segundos] 

Aluno: shower é um banho mas é um banho de chuveiro ... ok ... Ricardo ... breakfast ... 

who knows the meaning of breakfast …Rosana  [pergunta de Memória – quatro 

segundos] 

Aluno: pequeno almoço 

Prof.: exactly ... ok ... tell me … what’s the meaning of meet … I meet my friends I meet 

my friends [pergunta de Memória – quatro segundos]    

É também o estagiário Pedro que parece valorizar o diálogo entre os 

alunos, pois propõe numa das aulas gravadas que realizem um trabalho de 

pares, dando-lhes neste caso a possibilidade de formularem perguntas uns aos 

outros, não se remetendo apenas ao papel tradicional de respondentes. 

O episódio que apresentamos a seguir ilustra essa situação: 
Estagiário Pedro – Nov.2001 

Prof.: ok his name is Andrew [o prof. escreve no quadro] repeat … ok his name is 

Andrew … ok now … talk with your partner about Andrew’s day ok? [pergunta de 

Retórica] talk with your partners 

Aluno: é para falar? [pergunta de Clarificação] 

Prof.: yes ... exactly but looking at the pictures you’re going to talk with your partner … 

pay attention … just look at the pictures ok … exactly …  

Surge-nos também neste extracto uma pergunta de Clarificação de um 

dos alunos. Com efeito, nos extractos que serviram de base a esta análise, a 

45(quarenta e cinco) perguntas dos três professores correspondem 5(cinco) 

dos alunos e destas, apenas 1(uma) é de informação. 

Foram as seguintes, as questões dos alunos do 2º ciclo:  
 

Perguntas Funções 

• mas ali em baixo tem de ser “he is   

twelve”? 

• de que livro stôr? 

• é para falar? 

• posso lá ir escrever? 

• ó stôr era a página 18? 

• Informação 

 

• Clarificação 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Clarificação 

 

Quadro 37 - Perguntas dos alunos 
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Como mostra o quadro anterior, três das cinco perguntas dos alunos 

surgiram nas aulas do Pedro e apesar de serem perguntas com funções 

pragmáticas, o facto de os alunos as formularem pode querer significar que têm 

tempo para o fazerem, por um lado, e por outro, estão suficientemente à 

vontade com o professor para que tal aconteça, verificando-se por isso 

condições favoráveis. 

No ponto seguinte apresenta-se a análise das interacções nas sessões 

de trabalho entre a cooperante e os respectivos estagiários. 
 

5.4.2  Os processos discursivos sobre a aula - Apresentação e Interpretação 

das interacções nas reflexões orais 

 

O primeiro quadro que surge a este propósito mostra alguns traços de 

um diálogo padrão entre a cooperante e as estagiárias de 2000/01. 
 

    Intervenções 
 
 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 
Estagiários Cooperante 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

1º Momento 

Dezembro/00 

G. Vídeo (30min) 

 (3 estagiários) 

 

 
13 

 
12 

 
1 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 

Quadro 38 - Análise das intervenções  nas reflexões orais - 00/01 - Cooperante Beatriz 

 
 A esta reflexão videogravada correspondem apenas 25(vinte e cinco) 

contribuições, sendo 13(treze) dos estagiários e 12(doze) da cooperante. As 

perguntas são também em número reduzido, com desvantagem para os alunos 

que fizeram apenas 1(uma) de confirmação/cooperação. As da cooperante 

são 2(duas) de nível um e 2(duas) de nível dois, não se registando perguntas 

de níveis três e quatro. 

Esta reunião durou cerca de trinta minutos e as contribuições da 

cooperante são regra geral extensas, daí o reduzido número contabilizado. A 

professora cooperante distribui a palavra, dando primeiro vez à aluna que 

executou a planificação na semana a que se refere a sessão de trabalho. 

Seguidamente passa a palavra à segunda estagiária e finalmente apodera-se 
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dela, dando apenas vez às estagiárias para lhe responderem. Uma delas ainda 

interrompe duas vezes para dar justificação sobre situações ocorridas na sala 

de aula. 

A linguagem da cooperante é frequentemente prescritiva: “atenção a 

alguns erros”  “vocês já perceberam que não devem aparecer actividades 

avulso”  “é preciso mais actividade, é preciso que as coisas apareçam vestidas 

de outra maneira”. 

Durante esta reunião não é feita nenhuma referência à reflexão escrita 

pela estagiária, mas a cooperante consulta várias vezes as suas notas de 

observação. 

Passamos agora à análise das reuniões de 2001/02, começando com a 

apresentação do quadro que sintetiza os dados da 1ª fase de Investigação-

acção. 

 
    Intervenções 
 
 
 
Momentos 

N.ºde 
Intervenções N.º  Perguntas Nível de Perguntas 

 
Est. 

 
Coop. 

 
Est. 

 
Coop.

Cooperante Estagiários 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Nov. / 01             
 

(30 min.) C. 
22 19 0 8 3 2 3 0 0 0 0 0 

Nov. / 01             
 92 81 2 34 6 18 10 0 2 0 0 0 

(72 min.) I.             
Dez. / 01 

 
            

(40 min.) P. 40 26 0 18 8 1 9 0 0 0 0 0 
 

Quadro 39 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Beatriz - 01/02 -1ª Fase 

 

A leitura deste quadro permite-nos verificar que na 1ª sessão (21/11/01) 

a cooperante contribuiu com 19(dezanove) intervenções, das quais 8(oito) 

foram perguntas. Os estagiários fizeram 22(vinte e duas) intervenções, mas 

não levantaram nenhuma questão. Os níveis das perguntas da cooperante 

distribuem-se pelo um, 3(três) perguntas, dois, 2(duas) perguntas e três, 3(três) 

perguntas. 

Na sessão de 30/11/01, registam-se 81(oitenta e uma) intervenções da 

cooperante e 92(noventa e duas) dos estagiários. Nesta reunião, estes 

colocaram 2(duas) perguntas de confirmação/cooperação e a cooperante 
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formulou 34(trinta e quatro), sendo 6(seis) de confirmação/cooperação, 

18(dezoito) de descrição e 10(dez) de interpretação. 

Finalmente, na sessão de 5/12/01, a 40(quarenta) intervenções dos 

estagiários corresponderam 26(vinte e seis) da cooperante e a zero perguntas 

dos estagiários, 18 (dezoito) da professora Beatriz. As questões por ela 

levantadas são 8(oito) de nível um, 9(nove) de nível dois e 1(uma) de nível três. 

Como se constata, os estagiários praticamente não levantaram 

questões, tendo-se remetido ao papel de respondentes. 

A cooperante, embora não tenha formulado questões de avaliação 

(nível 4), colocou um número razoável de questões de interpretação (14 no 

total das 3 reuniões – nível 3). O maior número de perguntas situa-se no 

entanto nos dois níveis mais baixos, sendo predominantes as de descrição. 

A cooperante Beatriz inicia normalmente os tópicos. No extracto que se 

segue ela tenta que a estagiária estabeleça alguma ligação entre as 

actividades propostas aos alunos e  o tipo de interacção, assunto este, tema de 

um dos textos lidos em casa, mas que não é referido directamente. 
Coop. B.: Relativamente ao contacto que teve com os alunos à comunicação que fez 

com eles, ao modo como comunicou com eles e à sua interacção como é que achou 

que... pensou reflectiu alguma coisa sobre esse aspecto? [pergunta de Descrição] 

C.: tenho de falar um bocadinho mais alto e tenho que aprender a ser mais... talvez não 

seja bem ríspida com eles, mas falar assim de uma maneira diferente, porque eu 

mesmo que queira levantar a voz depois baixo logo, não consigo manter o mesmo 

ritmo e isso aí se calhar é um aspecto que vou ter que mudar daqui para a frente... ser 

assim mais séria em algumas alturas acho que é preciso 

Coop. B.: será exactamente uma questão de ser mais séria? Acha que é isso que está 
em causa? Ou que é isso que podia remediar... a falha que está a detectar e que é 

portanto, penso eu, er... o sentir que eles que se dispersam não é? [pergunta de 

Interpretação] 

C.: é assim, a dispersão deles foi por causa da repetição excessiva... mas há alturas 

em que devemos levantar se calhar um bocadinho mais = 

Coop. B.: = em causa em causa se calhar o que estava não era a voz do professor, o 

falar alto ou baixo, mas a estratégia que estava a ser utilizada não é? Pense lá que eu 

não sei nem quero ser eu a saber = [pergunta de Descrição] 

C.: = não, foi eu... pois, eu apesar de saber que = 

Coop. B.: = eu realmente queria pôr a Cristina a reflectir sobre isso e a pensar e a tirar 

a sua conclusão = 
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C.: = eu apesar de saber que estava a... que estava a perdê-los, a maior parte deles, 

por causa de... estar ali a repetir e a insistir com alguns alunos, casos assim 

individuais... sei lá e como a professora disse que tinha de fazer aquilo eu fiz aquilo 

Coop. B.: exactamente, esse aspecto já tinha dito =  

C.: = então 

Coop. B.: = e como não tinha nenhuma experiência anterior não é verdade? Tinha sido 

a primeira vez não tinha referências, comparações a fazer... seguiu esse caminho 

C.: foi a primeira vez então 

Coop. B.:mas concluiu que? [pergunta de Interpretação] 

C.: que não era o mais correcto? 

Coop. B.: ou que pelo menos? [pergunta de Interpretação] 

C.: tem que se fazer repetições mas não assim = 

Coop. B.: = não não estando a etiquetar a estratégia como correcta ou incorrecta 

podemos falar dela se calhar com outros adjectivos com... atribuindo-lhes outras outras 

características não é? Se calhar à partida poderá estar correcta er... er... teoricamente 

digamos assim... poderá estar correcta a estratégia mas...mas é aí agora que se... que 

a nossa prática vem às vezes fazer questionar determinadas coisas que numa 

determinada situação uma determinada realidade funcionaram e noutra realidade 

poderão não funcionar...  (21/11/01 Est. Cristina) 

A professora cooperante detectou irregularidades na interacção entre 

estagiária e alunos, provocadas, em sua opinião, por um uso excessivo de 

repetições que deu origem, por sua vez, a problemas de dispersão dos alunos. 

Questiona a estagiária Cristina sobre isso, mas de modo tão genérico que a 

resposta vem num sentido diferente do esperado, evidenciando talvez a 

preocupação principal da estagiária – o seu tom de voz. Pegando nessa 

resposta, a cooperante equaciona a questão de outra forma, procurando uma 

interpretação diferente, por parte da aluna Cristina. Consegue que ela 

identifique a causa da dispersão dos alunos, mas não deixa de insistir no tom 

de voz. A professora contraria essa análise, direccionando as 

responsabilidades do que menos bem esteve na aula, para a estratégia 

utilizada. Não é considerada pela cooperante a possibilidade de haver vários 

factores a interferir na dispersão dos alunos. Imediatamente pretende que a 

estagiária tire conclusões do sucedido, não lhe dando contudo muito tempo 

para isso e retirando-lhe inclusivamente a palavra na última oportunidade. 

A professora chama a atenção para as limitações da teoria quando se 

confronta com a prática e para a necessidade de se reflectir sobre isso. 
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Neste extracto, das 5(cinco) perguntas colocadas pela cooperante, 

2(duas) são de descrição e 3(três) de interpretação; não se registam 

perguntas dos estagiários e a única que intervém é a que esteve a dar a aula 

em análise. 

No extracto que se segue encontramos algumas questões 

características desta cooperante, em que parece haver uma negociação de 

sentidos, mas na verdade é a cooperante que encaminha as respostas. 
Coop. B.: er... ó Pedro acha que o que nós devemos incutir todos, estou a falar por 

todos, o espírito que nós devemos incutir nos alunos em termos de aprendizagens e de 

motivação e de interesse pela disciplina... er... há-de ter que estar... baseado na razão 

de eles terem que prestar uma prova terem que fazer um teste sobre aquela matéria 

que eu estou a ensinar ou que eles estão a tentar aprender ou que pelo contrário nós 

haveremos de criar nos alunos um outro incentivo mais interiorizado que tenha outras 

consequências e que não se fique unicamente pelo fazer do teste... já pensaram nesse 

aspecto?[pergunta de Interpretação] 

P.: exactamente, eu tenho consciência plena de que não é, nós não estamos ali para 

os ensinar para eles prestarem provas daquilo que sabem = 

Coop. B.: também, quer dizer, também, mas isso já é uma consequência... não será é... 

a motivação não deverá ser essa não é? [pergunta de Confirmação/Cooperação] 

P.:o objectivo não é único e exclusivamente esse e não deve ser o principal = 

Coop. B.:= é um meio, acaba por ser um meio não é? O teste é um meio para nós e 

para eles também saberem como é que vão, mas o incentivo de levar os alunos a 

aprender não é? Se calhar não... estou eu a perguntar o que é que vocês acham, se 

há-de ser baseado nessa, nessa nesse objectivo = 

P.:= não de forma alguma = 

Coop. B.: = vamos ter que porque temos de fazer um teste ou se vamos incentivá-los 

noutra perspectiva... em termos das aprendizagens que se fazem na Escola? [pergunta 

de Interpretação] 

I.: eu estou de acordo com o P. er...nós naquela altura somos professores mas 

estamos de certa forma a prepará-los também para a vida, estamos especificamente 

na disciplina de Inglês mas mesmo assim acho que todas as pequenas coisas que a 

aula envolve não estamos unicamente= 

 Coop. B.: = eles, eles = 

I.: = eles exactamente não estão unicamente direccionados para o teste escrito 

P.: exacto, é isso mesmo      (5/12/01 Est. Pedro) 

 Neste extracto encontramos quatro perguntas da professora cooperante 

e nenhuma dos alunos estagiários. A interacção desenvolve-se entre a 
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cooperante e dois dos estagiários do grupo, sendo um deles o Pedro,  que 

esteve directamente implicado na aula sobre a qual se reflecte. 

 O tópico em discussão surge do facto de o Pedro ter ameaçado os 

alunos com a realização de um teste próximo, tentando resolver problemas de 

disciplina que sentia. A professora cooperante pretende deter-se na análise 

dessa situação e questiona-os quanto ao objectivo principal que os testes 

devem ter. A sua própria posição emerge da forma como as perguntas são 

colocadas, condicionando desse modo as respostas dos estagiários e 

induzindo-os a um determinado resultado, através de perguntas que, 

pretensamente abrangentes, se revelam perguntas fechadas, de alternativa 

[ou]. Numa das perguntas é mesmo dada uma resposta pessoal antes de pedir 

a opinião dos estagiários. 

A cooperante não limita a reflexão aos problemas da aula de inglês, 

alargando o seu âmbito às aprendizagens que se fazem na Escola de um modo 

geral e às questões de motivação. Diríamos mesmo que o foco de reflexão (La 

Boskey,1994) que a aula de inglês constitui, é de certa forma esquecido, para 

dar lugar a um outro mais genérico, evidenciando deste modo uma tendência 

da cooperante neste extracto para uma reflexão de nível mais prático (Van 

Manen,1977). 

A cooperante inclui-se nos problemas que levanta, quando utiliza a 

primeira pessoa do plural (“acho que nós devemos incutir” “o teste é um meio 

para nós e para eles” “vamos ter que..”.), deslocando-se do papel de 

professora para o de aprendente da profissão.  

No episódio seguinte, a cooperante Beatriz aborda a capacidade da 

Escola interferir junto do aluno, pretendendo que o Pedro ligue a Escola à vida 

real. O estagiário limita-se a concordar, uma vez que a forma como a pergunta 

é colocada deixa poucas possibilidades: 
Coop. B.: Será que a escola será capaz, é capaz de interferir nesse meio exterior ao 

aluno, desfavorável à escola, mas que a escola poderá fazer com que... modificar 

digamos assim ou trazer alguma apetência ao aluno que está no meio exterior que é 

desfavorável à escola? Pensam que é possível e que isso pode acontecer? Agora 

daquilo que o P. acabou de dizer? P. o que é que acha? Quando fala da falta de alegria 

e que é preciso dar alegria  acha que isso tem alguma coisa que ver com este aspecto 

ou não? [pergunta de Interpretação] 

P.: acho que sim 
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Coop. B.: portanto a escola pode ser ou não um móbile digamos assim... transformar-

se num móbile de transformação do próprio meio hostil em que o aluno vive? [pergunta 

de Interpretação] 

I.: é na escola que o aluno passa grande parte da sua vida 

Coop. B.: sim mas quer dizer = 

P.: = porque se o professor souber incentivar os alunos = 

Coop. B.: = seremos capazes... poderá a escola ser esse móbile ou não? [pergunta de 

Interpretação] 

P.: acho que sim, acho que sim, se o professor souber portanto imprimir às aulas um 

ritmo mais dinâmico e mais alegre às aulas... os alunos vão para casa certamente mais 

motivados para abrirem os livros e para fazerem o que têm a fazer, do que se as aulas 

forem assim muito certinhas, muito sem nada de externo = 

Coop. B.: = sem nada para contar 

P.: exacto eles chegam lá “ hoje a escola foi o que costuma ser sempre não tem graça 

nenhuma”, eu acho que por isso o professor também tem um papel muito importante = 

Coop. B.: = portanto a escola não é? A escola... portanto a escola pode realmente no 

vosso entender, na vossa opinião, a escola pode em certo... até certo ponto e em 

certos aspectos poder alterar o... o... o meio hostil que o aluno traz para a escola... 

portanto não podemos cair no espírito conformista de dizer o aluno lá fora tem mau 

ambiente, o aluno lá fora não tem quem o ajude, o aluno lá fora... er... tem uma vida 

que não tem nada a ver com a escola portanto não há nada a fazer... nós não 

conseguimos fazer nada com esses alunos... podemos cair ou devemos cair neste 

conformismo? [pergunta de Interpretação] 

I.: pois isso é uma situação = 

Coop. B.: = ou vamos pensar que realmente a escola pode até certo ponto alterar e 

fazer sentir nesse aluno outras vivências, outras experiências... que ele lá fora não tem 

ou que tem ao contrário? [pergunta de Interpretação] 

I.: eu penso que acima de tudo o professor um dos objectivos que eu proponho 

[inaudível] quando sair daqui é ser essencialmente uma amiga dos alunos... penso que 

se estabelecer essa relação muito próxima... a partir daí vem o resto, que já vem por 

acréscimo... estratégias = 

Coop. B.: = portanto concorda que a escola pode até certo ponto tentar alterar = 

I.: = exacto quando eu digo eu = 

Coop. B.: = o tal ambiente desfavorável agressivo, carente que os alunos trazem lá de 

fora, senão não tinha razão de ser a escola = 

I.: = claro, claro 

 Coop. B.: a escola só terá razão de ser se nós considerarmos e acreditarmos não é? É 

preciso acreditar que a escola é capaz de transformar. (5.12.01 Est. Pedro) 

 O Pedro referiu, a propósito das suas aulas, haver alguma falta de 

alegria; a partir daí a cooperante pretendeu trazer à discussão a possibilidade 
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da Escola poder contribuir para minorar os efeitos de uma vida hostil e 

agressiva que alguns alunos têm fora dela. 

 A cooperante vai de pergunta em pergunta tentando que os estagiários 

manifestem as suas opiniões, no entanto a necessidade que sente de passar 

uma determinada mensagem sobrepõe-se a um questionamento socrático para 

dar lugar a questões muitas vezes redundantes que chegam a encerrar a 

própria resposta ou parte dela. A aula surge também neste extracto como o 

foco (La Boskey,1994) de reflexão de que rapidamente se desviam as 

atenções, para as centrar em problemas mais abrangentes de âmbito social. 

 Das 7(sete) perguntas deste extracto situámos apenas 2(duas) no nível 

um, confirmação e as 5(cinco) restantes no nível 3(três), interpretação, 

porque estas últimas, apesar de fechadas e circulares, pretendem que se 

questione a prática e que se provoque um certo confronto com a realidade; 

este objectivo não é atingido pelos respondentes assumindo a professora, por 

vezes, o papel de interlocutora de si própria. 

 A cooperante continua a utilizar a primeira pessoa do plural, incluindo-se 

sempre no grupo: “Seremos capazes” “portanto não podemos cair” ou “vamos 

pensar que”. 

 São visíveis interrupções nos dois sentidos, cooperante/estagiários e 

estagiários/cooperante Beatriz 

 A cooperante orienta a interacção, quer através da introdução do tópico, 

quer das variantes que lhe vai introduzindo e quando a Isabel refere que “é na 

escola que o aluno passa grande parte da sua vida”, a cooperante abandona 

este enunciado, direccionando o diálogo através da afirmação “sim mas quer 

dizer”. Situação idêntica acontece com o Pedro quando afirma “porque se o 

professor souber motivar os alunos”, uma tentativa de usar da palavra, 

chegando mesmo para tal a interromper a professora, mas esta ignora a 

contribuição do Pedro, interrompe-o e retoma o seu discurso e a sua linha de 

pensamento “seremos capazes... poderá a escola ser esse móbil ou não?”. 
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O quadro seguinte contém os dados da 2ª Fase de Investigação-acção e 

nele podemos verificar que não há alterações muito significativas, 

relativamente ao anterior 
 
 
            Intervenções 
 
 
 
Momentos 

Número de   
Intervenções 

Numero de  
Perguntas Nível de Perguntas 

 
Est. 

 
Coop.

 
Est. 

 
Coop.

Cooperante Estagiários 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Jan. / 02             
 77 67 2 21 7 4 10 0 1 0 1 0 

(65 min.) P.             
Fev. / 02             

 49 39 0 18 1 7 10 0 0 0 0 0 
(45 min.) C.             

Fev / 02             
 

(52 min.) I. 
64 54 0 19 6 2 11 0 0 0 0 0 

 
Quadro 40 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Beatriz - 01/02 - 2ªFase                               

 

Com efeito, o número de intervenções, tanto da cooperante como dos 

estagiários é pequeno, correspondendo na 1ª sessão (30.01.02) a 67(sessenta 

e sete) e 77(setenta e sete) respectivamente; na 2ª sessão (8.02.02), surgem 

39(trinta e nove) da cooperante e 49(quarenta e nove) dos estagiários, 

enquanto que na 3ª (20.02.02) 64(sessenta e quatro) são dos estagiários e 

54(cinquenta e quatro) da cooperante. 

As perguntas da cooperante são em número idêntico nas três reuniões, 

21(vinte e uma), 18(dezoito) e 19(dezanove), por ordem cronológica e os 

estagiários apenas formularam 2(duas), sendo uma de confirmação e outra de 

interpretação. 
A cooperante não formulou nenhuma questão de nível quatro, 

avaliação, mas apresenta-nos novamente um número expressivo de questões 

de interpretação, num total de 31(trinta e uma) equilibradamente distribuídas 

pelas três reuniões. 

Quanto às perguntas de níveis um e dois, são 7(sete) e 4/(quatro) na 1ª 

sessão respectivamente, 1(uma) e 7(sete) na 2ª e 6(seis) e 2(duas) na 3ª. Em 

qualquer dos casos são em número inferior às de interpretação. 
O episódio que se segue documenta a existência de quatro perguntas de 

nível três que decorrem da interacção teoria/prática. O tópico do discurso é a 
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interacção entre professor e alunos com base no texto teaching speaking. A 

cooperante pretende com a primeira questão, uma confirmação das afirmações 

do estagiário Pedro, para poder continuar o questionário. 
P.: (...) ao longo destes dois dias procurei interagir harmoniosamente com os alunos ... 

er... Esta interacção harmoniosa com os alunos tenho consciência que não se deve 

basear apenas na pergunta e na resposta, deve haver uma interacção diferente (...) 

que é um dos aspectos aqui focados (...) no texto “Teaching Speaking” (...) mas tenho 

consciência que a sua implementação nem sempre é fácil ... 

Coop. B.: mas o P. justifica que é vantajosa essa interacção? Portanto estamos de 

acordo em que isso é vantajoso para os alunos? [pergunta de 

Confirmação/Cooperação] 

P.: sim é vantajoso para eles mas nem sempre é fácil conseguir 

Coop. B.: porque é que acha que nem sempre é fácil? Quais são as barreiras? 

[pergunta de Interpretação] 

P.: porque uma pessoa tem tendência a fazer a pergunta e esperar uma resposta e a 

interacção não se deve basear nesses moldes 

Coop. B.: então se calhar é alguma coisa que a gente tem de começar a fazer de outra 

maneira não é? (...) Colocando melhor a questão, não é apenas o professor que deve 

fazer perguntas na aula... 

I.: por isso é que existe o diálogo horizontal, mas nós não estamos assim muito à-

vontade na sua implementação er... o professor deve ser acima de tudo um 

coordenador na sala de aula, mas é difícil... 

Coop. B.: então acham que mesmo não indo para o diálogo horizontal ainda, não se 

poderão inverter os papeis? Portanto vocês fazem T/S não é? “Teacher” faz a pergunta 

e “Student” responde, o aluno responde, diálogo vertical não é? Este diálogo vertical 

não pode acontecer portanto ao contrário? O aluno fazer as perguntas e o professor 

responder? [pergunta de Interpretação] 

I.: é outra estratégia mas ainda não foi... por nenhum de nós... 

Coop. B.: e acham que têm hipótese de pôr isso já em prática? [pergunta de Descrição]  

I.: claro que sim, futuramente sim, acho que ainda não tínhamos as bases, não 

estávamos bem preparados com = 

P.:  = confiança... confiança para implementar essa = 

I.: = é isso, não é bem preparados, segurança, segurança... 

Coop. B.: está mais na base da confiança e da segurança não é? [pergunta de 

Confirmação/Cooperação] 

I.: exacto, agora acho que já estamos mais 

Coop. B.: portanto o conceito que nós temos de... digamos assim um conceito 

tradicional interiorizado digamos é (...) o professor faz perguntas = 

I.: = exacto 
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Coop. B.: = e o aluno está a responder... agora se calhar compete-nos é (...) 

pensarmos, será realmente assim? Será esse realmente o caminho melhor nos dias 

que correm? (...) competências que queremos desenvolver nos nossos alunos? Afinal, 

que tipo de alunos é que nós queremos fazer na aprendizagem de línguas? [pergunta 

de Interpretação] 

I.: exacto 

Coop. B.: o que é que nós queremos que os nossos alunos façam com a língua? 

[pergunta de Interpretação] 

P.: que a saibam utilizar adequadamente 

I.: optando também por essas estratégias estamos a prepará-los para desenvolver 

várias competências... espírito crítico, de argumentação, er... pronto temos que 

implementar... 

Coop. B.: começando por pôr questões muito simples, para eles perceberem que 

também têm direito 

I.: a fazer perguntas 

Coop. B.: a perguntar e nós a responder, se calhar compete ao professor (...) fazermos 

mudar os papeis não é? [pergunta de Confirmação/Cooperação] 

I.: sim, sim 

Coop. B.: em determinadas circunstâncias, portanto não é só o professor e não é 

sempre o professor que deve fazer perguntas (...) temos que arranjar maneira de o 

aluno sentir necessidade... (30/01/02 Pedro) 

Obtida a cooperação do estagiário, pretende que ele especifique melhor 

a afirmação feita, levando-o a organizar o seu vocabulário. Confronta-os e 

confronta-se com a prática e com a necessidade de alterar padrões de 

questionamento. A cooperante reequaciona o discurso, tornando-o mais 

directivo através da introdução do verbo dever. Questionando os estagiários 

directamente sobre a possibilidade de utilizar a técnica de diálogo 

aluno/professor e não só professor/aluno, a Isabel apressa-se a concordar e a 

justificar a razão pela qual não o fizeram antes, evidenciando alguma 

necessidade de auto-defesa. É visível nestes enunciados a utilização da 1ª 

pessoa do plural, passando-nos a mensagem da inclusão da cooperante nos 

problemas do grupo. 

Num outro episódio discursivo, a cooperante introduz o debate sobre as 

perguntas de rotina dos alunos do 2º ciclo na aula de inglês. 
Coop. B.: sim, era uma aula específica de correcção de teste portanto não havia 

propriamente momentos de actividade oral e não surgiram, podiam ter surgido, mas 

não surgiram?  [pergunta de Descrição] 
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C.: podiam, mas não surgiram, também penso porque pronto, como eu lhes dei as 

instruções... foram claras e precisas e eles perceberam logo aquilo que se tinha de 

fazer, quando me solicitaram eram mesmo para verificar se estava bem escrito ou não 

e eu perguntava se [inaudível] mas conceder-lhes autonomia para serem eles próprios.  

Coop. B.: er...  como é que a Cristina vê esse tipo de perguntas que afinal eles fazem? 

Sempre fizeram perguntas... como é que viu a utilização da Língua nessas perguntas? 

[pergunta de Descrição] 

C.: a língua era em Português, eles não perguntavam em Inglês, podiam chamar 

“Teacher” “Teacher” mas as perguntas eram em Português 

Coop. B.: mesmo sendo perguntas que eles já conseguiam fazer?  [pergunta de 

Descrição] 

C.: sim, eles perguntavam em Português mas eu respondi sempre em Inglês e muitos 

faziam já a pergunta em Inglês, mas era raro, um ou dois casos, o resto era tudo em 

Português, eles não estão assim muito habituados a fazer perguntas em Inglês 

Coop. B.: não estão muito habituados então como é que se hão-de habituar?  [pergunta 

de Interpretação] 

C.: temos que ser nós a incutir neles, a obrigá-los, obrigá-los não! 

Coop. B.: e já pensou, ou já pensaram em algumas estratégias que levem os alunos, já 

falamos disso, estratégias do dia-a-dia 

I.: uma das coisas que nós falamos foi precisamente aqueles balões 

Coop. B.: exactamente 

P.:  o aluno quer afiar o lápis e só vai afiar o lápis se disser em inglês 

Coop. B.: vocês já lhes fizeram ver isso?  [pergunta de descrição] 

C.: já praticamos na aula anterior 

Coop. B.: e por exemplo quando eles estão a fazer a pergunta em português, (...) 

remetê-los para o balão e obrigá-los a dizer, levá-los a dizer em inglês, se fizerem 

assim se calhar percebem... está lá escrito e ele tem de identificar no meio dos que lá 

estão qual é aquela que naquele momento ele vai precisar 

I.: o ir à casa de banho que eles gostam tanto 

Coop. B.: outras perguntas que eles fazem, estão sempre a perguntar coisas 

I.: o afiar o lápis, ou também perguntar muitas vezes se podem apagar o quadro, a 

chamar-nos = 

Coop. B.: = se está bem, se está mal, desculpe, se faz favor, todas essas coisas devem 

ser ditas já em inglês e (...) o que é que vocês acham que a utilização dessas frases do 

dia-a-dia, se começar a ser feita pelos alunos com alguma regularidade, qual é o 

impacto que isso poderá vir a ter no desenvolvimento da actividade de “speaking”?  

[pergunta de Interpretação] 

P.: eles já vão dizer aquilo com naturalidade e... pronto, vão utilizar a Língua Inglesa 

com maior naturalidade 

I.: eles habituam-se ao Inglês, à sonoridade das palavras  (8.02.02 Cristina) 
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 A professora cooperante inicia o tópico e orienta o seu sentido, embora 

no início a Cristina tenha tentado dar-lhe outro rumo. Contudo, como a 

cooperante pretende trazer para cima da mesa as questões levantadas pelo 

texto lido (Teaching Speaking) por todos em casa, ela assume a liderança do 

discurso. 

 A cooperante trata os estagiários por vocês ou pelo nome próprio e tenta 

envolvê-los todos no diálogo (e já pensou ou já pensaram), embora haja uma 

tendência para que ele se desenvolva entre ela e a/o aluno que deu as aulas. 

 A utilização do verbo dever (... todas estas coisas devem ser ditas já em 

Inglês) sugere uma certa imposição justificada pela sua experiência pessoal. 

O quadro que se segue, referente à 3ª fase de  investigação-acção neste 

grupo, evidencia algumas alterações no comportamento discursivo dos 

intervenientes. Na verdade, aumenta significativamente o número de 

intervenções da cooperante e dos estagiários, o que corresponde a reuniões 

mais longas (ver Quadro 40) 
 
    Intervenções 
 
 
 
Momentos 

N.ºde 
Intervenções N.º  Perguntas Nível de Perguntas 

 
Est. 

 
Coop. 

 
Est. 

 
Coop.

Cooperante Estagiários 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Abril / 02             
 121 106 3 55 22 20 13 0 3 0 0 0 

(72 min) C.             
Maio / 02             

 183 138 3 54 20 18 16 0 2 0 1 0 
(90 min.) I.             
Maio / 02             

 
(65 min.) P. 

114 91 2 43 16 10 17 0 1 0 1 0 

 

Quadro 41 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Beatriz - 01/02 - 3ªFase  

 

O quadro mostra-nos 106(cento e seis) intervenções da cooperante e 

121(cento e vinte e uma) dos estagiários na 1ª sessão (10.04.02), 138(cento e 

trinta e oito) da cooperante e 183(cento e oitenta e três) dos estagiários na 2ª 

(2.05.02) e 91(noventa e uma) da cooperante e 114(cento e catorze) dos 

estagiários na 3ª (23.05.02). 

Também o número de perguntas, no caso da cooperante, aumentou 

bastante em relação à 2ª fase (Quadro 40),  55(cinquenta e cinco), 

54(cinquenta e quatro) e 43(quarenta e três), respectivamente. Contudo, as 



 373

perguntas dos estagiários continuam a ser muitíssimo poucas, podendo mesmo 

dizer-se que quase nem questionam, acontecendo apenas 3 (três) nas duas 

primeiras sessões e 2 (duas) na última. 

Os níveis das perguntas dos estagiários são os de confirmação/ 
cooperação (seis perguntas) e interpretação (duas perguntas),  enquanto que 

as da cooperante se distribuem pelos três primeiros níveis, sendo agora em 

maior número no nível um e dois. Apesar disso, continua a ser expressivo o 

número de questões de interpretação, sendo 13(treze) na 1ª reunião, 

16(dezasseis) na segunda e 17(dezassete) na terceira. 

Os critérios para a formação de grupos na aula de língua estrangeira 

constituem uma das preocupações deste grupo de estágio, nesta altura do ano. 

No extracto que a seguir transcrevemos, ilustra-se alguma negociação de 

sentidos à volta desse assunto.  
I.: sim, se calhar também pode ser logo no início com a formação dos grupos... o 

professor como já os conhece bem pode por exemplo o Luís, ele dá-se bem com o 

Bruno, é uma coisa que eu já reparei portanto pô-los no mesmo grupo, talvez isso = 

Coop. B.: = portanto acham, vocês acham que é vantajoso e que produz melhor 

trabalho se os grupos  forem constituídos com base na parte afectiva e na parte 

emocional dos alunos, acha  I. que isso é = 

I.: = quer dizer a esse nível também e a outro nível concordo que sejam grupos 

heterogéneos 

Coop. B.: heterogéneos em que aspecto? [pergunta de Descrição] 

I.:  [silêncio] 

C.: diferentes níveis 

Coop. B.: níveis em que aspecto? [pergunta de Descrição] 

C.: uns mais fortes com uns mais fracos 

I.: a nível de conhecimentos 

Coop. B.: ah, a nível de conhecimentos, exactamente! 

I.: concordo, mas também alunos que não são compatíveis em termos de 

personalidade, também não podemos estar a forçar uma situação... pronto =  

Coop. B.: = portanto quando vocês formam grupos digamos assim = 

I.: = eu penso que é uma das formas = 

Coop. B.: = quais são as prioridades, as prioridades que vocês entendem que hão-de 

ser tidas pelo professor para a formação de grupos? [pergunta de Descrição] 

I.: no nosso caso nós pensamos logo em grupos heterogéneos, essa é a primeira 

Coop. B.: e essa... e essa heterogeneidade fixa-se em que nível? É que a 

heterogeneidade pode ser a nível das idades, pode ser a nível dos feitios = 
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I.: = é a nível dos conhecimentos que cada um possui, pode ser por exemplo uma 

aluna razoável, boa, a Nicole = 

Coop. B.: = se calhar não é preciso estarmos a dizer os nomes deles, juntar alunos que 

dominam melhor ou que têm uma maior capacidade a nível de domínio dos 

conhecimentos científicos com alunos = 

I.: = mais fracos 

Coop. B.: e para quê? [pergunta de Interpretação] 

I.: er... 

P.: para se poderem ajudar uns aos outros há sempre aqueles alunos que tentam 

desligar-se daquilo que se está a fazer e depois há sempre aqueles alunos mais 

empenhados 

Coop. B.: e aí vamos desenvolver que tipo de... que competência é que estamos a 

desenvolver nos alunos que = 

P.: = espírito de entre – ajuda 

Coop. B.: exactamente, de entre ajuda não é? [pergunta de Confirmação/Cooperação] 

P.: eu na minha opinião acho que o aspecto afectivo tem de ser retirado da formação 

dos grupos e da sala de aula 

Coop. B.: trabalho é trabalho? [pergunta de Confirmação/Cooperação] 

P.: exacto porque há uns que têm tendência a dizer “eu com ele não trabalho isso é 

que era bom” e depois eles no futuro vão dizer que são obrigados a trabalhar com 

pessoas que [inaudível] = 

I.: = com que não simpatizavam = 

Coop. B.: = mas se calhar então acham que... isso vai resolver-se como? Como é que 

o professor então vai gerir esse problema ou há-de gerir esse problema? [pergunta de 

Interpretação] 

[vozes simultâneas]   

Coop. B.:qual há-de ser a atitude do professor para fazer a gestão do problema? 

[pergunta de Interpretação] 

P.: eu acho que não deve ceder ao pedido do aluno 

Coop. B.: sim, mas não cedendo 

P.: exacto, portanto levá-lo a sentar-se ao lado do colega de que ele não gosta mas... 

Coop. B.: e levá-lo como? [pergunta de Interpretação] 

P.: conversando com ele, levá-lo a bem, não é... sentas-te aí, não deve ser assim 

I.: de forma ríspida 

Coop. B.: porque se for uma imposição autoritária o aluno se calhar = 

I.: = exacto 

P.:= ele até  se pode sentar só que depois = 

Coop. B.:= exactamente, se for assim vai reagir positivamente, se for dessa maneira? 

[pergunta de Confirmação/Cooperação] 

I.: não 
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Coop. B.: então se calhar esse não é o caminho pois não? Não é? E que outros 

caminhos é que nós poderemos tentar encontrar para em vez de fugir ele se sente, não 

é isso que nós queremos pois não, nós queremos que ele trabalhe com aquele colega 

mas que esteja interiormente = 

I.: = activo no trabalho = 

Coop. B.: = e que esteja interiormente convencido de quê? [pergunta de Interpretação] 

[silêncio] 

Coop. B.: ele tem que se convencer a ele próprio, o aluno, não é verdade, tem que 

desenvolver uma determinada competência e tem que adquirir uma capacidade que lhe 

vá futuramente permitir saber aceitar situações desta natureza não é verdade? 

[pergunta de Confirmação/Cooperação] 

I.: sim (10.04.02 Cristina) 

 A cooperante começa por levantar uma questão à volta da constituição 

dos grupos, mas é interrompida pela estagiária Isabel que se apressa a dar-lhe 

resposta. A cooperante vai procurando clarificação dos termos utilizados pelos 

estagiários, conduzindo-os na procura de respostas mais rigorosas. A 

interacção parece avançar e recuar constantemente, no sentido de uma melhor 

estruturação das ideias dos estagiários. 

 A estagiária Isabel neste episódio parece ser a interlocutora 

privilegiada, mas não é a única a interromper a cooperante, pois regista-se 

também uma interrupção do Pedro. Este, assumindo confortavelmente a sua 

vez de falar, emite mesmo uma opinião que pode ser controversa. 

 À medida que o episódio avança, a cooperante continua a questionar, 

conseguindo não emitir opiniões pessoais nem canalizar respostas. 

 No final parece abrir novas perspectivas de resposta (e que outros 

caminhos...), mas confrontada com o silêncio dos estagiários, acaba por 

avançar com uma solução generalista que não constitui resposta à questão 

colocada. Satisfaz-se com a concordância da estagiária Isabel. 

 O extracto que a seguir se apresenta é um bom exemplo de uma 

questão levantada por um dos estagiários como resultado de leituras feitas e 

conjugadas com a situação da sala de aula. Levantada a questão, a 

cooperante deixa uma colega responder e como a terceira não tivesse tomado 

a palavra espontaneamente, a cooperante solicita-lhe que o faça. 
P.:er... uma dúvida que eu tenho é numa fase inicial já vimos que é necessário que o 

tempo de resposta dado aos alunos seja maior, será que esse tempo de resposta, 

maior que necessariamente tem que se dar aos alunos será que não vai... portanto... 
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quebrar o ritmo da aula? Dispersar os alunos... portanto originar aquele barulho... 

portanto ruído que não é saudável será que isso... como é que se poderá lidar com 

essa situação? [pergunta de Interpretação] 

I.:eu penso que... er... sendo o professor fundamentalmente informador, assim a nível... 

assim de... civismo também para os alunos, quer dizer o professor pode incutir um 

bocado nos alunos o respeito a terem pelos colegas... quer dizer isto é tão simples 

quanto isto, se o teu colega não está a responder e tem mais dificuldades er... vamos 

aguardar... eu estou a perceber o que o Pedro está a dizer, estão numa... estão num 

histerismo, numa agitação extrema e nem ele ouve a resposta do aluno a quem ele 

perguntou nem os outros estão com atenção... mas penso que isto é uma questão 

que... ou antes de colocar as perguntas todas estabelecer ali um rol de regras e... 

olhem vamos... vamos tomar atenção e vamos ter respeito... er... penso que é 

basicamente isto. 

Coop. B.: a Cristina? 

C.: er... quer dizer eu também concordo com a Isabel er... haverá outras maneiras... o 

barulho que por vezes está [inaudível] é normal... normal até certo ponto que ele exista 

porque eles estão... não se consegue [inaudível] que eles estão a responder, depois 

chega-se a um certo aluno e estanca ali já não consegue dar resposta e os alunos... eu 

compreendo que eles se chateiem porque o ritmo foi quebrado e daí surja = 

Coop. B.: = são pequenos não têm paciência 

C.: sim, também... mas lá está tem que se incutir aquilo que a Isabel está a dizer que é 

o respeito pelos colegas, esperar que o colega responda, tem que se dar um certo 

tempo para responder já que não é tão rápido de raciocínio 

Coop. B.: estabelecimento de regras pode ser um caminho, estabelecimento de regras, 

visto que vocês agora disseram houve uma questão que a Isabel levantou e que eu... 

houve uma palavra que me ficou assim um bocadinho atravessada er... pronto não 

queria que ela passasse e que foi quando  disse que dizia aos alunos “pronto vocês 

tenham lá calma, aguardem lá, esperem lá um bocadinho mais uma vez que o vosso 

colega esta em... está com dificuldades” er... 

P.: acho que nem será bem dificuldades será mais necessário... necessita de mais 

tempo para = 

I.:  = exacto 

Coop. B: exactamente a palavra dificuldades aí é capaz de não ser um bom incentivo 

I.: exacto, exacto, eu não estava assim =  (2.05.02 Isabel) 

 Independentemente do nível das respostas obtidas, este extracto 

parece-nos um bom exemplo de interacção mais democrática nas sessões de 

reflexão. Também o exemplo de 28 de Maio que seleccionámos continua com 

essa orientação. 
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 Os estagiários equacionam cenários possíveis a partir de uma situação 

concreta da aula. A estagiária Isabel questiona o Pedro, sem qualquer 

interferência da cooperante. 
I.: [quando é] que ele se apercebeu? Foi logo quando acabaram de responder 

Coop. B.: pode ter sido = 

I.: = ou pode ter sido no momento da reflexão escrita = 

P.: = apercebi-me que eles tinham revelado compreensão no final da actividade 

portanto no final da actividade pelo desempenho que eles demonstraram apercebi-me 

que tinham compreendido aquilo que eu queria com ela rever 

I.: portanto apercebeste-te logo, porque caso não tivessem respondido o desejado aí se 

calhar tinhas que encontrar outras = 

P.: aí se calhar chegava à conclusão que deveria ter utilizado uma outra estratégia para 

que eles compreendessem 

I.: e será que encontravas no momento uma estratégia que pudesses aplicar no 

momento? ]pergunta de Interpretação] 

P.: no momento se calhar não mas na aula posterior se calhar 

Coop. B.: mas quando é que se colocou na cabeça do Pedro na cabeça do professor, a 

hipótese de realização dessa revisão e porquê? [pergunta de Interpretação] 

P.: esta revisão? Foi quando fiz a planificação portanto tentei procurar, arranjar uma 

estratégia que os levasse a rever aquilo que tinham aprendido nas aulas anteriores 

Coop. B.: mas sentiu essa necessidade porquê? [pergunta de Interpretação] 

P.: porque normalmente = 

Coop. B.: = só porque é bonito fazer revisões ou porque temos de preencher o tempo 

de alguma maneira e então vamos fazer revisões = 

P.:  = porque é importante que se pratique portanto as estruturas aprendidas não é só 

dá-las um dia e nunca mais olhar para elas = 

I.: = que se pratique, no momento em que são apresentadas aos alunos se calhar nem 

lhes fica, só quando há uma primeira prática se calhar é que os alunos se apercebem 

“ah! Então esta é assim”, nem no momento em que o professor está a expor e a 

apresentar se calhar nesses momentos nem se apercebem bem, dizem que 

compreenderam mas só no momento da prática em que o professor ainda ajuda, T/S, é 

que eles = 

Coop. B.: = então qual é o processo de operacionalização digamos assim, que os 

alunos necessitam de fazer na aprendizagem de uma língua que leva a que o professor 

sinta exactamente a necessidade de fazer esses feedbacks, praticamente quase 

contínuos e se calhar noutra disciplina, de outra natureza não será tão necessário ou 

poderá não ser tão frequente? [pergunta de Descrição] 

I.: os alunos precisam de praticar = 

P.: = praticar entre eles = 

I.: = isto é como aprender a ler se a pessoa não pratica esquece 
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C.: = praticar  (28.05.02 Pedro)        

 Momentos como este indicam que é possível levar os estagiários a 

questionarem-se uns aos outros. A cooperante intervém com uma pergunta de 

interpretação (mas quando é que se colocou na cabeça do Pedro na cabeça 

do professor, a hipótese de realização dessa revisão e porquê?) para manter o 

assunto, reorientando-o no sentido de perceber quais os raciocínios que o 

estagiário fez no momento da planificação. Trata-se de tentar aceder ao 

pensamento do estagiário. No entanto, após uma questão aberta (mas sentiu 

essa necessidade porquê?) que daria ao estagiário todas as possibilidades de 

resposta, resolve intervir novamente para fechar a questão, encaminhando de 

certa forma a resposta do aluno. Descentra-se então do pensamento do 

estagiário para focar a sua atenção nos alunos e nos seus processos de 

aprendizagem. 

 A última questão da cooperante neste episódio parece ser induzida pela 

resposta anterior do estagiário e leva os três estagiários a concluir que a 

Prática é uma fase fundamental na aula de língua estrangeira. 

O quadro que se apresenta a seguir dá-nos uma perspectiva geral do 

número e nível das perguntas formuladas pela cooperante Beatriz e 

respectivos estagiários no conjunto das sessões analisadas. 
 

Número de Perguntas Nível de Perguntas 

Cooperante 
Estagiários  

(5) 

Cooperante Estagiários  

1 2 3 4 1 2 3 4 

274 13 91 84 99 0 10 0 3 0 

 

Quadro 42 - Síntese da análise das perguntas nas sessões de reflexão oral – Cooperante 

Beatiz - 2000/02   

 

Como se constata, a disparidade do número de perguntas é acentuada, 

tendo a professora formulado 274 (duzentas e setenta e quatro) e os cinco 

estagiários, apenas 13 (treze). 

 Não se verificaram perguntas de nível 4 (quatro) nem de nível 2(dois), 

por parte dos estagiários. Estes formularam 10(dez) perguntas de confirmação 

/cooperação e 3 (três) de interpretação. Quanto à cooperante formulou 

perguntas de nível 1(um), 2(dois) e 3(três) em números idênticos: 91(noventa e 
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uma) de nível 1(um), 84(oitenta e quatro) de nível 2(dois) e 99(noventa e nove) 

de nível 3(três). 

No ponto seguinte apresenta-se a análise das reflexões escritas dos 

estagiários, surgindo em primeiro lugar um quadro referente a 2000/01. 

 

5.4.3  Os processos discursivos sobre a aula - As narrativas dos estagiários 
 

 De acordo com a leitura do quadro 43, podemos constatar que os 

estagiários de 2000/01, da cooperante Beatriz, parecem não ter atingido níveis 

satisfatórios de reflexão escrita. 

 
                       Momentos 
 
Enunciados 

Estagiária Sara Estagiária Susana 

Maio/01 Maio/01 
             Número      Nível Número Nível 

 
 

Centrados no Professor 

    
 3(2)  4(2) 
7 3(3) 6  
 1(1)  2(3) 

    
 
 

Centrados nos Alunos 

    
    
3 3(2) 5 5(2) 
    

    
 

Centrados na dinâmica da 
aula 

    
   10(2) 

10 10(2) 12  
   2(1) 

    
 

Outros 
 

    
0 0 0 0 
    

 

Quadro 43 - Síntese da análise de duas  reflexões escritas dos estagiários  

 Cooperante Beatriz - 2000/01 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 3(2) = 3 enunciados de nível 2 

  

Com efeito, tendo estas reflexões sido escritas no fim do processo de 

prática pedagógica e sendo idênticas a todas as que lemos destas duas 

estagiárias, elas revelam em todas as categorias de enunciados, um 

predomínio de níveis dois (Descrição). 

 A estagiária Sara produziu 7(sete) enunciados centrados no professor, 

3(três) nos alunos e 10(dez) na dinâmica da aula, sendo quase todos de nível 
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dois, com excepção de 4(quatro) dos 7(sete) que se referem ao professor. 

Efectivamente, aqui encontramos um enunciado de nível 1(um) e 3(três) de 

nível três.  

A estagiária Susana escreveu um texto com 23(vinte e três) enunciados, 

dos quais 6(seis) são centrados no professor, 5(cinco) nos alunos e 12(doze) 

na dinâmica da aula. 

Em nenhum dos documentos escritos registámos enunciados na 

categoria outros. 

O facto de os únicos  enunciados de nível interpretativo (nível três) se 

situarem nos que são centrados no professor, leva-nos a admitir que é nessa 

categoria que os estagiários parecem investir mais nos seus processos 

reflexivos. Esta situação pode estar relacionada com uma focalização 

excessiva nos seus desempenhos, desvalorizando comparativamente as dos 

alunos. 

A dinâmica da aula, embora não passe de níveis descritivos, contabiliza 

maior número de enunciados que as restantes categorias, o que pode estar 

ligado à importância atribuída à aula pelos cooperantes nas reflexões orais. 

Com efeito, esse conteúdo parece ser predominante na maioria das sessões 

de trabalho oral, sendo muitas vezes o único. 
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No Quadro 44 apresentam-se os resultados globais de 2001/02 

referentes às nove reflexões analisadas, três de cada estagiário. 

 
  Momentos 
 
Enunciados  

Estagiário Pedro Estagiária Cristina Estagiária Isabel 
Nov./01 Jan./02 Maio/02 Nov./01 Fev./02 Abril/02 Nov./01 Fev./02 Abril/02 
N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív

 
Centrados 

no 
Professor 

                  
 4(2)  2(2)  3(2)  1(1)    2(2)  9(2)  4(2)  3(2)

9  6  8  11 9(2) 1 1(2) 3  10  5  5  
 5(3)  4(3)  5(3)  1(3)    1(3)  1(3)  1(3)  2(3)
                  

 
Centrados 
nos Alunos 

                  
   12(2)  4(2)  3(2)    5(2)  2(2)  3(2)  1(2)

4 4(2) 14  6  5 1(3) 4 4(2) 7  3  6  5  
   2(3)  2(3)  1(1)    2(3)  1(3)  3(3)  4(3)
                  

Centrados 
na 

Dinâmica 
da Aula 

                  
 4(2)  2(2)  8(2)  1(1)  1(1)  11(2)  6(2)  5(2)  2(2)

6  8  10  8 6(2) 5 2(2) 13  9  12  7  
 2(3)  6(3)  2(3)  1(3)  2(3)  2(3)  3(3)  7(3)  5(3)
                  

 
Outros 

                  
 1(1)  1(1)    1(1)      1(2)  3(1)   

2  2  1 1(1) 5 2(2) 1 1(1) 2 2(2) 3  5  4 4(1)
 1(3)  1(3)    2(1)      2(1)  2(3)   
                  

Total 21  30  25  29  11  25  25  28  21  

 
Quadro 44 - Síntese da análise das reflexões escritas dos três estagiários  da cooperante 

Beatriz - 2001/02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 3(2) = 3 enunciados de nível 2 

 
De acordo com a leitura deste quadro, podemos constatar que o 

estagiário Pedro, no 1º momento de reflexão, centrou o maior número de 

enunciados no professor, enquanto no 2º momento foram os alunos o alvo de 

maior número de preocupações e, no 3º momento, a dinâmica da aula. Este 

facto leva-nos a comentar que este estagiário corresponde ao padrão que se 

espera e de acordo com o qual no início do ano lectivo existe uma focalização 

exagerada na sua própria pessoa e no seu desempenho, para, 

progressivamente, ir centrando mais a atenção noutros aspectos da prática 

(Kagan,1992; La Boskey, 1994). 

O nível de reflexão que se atinge neste grupo de estágio é o 3(três), 

quer se trate de enunciados centrados no professor, nos alunos, na dinâmica 

da aula ou outros. Contudo, o maior número de níveis 3(três) situa-se ainda no 

professor, somando um total de 14(catorze), enquanto que nos alunos são 

apenas 4(quatro) níveis 3(três), na dinâmica da aula 10(dez) e nos outros 

2(dois). Poderemos daqui inferir que os estagiários terão mais facilidade em 
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atingir níveis mais profundos de reflexão quando se auto-analisam, o que por 

sua vez poderá estar relacionado com o hábito de reflectir sobre si enquanto 

pessoas, levando-nos esta inferência a admitir a existência de algum 

paralelismo entre o percurso profissional e pessoal e a validar a opinião de 

Ross (1989), segundo a qual determinados tópicos  provocam nos estagiários 

níveis mais baixos e outros, níveis mais elevados de reflexão. 

Quanto aos enunciados centrados na dinâmica da aula, vemos também 

que aumentam, ligeira e progressivamente, do 1º para o 3º momento, situando-

se o maior número de níveis 3(três) desta categoria de enunciados no 2º 

momento. Podemos ainda constatar que este 2º momento teve na totalidade 

maior número de enunciados, o que poderá corresponder a maior empenho na 

escrita, por parte do estagiário. Existe ainda um número elevado de níveis 

3(três) nesta altura, bem como um maior número (14) de enunciados centrados 

nos alunos, como já foi referido. 

O facto de no 3º momento não se consolidarem os traços positivos do 2º 

momento, pode significar algum desinvestimento no final da Prática 

Pedagógica, provocado por cansaço ou desmotivação de outro tipo. O Pedro, 

em entrevista final, afirmou que a cooperante no início do ano lectivo dava mais 

importância às reflexões escritas do que depois [entrevista final ao estagiário 

Pedro]; esta forma de sentir por ele revelada, que não corresponde contudo à 

de todos os elementos do grupo, pode também tê-lo conduzido a esse 

desinvestimento na escrita. 

Outro comentário que os dados nos suscitam é o de que no nível pré-

reflexivo (nível 1) (Van Manen, 1991) encontramos apenas enunciados da 

categoria outros, que têm normalmente relação com o início dos textos dos 

alunos ou com informações de carácter geral; os de nível 3(três) que 

encontramos nesta categoria estabelecem ligações entre a teoria e a prática ou 

traduzem crenças pessoais que evidenciam alguma transferência de 

conhecimentos. 

Podemos concluir por estes dados que o estagiário Pedro evoluiu 

ligeiramente no seu processo de escrita entre o 1º e o 2º momento, no que diz 

respeito ao foco de reflexão (La Boskey, 1994) e ao número de níveis 3(três) 

atingidos, mas não foi possível confirmar esta evolução no 3º momento. Esta 

conclusão confirma a de Ross de acordo com a qual “almost all students 
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demonstrated high level reflection at least part of the time” (1989,29). No 

seguimento desta linha moderada e optimista também Roth afirma que “to get 

students to achieve more than mere technical rationality was extremely 

encouraging” (1989,40). 

Quanto à estagiária Cristina verificamos que no 1º momento, o maior 

número de enunciados foi centrado no professor  (11) e que estes reduziram no 

2º (1) e no 3º momentos (3). Este facto pode ser interpretado pela focalização 

excessiva que os estagiários têm tendência a fazer em si próprios, no início da 

Prática Pedagógica, mas também pela natureza das actividades das aulas, 

cujo conteúdo constitui a reflexão destes momentos. De facto, ao 2º momento 

corresponde uma aula de correcção de teste realizado em trabalho de grupo e 

ao 3º momento, actividades conducentes a um trabalho de projecto. Tendo o 

professor um papel menos interventivo neste tipo de aulas parece natural que 

também os enunciados da reflexão escrita não se dirijam tanto à sua pessoa. 

Esta aluna atinge o nível 3(três) de Van Manen (1991), quer se trate de 

enunciados centrados no professor, nos alunos, na dinâmica da aula ou outros, 

não sendo por isso viável qualquer ligação entre nível atingido e tipo de 

enunciado. 

Um dos aspectos que sobressai neste quadro é o número de enunciados 

centrados na dinâmica da aula e o aumento da 1ª para a 3ª fase, que poderá 

justificar-se com um crescente amadurecimento profissional. A extensão dos 

três textos escritos é idêntica no 1º e 3º momento (28 enunciados no 1º e 25 no 

3º), sendo um pouco menor no 2º momento (11), facto que poderemos 

compreender pela natureza da aula em questão (correcção de teste) e por uma 

ideia generalizada entre os estagiários de que “estas aulas não têm muito que 

dizer”. 

Queremos salientar que esta estagiária levanta algumas questões por 

escrito, prática que não foi no entanto continuada nas reflexões que se 

seguiram. Podemos aqui interpretar a situação de dois modos: 

• no início do ano os alunos têm mais dúvidas ou/e 

• houve alguma motivação para que levantassem questões; 

Contudo,  parece-nos  que  os  alunos  têm   dúvidas  ao  longo de todo 

o processo da prática pedagógica, pois ele não passa de uma fase inicial de 

formação em que apenas se apetrecham os futuros professores com alguns 
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instrumentos de que necessitam. Se houve motivação inicial para colocar 

questões, ela poderá ter-se diluído no conjunto de outras preocupações, quer 

da parte da estagiária quer da cooperante. Podemos ainda considerar a 

hipótese de as perguntas terem acontecido espontaneamente e nenhum 

feedback positivo ter contribuído para que continuassem ou esse feedback ter 

existido, mas apesar disso a aluna não continuar com essa prática. No entanto, 

esta aluna referiu em entrevista final [Julho 2002] que a professora cooperante 

deu sempre importância às reflexões escritas pelos estagiários, o que nos leva 

a crer que se terá sentido motivada por essa razão (entrevista final Estagiária 

Cristina). 

Se considerarmos o número de níveis 3(três) atingidos, não será 

possível falar em evolução na escrita desta estagiária, uma vez que, quer no 1º 

momento, quer no 2º momento, o número é de 5(cinco) níveis 3(três). Contudo, 

constatando a diminuição de enunciados centrados no professor entre as fases 

um e três e o aumento de enunciados centrados na dinâmica da aula, nas 

mesmas fases, podemos afirmar que há pelo menos alguns indícios de 

modificação quanto ao foco de reflexão desta estagiária (La Boskey,1994).   

Quanto à estagiária Isabel o maior número de enunciados centrados no 

professor ocorreu no 1º momento (10 enunciados) e esse número reduziu para 

metade  no 2º e 3º momentos, (5) os restantes tipos de enunciados, oscilam 

com o decorrer do ano lectivo, constatando-se uma predominância nos que são 

centrados na dinâmica da aula que totalizam 28(vinte e oito), enquanto que os 

centrados no professor são 20(vinte), os centrados nos alunos 14(catorze) e os 

outros 12(doze). 

 A extensão dos textos escritos é idêntica, com 25(vinte e cinco) 

enunciados no 1º momento, 28(vinte e oito) no 2º e 21(vinte e um) no 3º 

momento. 

 Quanto aos níveis atingidos, o três é o máximo e percorre todo o tipo de 

enunciados, tal como com os outros dois estagiários. Contudo, encontramos 

aqui um maior número de níveis 3(três) somando um total de 29 (vinte e nove); 

a este número correspondem 5(cinco) na 1ª fase, 13(treze) na 2ª e 11(onze) na 

3ª. Estes números apontam para uma evolução nos processos reflexivos da 

aluna em causa, que não se limitou a descrever as situações das aulas, mas 

procurou arranjar justificação quer para o seu comportamento, quer para o dos 
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alunos ou dos acontecimentos de sala de aula. Este facto é visível também na 

extensão de cada enunciado. 

 Registamos ainda como positivas as referências que a estagiária faz aos 

textos lidos como trabalho de casa e que poderão ter contribuído para interagir 

de forma útil com a sua capacidade de pensar, confirmando as nossas 

convicções de que os movimentos dialécticos entre a teoria e a prática 

favorecem o desenvolvimento de competência reflexiva.  

Cabe aqui mencionar que a Beatriz, em reunião de 26 de Fevereiro de 

2002, afirmou que esta aluna e, concretamente, a reflexão escrita de 30 de 

Novembro de 2001, davam indícios de “alguma predisposição para reflectir”. A 

análise que fazemos do texto em questão confirma esses indícios. 

 

5.4.4  Opiniões sobre os processos discursivos e metodológicos 

 

Neste ponto faz-se uma síntese descritiva das opiniões dos estagiários e 

da cooperante, obtida através das diversas entrevistas realizadas. Começa-se 

pelo estagiário Pedro, seguido da Isabel e da Cristina, para finalmente se 

apresentarem as entrevistas à cooperante Beatriz. 
 

5.4.4.1  Estagiário Pedro - 2001/02 
 

 O Pedro, no início do ano, tem a convicção de que um bom professor 

deve ter como principal preocupação a aprendizagem dos alunos. Aponta os 

materiais utilizados para motivar os alunos como importantes e refere-se 

positivamente a uma professora diferente que teve e que falava um bocadinho 

do que se passou nesse dia, privilegiando o estagiário também este aspecto 

relacional do ensino, em que a professora dava atenção, não só aos 

conteúdos, mas também às rotinas dos alunos. 

No final do ano reforça a importância das aprendizagens dos alunos, 

utilizando um discurso mais específico da profissão ao referir-se a diferentes 

ritmos e estilos de aprendizagem que o professor deve ter em conta. 

Gostava de ser visto pelos seus alunos como um professor que ajuda e 

ensina sem impor nada a ninguém e como alguém que leva os alunos a 

aprender. A vertente emocional do ensino está muito presente no discurso 
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deste estagiário, simultaneamente centrado nos alunos e consciente da 

importância de os levar a aprender. 

Espera no início da Prática Pedagógica aprender, porque essa é a sua 

posição, aprender sempre, mesmo quando já se sabe e uma vez mais enfatiza 

as aprendizagens a fazer no relacionamento com os alunos. Na entrevista final 

confirma estas expectativas, dizendo que o que aprendeu de novo foi ao nível 

do relacionamento com os alunos.  Afirma que dar aula não é muito 

complicado, mas planificar de acordo com as expectativas e necessidades dos 

alunos sim; voltaram a surgir as preocupações já anteriormente manifestadas, 

colocando as crianças no centro. 

Sobre a reflexão, afirma que no início do ano lhes foram dados tópicos 

para se guiarem na reflexão escrita, o que não aconteceu na Prática do 1º 

Ciclo. Confessa que na Prática do 1º Ciclo não lhe custava escrever porque era 

só organizar as ideias. Vê vantagens na reflexão como impulsionadora de 

mudanças futuras, vantagens essas que confirma na entrevista final, colocando 

aqui em posição privilegiada a reflexão de grupo. Considera que na reflexão 

escrita se vai evoluindo, mas a interacção gerada na oral é mais 

enriquecedora. Contudo, afirma não ter evoluído nessa reflexão, o que de 

algum modo parece contraditório. Acrescenta também que não apontava os 

aspectos negativos das aulas dos colegas deliberadamente, embora sabendo 

que tal atitude prejudicava a reflexão. 

Aponta os textos lidos fornecidos pela professora cooperante (através da 

investigadora) e as audições das gravações das aulas, como influenciando 

positivamente a reflexão porque alertam para aspectos que de outro modo 

passariam despercebidos. 

Pensa que no início do ano a reflexão oral era linear e que no final já se 

levantavam questões e procuravam alternativas para o que foi feito. Apesar 

disto teve a percepção que a professora cooperante preparava melhor as 

sessões iniciais e manifestava nessa altura maior empenho na leitura das 

reflexões escritas pelos seus estagiários. 

Quanto ao ambiente vivido nas sessões de trabalho refere que nunca se 

sentiu à vontade para apontar os erros dos colegas e insiste no prejuízo que tal 

atitude terá tido. 
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Na categoria da Prática Pedagógica, menciona o relacionamento com 

os alunos como positivo e não consegue apontar aspectos negativos. 

Sobre a sua evolução na Prática Pedagógica refere que não notou 

grandes dificuldades na segurança que tinha a dar aulas, mas mais adiante 

entra em contradição, mencionando que na aula de inglês se sentia um 

bocadinho retraído no início e que por isso sentia necessidade de levar os 

passos da aula e as instruções registadas. No final já se sentia mais seguro e 

já pouca vez olhava para a folha (...) já tinha as coisas mais mecanizadas. 
 

5.4.4.2  Estagiária Isabel - 2001/02 

 

A estagiária Isabel começa por referir que não deve ter apanhado muito 

bons professores no que diz respeito à motivação, recorda, contudo, uma 

professora do 2º ciclo que a motivava, não só pela sua imagem exterior, mas 

também pelos materiais que levava para a aula e pelo tipo de actividades, 

principalmente exercícios de audição e cartazes coloridos. Considera que o 

professor do 2º ciclo tem de trabalhar muito, embora dentro da sala de aula 

tenha um papel mais passivo para poder dar protagonismo aos alunos. 

Constata-se logo nesta primeira entrevista que a estagiária tem do professor 

uma concepção de facilitador de aprendizagens, confirmando estas convicções 

com o facto de dizer na entrevista de Maio que é necessário observar tudo e 

estar assim 100% em cima deles. Reconhece no papel do professor a 

necessidade de fazer aprendizagens diversificadas, no entanto, assume uma 

posição determinista quando menciona que para ser um professor 100% é 

preciso ter uma apetência natural para lidar com os alunos. Confessa que no 

início do ano tinha da aprendizagem do inglês uma ideia mais redutora, limitada 

à transmissão de conteúdos pelo professor, enquanto que no final da Prática 

Pedagógica percebe a importância da formação integral do aluno e isso fez 

evoluir a sua forma de pensar o ensino. De notar que a estagiária fala em 

transmissão de conteúdos, o que entra em contradição com a perspectiva já 

manifestada antes de conceber o professor com um papel mais passivo e as 

aulas mais centradas no aluno. 

O discurso da estagiária oscila, assim, entre duas concepções de 

professor confirmadas quando se refere à imagem que gostaria que os alunos 
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tivessem de si [entrevista inicial – indicador – “eu-professor”], fazendo-a 

contrastar com a dos seus tempos de aluna e reafirmando, deste modo, uma 

vez mais, uma concepção de professor facilitador de aprendizagens. 

Espera aprender bastante na Prática Pedagógica [entrevista inicial – 

anexo 9] por ter oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

nos anos anteriores. Confirma no final do ano lectivo que aprendeu muita coisa, 

desde a sua postura, às técnicas de dinamização da aula, passando pela 

reflexão. A propósito de reflexão, afirma na entrevista inicial que acha as 

reflexões escritas muito úteis por a obrigarem a pensar duplamente, embora na 

entrevista final confesse que no início do ano nem sabia bem o que é que era 

para reflectir. Esta contradição aparente pode revelar que ao longo do ano a 

estagiária foi tomando consciência do objectivo das reflexões. 

Refere ter tido indicações para elaborar as reflexões escritas, o que 

aconteceu através de uma folha com perguntas e com os passos a seguir, 

fornecida pela professora cooperante e compara esta situação com o que 

aconteceu no estágio do 1º ciclo, em que não houve ajudas. A este propósito, 

na entrevista final, fala de uma reflexão escrita fornecida também pela 

professora cooperante com o intuito de ajudar, mas que a estagiária sentiu 

como desnecessária, por achá-la muito filosófica e não ter nada a ver com o 

modo de ela própria perspectivar a reflexão. No entanto, as ajudas que refere 

ter tido para a elaboração das reflexões escritas, situa-as todas no início do 

ano lectivo. Apesar disso apresenta as audições das aulas gravadas e os 

textos lidos e fornecidos pela cooperante como tendo contribuído para 

aprofundar aspectos que de outro modo ficariam esquecidos. Acha que evoluiu 

na sua forma de reflectir, embora não saiba muito bem a que atribuir essa 

evolução, talvez ao contacto com as coisas da Prática Pedagógica. Objectiva 

essa evolução referindo que no início tinha tendência para descrever as 

actividades e, progressivamente, se foi detendo nos imprevistos da aula, nos 

seus porquês e na forma de solucionar problemas. 

Prefere a reflexão oral e acha-a produtiva porque a professora 

cooperante não diz as coisas abertamente, mas fá-los lá chegar por si próprios, 

valorizando, deste modo, a formação pela descoberta. Refere haver um bom 

clima nesses encontros, embora, no início, se sentissem muito nervosos, 

sobretudo quando as aulas eram gravadas.Tem a percepção de que nas 
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últimas reflexões orais a professora cooperante falou menos e lhes deu mais 

oportunidade a eles, concluindo que nesta fase da prática cada pormenor é 

pretexto para se desenvolver uma reflexão mais profunda [entrevista final - 

Anexo 9]. 

A reflexão é vista por esta aluna estagiária como vantajosa, sobretudo 

na sua vertente realizada em grupo, valorizando deste modo a formação em 

contextos de colaboração. 

Questionada no final do ano lectivo sobre os aspectos positivos e 

negativos, afirma que os positivos foram muitos, entre eles o ter gostado de 

trabalhar com os alunos, a relação com eles, a evolução na planificação, 

manifestando alguma dificuldade em encontrar aspectos negativos. Acaba por 

admitir que não teve tanta ajuda quanto desejaria ter tido e aponta esse 

aspecto para modificação futura das Práticas Pedagógicas. 

Considera ainda ter evoluído bastante a nível de muitos aspectos, 

exemplificando com duas ou três situações pedagógico-didácticas.   

      

5.4.4.3 Estagiária Cristina - 2001/02 

 
A estagiária Cristina valoriza num professor de língua estrangeira o facto 

de utilizar muito material, dar oportunidade aos alunos de corrigirem os erros e 

fazer reforço positivo. Vê-o como alguém que tenta ensinar uma outra forma de 

comunicar. Esta posição inicial mantém-se na última entrevista, em que utiliza 

expressões como: ensinar algo aos alunos, tem vários conhecimentos, vai 

transmiti-los, é um professor que está a tentar ensinar os alunos; transparece 

aqui a ideia de professor de língua estrangeira como transmissor de 

conhecimento. Gostaria de ser vista pelos seus alunos como alguém que eles 

respeitassem, com quem aprendessem e que a vissem como professora 

normal, com alguma flexibilidade. 

Na categoria Prática Pedagógica, manifesta no início do ano 

expectativas de aprender, uma vez que se trata de uma situação nova, com a 

qual nunca contactou. No final da Prática Pedagógica menciona que aprendeu 

a lidar melhor com as crianças, a ter mais paciência, a planificar, aprendeu a 

lidar com situações imprevistas e ainda a interiorizar o verdadeiro papel de 

professora. 



 390

Quando questionada sobre os procedimentos reflexivos, refere-se aos 

do 1º ciclo como idênticos aos que lhe estão a ser pedidos no 2º ciclo. Vê a 

utilidade da reflexão escrita, atribuindo-lhe valor prospectivo. 

Na entrevista final confirma esta utilidade, mas considera que reflectir se 

torna por vezes aborrecido uma vez que é repetitivo. Diz preferir a reflexão oral, 

porque na reflexão escrita, processo individualizado, se perdem alguns 

aspectos. Afirma terem tido várias ajudas para a elaboração da reflexão escrita, 

nomeadamente várias perguntas e orientação de como escrever. 

Contrariamente ao que afirmara na primeira entrevista, refere que as reflexões 

escritas do 2º ciclo são diferentes das do 1º ciclo, por serem mais elaboradas e 

referirem aspectos que considera importantes. Pensa que as do 1º ciclo são 

mais descritivas e volta a mencionar as ajudas que tiveram e que contribuíram 

para a evolução do raciocínio. Acha que evoluiu porque antes fazia descrição 

dos passos da aula, tal como acontecia no 1º ciclo e passou a fazer reflexões 

mais centradas naquilo que se passava (...), não tão centradas na actuação do 

professor, mas naquilo que se passava. Considera que a professora 

cooperante valoriza as reflexões escritas, pois é a partir delas que se 

desenvolvem  as reflexões orais fazendo referências frequentes ao que 

escrevem. Acha que tanto os textos teóricos para leitura em casa, como a 

audição das cassetes das aulas tiveram impacto nos procedimentos reflexivos, 

contribuindo para uma consciencialização  de aspectos que sem isso ficariam 

por abordar. Define o clima das sessões orais de trabalho como de cooperação 

e amizade, um clima bom. Retira da Prática Pedagógica vários aspectos 

positivos: a paciência que aprendeu a ter, a relação com os alunos, o sentir-se 

preparada para ser professora, conseguir improvisar situações, agir 

correctamente perante os erros dos alunos, sair satisfeita das aulas por ver os 

alunos empenharem-se nas actividades que lhes são propostas e conseguir 

centrar-se mais nelas.  

A estagiária teve dificuldade em encontrar um aspecto negativo, tendo 

acabado por mencionar o facto de os alunos conseguirem perceber quando 

ralhava que no fundo não estava zangada com eles, aspecto que tanto lhe 

parece ser negativo como positivo. 
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Sente-se no fim da Prática Pedagógica mais liberta, com mais paciência 

e a gostar do que faz, sendo estes os factores que definem a evolução que 

percepciona para si própria. 

Em síntese, podemos constatar que existem muitas regularidades no 

discurso destes três estagiários. Todos manifestaram expectativas de 

aprendizagem na Prática Pedagógica que foram confirmadas no final do ano 

lectivo. Os três sentiram que evoluíram ao longo do processo e 

percepcionaram vários aspectos desse mesmo processo como positivos. 

Apenas a estagiária Isabel aponta um aspecto negativo [Anexo 9]. 

Todos valorizaram a reflexão de um modo geral e sobrevalorizaram a 

reflexão oral face à reflexão escrita, tendo confirmado a existência de 

mecanismos de ajuda aos procedimentos reflexivos por parte da professora 

cooperante e sentido evolução nesses procedimentos, nuns casos centrada na 

parte escrita e noutros na oral [anexo 9]. Contudo, a Isabel e o Pedro não 

conseguiram apontar razões objectivas que justificassem essa evolução, 

manifestando deste modo alguma dificuldade em verbalizar o seu próprio 

crescimento profissional. 

Contrariando estudos pessimistas de acordo com os quais os estagiários 

passam pelos Cursos de Formação Inicial sem alteração de comportamentos, 

atitudes e crenças, investigadores mais optimistas consideram que ocorrem 

mudanças (La Boskey,1994; Ross, 1989; Roth, 1989). De acordo com esta 

perspectiva, os estagiários aprendem se forem criadas condições para que tal 

aconteça, facto que parece confirmado pelos dados que apresentamos, no que 

respeita à percepção que os estagiários têm das suas próprias aprendizagens. 

Também a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento da 

reflexão é um dos aspectos apontado por vários autores (Wildman and Niles, 

citados em La Boskey,1994) como fundamental. Com este estudo pretendeu-se 

que algumas dessas condições fossem criadas, ao proporcionar 

indicações/orientações precisas aos estagiários para a elaboração de reflexões 

escritas e ao aplicar mecanismos de ajuda que vão desde a valorização da 

interacção teoria-prática, aos meios tecnológicos de gravação e posterior 

audição de aulas. 

Perspectivamos aqui a aprendizagem dos estagiários, relacionada com 

procedimentos reflexivos regulares, orientados pelos seus formadores, 
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acreditando ser a reflexão, tal como a definimos no quadro teórico, um 

elemento crucial no desenvolvimento profissional de professores, tanto 

experientes como principiantes.      

 

5.4.4.4  Entrevista Inicial à Beatriz -  Outubro de 2000 

 
Inicialmente a Beatriz aceitou ser cooperante (há cerca de dez anos) 

porque receava acomodar-se às rotinas, o que não desejava de modo nenhum 

que acontecesse. Confessa que na altura foi um desejo egoísta de aprender 

mais que a levou a aceitar, não tendo pensado na outra vertente desse papel, a 

de ensinar e ajudar alguém a formar-se. Faz neste momento um balanço 

positivo desta já longa caminhada, embora refira que não atingiu todos os 

objectivos que tinha definido à partida. Assume-se como uma pessoa 

inconformada, que questiona quando lhe parece necessário e daí o sentir que 

no seu papel de cooperante tem algumas intranquilidades, a par de momentos 

de prazer e satisfação. 

A cooperante diz ter com os estagiários uma relação muito cordial e 

relaciona-a também com a sua maneira de ser fora do contexto profissional, 

afirmando ter necessidade de falar abertamente e de estar próxima das 

pessoas. A formadora refere que gostaria que os estagiários fossem mais 

inconformados e levantassem mais dúvidas. Vê-os como bons ouvintes e sente 

que nas sessões de reflexão oral fica muitas vezes a falar sozinha com eles a 

ouvir. Levanta hipóteses para esta atitude deles, entre elas o poderem 

eventualmente estar a jogar à defesa ou não serem capazes de questionar 

uma pessoa com mais experiência por não terem lá com que contrapor. 

[Out./00] 

Assume-se como formadora que dá bastante autonomia aos seus 

formandos, depois de estabelecer as regras de trabalho no início. Não gosta de 

provocar perguntas referindo que não é muito o seu estilo.Esta afirmação de 

certo modo contradiz a percepção que tem de si como pessoa inconformada e 

que questiona o que a rodeia. 

 Na situação de aula, com os alunos do 2º ciclo, tem consciência que faz 

muitas perguntas, não lhes dando por isso a eles tantas oportunidades como 

devia. Afirma fazer perguntas abertas sempre que pode, porque acha que as 
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perguntas fechadas não conduzem a nada. Refere inclusivamente ser este um 

dos tópicos de conversa habitual com os estagiários. 

A professora compreende que os estagiários façam perguntas fechadas 

porque isso lhes dá uma certa segurança, tão necessária quando têm de 

enfrentar uma turma pela primeira vez, mas confessa que não são esses os 

hábitos nem os métodos que considera correctos [Out. 2000]. 

As sessões orais de reflexão organiza-as com o grupo completo (três 

estagiários e cooperante), dando a palavra àquele que executou a planificação 

nessa semana, para se seguirem os colegas e no fim a própria cooperante.

 Considera-se uma cooperante colaborativa, por oposição a directiva, por 

nunca se colocar na posição de lhes ensinar o que quer que seja, mas antes 

deixá-los aprender com ela, sem se demitir de aprender com eles. 

Sobre a observação de aulas que os estagiários fazem, confessa que 

não sabe bem o que eles registam, mas considera o tempo de observação do 

início do ano suficiente [duas semanas]. Apesar de não se debruçar sobre os 

registos de observação deles, acha que eles não vêem o que deviam ver pois 

se o fizessem teriam de surgir mais perguntas sobre o que vêem. Admite que 

no início do ano eles não estão sequer capazes de perceber muitas coisas 

[Out./00]. 

Finalmente, adianta que nas reflexões orais quando são eles que estão 

já a executar as aulas, confronta muitas vezes o que se passa com o que 

aconteceu nas suas próprias aulas, observadas pelos estagiários no início do 

ano, levando-os assim à compreensão de determinados acontecimentos, o que 

na altura não tinha acontecido. 

 
5.4.4.5  Entrevista Final à Beatriz – Julho de 2002 

 

 A Beatriz considera que ajudar a formar alguém envolve conhecer bem a 

pessoa, saber quais são os seus pontos fortes e fracos para poder motivar o 

desenvolvimento daqueles e estimular a melhoria destes. O seu papel na 

formação dos estagiários entende-o como de alguém que ajuda o outro a 

encontrar o próprio caminho. Vê o professor de um modo geral como uma 

pessoa com espírito aberto e muito actualizado relativamente aos vários 
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domínios do saber. Acha que a função do professor é levar os alunos a 

gostarem de coisas que eles não sabiam que gostavam. 

 A cooperante entende que o seu percurso profissional é influenciado 

pelo percurso de vida extra-profissional, e considera-se uma pessoa atenta e 

não passiva. Os ensinamentos que retira da vida, servem-lhe muitas vezes 

para aplicar à formação que faz aos estagiários e à sua própria formação. 

Perspectiva a formação dos estagiários sempre ligada à evolução da sua 

própria formação, reforçando que quanto mais souber mais possibilidade tem 

de enriquecer a formação dos alunos e dos estagiários. 

 Sentiu este ano lectivo como útil, porque segundo diz aprendeu 

bastante, nomeadamente no que respeita a consciencialização que fez do 

tempo de antena que utiliza. Justifica de certo modo esse problema com a 

ansiedade que sente em passar determinadas mensagens aos estagiários, 

mas reafirma a vontade de continuar a investir na não-centralização dos 

discursos na sua pessoa. 

 Considerou os textos dados para leitura em casa a estagiários e 

cooperantes muito úteis porque vão mesmo ao encontro das coisas do dia-a-

dia. Exemplifica com os silêncios que diz não tolerar e que viu abordados num 

dos textos. Reafirma o desejo de fazer muitas coisas de maneira diferente. 

 Pensa que a observação que os estagiários fazem do cooperante no 

início do ano é importante para eles, embora eles entre si dêem muito mais 

importância à observação que o cooperante lhes vai fazer posteriormente e às 

reflexões que fará a propósito. 

 Confessa que os cooperantes podiam interferir para melhorar a 

observação que os estagiários fazem, contudo, afirma que insiste bastante mas 

que não vê feedback dessa insistência por os estagiários estarem sempre 

muito preocupados com a sua própria actuação, admitindo ainda que eles não 

queiram emitir opinião sobre as aulas dos colegas por uma questão de defesa 

e porque os grupos de que fazem parte são recém-formados, não existindo um 

relacionamento entre eles que lhes permita abrirem-se totalmente. 

 A propósito de alguns mecanismos de ajuda à reflexão, entre eles a 

gravação áudio de algumas aulas para posterior audição, considera ter sido 

muito importante e deverá, segundo as suas próprias palavras, ser um caminho 

e um processo que se podia sistematizar [Julho/02]. 
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 Encara essas gravações como o material, o conteúdo, a partir do qual se 

vai realizar a reflexão escrita que servirá de base a uma posterior reflexão oral. 

Vê a escrita como levando as pessoas a pensar no essencial, dispensando o 

acessório. Considera-a selectiva, mas nunca redutora, uma vez que, ao 

sintetizar, o trabalho de síntese obriga a uma organização anterior. 

 A experiência, como lhe chama, de reflectir sobre a reflexão escrita, 

consome muito tempo, no entanto acha-a enriquecedora, promissora e 

consistente. 

 No início do ano lectivo explicou aos alunos este procedimento, pondo-

os a par do facto de ser alguma coisa de diferente que iam fazer e sobre a qual 

tirariam conclusões no final. Pretendeu passar-lhes a mensagem de que é 

imprescindível reflectir sobre o trabalho que se realiza e criar hábitos nesse 

sentido. Confessa ter ficado muito satisfeita quando leu nas reflexões dos 

estagiários referências aos alunos do 2º ciclo e a situações de sala de aula que 

eles cruzaram com os conhecimentos que foram adquirindo ao longo do 

processo da Prática Pedagógica. 

 Em sua opinião, os estagiários lucraram mais com as reflexões orais que 

eram feitas a partir da escrita. Uma vez mais refere os textos fornecidos como 

bastante responsáveis de um processo que considera enriquecedor e de novo 

coloca o seu próprio desenvolvimento profissional a par do dos estagiários. A 

identificação com situações dos textos é uma vez mais referenciada como 

positiva. 

 Sobre o Questionamento, refere o facto de o grupo com que trabalhou 

este ano ser pouco espontâneo e gostar mais de ouvir do que falar. Admitindo 

novamente que os estagiários não quiseram correr riscos, embora insistisse 

bastante com eles, confessa que não foi possível pô-los a questionar como 

desejaria, atribuindo às características de personalidade já antes mencionadas 

e ao facto de eles não quererem arriscar. Confessa que também ela continua a 

fazer perguntas idiotas aos alunos do 2º ciclo, não sabendo muito bem porquê 

e, embora ache que se preocupa com o tempo que dá aos alunos para 

responder, considera que nem sempre o faz de modo adequado. Questionada 

sobre possíveis alterações para melhorar a Prática Pedagógica, aponta um 

melhor conhecimento do currículo pelos estagiários, para o que poderia 

contribuir a situação de um estagiário por turma e leccionando duas turmas, 
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uma do 5º e outra do 6º ano e refere novamente a utilização de textos teóricos 

com carácter de regularidade.   

Comparámos as duas entrevistas que fizemos à Beatriz, uma em 

Outubro de 2000, após termos desencadeado o processo de motivação para a 

participação neste estudo e a outra em Julho de 2002, terminada a fase 

principal do trabalho com as professoras participantes.  

 Das categorias definidas para ambas as entrevistas, seleccionámos as 

três que a seguir apresentamos e que nos pareceram mais relevantes para as 

questões de investigação que pretendemos ver respondidas:  

 Desenvolvimento Profissional 
 Questionamento 
 Reflexão. 

 Abstivémo-nos da definição de indicadores neste momento da análise, 

porque o carácter de maior especificidade, relacionado com a diferença entre 

os guiões das duas entrevistas, tornaria improvável o encontro de 

regularidades nos dois discursos da professora. 

A Beatriz começou no início deste projecto por afirmar que quando 

aceitou ser cooperante o fez por motivos egoístas, sem pensar nas pessoas 

que iria formar, pensando apenas em si própria e em aprender algo de novo. 

Na entrevista final [Julho 2002] coloca por várias vezes a formação dos 

estagiários e as aprendizagens que eles fazem a par de momentos de 

aprendizagem seus, demonstrando ter evoluído no seu modo de pensar. 

O balanço que faz da sua participação na Prática Pedagógica em 

Outubro de 2000 é positivo, embora não tenha atingido (na totalidade) os 

objectivos esperados para si própria. Contudo, em Julho de 2002 refere ter 

aprendido bastante durante o último ano lectivo (2001-2002), apontando, 

nomeadamente, a consciencialização crescente da sua utilização excessiva do 

tempo de antena, nas sessões de trabalho com os estagiários. 

Aponta os textos lidos em casa por estagiários e cooperantes como 

responsáveis por algum desenvolvimento profissional seu e dos seus 

estagiários, confirmando a opinião de Oliveira (1996), segundo a qual “este 

confronto entre a prática e a teoria não deverá submeter-se a critérios de 

superioridade ou de aplicabilidade imediata da teoria em relação à prática, mas 
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antes por uma lógica de interpretação entre estes dois campos no sentido de 

uma melhor compreensão das situações educativas” (op. cit., p. 110). 

A cooperante relaciona desenvolvimento profissional com 

desenvolvimento pessoal, afirmando que os ensinamentos do exterior a ajudam 

como formadora [Julho 2002]. Também para Sá-Chaves (1994) “os processos 

de desenvolvimento pessoal são processos dinâmicos e instáveis que as 

histórias de vida confirmam de forma exemplar” (p. 514). 

A professora assume-se em ambos os momentos como uma pessoa que 

não é acomodada nem passiva, características que também contribuem para 

uma maior facilidade no desempenho do papel de formadora. Vê o tempo como 

um constrangimento permanente à formação a que se encontra ligada. 

Na categoria questionamento, manifesta inicialmente o desejo de ver 

os estagiários mais interventivos e reconhece em Julho de 2002 que não foi 

possível pô-los a fazer intervenções de fundo como gostaria. Atribui esse facto 

a características de personalidade deles e nos dois momentos em que foi 

entrevistada, admite a possibilidade de eles jogarem à defesa, levantando na 

primeira entrevista também a hipótese de não terem conhecimento do 

conteúdo que lhes permita questionar ou ainda não ousarem confrontar uma 

professora mais experiente. 

Afirma, na primeira entrevista, que, sempre que pode, faz perguntas 

abertas porque não gosta de perguntas fechadas, mas passados dois anos 

confessa que continua a fazer perguntas idiotas e não sabe bem porquê. 

Quando na primeira entrevista se referiu a este assunto, centrou as perguntas 

fechadas na execução de aulas dos estagiários, manifestando alguma 

compreensão pela situação, mas referindo que este não é o tipo de pessoa que 

gostaria de ajudar a formar. Após a participação neste trabalho, confessa as 

suas próprias falhas e evidencia uma consciencialização do processo de 

questionamento e do que ele envolve. 

Na situação de aula revela logo na primeira entrevista que faz mais 

perguntas do que deixa os alunos fazer, considerando isso inerente ao papel 

de professor. Na última entrevista, o seu discurso revela maior maturidade, 

quando manifesta compreender a dificuldade de os alunos responderem de 

imediato às perguntas que o professor lhes coloca, uma vez que a velocidade 

do raciocínio dos alunos não é igual à do professor. 
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Acerca da reflexão, a cooperante refere-se à organização das sessões 

de trabalho em que a palavra é por ela distribuída a cada um dos elementos de 

per si, iniciando o aluno que esteve a executar a planificação recentemente. 

Sobre a observação de aulas, suporte das reflexões acerca das 

mesmas, a cooperante diz em Outubro de 2000 não saber o que eles registam 

durante a observação que fazem, contudo, na entrevista de Julho de 2002, 

admite insistir com os estagiários para fazerem uma observação que lhes 

permita reflectir de forma mais profunda, mas não refere utilizar nenhuma 

estratégia específica. Constata não obter o feedback desejado a esse nível e 

considera que eles estão sempre muito mais preocupados com a observação 

que o cooperante lhes faz e com o que vai dizer nas reflexões, do que com o 

que eles próprios podem observar. 

A reflexão escrita a partir das gravações das aulas e complementada 

com a leitura de textos sobre problemas de sala de aula, é bastante valorizada 

por esta professora. Considera a escrita selectiva, mas não redutora e enfatiza 

a síntese que é feita quando o procedimento de escrita é consciente. Clarificou 

no início do ano junto dos estagiários a necessidade de um trabalho de reflexão 

sistemático, que poderia melhorar através da escrita. Acredita nas 

potencialidades que uma reflexão organizada, sistemática e escrita tem no 

desenvolvimento da competência reflexiva dos estagiários. Contudo, apenas 

conseguiu verificar alguns efeitos dos processos utilizados com essa finalidade, 

na forma como interagiram em sessões de trabalho, na qualidade de 

respondentes e em algumas interferências registadas nas reflexões individuais 

escritas semanalmente. Este facto vai ao encontro de algumas das conclusões 

de Sá-Chaves (1994) em que a autora reafirma a sua “crença nos 

pressupostos que sustentam nos processos de desenvolvimento humano a 

possibilidade de evolução da capacidade individual de pensar” (p. 525). 

A leitura de textos é valorizada na dupla vertente de ajudar a 

desenvolver a competência reflexiva e actuar no sentido de criar uma certa 

auto-confiança pela proximidade de situações à vida real da sala de aula que 

os textos abordam. 

Não notamos alterações significativas ao nível do discurso desta 

professora, entre 2000 e 2002, ou seja não parece ter havido uma apropriação 

de conceitos e/ou especificação dos mesmos, pelo menos visível através da 
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linguagem verbal, mas existiu uma mudança da actuação na Prática 

Pedagógica no que respeita a procedimentos de reflexão, nomeadamente na:  

 Utilização de materiais de ajuda 

 Utilização de estratégias específicas 

 Valorização da interacção teoria – prática 

 Identificação com a situação de aprendizagem dos estagiários 

 Confronto com o “eu” em desenvolvimento. 

Para ajuizarmos da forma como foi percepcionada a reflexão por 

estagiários e cooperante e podermos verificar se houve ou não coincidência de 

opiniões, elaborámos um quadro síntese do qual apenas constam  quatro 

indicadores  relativos à reflexão e que constituíram tópico da entrevista a uns e 

outros. 
 

            Estagiários e Cooperante
 
Indicadores 

Estagiário  
Isabel 

Estagiário 
Pedro 

Estagiário 
Cristina 

Cooperante 
Beatriz 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
 
Aceitação de  
Mecanismos de Ajuda 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

 
Valorização da Reflexão 

 
x 
 

  
x 

  
x 

  
x 

 

Sobrevalorização da 
Reflexão oral 
 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

 
Evolução na Reflexão 
 

 
x 

  
x 

  
x 

   
x 

 

Quadro 45 - Síntese de regularidades sobre a reflexão encontradas nas entrevistas aos 

estagiários e à cooperante Beatriz 2001/02 

 
Assim, olhando o quadro, constatamos que existe total identificação de 

opiniões nos referidos indicadores e no seu carácter positivo, encontrando-se 

apenas uma discordância na evolução da reflexão. Com efeito, todos os 

estagiários consideraram que evoluíram, uns mais na parte escrita, outros na 

oral. Contudo, a professora cooperante na entrevista final não está totalmente 

convencida dessa evolução. Se por um lado afirma que fica muito contente 

quando os estagiários conseguem cruzar na reflexão deles interferências dos 

alunos [anexo 10], o que nos leva a concluir que houve um processo de 

apropriação de alguns saberes que lhes permitiu fazê-lo, por outro lado 
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confessa que eles não conseguiram atingir o nível de questionamento 

desejado, nem tomar a iniciativa de fazer perguntas como foi seu objectivo 

[anexo 10 ]. 

Apesar desta discordância e de os estagiários quando sobrevalorizam a 

reflexão oral não especificarem, como o faz a cooperante, que se trata das 

reflexões orais em que a escrita serviu de suporte, o que nos pode levar a 

admitir um entendimento desta dimensão ligeiramente diferente entre uns e 

outros, os restantes parâmetros são totalmente coincidentes. A 

operacionalização da reflexão e a sua função pragmática foram assim 

passadas de formadora a formandos de um modo explícito no início do ano 

lectivo [2001/2002] e de um modo implícito ao longo do processo da Prática 

Pedagógica, através das actividades inerentes ao mesmo. Passa-se de 

seguida à análise da presença da modalidade no discurso da Beatriz 
 

5.4.4.6  A modalidade no Discurso da Beatriz 
 

Os exemplos recolhidos no quadro seguinte mostram as tendências 

discursivas da professora e as opções linguísticas normalmente tomadas. 
 

Modalidade Intervenções da Cooperante Beatriz – exemplos 
Modalidade 
Epistémica 

1 – “nós agora aqui só estamos a reflectir nas várias situações e talvez nas 

várias circunstâncias digamos assim que ao longo da aula vão ocorrendo” 

2 – “não se lembrava pois evidentemente e também foi uma coisa tão 

transitória na aula” 

3 – “exactamente já estamos a questionar” 

4 – “exactamente, o aluno é um produto que vem de um determinado meio não 

é verdade?” 

5 – “exactamente relativamente à sua comunicação” 

6 – “porque era exactamente um aspecto para que eu queria chamar-vos a 

atenção a... er... queria dialogar convosco” 

7 – “portanto a escola pode ser ou não um móbile?” 

8 – “poderá a escola ser esse móbile ou não?” 

9 – “portanto a escola pode realmente no vosso entender [...] alterar o meio 

hostil que o aluno traz para a escola...” 

10 – “a escola pode até certo ponto alterar e fazer sentir nesse aluno outras 

vivências...” 

11 – “podemos cair ou devemos cair nesse conformismo?” 

Modalidade 
Deôntica 

11A – “podemos cair ou devemos cair nesse conformismo?” 

12 – “acho que nós devemos incutir todos [...] o espírito que nós devemos 
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incutir nos alunos em termos de aprendizagem e de motivação e de interesse 

pela disciplina... er há-de ter que estar baseado na razão de eles terem que 

prestar uma prova terem que fazer um teste [...] nós havemos de criar nos 

alunos um outro incentivo mais interiorizado que tenha outras consequências e 

que não se fique unicamente pelo fazer do teste...” 

13 – “o objectivo não é único e exclusivamente esse e não deve ser o 

principal” 

14 – “vamos ter porque temos de fazer um teste...” 

15 – “nós depois é que temos que cada um verificar se concorda e se acha 

que deve utilizar isso” 

16 – “levar os alunos a criar outros incentivos que não apenas o de terem de 

fazer o teste bem” 

17 – “e aí temos nós também o meio social em que o aluno vive a ser também 

ou a ter que ser também considerado” 

18 – “é preciso acreditar que a escola é capaz de transformar não é?” 

 

Quadro 46 - Presença da modalidade no discurso da Beatriz 

 

Percorrendo o discurso da Beatriz durante uma das sessões de trabalho 

com os estagiários (05 de Dezembro de 2001, Pedro), constatamos estar 

perante vários exemplos em que a modalidade é manifestada através de 

advérbios, a maioria dos quais em mente, mas também através de verbos e 

outras expressões. 

Os exemplos 1 e 10 transmitem-nos uma ideia de relativização das 

situações para que o diálogo aponta. Em 1 trata-se de analisar algumas 

ocorrências da aula, mas de um ponto de vista restritivo, enquanto que em 10, 

o conteúdo do enunciado remete-nos para a Escola considerada globalmente, 

introduzindo a Beatriz a possibilidade de essa mesma Escola poder alterar 

vivências nos alunos, embora de modo limitado. 

O questionamento presente nos exemplos 7 e 8 é um questionamento 

fechado que parece admitir apenas duas possibilidades de resposta, uma vez 

que a pergunta é colocada com a dijuntiva ou. 

A questão 11 começa por nos dar indicações de possibilidade, mas a 

cooperante corrige a sua opção linguística , fortalecendo o sentido quando opta 

pelo verbo dever. Com efeito, ao fazer a pergunta (11), esta condiciona a 

resposta com a opção semântica que é realizada. 

Trata-se, neste caso, de questionar os interlocutores encaminhando-lhes 

as respostas numa inequívoca manifestação de poder discursivo. 
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Alguns dos advérbios utilizados por esta professora (exemplos 2 – 

evidentemente; 3 e 4 e 5 – exactamente, 9 – realmente) indiciam um elevado 

grau de certeza nas afirmações proferidas e o recurso frequente aos modais 

dever, ter de (ex: 12, 13, 14, 15, 16, 17) parece apontar no mesmo sentido. 

A utilização da primeira pessoa do plural em alguns enunciados (ex: 12, 

14, 15 e 17) permite-nos inferir que a Beatriz não se exclui de um conjunto de 

obrigações que considera importantes para os seus estagiários. 

A necessidade de obter confirmações por parte do interlocutor parece 

ser relevante no discurso desta professora. Na verdade, os exemplos 4 e 18 

dão-nos essa indicação. Também a confirmação que faz das contribuições dos 

alunos (exemplos 2, 3, 4 e 5 – evidentemente, exactamente) é realizada 

através de advérbios que apontam um elevado grau de segurança. De facto, a 

segurança e a certeza emergem das marcas de modalidade presentes nas 

intervenções desta cooperante. 

Não deixa, no entanto, de ser relevante para ela transmitir um 

determinado nível de relativização (exs.: 1 e 11) e de co-responsabilização 

(exs.: 12, 14, 15, 17 e 18) do que é dito. 

Estamos perante um discurso assertivo em consonância com a 

experiência acumulada da professora na sua já longa carreira. Por outro lado, a 

maturidade profissional resultante da experiência, permite-lhe também ser 

capaz de relativizar os factos (exs.: 1 e 10). 

Num outro momento do nosso estudo verifica-se que a Beatriz manifesta 

desejo de alterar o seu padrão discursivo, por considerar que detém o poder da 

palavra quando o compara com o tempo utilizado pelos estagiários (cf. “perfil 

da Beatriz). Esta análise dos sentidos emergentes da presença da modalidade 

parece estar de acordo com essas interpretações a que anteriormente 

aludimos. 

A falta de flexibilidade no discurso parece também ser confirmada nestes 

exemplos, uma vez que a cooperante recorre frequentemente  aos mesmos 

vocábulos (exactamente, poder, dever, ter de) e canaliza respostas, ainda que 

possa não haver consciencialização de o fazer. 

Decorrente de toda a análise que se tem vindo a apresentar, 

construímos um perfil da Beatriz, que nos parece consentâneo com os 

diferentes discursos estudados. 
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5.4.5  Perfil da Cooperante Beatriz 
 

5.4.5.1  A formadora e o seu “eu” ou o “eu” em desenvolvimento 

 

A Beatriz, cooperante há cerca de 10 anos, começou por aceitar estas 

funções com o intuito de aprender e não de ensinar. O facto de ter então 

concluído o estágio há algum tempo, fê-la recear uma acomodação à rotina 

que não desejava. 

Define-se como uma pessoa inconformada, que questiona as situações 

quando necessário, considerando que a vida pessoal e profissional caminham 

lado a lado e os ensinamentos de uma revertem a favor de outra. 

Interrogada sobre o impacto que o trabalho que realizou no âmbito deste 

projecto teve nas suas atitudes como formadora, refere que foi obrigada a 

pensar com maior profundidade na sua actuação, a confrontar-se com as 

experiências relatadas pelos colegas e para além disso colheu ideias e 

ensinamentos que a levaram a olhar mais atentamente para vertentes que até 

então tinham sido descuradas. [anexo16]. 

Também nesse momento afirmou que nem sempre conseguiu alcançar 

os objectivos propostos, em  especial no que concerne à participação activa 

dos estagiários nas reuniões conjuntas. 

 

5.4.5.2  A Formadora e os Estagiários – os outros em desenvolvimento 
 

Para esta professora os estagiários são de um modo geral conformados 

e questionam pouco, atribuindo esse facto a problemas geracionais mas 

admitindo também a hipótese de não terem conhecimentos suficientes para 

questionar. Deseja ajudá-los a crescer, mas revela-se por vezes incapaz de 

atingir os seus objectivos na totalidade. Relaciona-se bem com eles, 

reconhecendo, no entanto, que não consegue fazer com que digam tudo o que 

pensam. Contudo, o grupo do ano de 2001/2002 envolveu-se mais, talvez 

porque as modificações surgiram logo no início do ano. De acordo com as 

palavras da própria cooperante eles começaram por sentir isto como uma coisa 

sua, como uma coisa natural do andamento do processo de estágio. A nível 

das reflexões têm-se vindo a soltar, não com muita facilidade, porque por 
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natureza eles são pouco faladores e pouco expansivos, mas no pouco que vão 

dizendo tem havido aspectos significativos. As observações que fazem têm 

razão de ser. Nota-se evolução e vê-se que eles têm percebido o que estão a 

fazer, vêem utilidade nisso, lêem os textos, não põem de parte, tentam 

introduzir na reflexão das aulas [Reunião com a investigadora - 30 de Abril de 

2002]. 

A cooperante entende os momentos em que se encontra com os 

estagiários como importantes para lhes passar mensagens relacionadas com o 

Sistema Educativo e que ultrapassam o âmbito da sala de aula. Descentra-se 

frequentemente dos conteúdos do programa de língua estrangeira para se 

concentrar em problemas sócio-económicos relacionados com as 

aprendizagens. Fá-lo conscientemente, pois acha que o espaço da Prática 

Pedagógica é adequado para alertar os estagiários para esses problemas e 

ajudá-los na sua interpretação. 

Os estagiários de 2001/2002 confirmam existir um bom clima de 

trabalho, mas referem nem sempre ter dito tudo o que deviam, dado o espectro 

da avaliação. Reconhecem que este factor interfere negativamente na 

qualidade da reflexão sobre as aulas, assumindo disso a responsabilidade. 

Estão de acordo quanto à utilidade das reflexões que fizeram, pondo uns a 

tónica na parte escrita, outros na oral. Vêem a Prática Pedagógica como um 

tempo e um espaço de muitas e boas aprendizagens, chegando a 

hipervalorizar o ano de estágio quando comparado com os restantes três anos 

do Curso. 
 

5.4.5.3  A Formadora, a Reflexão e o Questionamento 
 

 A Beatriz valoriza bastante a reflexão, sobretudo a forma como foi 

realizada no ano de 2001/2002, com vários elementos inovadores de suporte. 

Tem a convicção de que foi muito útil para todos, para si própria e para os 

estagiários, embora refira que eles não evoluíram tanto como ela desejaria que 

tivesse acontecido. Esta insatisfação vem ilustrar uma maneira de ser 

inconformada e atenta à sua auto-análise. 

Sobre a reflexão escrita afirma que exige maior concentração e um 

pensamento mais dirigido. A existência de um texto de suporte pode 
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proporcionar um resultado mais suculento. As reflexões escritas atingem níveis 

diferentes de estagiário para estagiário, acontecendo por vezes que o mesmo 

estagiário reflecte melhor numa semana que noutra. Segundo ela, a reflexão 

escrita manifesta o eu de cada um deles, mas em termos de reflexão com 

consequências precisa de ser complementada  com a reflexão oral, porque 

neste caso há o confronto com outras análises e pode-se chegar a um nível 

diferente do da reflexão escrita [Reunião com a investigadora - 30 de Abril de 

2002]. 

A cooperante preocupou-se com a evolução do seu próprio 

questionamento e com o dos seus formandos, trazendo o tema para discussão 

em várias reuniões de trabalho, tanto com eles como com a investigadora. 

A alteração dos procedimentos, nas reuniões com eles, manifesta a 

evolução que ela própria conseguiu efectuar. 

 

5.4.5.4  O nosso olhar sobre o contexto  
 

As reuniões de trabalho desta cooperante eram habitualmente 

organizadas a partir das considerações que o/a aluno/a que tinha dado as 

aulas na semana anterior fazia e seguidamente a cooperante distribuía a 

palavra aos outros dois estagiários para, finalmente, interferir ela própria, 

monopolizando a partir daí o discurso. 

No ano lectivo de 2001/2002 muda a sua estratégia, passando a dar 

atenção a uma comunicação mais descentrada de si. Deixam de existir os 

longos monólogos anteriores (Cooperante Beatriz: - “eu nas reflexões vejo-me 

quase a falar sozinha com eles a ouvir” – Entrevista de Outubro de 2000] para 

darem lugar a um diálogo em que, à partida, todos os interlocutores podem 

intervir, interrompendo quando oportuno e questionando. Porém, é ainda a 

professora que tem o poder de distribuir a palavra e detém a maior parte do 

tempo de intervenção. Verificam-se interrupções por parte dos estagiários e 

algumas questões esporádicas, mas eles continuam a sair claramente em 

desvantagem  no que respeita ao número de enunciados produzidos. 

A reflexão oral, organizada a partir da reflexão escrita e dos textos lidos 

em casa por todos, é valorizada. A identificação de situações das suas próprias 

aulas com temas abordados nos textos ajuda os elementos do grupo a 
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interpretarem melhor os acontecimentos e fá-los sentirem-se mais auto-

confiantes. 

Democrata assumida na vida, é também assim que vemos esta 

professora na escola, preocupando-se com o bem-estar dos alunos, tanto 

como com a eficácia das aprendizagens, especialmente dos alunos mais 

desfavorecidos, não perdendo a oportunidade de passar essa mensagem aos 

estagiários. 

Não muito longe da reforma, a sua participação e envolvimento neste 

Projecto confirmam-nos uma personalidade aberta à inovação e aos desafios, 

os mesmos que, há cerca de 10 anos, a fizeram iniciar funções de cooperante 

e manter o desejo constante de aprender. 

A disponibilidade manifestada pela formadora Beatriz traduziu-se, de 

igual modo, numa adesão incondicional às alterações introduzidas na Prática 

Pedagógica e no entusiasmo pela observação dos resultados. 

Cedo tomou consciência da necessidade de alterar o seu padrão 

discursivo, no sentido de beneficiar os estagiários, o que conseguiu em parte. 

As sequências interactivas registadas alteraram-se entre 2000/2001 e 

2001/2002, contudo a predominância de questões suas, de enunciados seus e 

em alguns momentos de linguagem mais prescritiva, contrariam de certa forma 

um posicionamento totalmente democrático. 

A flexibilidade demonstrada nas atitudes nem sempre corresponde à 

flexibilidade nos discursos produzidos, como se evidencia na análise da 

presença da modalidade. 

Sendo uma professora atenta ao que a rodeia e reflectindo diariamente 

sobre as suas práticas, não consegue por vezes questionar os estagiários da 

forma mais directa, rodeando as questões numa tentativa de aprofundamento 

que resulta pouco clara para os estagiários. 

Muito intuitiva, capta facilmente características pessoais dos alunos, 

mesmo que eles não se entreguem totalmente. Percebe as razões desta 

dificuldade, compreende-os e é capaz de colocar-se na posição do outro. 

A intuição leva-a a não preparar de modo muito rígido as reuniões de 

reflexão, embora tenha dado no ano lectivo de 2001/2002 mais importância a 

essa vertente. Parece cumprir bem as suas funções de formadora, 

preocupando-se com o estabelecimento de um clima relacional favorável, 
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criando condições para que os estagiários se desenvolvam profissionalmente, 

implementando o espírito de reflexão e desenvolvendo o gosto pela profissão 

de ensinar. Parece ter os pré-requisitos essenciais a um bom formador, sabe 

comunicar, sabe prestar atenção e ouvir. Idealmente, seria desejável que 

comunicasse de forma totalmente democrática, conseguindo auto-controlar-se 

mais sistematicamente. 

Os estagiários que orientou em 2001/2002 melhoraram a sua 

competência reflexiva, uns mais a nível oral, outros a nível de escrita. Aderiram 

também a algumas inovações na planificação das aulas, a partir de propostas 

suas. 

Podemos afirmar que neste grupo de formação, apesar de algumas 

circunstâncias inibidoras, o trabalho desenvolvido com base nas alterações 

introduzidas pelo Projecto se considera relevante. Não sendo os produtos 

finais, tão óbvios quanto desejaríamos, os processos que acabamos de 

sintetizar, interagiram com os participantes de forma actuante e enriquecedora.   

    

5.5 O CASO DA PROFESSORA COOPERANTE CARLA E RESPECTIVOS 
ESTAGIÁRIOS 

 
5.5.1  Os processos discursivos nas aulas dos Estagiários - As perguntas 

 

As nossas perplexidades acerca do questionamento e da reflexão sobre 

ele levaram-nos a procurar nas aulas dos estagiários alguns indícios da 

formação a que foram sujeitos, particularmente sobre este tema. Tal como no 

caso anterior, apenas analisámos extractos de aulas de 2001/02. 

Seleccionámos, com essa finalidade, dois extractos de duas aulas 

diferentes de cada futuro professor, depois de ouvidas várias vezes todas as 

gravações efectuadas. A opção por estes extractos deve-se ao facto de os 

considerarmos exemplos padrão dos momentos de questionamento das aulas 

de língua estrangeira deste grupo de estagiários do 2º ciclo. 

 

O quadro 47 dá-nos uma ideia das categorias de perguntas privilegiadas 

pelos três estagiários da Carla, nas suas aulas. 

 



 408

 

Estagiário / Data Categoria das 
perguntas 

Número por 
categoria 

Total de 
perguntas 

E. Dez. 01 
 
 
 

 
Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. 
Convergente 
Pens. Divergente 
 

 
2 
2 
3 
0 
0 

 
 
 
7 

E. Março. 02 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. 
Convergente 
Pens. Divergente 

0 
1 
4 
0 
0 

 
5 

 
 

A. Fev. 02 
 

 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. 
Convergente 
Pens. Divergente 
 
 

0 
3 
5 
0 
0 

 
 
8 

 
A. Abril 02 

 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. 
Convergente 
Pens. Divergente 

0 
2 
3 
0 
0 

 
5 

 
 

S. Jan. 02 
 
 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. 
Convergente 
Pens. Divergente 

0 
1 
5 
0 
0 

6 

S. Fev. 02 

Retórica 
Rotina 
Memória 
Pens. 
Convergente 
Pens. Divergente 

0 
2 
1 
3 
0 

 
 
6 

 
Quadro 47 - Síntese de perguntas feitas nas aulas pelos estagiários da cooperante Carla 

 

Pode verificar-se que o nível das perguntas é baixo, uma vez que as 

questões de Pensamento convergente que contabilizámos são em número 
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reduzido. Em Abril registaram-se apenas perguntas de Memória e de Rotina, 

não nos dando por isso indícios de evolução. 

Todas as perguntas têm tempo de espera entre 1 e 4 segundos, com 

maior incidência nos 2 e 3 segundos, independentemente do seu nível 

cognitivo [anexo 6]. 

Os alunos fazem algumas perguntas com a finalidade de obterem 

informações, pedirem esclarecimentos ou confirmarem algumas suposições 

como podemos constatar nos extractos que se seguem  
 Estagiário Emanuel – Dez.01    

Prof.: I want hands in the air if you want to speak and if you know the word in English I 

want you to say it and don’t want to hear Portuguese … I want to hear English ok? 

[pergunta de retórica] 

Aluno: Christmas tree 

Prof.: Christmas tree … ok very good 

Aluno: ó teacher ali porque é que não troca? [tree  Christmas] [pergunta de informação] 

Prof.: porque é assim que se diz Father Christmas é assim 

Aluno: ali é Pai Natal e ali é árvore de Natal 

 [o prof. escreve no quadro] 

Prof.: Christmas tree ok! hands in the air if you know the name … ok? [pergunta de 

retórica] 

[o prof. continua a apresentar vocabulário relacionado com o Natal] 

Prof.:  Christmas stockings é aquelas meias em que antigamente se recebiam as 

prendas 

Aluno: eram os pais que iam lá meter 

S.: mas king não é rei? [pergunta de informação] 

Prof.: onde? não percebi agora ... Christmas 

Aluno: king não é rei? 

Prof.: ah! Já percebi já percebi ... isto lê-se como uma palavra toda não se lê assim só 

o fim ... sim está certo king é rei, tens razão, neste caso é reis porque tem um s é plural 

[...] isto são meias 

S.: stockings 

Prof.: isto é tudo relacionado com o Natal [...] 

Aluno: ali ... não falta ali a stockings? [pergunta de informação] 

Prof.: não ... porque é plural ... são duas não é uma é mais que uma [...] 

Aluno: teacher, porque é que ali tem um n a seguir ao a [pergunta de informação] 

Prof.: ok, you ... you can explain to your colleague why angel has an and not a, explain 

to your colleague … who knows? Ok, C. explain to your friend! 

Aluno: porque a palavra seguinte  começa por uma vogal e se começasse por 

consoante era a    
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Este episódio mostra que os alunos, quando lhes é dada oportunidade, 

formulam questões relacionadas com os conteúdos que estão a ser 

leccionados, fazendo associação de conhecimentos novos com os que foram 

previamente adquiridos, como é o caso da pergunta sobre o significado de 

“king”. 

No entanto, a grande maioria das questões formuladas pelos alunos do 

2º ciclo são pedidos de Clarificação ou Confirmação como os que se 

apresentam [Quadro 48]: 
Estagiária Ana – Abril.02 

 Prof.: I want you to open your students’ book page 49 

 Aluno: qual é o livro? [pergunta de clarificação] 

 Prof.: students’ book ... schiu … we’re going to pratise our pronunciation […] 

 Aluno: é para repetir? [pergunta de confirmação] 

 Prof.: exactly ... listen to C. 

 Aluno: é para ouvir e repetir 

 Prof.: very good  

Os episódios seleccionados parecem sugerir que as perguntas que 

surgem nas aulas destes estagiários são de baixo nível cognitivo, embora 

exijam dos alunos conhecimentos lexicais e gramaticais em simultâneo, como 

as que se transcrevem: 
Estagiária Ana – Fev.02 

 Prof.: ... next ... have you got any brothers or sisters? Maria have you got any brothers 

or sisters?  

[pergunta de Memória] 

 Aluno: yes 

 Prof.: yes … I’ve got … 

 Aluno: one 

Prof.: yes … I’ve got one sister … Ricardo … have you got any brothers or sisters 

[pergunta de Memória] 

Aluno: no 

Prof.: so, you have to write no, I haven’t got any brothers or sisters           

Nos extractos de onde foram retirados os dados em análise 

contabilizam-se 37 (trinta e sete) perguntas dos 3 estagiários, todas de baixo 

nível cognitivo,  e 8(oito) dos alunos do 2º ciclo, desproporção que confirma os 

resultados de estudos referidos anteriormente nesta investigação. 
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O Quadro 48 dá-nos uma perspectiva das perguntas formuladas pelos 

alunos do 2º ciclo, no ano lecivo 2001/02. 

 

Perguntas Funções 
• Qual é o livro? 

• É para repetir? 

• É para passar para ocaderno? 

• Em que página? 

• Escrevemos a lápis? 

• Ali é um a ou um o? 

• Ó teacher ali porque é que não 

troca? 

• Mas King não é rei? 

• Não falta ali a stockings? 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Confirmação 

• Clarificação 

• Clarificação 

• Confirmação 

• Informação 

 

• Informação 

• Informação 
 

Quadro 48 - Perguntas dos alunos 

 

5.5.2 Os Processos Discursivos sobre a aula  - Apresentação e Interpretação 

das interacções nas reflexões orais 

 
Os quadros que se seguem apresentam-nos a análise das interacções 

nas reflexões orais, feita a partir do instrumento de análise das perguntas por 

nós elaborado. 

 
         Intervenções 
 
 
Momentos 

Número 
Intervenções 

Número 
Perguntas 

Nível de Perguntas 
Estagiários Cooperante 

Est. Coop. Est. Coop. 1 2 3 4 1 2 3 4 

1º Momento 

Dezembro/00 

 G. vídeo (35 min) 

(3 estagiários) 

 

35 

 

29 

 

0 

 

11 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0

 

3 

 

5 

 

3 

 

0 

 

Quadro 49 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Ano Lectivo 2000/ 01   

Cooperante Carla                               
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O Quadro 49 refere-se à primeira gravação de uma reunião de trabalho 

entre a cooperante Carla e os respectivos estagiários. 

Contabilizaram-se nesse momento 35(trinta e cinco) intervenções dos 

estagiários na globalidade (grupo de 3 estagiários) e 29(vinte e nove) da 

professora cooperante. Esta questionou os alunos 11(onze) vezes, mas deles 

não surgiu qualquer pergunta. O nível das perguntas colocadas pela professora 

atingiu em três casos o de Interpretação, em cinco o nível de Descrição e em 

três  o de Confirmação/Cooperação. Não se registaram perguntas de nível 

4(quatro), Avaliação, nem foi feita qualquer referência aos documentos 

pessoais escritos pelos estagiários. 

A reunião foi iniciada e terminada pela Cooperante que também 

distribuiu a palavra aos interlocutores. 

O clima de trabalho parece ser de alguma descontracção e à-vontade 

entre os participantes, mas de alguma inibição perante a câmara, visível 

através da linguagem não verbal. 

 

Apresentam-se a seguir os quadros de análise das interacções 

respeitantes ao ano de 2001/2002. 

 

        Intervenções 
 
 
Momentos 

N.º 
Intervenções

N.º  
Perguntas 

Nível de Perguntas 

 
Est. 

 
Coop.

 
Est. 

 
Coop.

Cooperante Estagiários 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Nov. / 01             
 134 168 4 24 12 9 3 0 2 2 0 0 

(63 min.) E.             
Dez. / 01             

 174 113 5 19 15 4 0 0 3 2 0 0 
(71 min.) S.             

Jan. /02             
 

(98 min.) A. 
195 170 5 31 16 13 2 0 5 0 0 0 

 

Quadro 50 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Carla - Ano lectivo 

2001/02  -  1ª Fase 

 

A leitura deste quadro permite-nos verificar que as intervenções da 

professora-cooperante só são superiores às do conjunto dos estagiários na 1ª 

sessão gravada (168 – cooperante, 134 – estagiários), o que é facilmente 
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compreensível por se tratar de uma das sessões de trabalho iniciais com o 

grupo. 

Na reunião de Dezembro a professora tem  113(cento e treze) 

contribuições e os estagiários 174(cento e setenta e quatro) e na de Janeiro, a 

cooperante regista 170(cento e setenta), enquanto os estagiários na 

globalidade somam 195(cento e noventa e cinco). 

As perguntas formuladas por ambos são em menor número, 

contabilizando a professora na 1ª sessão a que se refere o quadro, 24(vinte e 

quatro) e os estagiários apenas 4(quatro).Na sessão de Dezembro 

encontrámos 19(dezanove) perguntas da cooperante e 5 (cinco) dos 

estagiários, e finalmente no encontro de Janeiro, a cooperante soma 31 (trinta 

e uma) mantendo os alunos-estagiários 5(cinco) perguntas. 

Os níveis destas perguntas, no caso dos estagiários, situam-se apenas 

entre o 1 (um) e o 2(dois), não se registando perguntas de elevado nível 

cognitivo e sendo a maioria de Confirmação. 

A professora cooperante não formulou nenhuma pergunta de nível 

4(quatro), formulou no conjunto das três sessões apenas 5(cinco) perguntas de 

nível 3(três), Interpretação e as restantes foram de nível 1(um) e 2(dois), com 

predomínio das de nível 1(um), Confirmação/Cooperação. 

Das três reuniões aqui analisadas, só a de 13/12 é iniciada pelo Sérgio. 

Nas restantes, a professora cooperante distribui inicialmente a palavra e 

encerra o discurso no final. No entanto, esta professora tem consciência de que 

por vezes domina o diálogo, chegando mesmo a cortar a palavra como ela 

própria assume:  
Coop. C.: diga lá Sérgio, desculpe lá, que eu cortei-lhe a palavra (risos) então você é 

que estava no uso da palavra  (28/11/01) 

Também o tempo de espera pelas respostas dos alunos do 2º ciclo 

parece ser um problema desde o início. A Ana levanta-o a propósito da 

observação que fez da aula do colega Emanuel,  como podemos constatar: 
A.: [...] uma coisa que ainda não percebi foi, na 1ª aula ele dizia as respostas antes dos 

alunos responderem, às vezes era um bocadinho ... não esperava que os alunos 

respondessem, bom, talvez também por estar a dar um bocadinho, um conteúdo novo 

Coop. C.: o tempo de resposta, não estava 
A.: o he e o she não esperou que eles sustentassem que eu acho que eles já sabiam, é a tal 

coisa só tentando é que uma pessoa                      (28/11/01) 
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O Emanuel concorda com a observação da colega e justifica a sua 

atitude com a planificação que levava preparada. 

A professora cooperante formula, como vimos no quadro, algumas 

questões de Interpretação que não parecem, no entanto, produzir respostas 

do mesmo nível neste momento do ano e com este grupo, como podemos 

observar: 
Coop. C.: [...] relativamente à tradução eu ponho muitas dúvidas de que, a tradução 

esteja directamente ligada com uma aprendizagem menos qualitativa como você 

afirmou, será que está mesmo? [pergunta de Interpretação] [...] temos aqui um grupo 

de miúdos que nunca ouviu falar em inglês er... e portanto não podemos dar-nos ao 

luxo de assumir, que eles já sabem porque há uma quantidade deles que não sabem e 

é preciso ter sempre isso em conta 

E.: sim 

Coop. C.: portanto se calhar a tradução resulta, com aqueles que nunca ouviram falar 

[...] esta situação tem que ser progressiva [...] eu já fiz essa experiência, de começar 

desde o 1º dia a falar inglês com eles er... também lá chegaram porque o ser humano 

adapta-se a tudo 

E.: claro 

Coop. C.: coitado do ser humano, não é? [pergunta de Confirmação] 

E.: exacto                  (28/11/01) 

Os estagiários limitam-se a cooperar no diálogo através de 

monossílabos, exprimindo concordância com a sua interlocutora. 

Nas três sessões a que o quadro  se refere, são feitas algumas alusões 

às reflexões escritas dos estagiários, por vezes por eles próprios, como na 

afirmação que se segue: 
S.: [...] pronto é o que eu tenho a dizer, eu, na minha reflexão escrita, eu ... eu acabo 

dizendo que, é uma coisa que é muito importante [...]                   (13/12/01)    

Logo a seguir às palavras do Sérgio, a cooperante Carla alude a esse 

texto escrito, nos seguintes termos: 
Coop. C.: [...] há uma coisa que me está a preocupar muito, na sua reflexão, da 

reflexão escrita fiquei com uma ideia, extremamente derrotista 

S.: derrotista? é  o tal pessimismo 

Coop. C.: da sua parte, insegurança er... sentimento de frustração, você aplica palavras 

como insegurança, como frustração [...] inquietude, são tudo, prefixos muito negativos 

que você utiliza em toda a reflexão er... o que é capaz de ser bom, é capaz de querer 

dizer que há qualquer coisa a mexer lá dentro 

S.: é 

Coop. C.: e a exigir que se faça melhor 
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S.: sim, sim     (13/12/01) 

Preocupada com o teor das palavras escritas pelo estagiário, denotando 

por isso mesmo que deu alguma importância ao texto, a cooperante Carla 

parece saber retirar da situação um aspecto positivo que apresenta ao 

estagiário. 

Estas trocas discursivas tanto a nível da escrita como da oralidade são, 

nesta fase do ano, muito importantes para que se desenvolva uma relação 

interpessoal positiva e por isso mesmo favorável às aprendizagens. 

Os estagiários tomam algumas iniciativas na gestão da palavra, mas as 

perguntas quando surgem são de Confirmação como registámos no quadro e 

exemplificamos a seguir: 
Coop. C.:  [...] você disse que tinha feito um teste de diagnóstico, acha que fez um teste 

de diagnóstico?  

[ pergunta de Descrição] 

 S.: é um teste formativo, não é?  [pergunta de Confirmação] 

Coop. C.: então e qual é a diferença entre um teste formativo e um teste de 

diagnóstico?  [pergunta de Descrição]     (13/12/01) 

A cooperante Carla faz neste caso apelo aos conhecimentos teóricos 

adquiridos anteriormente e que têm aplicação directa na prática, demonstrando 

valorizar esta interacção entre as duas vertentes. 

Para além disso recorre algumas vezes a exercícios de memória sobre 

acontecimentos da sua vida enquanto estudantes, para ajudar os estagiários a 

estabelecerem ligações e perceberem o outro lado. 

Transcrevemos a seguir um desses momentos: 
Coop. C.:  eu não sei como é que vocês são, se conseguem fazer um teste quando a 

turma está toda na conversa ou a fazer barulho ou se não conseguem e já devem ter 

passado por esta situação, de certeza absoluta que, ao longo da vossa vida devem-se 

recordar de situações destas e, e realmente há gente que não consegue funcionar com 

barulho na turma, quando tem que estar quando está sobre pressão       

 (13/12/01) 

Um dos problemas que habitualmente preocupa os estagiários é a 

indisciplina, sendo tópico recorrente de conversas e registos escritos. 

Este grupo é também paradigmático dessa situação, o que leva a 

cooperante a dar alguns conselhos aos professores principiantes:  
 Coop. C.: e o Luís goza 

 E.: pois a questão é essa 



 416

 Coop. C.: goza com a cara das pessoas, tem um certo gozo naquele tipo de 

comportamento 

 A.: é isso, ele goza porque dá-lhe gozo fazer isso, dá nas vistas, dá-lhe gozo [...] 

 E.:  pois 

 Coop. C.: se calhar nós temos que descobrir, assim como já descobrimos o que há a 

fazer para dominar o Carlos 

 A.: pois, é isso 

 Coop. C.: e o Carlos vai lá com um carinho, é o suficiente 

 A.: é 

Coop. C.: ele só precisa daquele bocadinho de atenção, um abracinho, uma passagem, 

um dizer “está óptimo, faz lá melhor e não sei quê, que tu és capaz” e o Luís se calhar 

ainda não descobrimos qual é a melhor maneira de lhe chegar ... esse é que é o 

problema com ele e às vezes levamos o ano inteiro     (13/12/01) 

A professora cooperante partilha os problemas dos estagiários utilizando 

a 1ª pessoa do plural e admitindo que nem sempre é fácil conseguir resolvê-los 

rapidamente. A professora evidencia também neste extracto estar atenta às 

necessidades afectivas dos alunos do 2º ciclo, revelando-nos um 

posicionamento humanista. É também esta atitude humanista que sobressai 

algumas vezes no seu relacionamento com os estagiários: 
Coop. C.: portanto não esteja preocupado com isso é que vi assim um ar de desânimo 

na sua cara, relativamente àquilo que trabalhou parece que não gostou muito 

E.:  não, er...  eu de alguma forma já estava à espera de, estava, estava, já me tinham 

avisado que “olha que a canção é difícil” [...] está bem eu sei que é difícil mas vamos 

tentar 

Coop. C.: ó E. mas é assim que se aprende 

E.: pois (risos) 

Coop. C.: é assim que se aprende 

E.: exacto         (13/12/01) 

A Carla apressa-se a desvalorizar um aspecto menos positivo da aula do 

estagiário Emanuel fazendo sobressair o que essa situação tem de positivo – 

aprender com o erro. 

A sensibilidade e bom senso parecem caracterizar esta formadora que 

procura conduzir os estagiários a uma critica construtiva de forma habilidosa, 

como se exemplifica no extracto que se segue: 
Coop. C.: vocês detectaram mais algum problema na aula da Ana? ... ... atenção 

quando eu estou a falar na aula da Ana er... não estou a falar da Ana, estou a falar da 

aula da Ana, mesmo ... alguma coisa que vocês tenham notado? [pergunta de 

Descrição] 
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S.: talvez se calhar os alunos assumiram uma vez mais um papel muito passivo e 

quando eu digo passivo, a Ana  se calhar concentrou isso, toda aquela explicação e, 

pronto se calhar foi falta do diálogo e da actividade 

Coop. C.: acha que eles assumiram um  papel muito passivo? mesmo? [pergunta de 

Descrição] 

S.: eles até estavam interessados só que por exemplo esta questão da, da explicação 

do dinheiro, isto ... é um bocadinho abstracto         (19/Jan//02) 

A importância de uma observação rigorosa é um dos temas em 

discussão neste encontro de trabalho, trazido por um dos alunos estagiários a 

propósito da utilização de uma linguagem de sala de aula demasiado elaborada 

para o nível dos alunos. Segue-se um extracto desse momento: 
Coop. C.: é porque às vezes o muito bom domínio da língua também pode ser 

contraproducente numa fase de iniciação 

E.: sim, exacto 

Coop. C.: portanto pode levantar realmente essa questão se o professor não estiver 

alertado para essas situações 

E.: exacto 

Coop. C.: mas uma vez que você já reflectiu sobre isso já está em condições de no 

futuro poder er... dar um stress maior à = 

E.: mas se calhar só me apercebi disso só por estar a observar as aulas, porque (se 

calhar não me tinha apercebido) 

Coop. C.: então ainda bem que observou as aulas com atenção, Sérgio, mais alguma 

coisa? [pergunta de Descrição]        (19/1/02) 

Para além da observação, também a reflexão escrita parece ser 

valorizada: 
Coop. C.:  er... outra coisa que eu queria aqui dizer ... er ... aqui, a Ana diz que, na sua 

reflexão diz que, “ a partir do momento em que o plano não foi cumprido, todos os 

materiais apresentados não foram explorados devidamente” não é bem assim, talvez 

não tenham sido explorados até ao limite das suas potencialidades porque não foi 

cumprido 

A.: pois      (19/1/02) 

A leitura de extractos dos textos dos alunos constitui um bom 

procedimento de valorização dos mesmos. No entanto, a cooperante, neste 

caso, poderia ter questionado a estagiária em vez de avançar com a sua 

opinião pessoal e encaminhar os estagiários em procedimentos reflexivos mais 

desafiadores. 

Num outro episódio deste espaço discursivo, a cooperante volta a 

acentuar a importância da escrita reflexiva, como se pode ler: 
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Coop. C.: [...] a reflexão se vocês adquirem técnicas de reflexão em inglês, é suposto 

adaptarem-nas depois e transferirem-nas para as outras, para todas as reflexões que 

fazem [...] estas insistências, nestas coisitas que a gente vos está a pedir, isso também 

faz com que vocês, se prendam em determinados detalhes da aula que interessa 

reflectir não é? portanto não é só dizer que er... fiz isto assim, fiz aquilo e fiz aquilo [...] , 

agora por exemplo a Ana menciona ali a questão das instruções ... levantou, ela 

levantou várias vezes as instruções e disse que foram dadas, foram claras er... e 

foram, foram numa linguagem acessível e não sei quê mas depois não problematiza a 

questão das instruções         (19/1/02) 

Apesar de esta sessão de trabalho acontecer em Janeiro, dois meses 

após os estagiários terem iniciado a sua prática pedagógica, continua a ser 

necessário dar indicações acerca do modo como devem redigir as suas 

reflexões escritas. 

A fase que se analisa a seguir parece ter sido a mais eficaz do ponto de 

vista do nível de questões atingido, como se pode constatar através dos dados 

apresentados no Quadro 51. 

 
  

Intervenções 
 
 
Momentos 

N.º de 
Intervenções 

N.º 
Perguntas

 
Nível de Perguntas 

 
Est. 

 
Coop. 

 
Est. 

 
Coop.

Cooperante Estagiários 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Jan. / 02             
 187 179 10 43 9 20 14 0 8 2 0 0 

(70min.) E.             
Março / 02             

 471 347 10 88 31 40 17 0 7 3 0 0 
(105 min.) S.             
Março /02             

 
(85 min.) E. 

324 225 15 54 27 20 7 0 11 4 0 0 

 

Quadro 51 - Análise das intervenções nas reflexões orais - Cooperante Carla - 2001/02  

 2ª Fase 

 

A 2ª fase de investigação-acção inclui três gravações de sessões de 

trabalho oral entre a cooperante e os três estagiários, cujos dados se 

apresentam no quadro 51. 

O número de intervenções da professora cooperante é, nos diferentes 

momentos, inferior ao do conjunto dos estagiários, verificando-se no entanto 

uma proporção diversa no que se refere às perguntas. 
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Com efeito, na sessão de 22/01 a cooperante formulou 43(quarenta e 

três) perguntas enquanto os estagiários formularam 10(dez); em Março a 

professora aumentou as suas questões para 88(oitenta e oito) tendo os 

estagiários mantido o mesmo número. Na última sessão desta fase (14/03) a 

cooperante questionou os estagiários 54(cinquenta e quatro) vezes e estes 

apenas lhe colocaram 15(quinze) perguntas. Não encontrámos perguntas de 

nível quatro, Avaliação, em nenhuma das situações, sendo as de 

Interpretação assinaladas, provenientes da cooperante. Estas foram 

14(catorze) em 22/01, 17(dezassete) na sessão de 7/03  e 7(sete) na última 

reunião gravada nesta fase. Na verdade, a interacção entre a Carla e os 

respectivos estagiários é baseada nas perguntas que ela lhes coloca, 

parecendo não se deter nas funções que essas mesmas perguntas podem 

desempenhar no desenvolvimento da competência reflexiva dos estagiários. 

Quanto às perguntas de Confirmação/Cooperação e Descrição, 
correspondendo aos níveis um e dois respectivamente, surgem de todos os 

intervenientes no diálogo. No nível 1(um) temos 9(nove), 31(trinta e uma) e 

27(vinte e sete) da professora e 8(oito), 7(sete) e 11(onze) dos estagiários; no 

nível 2(dois) contabilizámos nestas sessões 20(vinte); 40(quarenta) e 20(vinte) 

da professora, enquanto que dos estagiários são 2(duas), 3(três) e 4(quatro), 

reflectindo estes números a desproporção existente entre a professora-

cooperante e os estagiários, no que concerne o número de perguntas. 

As reuniões deste grupo de estágio tanto podem iniciar com a 

cooperante a distribuir a palavra aos estagiários como sendo um deles a tomá-

la por iniciativa própria, mas a introdução dos tópicos, bem como a gestão do 

tempo que é dedicado a cada um deles, parece partir habitualmente da 

professora como nos indicia o extracto que se segue: 
Coop. C.: e relativamente aos ritmos dos alunos? acha que respeita mais, respeita 

menos, como é que é? [pergunta de Descrição] 

A.: isso  foi um aspecto que eu estava há bocado a referir que, os alunos gostam de 

arrastar um bocado a situação, de fazer devagarinho 

Coop. C.: todos?  [pergunta de Descrição] 

A.: todos não, mas a maior parte, se calhar, alguns ... por isso se calhar foi esse o 

problema, porque ao fim, não deu para, para terminar, acho eu, os exercícios todos ... 

mas também não eram muitos, o trabalho de casa 
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Coop. C.: eu depois gostava de voltar a esta questão dos ritmos dos alunos e deste 

tipo de estratégia, Sérgio?      (22/01/02) 

A cooperante pretende neste momento ouvir a opinião do estagiário 

Sérgio, avisando, contudo, que voltará ao tópico em discussão. 

O diálogo está centrado nos acontecimentos da sala de aula, o que 

contribui para a emergência de várias perguntas de Descrição por parte da 

professora cooperante. 

Depois de feito o resumo inicial dos acontecimentos mais marcantes da 

aula, esta cooperante procura algumas explicações e, com essa finalidade, 

formula duas questões de Interpretação, tentando encaminhar os 

procedimentos reflexivos dos estagiários, como se constata no extracto que se 

segue: 
Coop. C.: mas oiça uma coisa mas você não acha que está demasiado preocupado 

com, o captar-lhes a atenção, numa aula em que basicamente você utilizou uma 

estratégia que era fornecer-lhes exercícios para fazer, com auto-correcção 

E.: hum, hum 

Coop. C.: será que era preciso mesmo isso? não podíamos ir por outro caminho? não 

se lembra de outro caminho a não ser procurar uma coisa do arco da velha para lhes 

captar a atenção, completamente inesperado e que, será que não há outros caminhos? 

[pergunta de Interpretação] 

E.: ,,, 

Coop. C.: com ferros? 

E.: não, não sei 

Coop. C.:  pense lá um bocadinho E.manuel ... pensem lá vocês todos, se não haverá 

outro caminho, porque isto é uma preocupação que ele manifesta, na, na reflexão 

escrita, uma preocupação que vocês todos manifestaram, no fim de contas parece que 

se põe a todos da mesma maneira e a ele de uma forma extremamente permente 

porque ele está aqui a andar às voltas há não sei quanto tempo, sempre a dizer a 

mesma coisa       (22/01/02) 

Verifica-se também que é feita uma referência às reflexões escritas do 

estagiário, o que não é muito frequente nesta cooperante, embora aconteça de 

vez em quando. 

Imediatamente a seguir a este episódio discursivo, a cooperante introduz 

um outro tópico, o do papel do professor na aula, extrapolando para 

considerações mais gerais como se pode confirmar: 
Coop. C.: uma questão ou vamos entrar se calhar por uma questão que eu gostava 

mais, que era, o papel do professor 
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E.: exactamente 

Coop. C.: na aula, qual é afinal? [pergunta de Interpretação] eu acho que o Emanuel 

está 

E.: exacto 

Coop. C.: a, a fazer um ênfase muito grande na pirâmide ao contrário como estava a 

fazer ali o Sérgio a semana passada 

E.: exacto, exacto 

Coop. C.: será que o professor tem que ter  esse espaço todo? [pergunta de 

Interpretação] 

E.: não, professora, é mais, é mais a preocupação talvez, isto é uma questão já de dar 

jeito, dá jeito depois ao trabalho que estamos a elaborar [...] 

Coop. C.: ah, pronto, pronto, está bem, já não me lembrava dessa parte // convinha-lhe 

dar as instruções oralmente 

E.: para ter material de base para 

Coop. C.: diga lá, Sérgio 

S.: professora mas eu entendo que, a certa altura quando o Emanuel detectou que, 

havia grupos que, até nem estavam ... a fazer aquilo que lhes era pedido, no fim de 

contas não estavam a seguir as instruções, acredito que a certa altura foi necessário 

ele, renovar essas instruções 

Coop. C.: então mas porque carga de água é que ele não faz isso grupo a grupo? 

[pergunta de Interpretação]       (22/01/02) 

Neste excerto é visível que, embora tenha introduzido um tópico de 

âmbito mais geral, a professora cooperante acaba por abandoná-lo 

rapidamente quando o Emanuel dá uma resposta de baixo nível cognitivo e o 

Sérgio volta a centrar a discussão na aula. Perde-se assim uma oportunidade 

de proporcionar alguns momentos reflexivos de nível cognitivo mais elevado. 

A professora-cooperante prossegue na tentativa de eliciar algumas 

ligações entre a prática ocorrida nesta aula em concreto e o programa da 

disciplina de inglês. Para esse efeito redirecciona o diálogo com uma nova 

questão: 
Coop. C.: [...] agora a questão que eu queria pôr era esta, mas será que esta estratégia 

que nós utilizámos er...  traz algum, alguma vantagem  para os alunos er... traz alguma 

vantagem para os professores ... ou não encontraram vantagens, nestas duas 

situações?  [pergunta de Interpretação] 

E.: não, aí, as vantagens obviamente se encontrámos vantagens para os alunos, 

encontrámos vantagens para o professor obviamente 

Coop. C.: não necessariamente 
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E.: porque, porque obviamente as vantagens se pensamos que a vantagem é de facto, 

que eles er ... possam aprender melhor com esse tipo de estratégia, obviamente é uma 

vantagem para o professor 

Coop. C.: porque é que aprendem melhor?  [pergunta de Interpretação] 

E.: er ... possam , podem aprender melhor porque estão er ... de alguma forma er ... a 

tentarem trabalhar sozinhos, a tentar usufruir da informação e sabedoria que já 

adquiriram e aplicá-la er ... e aplicarem-na er ... nos exercícios er ... e de alguma forma 

em diálogo com os colegas do lado e não sei quê, desenvolverem essas capacidades 

de, de ir à busca de ir  a buscar er ... de informação er ... anterior e de alguma forma 

também servir não só para desenvolverem essa, essa ... esses conteúdos mas também 

desenvolver a capacidade de estudo 

Coop. C.: isso tem alguma coisa a ver com os pressupostos er ...  teóricos, 

programáticos da disciplina de inglês? [pergunta de Interpretação] 

E.: portanto,  os pressupostos programáticos do inglês 

Coop. C.: em termos de aquisição de capacidades 

E.: [...] penso que a capacidade mais importante que é preciso ser adquirida agora 

nesta fase, é a comunicação, para depois tentarem, conseguirem comunicar 

minimamente uns com os outros e sentirem-se o mais à-vontade possível com a língua 

inglesa [...] 

Coop. C.: vocês lembram-se daquilo que leram relativamente aos novos programas de 

inglês? [...] 

S.: [...] aprendem o inglês através da comunicação basicamente é, aprender falando 

Coop. C.: e então o desenvolvimento da autonomia?  [pergunta de Descrição]    

(22.1.2002) 

Como pretende chegar ao desenvolvimento da autonomia, a cooperante 

quase ignora as contribuições dos estagiários acerca da comunicação, 

evidenciando que o controlo do discurso está nas suas mãos. Apesar disto, não 

fica vedada aos estagiários a possibilidade de introduzirem tópicos e é isso que 

acontece, ainda a propósito de autonomia dos alunos, quando a Ana se refere 

ao uso do dicionário, como podemos ler: 
 A.: o professor é mais uma bengala, um apoio que eles têm 

 E.: é um orientador 

 Coop. C.: é um orientador das aprendizagens, exactamente e é para aí que nós 

pretendemos caminhar 

 E.: sim 

A.: será que ... neste caso também é conveniente se calhar ter os dicionários ou assim  

[pergunta de Descrição] 

Coop. C.: é conveniente ter dicionários mas vocês já fizeram algum trabalho com 

dicionários?  [pergunta de Descrição] 
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A.: pois é isso, convinha começar a fazer 

Coop. C.: é uma boa ideia começar a pensar em, em introduzir o dicionário porque nós 

dicionários temos aqui na escola          (22/01/02) 

Como se constata, é a estagiária Ana que introduz o tópico dicionários, 

mas a cooperante poderia tê-lo aproveitado para ligar novamente à questão da 

autonomia dos alunos, o que não acontece, pois em vez disso direcciona  o 

discurso para aspectos mais pragmáticos como sejam os diferentes tipos de 

dicionários aconselháveis a alunos deste nível etário e linguístico. 

A cooperante procura, no final da reunião, chegar a uma conclusão que 

tenta ligar com o aspecto emocional do estagiário que deu a aula: 
Coop. C.: [...]  então face a isto tudo, com base nisto tudo, que ilações é que nós 

tiramos? gostava de repetir a experiência, não gostava, de outra maneira, modificar, 

sente-se confortável, não se sente confortável?  [pergunta de Interpretação] 

E.: não, eu achei que a aula foi um sucesso, naquilo que se pretendia daquela aula, foi 

bem sucedido er ... em termos de, da eventualidade deste tipo de aula ocorrer no 

futuro, penso que, que será muito útil ocorrer num futuro obviamente num timing certo, 

obviamente depois de, de haver uma série de apresentações e que vá que se perder, 

não é perder, desculpe não é perder tempo é de er...  

A.: dedicar 

Coop. C.: dedicar 

E.: de dedicar tempo er ... a esse tipo de aprendizagens autónomas ou de, reforço de, 

de conteúdos em que eles trabalham autonomamente dentro da sala de aula, acho que 

é importante 

Coop. C.: e oiça uma coisa, relativamente à gestão do tempo, deu-me para perceber 

aqui daquilo que vocês disseram, a gestão que nós fizemos em conjunto, no fim de 

contas  aqui, as culpas têm que ser assacadas a todos nós, a gestão que nós fizemos 

do tempo er ... de, de revisão para o teste, terá sido correcta ou não terá sido correcta? 

... se voltássemos atrás, se voltássemos atrás agora e pudéssemos fazer isto tudo 

outra vez, iria fazer as revisões num bloco só, acha que ia dedicar mais tempo, alterava 

alguma coisa?   [pergunta de Interpretação] 

E.:  eventualmente, portanto ... quando se fala em bloco é numa semana, certo? não   

[pergunta de Confirmação]    (22/01/02) 

É notória a co-responsabilização da cooperante a propósito da gestão do 

tempo nesta aula. A utilização da 1ª pessoa do plural é frequente no discurso 

da professora, chamando também a si algumas consequências da planificação 

e proporcionando, desse modo, algum conforto aos estagiários pela partilha de 

responsabilidades. 
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A aprendizagem através da tentativa e erro parece ser uma das crenças 

que a Carla partilha também com os seus estagiários, como se fosse uma 

inevitabilidade.  

O extracto que se segue documenta estas afirmações: 
Coop. C.: e sabem // que, frequentemente, a melhor maneira de aprender é a tentativa 

erro  

E.: sim, sei 

A.: é isso, nós temos que passar pelo erro 

E.: exactamente 

Coop. C.: têm que passar pelo erro, se não estivessem a fazer esta preparação aqui, 

este ano, em estágio, iriam começar a dar aulas e a fazer as asneiras todas sozinhos, 

sem terem ninguém, que vos pudesse, dar um amparo um auxílio, uma orientação, 

quanto àquilo que estavam a fazer ou não, bem ou mal 

E.: exacto     (7/03/02) 

Na sequência deste episódio, a Ana refere a utilidade que as gravações 

de aulas têm, no sentido de poderem confrontar-se com os seus próprios 

discursos: 
A.: pois, ao principio até parecia que uma pessoa nem sequer sabia o que é que estava 

a fazer, os gestos, as coisas que dizia, não se apercebia, só depois é que via uma 

gravação ou assim é que via “eu disse isto?” “fiz isto?” 

S.: quem sou eu? 

A.: e agora já, já penso 

Coop. C.: já estão, já se sentem mais conscientes disso?  [pergunta de Confirmação] 

A.: na aula já penso, vou dizer isto, disse, é isso que eu quero dizer, já é diferente 

Coop. C.: ah é? e eu acho que isso é óptimo  (7/03/02) 

A cooperante não perde a oportunidade de valorizar o que a Ana 

menciona sobre o confronto possível com as gravações, mostrando que não 

ignora que os estagiários necessitam de motivação. 

Num outro momento em que se aborda a importância dos jogos na aula 

de língua estrangeira, o Emanuel parece admitir que eles representam por 

vezes uma perda de tempo, como se documenta a seguir: 
Coop. C.: vamos falar da questão lúdica que é a que você está a levantar 

E.: exactamente 

S.: rouba tempo à outra 

Coop. C.: rouba tempo a quê? [pergunta de Descrição] 

E.: portanto er ... somos er ... 

Coop. C.: o tempo dedicado ao jogo rouba tempo a quê? [pergunta de Descrição] 
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E.:  portanto não estou, com isto não quero dizer que não se deva implementar os 

jogos nas aulas, eu também acho que é uma boa, é uma boa maneira 

Coop. C.: mas rouba tempo a quê? 

E.: rouba tempo ao 

S.: à integração 

 E.: à pró, à própria prática por parte dos alunos porque 1º não são todos que falam, 

enquanto uns estão a falar os outros não estão com atenção, porque isso é nítido  

nesta turma [...] obviamente isto é 5º ano não queremos que eles saiam daqui logo no 

1º ano a saber inglês, logo para 1ª ... 

Coop. C.: claro que queremos que saiam a saber inglês 

E.: exactamente (risos), mas que, obviamente não vamos achar que, saiam daqui 

peritos, portanto com umas boas bases [...]                         (7/03/02) 

No Emanuel é notória alguma insegurança perante a professora Carla, o 

que o leva a emitir opiniões contraditórias como acabámos de ler, talvez com o 

intuito de estar em sintonia com a formadora. 

Durante a mesma sessão de trabalho, o Sérgio levanta a questão de os 

alunos do 2º ciclo ficarem prejudicados por terem estagiários em vez de 

professores experientes. Assistimos nesse episódio discursivo a um verdadeiro 

diálogo horizontal entre os formandos e em que a cooperante surge apenas 

para sublinhar alguns consensos, como temos oportunidade de confirmar: 
S.: é inevitável mas eles têm estagiários a, a inglês 

E.: pronto, é nesse sentido 

S.: a História 

Coop. C.: a História não têm 

S.: mas a Ciências também têm 

Coop. C.: têm 

S.: a Educação Física 

Coop. C.: sim 

A.: mas talvez motive mais 

S.: nós não temos culpa mas eles também não 

E.: está bem, então neste caso, nesse caso 

Coop. C.: oiçam uma coisa o que é que vocês gostavam mais quando eram garotos, 

era de terem professores velhos ou professores novos? [...] porque aqui agora está-se 

a pôr entre o velho e o novo não é? [pergunta de Confirmação] 

S.: depende 

A.: acho que motiva mais até pela variedade, de professores, a variedade de postura 

que eles vêem à frente, não é sempre o mesmo, não é aquela rotina 

S.: até que ponto isso não é prejudicial? não se cria aquela empatia, nós estamos a dar 

uma semana bem, cortam-nos 
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A.: mas é, mas é a tal questão do suspense, às vezes, eles “quem é que é hoje? quem 

é que é hoje?” ficam assim “quem é que vai dar a aula?” eles ficam na expectativa 

naquela de ver quem é 

S.: sim, pode ser enriquecedor mas também não cria aqueles, aquela empatia que se 

vai criando, a pouco e pouco 

A.: cria 

Coop. C.: pronto, eu aí se calhar tenho que, tenho que concordar um bocadinho com o 

S. quando é só uma pessoa a er ... cria-se uma relação pessoal muito mais próxima 

com os alunos 

A.: mas nós cá atrás eu sinto cá atrás até consigo, às vezes chegar mais a eles ... não 

estou a tentar ... 

Coop. C.: mas a A. também tem razão 

S.: sim é enriquecedor [...] 

Coop. C.: a A. também tem razão, quando vocês conseguem estabelecer com o grupo 

de turma er... relações de empatia e de simpatia er...  criam-se elos muito fortes 

A.: pois 

Coop. C.: até porque eles encontram-vos muito mais próximos deles [...] 

A.: se calhar é mais a questão do respeito que nós estamos a conquistar agora 

Coop. C.: exactamente                      (7/03/02) 

A negociação de sentidos presente neste episódio permite-nos também 

perceber que a Ana e o Sérgio conseguem analisar criticamente a estruturação 

do processo de prática pedagógica em que se encontram envolvidos. 

Com efeito, a crítica apresentada pelo Sérgio é muitas vezes verbalizada 

tanto por professores das escolas do 2º ciclo como por pais dos alunos. 

No final desta reunião a professora-cooperante levanta uma vez mais 

uma questão de âmbito mais alargado, na tentativa de provocar um 

pensamento reflexivo dos seus interlocutores. Parece não ter conseguido o seu 

objectivo, pois as respostas que obtém são sintéticas e monossilábicas.: 
Coop. C.: o que é que nós consideramos um bom professor e um mau professor 

E.: pois, é 

Coop. C.:  é que aqui há muitos conceitos, que estão implicados não é? 

E.: exacto, portanto obviamente 

Coop. C.: um bom professor é aquele que transmite bem os conhecimentos e nos fez 

crescer, em termos de aprendizagem só?  [pergunta de Interpretação] 

A.: e não só 

Coop. C.: ou é aquele que nos fez crescer como pessoas?  [pergunta de Interpretação] 

E.: as duas coisas      (7/03/02) 
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Esta tentativa inconsequente acaba por dar origem a que a Carla 

mantenha o seu tempo de fala durante mais tempo.          

As referências às reflexões escritas dos estagiários são muito raras 

nestas sessões e algumas vezes acontecem feitas pelos próprios estagiários, 

como se exemplifica: 
E.: portanto er ... eu até penso e foi o que escrevi na (reflexão) podia ter feito er ... de 

facto uma 

Coop. C.: a preparação 

E.: uma preparação em termos, uma preparação em termos de, uma preparação dos 

alunos para a actividade ... (14/03/02) 

A Carla parece estar atenta à gestão das emoções dos seus estagiários, 

como ilustram as palavras que se seguem: 
E.: eu nem sei porque é que começámos a falar sobre isto, já não me lembro 

Coop. C.: não interessa mas é sempre bom, nós pormos as nossas ansiedades cá para 

fora e essa também é uma dessas, das vossas ansiedades er ... E., ainda quer falar 

mais alguma coisa, quer dizer mais alguma coisa que lhe ocorra ou já conseguiu ... 

fazer a catarse dos seus dramas? [pergunta de Descrição] 

E.: não percebi acho que ... não, já ... 

Coop. C.: já?  [pergunta de confirmação] 

E.: acho que já consegui identificar o problema da aula, daquela situação     (14/03/02) 

Mostrando conhecer bem o Emanuel e as suas inseguranças, a Carla 

conduz o diálogo de forma a valorizar os aspectos positivos de uma das suas 

aulas: 
E.: eu gostei ... agora, porque na altura, quando saí de lá, fiquei com uma sensação um 

bocado ... uma sensação um pouco er ... insegura do facto de ... a duvidar um pouco 

(daquela turma hoje) ... acho que na 5ª feira quando estivemos aqui a falar, acho que 

deu para entender muita coisa, ainda 

Coop. C.: o que é que eles aprenderam na aula dele, lembram-se, da aula dele, na 5ª 

feira?  [pergunta de Confirmação] 

A.: 5ª feira? o spelling, estiveram outra vez , estiveram a treinar o spelling não foi?  

[pergunta de confirmação] 

E.: sim, portanto  

S.: o vocabulário 

A. e E.: o vocabulário 

E.: essencialmente foram essas duas componentes, o vocabulário e o spelling er ... e 

também a formação de perguntas er ... a treinar a entoação das perguntas que 

conseguiram fazer bem, de entoação 

Coop. C.: então, aprenderam qualquer coisa 
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E.: sim, sim, sim 

Coop. C.: já estou mais descansada (risos) 

A.: até aprenderam a fazer um jogo novo, que nunca tinham jogado antes 

E.: exacto 

A.: foi mais perguntas e respostas do que palavras soltas 

Coop. C.: então parece que aprenderam muita coisa 

E.: exacto 

Coop. C.: às vezes não é aquilo que se ensina mas é a maneira como se ensina e 

alguma coisa eles aprenderam 

E.: pois             (14/03/02) 

Uma vez mais é visível neste episódio, a necessidade de sintonia com a 

cooperante sentida pelo Emanuel. Transparece também neste momento um 

ambiente descontraído e informal pelo modo como a professora verbaliza as 

suas contribuições. 

 

Na 3ª fase, duas das sessões foram lideradas por dois estagiários 

diferentes, tendo então surgido da parte deles perguntas de nível três como 

documenta o Quadro 52.           

 
        Intervenções 
 
 
Momentos 

N.ºIntervenções N.º  
Perguntas Nível de Perguntas 

 
Est. 

 
Coop. 

 
Est. 

 
Coop.

Cooperante Estagiários 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Abril /02 *             
 215 106 24 50 11 23 16 0 9 7 8 0 

(75 min.) A.             
Abril / 02*             

 59 37 6 10 3 4 3 0 2 3 1 0 
(40 min.) E.             
Maio / 02             

 82 68 6 32 12 18 2 0 3 2 1 0 
(60 min.) S.             

 

Quadro 52 - Análise das intervenções nas reflexões orais -  Cooperante Carla - 2001/02  

3ª Fase 

* Sessões conduzidas pelos estagiários 

  

 Com efeito, parece haver uma relação entre o número das perguntas de 

interpretação dos estagiários e uma preparação prévia para questionarem os 

colegas.  

Contabilizam-se, neste caso, 215(duzentas e quinze) intervenções dos 

estagiários e 106(cento e seis) da cooperante na sessão de 15/04, enquanto 
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que na de 29/04 apenas se registam 59(cinquenta e nove) dos estagiários e 

37(trinta e sete) da cooperante e na de 24/05, são 82(oitenta e duas) dos 

alunos estagiários e 68(sessenta e oito) da professora cooperante. 

Tal como acontece com as intervenções, as perguntas apresentam-se 

com números muito diferentes. Na 1ª reunião desta fase, os estagiários 

formularam 24(vinte e quatro) e a cooperante 50(cinquenta); na 2ª reunião, 

apenas 6(seis) são colocadas pelos estagiários e 10(dez) pela cooperante e na 

última igualmente 6(seis) pelos estagiários mas 32(trinta e duas) pela 

cooperante. 

Sendo as duas sessões de Abril conduzidas pelos estagiários, parece 

justificar-se o aumento de questões que eles colocam na 1ª sessão, o que já 

não se verifica na 2ª, liderada por um estagiário diferente do que liderou a 1ª. 

Em qualquer dos casos, o número de perguntas da professora continua a ser 

superior ao dos estagiários, indiciando-nos alguma dificuldade da parte desta 

em remeter-se a um papel menos activo enquanto interage com o grupo. 

Sobre o nível que as perguntas atingiram, observa-se que uma vez mais 

não se registam perguntas de nível 4(quatro), tendo os estagiários finalmente 

formulado questões de nível 3(três), Interpretação. A grande maioria das 

perguntas continua, no entanto, a recair nos níveis de 

Confirmação/Cooperação e Descrição, como nos demonstra o quadro. Há a 

registar um bom número de perguntas de Interpretação na sessão de 15/04, 

em que a cooperante formulou 16(dezasseis) e os estagiários 8(oito). Estes 

números podem significar que quando os estagiários pensam em casa nas 

perguntas conseguem atingir melhores níveis. 

O extracto que se segue ilustra o que acabamos de mencionar: 
E.: portanto ... em termos agora de ... em termos do ... da informação que foi 

transmitida er... no artigo er ... portanto fala-nos ... o próprio artigo fala-nos er ... do tipo 

de interacção que o professor poderá ter com os alunos e como melhorar a prestação 

por parte dos alunos ali na sala de aula er ... faz e comenta, depois de teres lido o 

artigo o que é que achaste? achaste que era uma acção, por parte do professor que 

era viável de acontecer numa aula de inglês, visto que o artigo fala de uma aula de 

Ciências e ... [pergunta de Interpretação] 

A.: exacto 

S.: e também é a questão de que o artigo é escrito em 1969 e se há alguma 

actualidade nesta questão [pergunta de Interpretação] 
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A.: eu julgo que sim, eu julgo que sim, porque muito bem aqui fala-se numa aula de 

Ciências e os alunos podem talvez ... ir buscar informações [...] o inglês é uma língua 

diferente eles já têm  que se abstrair um bocado quando pensam, abstrair do caso do 

português para pensar em inglês e eles ainda não conseguem fazer mas eu julgo que é 

viável, porque ... esta questão de nós esperarmos que os alunos respondam, funciona 

em todas as aulas, nós fazemos perguntas tanto a Inglês, como a Português, como a 

História, como a Ciências, fazemos perguntas aos alunos, queremos que eles 

respondam, certo ou não certo, queremos que eles tentem não é? de maneira correcta 

ou não e isto, esta questão do tempo, o tempo de 1969 a 2002 é uma grande distância 

mas, os alunos têm uma atitude numa sala de aula ... quando respondem às nossas 

perguntas, uma atitude sempre, parece-me similar, similar 

E.: então eu gostava de perguntar em termos de ... portanto, se partirmos do 

pressuposto que er ... este tempo de espera que é muito falado no artigo er ...  se ... se 

tomamos de princípio que o aluno só pode responder depois de o professor ter dado ... 

condições suficientes [pergunta de Descrição]  

A.: exacto 

E.: para que o aluno possa responder porque não é do nada que o aluno responde er 

... e portanto obviamente depois do professor ter dado er ... as informações 

necessárias e o material necessário para que o aluno possa trabalhar ... e pensar er ... 

para ti qual é que achas a razão pela qual o professor está lá ... portanto ... er ... chega 

lá, faz uma pergunta ... e não está com pressa, digamos assim, o que está a evidenciar 

o artigo, é que não tenta pressionar o aluno não é? e dá assim alguma ... algum tempo 

para o aluno pensar, portanto dá o material necessário para ele reflectir sobre o 

material e tentar dar uma resposta 

A.: sim, sim 

E.: qual é que achas que é o benefício  disso, desse tipo de ... interacção 

professor/aluno em que há ... uma ... basicamente há uma importância dada no próprio 

er ...  no próprio material e não propriamente na resposta que o aluno, que o professor 

pretende, portanto uma reflexão er ... de facto do aluno sobre a matéria [pergunta de 

Interpretação]  

A.: hum, hum, eu parece-me que esses já é ... porque é assim, nós quando damos 

material aos alunos para eles trabalharem e explorarem os próprios alunos e depois 

concluírem qualquer coisa a partir disso er ... o aluno tem mais oportunidades de  ... 

formular ideias e formular ... talvez hipóteses do que é correcto ou não e se calhar 

chega mais automaticamente à resposta e ao que está correcto e claro que o professor 

ao fazer essas perguntas, tem que dar tempo que o aluno, para que o aluno erre, para 

que o aluno volte a errar, para que ... pronto, faça várias tentativas até que acerte, o 

professor não está a dar a resposta está à espera para que o aluno chegue lá sozinho 

S.: sim 

A.: por isso acho que 
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S.: e achas que às vezes a própria postura do professor pode influenciar a resposta do 

aluno? [pergunta de Interpretação] 

A.: claro, claro, até uma expressão, um olhar assustado ou um olhar assim meio 

zangado, o aluno apercebe-se será que está               (15/04/02) 

A interacção gerada entre os estagiários no extracto que acabamos de 

ler mostra que é possível eles reflectirem chegando a níveis cognitivos 

desafiadores, mesmo sem a interferência da professora-cooperante, que neste 

momento conseguiu abdicar do controlo do discurso. 

Surgiram, como vimos, perguntas de Interpretação provocadas por um 

vai-vem constante entre a teoria (leitura do artigo) e a prática da sala de aula. 

As perguntas de Interpretação parecem provocar, neste caso, 

respostas mais extensas como o episódio que se segue continua a evidenciar: 
S.: então se ... vamos por um princípio, se é verdade ... vamos ... imagina que as aulas 

é uma busca da verdade, digamos assim 

A.: pois 

S.: busca do conhecimento, busca da verdade será que a verdade está contida na 

cabeça do professor e o aluno está à busca da verdade na cabeça do professor, está à 

busca do próprio material que está a analisar [pergunta de Interpretação] 

Coop. C.: essa é profunda (risos) 

A.: o aluno primeiro tenta buscar por ele próprio mas depois tem que chegar ao ... não 

é ao que sabe tudo mas é ao ... professor que está ali e que em princípio, em princípio 

não, deve saber qual é a que está correcta ou não, porque o aluno tem que partir dele 

mas tem que chegar lá, tem que chegar à procura da confirmação, se está correcta ou 

não    (15/04/02) 

Também por parte da cooperante as leituras feitas parecem proporcionar 

algumas questões de níveis mais elevados como se documenta a seguir: 
Coop. C.:  então como é que a Ana faria ... como é, diga lá um exemplo, um aluno está 

a dar a resposta, não é aquela que a Ana queria como é que faria ... numa situação 

dessas?  [pergunta de Interpretação] 

A.: eu até hoje o que faço é dizer está mal e se calhar dou-lhe mais algum tempo, 

dependendo da situação, para tentar responder de outra maneira mas sei que o ideal 

não é isso, o ideal seria fazer a pergunta de outra maneira, talvez er ... não fazer a 

pergunta dirigida, pronto a essa resposta correcta que eu quero mas dar a volta e ir 

buscar coisas que sei que ele sabe e que sei que pode ligar, fazer pronto, fazer relação 

de ideias e de conhecimentos para chegar a essa resposta ... o ideal seria isso  

(15/04/02) 
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Esta estagiária parece conhecer alguns procedimentos pedagógicos 

relativamente à forma de questionar os alunos que, no entanto, confessa não 

conseguir aplicar na prática. 

Continuando na mesma sessão a debater aspectos relacionados com o 

tempo de espera pelas respostas, a cooperante direcciona o discurso no 

sentido de fazer os estagiários reflectirem sobre o poder e o controlo da aula. 

As intervenções que se seguem ilustram-no: 
Coop. C.: ela falou de não dar tempo quando a aula está bagunçada 

S.: aí, numa situação dessas, a aula está bagunçada, nós a dar tempo 

Coop. C.: ajudamos a bagunçar mais não é? às vezes 

S.: sim mas também pode ter o revés nos ... porque, não sei 

Coop. C.: porque é que será? porque é que será? será que é só a Ana que faz isto?  

[pergunta de Interpretação] 

S. e E.: não, não 

Coop. C.: quando tem a aula bagunçada tenta 

E.: acho que quando a aula está bagunçada o 

Coop. C.: a quem é que ela puxa a aula? em quem é que ela centra a aula 

automaticamente? [pergunta de Interpretação] 

E.: na professora 

Coop. C.: no professor 

E.: exactamente 

Coop. C.: portanto é uma questão de controlo de poder não é?  [pergunta de 

Confirmação] 

A.: exactamente 

Coop. C.: ela até tem o poder na mão 

A.: pois é 

Coop. C.: ela até é que decide em quem é que vai centrar a aula, se é no aluno se é no 

professor, portanto é uma questão de autodefesa do professor, não será?  [pergunta de 

Confirmação] 

A.: pois sem dúvida           (15/04/02) 

Por vezes persistem na cabeça dos estagiários ideias pouco claras 

acerca do que é uma interacção autêntica no contexto da aula de inglês. 

Apercebendo-se desse facto, a professora-cooperante tenta clarificá-lo: 
Coop. C.: houve interacção entre os dois alunos? [pergunta de Descrição] 

E.: sim 

Coop. C.: houve, como? [pergunta de Interpretação] 

E.: não houve, quer dizer, não houve discussão, não houve discussão de facto, aí não 

houve discussão, houve por alguma forma o, basicamente é só uma transferência de ... 
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modelo, no fundo é isso, em vez de ser um modelo, é o modelo do aluno que talvez 

tenha uma pronúncia mais correcta e o aluno em vez de ouvir o meu ouve o colega do 

lado, portanto a diferença só estava aí 

Coop. C.: mas o colega do lado acaba por não interagir com ele 

E.: não 

Coop. C.: porque não lhe ensina nada nem lhe pede ele próprio que repita, nem nada 

disso, será que quando nós perguntamos “can you help your friend?” er ... há realmente 

interajuda ou estamos pura e simplesmente a passar a batata quente para outro 

desgraçado?  [pergunta de Interpretação] 

[...] 

Coop. C.: porque aquele não se senta ao lado dele, não lhe explica para ele depois 

responder, aquele limita-se a responder e nós ficamos todos muito contentinhos 

E.: exactamente 

Coop. C.: porque ele ajudou o colega, isto acontece com alguma frequência 

E.: exactamente 

Coop. C.: portanto será que nós estamos a fazer a coisa correcta?  [pergunta de 

Interpretação] 

E.: nesse caso 

Coop. C.: não há interacção entre os alunos 

E.: hum, hum 

Coop. C.: nós ficamos com a consciência tranquila er ... porque em vez de dizer, 

responde tu 

A.: pois, ajuda 

Coop. C.: simplesmente, “can you help your friend?”  mas ninguém ajudou ninguém 

E.: exactamente 

[...] 

Coop. C.:  er... ele repete, repete porque ouviu e se calhar já desligou logo a seguir 

E.: exacto 

Coop. C.: e se calhar não aprendeu mesmo er ... isto é uma situação que todos nós 

fazemos, eu inclusivamente, mea culpa, mea culpa, também o faço mesmo   

A.: faço 

Coop. C.: e porquê? porque é muito mais fácil para nós, se calhar, olhe eu a fazer o 

mesmo, nós não devemos fazer e porquê? pergunta retórica e eu vou dar a minha 

resposta já e nem sequer vos vou deixar responder (risos) não estou a dar tempo mas 

se calhar porque é mais fácil para nós, despachamos a situação e andamos para a 

frente porque temos muito que fazer, não é?  [pergunta de Confirmação]         

(29/04/02) 

Enquanto clarifica o que para si é interacção real entre os alunos, a 

professora chama a si a responsabilidade de cometer a mesma falha que os 
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estagiários, utilizando uma vez mais a 1ª pessoa do plural (é uma situação que 

todos nós fazemos). 

À medida que vai falando, a cooperante Carla apercebe-se de que 

coloca questões às quais não atribui tempo de espera, estabelecendo um 

paralelismo entre a leitura do artigo e a sua própria actuação, o que demonstra 

que houve uma interiorização dos procedimentos que deveria observar no 

modo como questiona os estagiários, mas que a prática não está ainda de 

acordo com essa interiorização da teoria. 

A relevância da teoria é um tópico recorrente nos diálogos deste grupo, 

embora por vezes de forma muito passageira como no episódio seguinte: 
Coop. C.: pois porque cada miúdo tem o seu próprio processo de aprendizagem 

S.: pois 

Coop. C.: então se calhar o ideal era nós conseguirmos descobrir os processos de 

aprendizagem dos alunos 

S.: deles, não é?     [pergunta de Confirmação] 

Coop. C.: não era?   [pergunta de Confirmação] 

S.: é interessante 

Coop. C.: ham? exacto, aí também entra o estudo acompanhado era capaz de ser 

interessante, é aquilo de que já se fala muito, é em aprender/descobrir os processos de 

aprendizagem dos alunos para saber como é que podemos chegar até eles, porque 

cada um aprende de sua maneira diferente, realmente ... também é um bocado 

complicado numa turma muito grande 

A.: pois é isso 

Coop. C.: como é que nós conseguimos chegar a todos os alunos mas os expert dizem 

que sim, que é possível portanto eu vou mantendo a esperança   (24/05/02) 

A alusão à teoria surge neste caso por uma referência aos expert, nos 

quais a cooperante parece confiar, apesar de algumas evidências práticas 

contrariarem as suas opiniões. 

A forma como são dadas as instruções parece ser um dos aspectos que 

mais preocupa este grupo de estágio. Esta afirmação é documentada no 

extracto que se segue, em que as instruções para trabalho de grupo são dadas 

de maneira diferente: 
A.: mas foi necessária a tua intervenção, achas que sim?  [pergunta de Descrição] 

S.: não, uma vez, eu acho que a 1ª vez é marcante, não é? e as instruções são da 1ª 

vez er ... de certa forma influenciam as seguintes, ou seja eu nesta aula senti  que já 

não tive ... já não tinha que dar ... dar tanto ênfase às instruções porque eles entraram 



 435

Coop. C.: mas desculpe lá, clarifique lá um bocadinho mais essa questão da 1ª vez é 

marcante? [...] em termos de instruções 

S.: porque se der boas instruções logo da 1ª vez 

Coop. C.: da 1ª vez que faz este tipo de trabalho, é isso? [pergunta de Confirmação] 

S.: sim mas 

Coop. C.: da maneira que eles entendem a mecânica 

S.: pois, depois nas outras já não é necessário remediar e basicamente foi o que 

aconteceu er ...  

Coop. C.: eles já estão adaptados à mecânica deste tipo de trabalho 

S.: sim, sim, acho que sim 

Coop. C.: pronto, já não precisam, era isso que eu queria que você explicasse  

(24/05/02)  

Este episódio discursivo surge de uma pergunta de Descrição colocada 

pela Ana ao Sérgio, no entanto, a cooperante intervém para pedir ao Sérgio 

que clarifique aquilo que disse, negociando-se os sentidos de modo 

democrático.  

 

O quadro 53 faz uma síntese de número e nível das perguntas 

formuladas pela cooperante Carla e respectivos estagiários nas sessões de 

trabalho analisadas (2000/01 e 2001/02) 
 

Número de Perguntas Nível de Perguntas 
 

Cooperante 
 

Estagiários  
(6) 

Cooperante Estagiários 

1 2 3 4 1 2 3 4 

363 85 140 156 67 0 50 25 10 0 

 
Quadro 53 – Síntese da análise das  perguntas nas sessões de reflexão oral - 2000 / 02  

 

Como se pode verificar, existe um desequilíbrio entre o número de 

perguntas formuladas pela cooperante (363) e as que foram formuladas pelos 

estagiários (85) ao longo dos dois anos de participação neste estudo. Este 

desequilíbrio reflecte-se nos níveis, existindo um único aspecto convergente 

em ambas as partes no que se refere ao nível 4(quatro), nível em que não 

foram registadas quaisquer questões. 

Tanto no caso da cooperante como no dos estagiários, o nível de 

perguntas vai aumentando na proporção inversa à dos níveis. 
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No ponto seguinte apresentam-se os quadros que resultam da análise 

das reflexões escritas dos estagiários e que nos permitem inferir sobre o nível 

reflexivo dos enunciados produzidos. 

 

5.5.3  Os processos Discursivos sobre a aula - As narrativas dos Estagiários 

 

O Quadro 54 refere-se a três reflexões escritas  no ano lectivo 2000/01. 

 
                         

                            Momentos 

 
Enunciados 

António 
Maio/2001 

Luísa   
Maio/2001 

Sandra  
Maio/2001 

Número Nível Número Nível Número Nível 

 
Centrados no Professor 

 

 
8 

 
8(2) 

 
7 

 
7 (2) 

 
10 

 
10 (2) 

Centrados nos Alunos 
4 3(2) 

1(1) 
6 6 (2) 4 4 (2) 

Centrados na dinâmica da aula 7 7(2) 5 5 (2) 8 5 (2) 
     3 (1) 

 
Outros 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Quadro 54 - Síntese da análise das reflexões escritas dos três estagiários  - Cooperante Carla 

2000/01 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 8(2) = 8 enunciados de nível 2 

 

Como se pode verificar, nenhum dos estagiários atingiu na sua escrita o 

nível de interpretação. Todos os textos se situaram na descrição e alguns 

enunciados no nível pré-reflexivo (1).Nos três casos, os estagiários centraram-

se mais no professor do que nos restantes aspectos. Em nenhum foi visível a 

interferência com a teoria, uma vez que, não se registou nenhum enunciado na 

categoria outros. 
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Nos Quadros 55, 56, 57 e 58 apresenta-se, em separado, a análise das 

reflexões escritas dos três estagiários que colaboraram no estudo, no ano 

lectivo 2001/02. 

 
                  Momentos 
 
Enunciados 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 

Número Nível Número Nível Número Nível 

Centrados no 
Professor 

      
     2(2) 
3 3 (2) 7 7 (2) 7  
     5 (3) 

Centrados nos Alunos 

      
   9 (2)  11 (2) 
7 7 (2) 10  12  
   1 (3)  1 (3) 

 
Centrados na dinâmica 

da aula 

      
   5 ( 2)   

13 13 (2) 6  17 17 (2) 
   1 (3)   

 
Outros 

 
1 1(1) 3 3(1) 0 0 

 
Totais 

 
 

24 
1 (1) 
23 (2) 

 
26 

3(1) 
21(2) 
2(3) 

 
36 

30(2) 
6 (3) 

 
Quadro 55 – Síntese da análise das reflexões escritas - Estagiário Emanuel - Cooperante Carla 

2001 / 02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 8(2) = 8 enunciados de nível 2 
 

Os números do Quadro 55 dizem-nos que o aluno se preocupou mais 

com o seu desempenho no 2º e 3º momentos, atribuindo-lhe 7(sete) 

enunciados, do que no 1º, em que apenas registamos 3(três); os alunos 

parecem merecer-lhe uma atenção especial, com 7(sete), 10(dez) e 12(doze) 

enunciados, respectivamente nos 1º, 2º, e 3º momentos, tal como na dinâmica 

da aula, aqui contabilizámos 13(treze), 6(seis) e 17(dezassete);  nos outros, 

apenas 1(um), 3(três) e 0(zero), pela mesma ordem. 

Os poucos enunciados da categoria outros 4(quatro) no total, divididos 

pelos 1º e 2º momentos, são de nível 1(um) e não nos dão indicações de 

qualquer interacção entre textos lidos e/ou teoria interiorizada. 

Não encontrámos níveis 3(três) no 1º momento, mas constatámos 

2(dois) no 2º e 6(seis) no 3º, o que nos permite afirmar que houve alguma 
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evolução nos seus procedimentos reflexivos entre o início e o fim da prática 

pedagógica.  

 Quanto à estagiária Ana, os resultados da análise das reflexões escritas 

apresentam-se no Quadro 56. 

 
                   Momentos 
 
Enunciados 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 

Número Nível Número Nível Número Nível 

 
Centrados no 

Professor 

      
2 2(2) 6 6(2) 1 1(2) 

      

Centrados nos Alunos 

      
 7(2)     
8  10 10(2) 8 8(2) 
 1(3)     

 
Centrados na dinâmica 

da aula 

      
 11(2)  2(2)   

12  3  8 8(2) 
 1(3)  1(3)   

Outros 
      

0 0 1 1(2) 0 0 
      

 
Total 

 
22 

20 (2) 
2 (3) 

 
20 19 (2) 

1 (3) 17 17 (2) 

 

Quadro 56 – Síntese da análise das reflexões escritas - Estagiária 

Ana - Cooperante Carla - 2001/02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 8(2) = 8 enunciados de nível 2 

 

Este quadro (56) sugere-nos que a Ana nunca foi muito centrada em si 

própria, nem mesmo no início da Prática Pedagógica. Com efeito, apenas 

2(dois) dos enunciados produzidos no 1º momento são centrados no professor, 

enquanto que 8(oito) são nos alunos e 12(doze) na dinâmica da aula; no 2º  

momento de recolha de dados aumenta para 6(seis) o número dos que são 

centrados no professor e para 10(dez) o número dos centrados na dinâmica da 

aula e regista-se 1(um) na categoria outros; no último momento de reflexão 

escrita apenas encontramos 1(um) referente ao professor e 8(oito) centrados 

nos alunos e na dinâmica da aula. 

Quanto aos níveis, são maioritariamente níveis 2(dois). No total apenas 

consideramos 3(três) níveis 3(três), sendo 2(dois) no 1º momento e 1(um) no 2º 

momento. 
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As suas preocupações estão centradas nos alunos e na  dinâmica da 

aula embora de modo muito descritivo, não apresenta características que 

manifestem grande preocupação com o seu próprio desempenho, nem 

verificamos no texto escrito a interferência dos textos presumivelmente lidos 

como trabalho de casa. 

O número de enunciados é de igual modo idêntico em todos os 

momentos, o que nos leva a pensar na hipótese de a aluna cumprir esta tarefa, 

como algo imposto e não como alguma coisa que lhe poderia ter sido útil se se 

tivesse empenhado de outro modo. 

Estes dados apontam para uma ausência de evolução nos 

procedimentos reflexivos da estagiária em análise. 

O estagiário Sérgio apresenta características ligeiramente diferentes dos 

colegas de grupo, como se pode constatar pelo Quadro 57. 
 

             

Momentos 
Enunciados 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 

Número Nível Número Nível Número Nível 

 
Centrados no 

Professor 

      
 5(2)  7(2)   

6  9  0 0 
 1(3)  2(3)   

      
 
 

Centrados nos 
Alunos 

      
 2(2)  6(2)  4(2) 

4  7  7  
 2(3)  1(3)  3(3) 

      
 

Centrados na 
dinâmica da 

aula 

      
   1(1)  7(2) 

6 6(2) 17 14(2) 8  
   2(3)  1(3) 

      
 
 

Outros 

      
   1(1)   

1 1(2) 4 2(2) 0 0 
   1(3)   

      

 
Total 

 
17 

14 (2) 
3 (3) 

 
37 

2(1) 
29 (2) 
6 (3) 

 
15 

11 (2) 
4 (3) 

 

Quadro 57 – Síntese da análise das reflexões escritas - Estagiário 

Sérgio - Cooperante Carla - 2001/02 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 8(2) = 8 enunciados de nível 2 
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O quadro mostra-nos que o Sérgio começa por se preocupar com o seu 

desempenho no 1º e 2º momentos, atribuindo nos respectivos textos 6(seis) 

enunciados a um e 9(nove) a outro, enquanto que no 3º momento não 

contabilizámos nenhum enunciado centrado no professor. O maior número de 

enunciados refere-se à dinâmica da aula com 6(seis), 17(dezassete) e 8(oito) 

respectivamente nos 1º, 2º e 3º momentos; os alunos contabilizaram 4(quatro) 

e 7(sete) no 1º e 2º momentos, enquanto que os outros registam 1(um), 

4(quatro) e 0(zero), pela mesma ordem que temos vindo a analisar. 

Quanto aos níveis, temos 3(três) níveis 3(três) no 1º momento, 6(seis) 

no 2º e 5(cinco) no 3º momento, podendo ver aqui alguns indícios de evolução, 

bem como no facto de o estagiário no último momento não dedicar a si próprio 

qualquer parte do texto escrito. 

Não notámos qualquer interferência das leituras propostas pela 

cooperante nos elementos sobre os quais se reflecte, o que nos leva a admitir 

a possibilidade de as mesmas não terem sido feitas. 

O Quadro 58 sintetiza os resultados que acabamos de discutir. 
 

 
  Momentos 
 
Enunciados  

Ana Sérgio Emanuel 
1º Mom. 2º Mom. 3º Mom 1º Mom. 2º Mom. 3º Mom. 1º Mom. 2º Mom. 3º Mom. 

N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív N.º Nív 

 
Centrados 

no 
Professor 

                  
       5(2)  7(2)        2(2) 

2 2(2) 6 6(2) 1 1(2) 6  9  0 0 3 3(2) 7 7(2) 7  
       1(3)  2(3)        5(3) 
                  

 
Centrados 
nos Alunos  

                  
 7(2)      2(2)  6(2)  4(2)    9(2)  11(2)

8  10 10(2) 8 8(2) 4  7  7  7 7(2) 10  12  
 1(3)      2(3)  1(3)  3(3)    1(3)  1(3) 
                  

Centrados 
na 

Dinâmica 
da Aula 

                  
 11(2)  2(2)      1(1)  7(2)    5(2)   

12  3  8 8(2) 6 6(2) 17 14(2) 8  13 13(2) 6  17 17(2)
 1(3)  1(3)      2(3)  1(3)    1(3)   
                  

 
 

Outros 

                  
         1(1)         

0 0 1 1(2) 0 0 1 1(2) 4 2(2) 0 0 1 1(1) 3 3(1) 0 0 
         1(3)         
                  

 
Total 

 
 

22 

20(2) 
2(3) 

 
 

20 

19(2) 
1(3) 

 
 

17
17(2)

 
 

17

14(2)
3(3) 

 
 

37

2(1) 
29(2)
6(3) 

 
 

15

11(2)
4(3) 

 
 

24 

1(1) 
23(2) 

 
 

26 

3(1) 
21(2) 
2(3) 

 
 

36 
 

30(2)
6(3) 

 
Quadro 58 - Síntese da análise das reflexões escritas dos três estagiários da cooperante Carla   

2001/2002 

Obs.: As colunas sobre o nível devem ler-se: 8(2) = 8 enunciados de nível 2 
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Neste quadro temos um total de 41(quarenta e um) enunciados 

centrados no professor, 66(sessenta e seis) centrados nos alunos, 90(noventa) 

na dinâmica da aula e 10(dez) nos outros, verificando-se assim ser esta a 

categoria que regista um número mais baixo logo seguida da que se refere ao 

professor. As grandes preocupações dos alunos-estagiários parecem estar na 

dinâmica da aula, a ter em conta a diferença de números. 

Quanto aos níveis, verifica-se que, no 1º momento, apenas se encontra 

um total de 5(cinco) níveis 3(três), sendo os restantes níveis 2(dois) e 1(um) 

nível 1(um); no 2º momento temos um total de 9(nove) níveis 3(três) e no 3º 

momento 10(dez) o que nos permite referir alguma evolução nos 

procedimentos reflexivos dos alunos deste grupo.  

Estes dados levam-nos a concluir que, embora o maior número de 

enunciados se refira à dinâmica da aula, não é aí que os estagiários atingem 

níveis mais profundos na reflexão, mas sim quando se referem aos seus alunos 

e a si próprios, remetendo-os a dinâmica da aula para níveis mais descritivos. 

 

No ponto seguinte apresenta-se uma síntese descritiva das opiniões dos 

estagiários e da cooperante, obtida através das diversas entrevistas realizadas. 
 

5.5.4  Opiniões sobre os processos discursivos e Metodológicos 
  

5.5.4.1  Estagiária Ana - 2001/02  

 
A Ana tem uma concepção de professor de língua estrangeira 

essencialmente pragmática e prospectiva [anexo 9] que parece manter-se ao 

longo do ano de Prática Pedagógica. 

Esta estagiária gostaria que os alunos a vissem como alguém acessível 

com quem se sentissem à-vontade para fazer perguntas, embora reconheça 

que é importante os alunos percepcionarem alguma autoridade da parte dos 

professores. A relação professor/aluno é perspectivada em termos pessoais 

para além dos profissionais [anexo 9]. Na entrevista final, a estagiária admite 

que mudou muito a sua maneira de ser professora relativamente ao início da 
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Prática Pedagógica, porque nessa altura predominava a teoria que tinha 

aprendido e que se foi materializando numa outra forma de estar na aula. 

As expectativas de aprendizagem evidenciados no início da prática 

pedagógica estão sobretudo relacionadas com o modo de lidar com alunos 

deste nível etário. No final, a estagiária confirma as muitas aprendizagens que 

fez para além disso, referindo-se à organização de um plano de aula, ao papel 

do professor, às reacções perante o imprevisto e ao prazer que sentiu em estar 

em frente dos alunos. Questionada acerca das angústias inerentes ao 

processo, a estagiária confessa na 1ª entrevista que os problemas de disciplina 

são os que mais a preocupam, a par de uma certa ansiedade resultante dos 

tempos de espera entre o momento em que planificam e aquele em que vão 

pôr em prática essa planificação. Na entrevista final volta a considerar este 

aspecto negativo, revelando manter a sua posição inicial. 

A estagiária Ana valoriza, na 1ª entrevista, a reflexão oral, opinião que 

reforça na última entrevista, considerando-a mais útil e mais interessante do 

que a escrita. 

O clima de trabalho nas reflexões orais é considerado de grande à-

vontade e empatia, sendo os tópicos de debate por vezes abrangentes, não se 

confinando aos acontecimentos da aula [anexo 9]. 

As gravações e respectiva audição, bem como as leituras dos textos, 

foram vistos por esta estagiária como ajudas para reflectir e se aperceber de 

alguns aspectos da aula, que de outro modo passariam despercebidos.  

Questionada acerca da sua evolução nos procedimentos reflexivos, a 

estagiária considera que evoluiu tanto na reflexão oral como na reflexão escrita 

[anexo 9], pois na reflexão oral passou de ouvinte a interveniente à medida que 

o processo de Prática Pedagógica foi avançando, tendo para isso contribuído o 

feedback que ia recebendo. Este processo evolutivo acaba por ter 

consequências na escrita, uma vez que as preocupações iniciais vão sendo 

substituídas por outras ou é-lhes dada uma importância diferente.  
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5.5.4.2  Estagiário Emanuel   - 2001/02  
 

O Emanuel considera, em Outubro de 2001, que um professor deve ser 

versátil para acompanhar as mudanças do ensino, ao mesmo tempo que 

intervém de modo positivo na vida dos alunos. 

Este estagiário parece ter uma concepção de professor tradicional no 

início da prática pedagógica, pois valoriza um professor de matemática que 

teve, que puxou muito, era muito severo mas foi um dos melhores professores 

que teve. 

Na entrevista final, embora continue a defender que um professor 

tradicional consegue controlar a disciplina e é, portanto, necessário, muda um 

pouco o seu discurso quando opina que o professor deve ser disponível para 

os alunos, um ajudante de aprendizagens que os orienta no sentido de eles 

adquirirem autonomia. Confessa, na entrevista final, que mudou o seu modo de 

perspectivar o papel do professor e dos alunos, relativamente ao início do 

processo, uma vez que pensava então que o professor tinha uma atitude mais 

activa e [...] a função dos alunos era estar a ouvir e o professor a falar. 

O conceito que este estagiário gostaria de passar de si como profissional 

era de alguma rigidez e exigência do professor relativamente aos alunos e 

destes em relação ao professor [anexo 9]. 

Na entrevista final põe a tónica na competência de comunicação que um 

professor de inglês deve ter, evidenciando o seu discurso algumas 

aprendizagens nesse sentido, durante o processo de prática. 

O Emanuel revela, na primeira entrevista, grandes expectativas de 

aprendizagem na Prática Pedagógica, o que confirma na entrevista final 

quando afirma que evoluiu muito e aprendeu muito como professor. Tanto a 

planificação como a reflexão são percepcionadas  como dois aspectos 

relevantes da sua aprendizagem como professor. A prática surge sempre 

valorizada relativamente à teoria dos anos anteriores, uma vez que nela 

confluem e se materializam todas as vertentes do processo de 

ensino/aprendizagem. 

O modo de enfrentar a turma é apontado na entrevista inicial como a 

principal angústia e a consciência de ser capaz no final é vista como um dos 

aspectos mais positivos. Também a planificação surge no princípio como uma 
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dificuldade a resolver a partir da superação dos erros que se cometem, 

evidenciando este estagiário um conceito de aprendizagem baseado na 

tentativa e erro. 

A reflexão é valorizada pelo estagiário Emanuel, tanto na versão escrita 

como oral. Na entrevista inicial ele admite que faziam apenas uma descrição da 

aula, aspecto que foi alterado logo que a cooperante lhes pediu que fossem 

críticos relativamente ao seu trabalho. O estagiário afirma também que na 

prática do 2º ciclo lhes foram dadas indicações de como redigir uma reflexão 

escrita, o que não tinha acontecido anteriormente na prática do 1º ciclo. 

Estes documentos escritos são percepcionados pelo Emanuel como 

úteis para estruturar o pensamento e apresentar as ideias numa sequência 

lógica. 

As sessões de trabalho oral acontecem em ambiente informal, favorável 

à emergência de dúvidas e inquietações pessoais. 
 

5.5.4.3  Estagiário Sérgio - 2001/02  
 

As concepções sobre a profissão de professor que o estagiário 

Sérgio parece ter  prendem-se com a partilha de conhecimentos entre os 

intervenientes no processo de ensino/aprendizagem, o desenvolvimento de 

capacidades dos alunos mas também a transmissão de informação do 

professor [anexo 9]. No final da Prática Pedagógica o estagiário analisa 

comparativamente o sistema de ensino em que foi aluno e aquele em que 

agora desempenha o papel de professor, reconhecendo que no passado todo o 

processo se centrava na memória, enquanto que actualmente se aprende 

contextualizando os conteúdos. 

No tempo em que foi aluno, o Sérgio admite ter tido um papel passivo, 

respondendo de forma mecânica às perguntas que lhe colocavam e agora os 

alunos estão à vontade para falar a língua estrangeira, revelando 

inclusivamente melhor domínio vocabular [anexo 9]. Este estagiário refere que 

o ensino evoluiu no sentido das perspectivas cognitivistas, revelando 

concordância com elas e com estratégias de trabalho de grupo que considera 

úteis à socialização dos alunos. 
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Sobre a sua identidade profissional considera que tem características 

favoráveis ao exercício da profissão de professor, pondo a tónica na abertura 

de espírito e fácil empatia que cria com as pessoas [anexo 9]. O estagiário 

gostaria de ser visto como alguém flexível, dinâmico e que inspirasse respeito 

aos alunos. Na entrevista final o estagiário reconhece que embora não tenha 

feito uma evolução muito acentuada, tem uma consciencialização  maior do 

que faz, sabendo interpretar os acontecimentos de modo construtivo, o que 

antes não se verificava [anexo 9]. 

Quanto à Prática Pedagógica, o Sérgio tem no início expectativas de 

aprendizagem e de evolução [anexo 9] que confirma na entrevista final, 

evolução que diz ter-se verificado tanto a nível da planificação como da 

execução e da reflexão. A este propósito, menciona que as criticas que surgem 

são construtivas o que constitui uma boa ajuda [anexo 9].  

A reflexão oral surge valorizada em relação à reflexão escrita,  embora 

o aluno considere que existe interacção entre as duas e que essa interacção é 

útil para o processo [anexo 9]. 

O clima em que decorrem os encontros de trabalho com a cooperante é 

considerado informal, espontâneo e de amizade [anexo 9]. 

As audições/gravações de aulas são percepcionadas como úteis, tanto 

para a elaboração das reflexões escritas como para o trabalho oral e as leituras 

propostas, são entendidas como um alargar de horizontes, algo enriquecedor e 

que ajuda a não cair na rotina. 

Este estagiário, que ao longo do seu discurso deixa transparecer alguma 

mágoa relativamente ao estágio do 1º ciclo, afirma na entrevista final que se 

tornou mais confiante consigo próprio, mais autónomo e que o que de mais 

positivo este processo teve foi a sua própria evolução.      

  

5.5.4.4  Entrevista Inicial à Cooperante Carla - Outubro 2000 
 

A cooperante Carla refere que aceitou ser cooperante pela primeira vez 

porque lhe pareceu interessante fazer a formação de outros professores e, 

para além disso, o facto de estar na prática pedagógica também podia 

contribuir para a  sua própria formação e reciclagem necessária [anexo 10]. 
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Enquanto explicita estes motivos de aceitação da Prática Pedagógica, 

clarifica que não tendo sido o seu próprio processo de formação exactamente 

aquilo que gostava que tivesse sido poderia com esta possibilidade aprofundar 

os seus conhecimentos no sentido de um autêntico desenvolvimento 
profissional. A este propósito adianta ainda que tudo decorreu conforme as 

suas expectativas e que por isso mesmo não está arrependida. 

As sessões de reflexão oral são organizadas por esta professora dando 

primeiro a palavra aos estagiários e falando no fim, embora nem sempre 

aconteçam desta maneira. A professora considera que lhe faz falta ler as 

reflexões escritas antes do encontro com as estagiárias para depois poder 

orientar de acordo com aquilo que elas escreveram e para ver exactamente até 

que ponto é que elas conseguem chegar [anexo 10]. 

Quando questionada acerca do período de observação inicial, opina que 

esse período de observação para ser mais proveitoso devia ser acompanhado 

da realização de um trabalho em que houvesse um objectivo mais definido ou 

eles terem uma grelha qualquer que tivessem que preencher. Segundo a 

opinião desta cooperante se eles não tiverem uma observação mais orientada 

eles correm muito o risco de tentarem imitar o professor e tomar o professor 

como modelo, o que não está de acordo com o seu modo de ver e fazer 

formação. Sobre este tema acrescenta que devia haver pequenos períodos de 

observação ... desde o início do curso [anexo 10]. 

Acerca do questionamento nas aulas defende que surgem mais 

perguntas quando há maior afectividade com os professores e estagiários, 

apontando também a necessidade de deixar espaço de manobra para que as 

perguntas aconteçam. Em sua opinião, nas aulas dos estagiários não surgem 

tantas perguntas dos alunos, por um lado, porque não há tempo suficiente para 

se criarem laços de afectividade, por outro, porque também os próprios 

estagiários não dão espaço de manobra, uma vez que encaram o cumprimento 

da planificação de modo muito rígido. Segundo as suas palavras com os 

estagiários [...] o espaço perde-se [anexo 10]. 

A professora considera por isso que as aulas têm que ser mais flexíveis. 

A cooperante Carla vê-se a si própria como alguém que está sempre a fazer 

perguntas que os conduzam onde ela própria pretende, não dando muitas 

hipóteses de respostas abertas. Confessa que ainda não conseguiu atingir o 
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ponto [...] de ser menos interventora na aula [...] menos protagonista e deixá-

los serem mais protagonistas [anexo 10]. 

Quanto às sessões de trabalho com os estagiários afirma que tenta levar 

as coisas sempre através das perguntas ... do questionar aquilo que eles dizem 

[anexo 10]. 

Reforça a ideia expressa anteriormente de que quanto maior for a 

ligação e a proximidade mais proveitoso é esse tipo de situações de 

questionamento [anexo 10]. 

Sobre o seu estilo de supervisão afirma que gostaria de ser mais 

colaborativa, mas por feitio é uma pessoa directiva e isso reflecte-se no 

trabalho. Como faz um esforço no sentido de deixar campo aberto [...] para não 

dirigir tudo termina rotulando-se como uma supervisora semi-directiva. 

 
5.5.4.5  Entrevista Final à Cooperante Carla - Junho 2002 

 

A professora Carla considera que há duas vertentes da formação que 

[...] são igualmente importantes, por um lado a parte mais técnica do ensino [...] 

e outra parte que é a parte mais humana [anexo 10] sua concepção de 
formação,  para além disto passa por vê-los crescer sozinhos ... experimentar, 

mas com uma experiência orientada; revela ainda que se preocupa em fazer-

lhes ver que tudo aquilo que eles aprenderam se aplica àquilo que estão [...] a 

fazer [anexo 10] 

A cooperante define-se como uma profissional mais humanista do que 

técnica, acreditando que o percurso individual tem influência no seu modo de 

ser formadora. A este propósito menciona que tenta ser o oposto daquilo que a 

marcou negativamente enquanto aluna. 

Quanto à observação de aulas que os estagiários fazem no início do 

processo de prática pedagógica, equaciona-a em termos positivos por um lado 

mas por outro tem alguns contras ... especialmente na época em que é feita 

por estar imediatamente antes do inicio da prestação deles e poder por isso 

mesmo causar algumas inibições [anexo 10]. Recorda o início da formação 

inicial em que existia uma fase de observação no 3º ano do curso e acha que 

nesse tempo era capaz de ser mais proveitosa. Como formadora entende que 
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a observação é importante, mas confessa-se uma péssima observadora porque 

se envolve excessivamente na aula. A importância que atribui à observação 

prende-se com o facto de ela ser fundamental para organizar a reflexão oral. A 

professora admite que no ano de 2001/02 centrou muito mais as reflexões no 

desenvolvimento de outras capacidades como a formação pessoal deles, do 

que propriamente nas aulas e gostou de fazer essas reflexões. Não tendo 

deixado de abordar o que considera coisas técnicas, preocupa-se, no entanto, 

com outras questões [anexo 10]. 

A reflexão escrita é por ela considerada um hábito salutar mas afirma 

que é mais fácil pô-los a reflectir oralmente talvez porque ela própria reconheça 

que tem mais facilidade a falar [anexo 10]. 

A Carla pensa que a reflexão oral é menos redutora que a escrita porque 

se pode puxar mais pelos estagiários [anexo 10], acontecendo que muitas 

vezes as dificuldades que eles sentem na expressão escrita leva a que essas 

dificuldades sejam um impedimento para aderirem a esse procedimento da 

prática pedagógica. Há várias hipóteses de ajudar os formandos nessa 

situação, desde que eles queiram ser ajudados. A leitura das suas reflexões 

escritas com anotações à margem, chamando a atenção para determinados 

pontos é um dos mecanismos de ajuda enunciados por esta professora. A par 

deste procedimento, o levantar questões a que eles terão que ” responder ... 

pensar nelas e responder por escrito,  poderá ser um outro modo de os ajudar. 

A Carla confessa que apesar de considerar muito importante para o 

desenvolvimento deles e para a formação que tenham o hábito de reflectir [...] e 

tomar umas notazinhas talvez não dê assim tanta importância à reflexão 

escrita, uma vez que aquela que lhe atribui é por o sistema lho exigir. 

 Sobre a audição das aulas gravadas a cooperante pensa que eles 

adoraram ouvir embora o sentimento por vezes fosse terrivelmente negativo 

[anexo 10]. Ela própria considera este processo extremamente útil para eles 

terem uma consciência mais nítida daquilo que fazem. Para além de se 

aperceberem dos erros de língua que davam nas aulas, os estagiários 

conseguiam percepcionar a movimentação na sala de aula e a distribuição das 

solicitações aos alunos [anexo 10]. 

Também a leitura de textos é considerada uma ajuda para reflectir, 

contudo a cooperante Carla pensa que não terá utilizado a melhor estratégia. 
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Segundo a sua opinião, a frequência com que eram lidos devia ser semanal e 

com um debate à volta de cada texto, antes de ele ser aplicado na reflexão 

escrita. A professora verificou que era difícil para os estagiários integrarem nas 

suas reflexões sem uma preparação prévia. 

Uma outra experiência que fez em termos de reflexão oral foi pô-los a 

liderar algumas sessões, tendo concluído que não foi nada de interessante por 

se terem posto um bocado no papel de professor questionador [anexo 10]. A 

cooperante admite que esta atitude poderia traduzir um certo mimetismo da 

sua forma de estar, devendo por isso ser um indicador para si própria 

Devido à participação no projecto, a cooperante Carla pensa que este 

ano deu uma relevância à reflexão muitíssimo maior do que dava em anos 

anteriores, tornou o âmbito dos debates mais abrangente incluindo neles 

aspectos do sistema educativo e ainda uma maior ênfase na formação pessoal 

dos estagiários. A sua participação neste trabalho levou-a também a provocar 

comportamentos mais reflexivos nos alunos do 2º ciclo, à semelhança do que 

fazia com os estagiários. Como a própria refere este hábito de fazer reflectir os 

estagiários também ajuda a fazer reflectir os alunos e isso [...] tem acontecido 

[anexo 10]. 

O facto de estes trabalhos de investigação obrigarem a pensar em 

coisas nas quais não se tinha pensado antes e a que de repente começa a dar 

mais atenção e acha que são importantes [anexo 10] origina alterações na 

prática pedagógica. No que concerne a prática de questionamento, a Carla 

afirma que vai alterar [...] não tem dúvida nenhuma, embora tenha consciência 

de que é um processo lento [anexo 10]. 

Como sugestões  de alteração da formação dos estagiários considera 

que os professores da prática pedagógica deviam de vez em quando 

obrigatoriamente passar um ano na escola [do 2º ciclo]. Um maior 

envolvimento dos estagiários na vida das escolas com vista a uma melhor 

socialização dos mesmos é outra das sugestões apontadas, bem como maior 

respeito por tudo o que se refere à prática pedagógica a começar pelo respeito 

aos próprios estagiários. 
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A convergência de opiniões acerca da reflexão que os estagiários da 

cooperante Carla deixam transparecer nas entrevistas, encontra-se resumida 

no Quadro 59:  
 

            Estagiários e Cooperante
 
Indicadores 

Estagiário  
Sérgio 

Estagiário 
Emanuel 

Estagiário 
Ana 

Cooperante 
Carla 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
 
Aceitação de  
Mecanismos de Ajuda 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

 
Valorização da Reflexão 

 
x 
 

  
x 

  
x 

  
x 

 

Sobrevalorização da 
Reflexão oral 
 

 
x 

  
x*  

  
x 

  
x 

 

 
Evolução na Reflexão 
 

 
x 

  
x 

  
x 

   
 

 

Quadro 59 - Síntese de regularidades sobre a reflexão encontradas nas entrevistas aos 

estagiários e à cooperante Carla 

* O estagiário Emanuel apenas sobrevaloriza a reflexão oral na entrevista inicial. 

 

Como se vê, existe uma quase total coincidência de opiniões entre 

estagiários e cooperante, no que respeita à categoria reflexão e respectivos 

indicadores. 

Com efeito, todos os membros do grupo respondem afirmativamente, 

com excepção do estagiário Emanuel, relativamente à valorização da reflexão 

oral que na primeira entrevista a sobrevaloriza quando a compara com a 

escrita, mas na entrevista final coloca os dois tipos de reflexão em igualdade 

de circunstâncias. 

Quanto à evolução, os estagiários consideram que evoluíram, mas da 

cooperante não obtivemos nenhuma afirmação suficientemente precisa sobre 

esse indicador.  
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5.5.5  Perfil da Cooperante Carla 

 
5.5.5.1  A formadora e o “eu” em desenvolvimento 

 

A Carla foi formadora durante oito anos. É licenciada em Filologia 

Germânica pela Universidade de Lisboa e fez a formação profissional através 

da Universidade Aberta. 

Quando na primeira entrevista foi questionada acerca dos motivos que a 

levaram a aceitar ser formadora, referiu que era para ela uma experiência com 

duas valências, a de ajudar a formar fazendo em simultâneo  formação 

contínua, uma vez que, a sua própria formação a deixara ficar insatisfeita. 

A professora tem uma concepção de formação com duas vertentes, uma 

teórica e outra humana. Mantém, ao longo da sua participação neste estudo a 

mesma opinião, reforçando no final a importância da componente humana 

[entrevista Junho 2002]. Considera-se, por isso mesmo, uma profissional 

humanista com características de personalidade directiva, mas que tenta 

controlar no trabalho de supervisão. Admite assim que, como supervisora, é 

semi-directiva devido à consciencialização  desses factores [entrevista Junho 

2002]. 

Parece conhecer algumas das suas limitações e não ter receio de se 

confrontar com elas, pois confessa ser uma péssima observadora [entrevista 

Junho/02] e quando confrontada com o seu discurso nas sessões de trabalho 

com os estagiários [anexo  15] admitiu que sobrepõe muitas vezes as 

perguntas, acabando por terminar com uma pergunta negativa, o que não lhe 

agrada. Reconhece que detém o poder discursivo, uma vez que é ela que inicia 

os tópicos e faz perguntas, remetendo os estagiários  ao papel de 

respondentes.  

A professora considera que a frequência da acção “A supervisão 

Colaborativa” lhe permitiu alargar conhecimentos e trocar ideias [anexo 14 - 

Avaliação da Acção - A Supervisão Colaborativa] que reverteram 

necessariamente em benefício dos seus formandos. 

Contudo, a propósito das alterações no seu discurso em função dos 

problemas identificados e da formação realizada, refere que é um trabalho 
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lento que, certamente, irá no futuro permitir-lhe um melhor desenvolvimento 

profissional. 

A participação neste projecto levou-a a atribuir maior relevância à 

reflexão e alargar o âmbito dos debates, não se centrando apenas nas 

questões da sala de aula. Para além disso, e em paralelo com o que se passou 

relativamente aos estagiários, a professora procurou provocar nos alunos do 2º 

ciclo comportamentos mais reflexivos [entrevista Junho 2002]. 

 

5.5.5.2  A formadora e “os outros” (estagiários) em desenvolvimento  

 

Segundo esta professora-cooperante, os estagiários não fazem 

perguntas [reunião de 30 Abril/02]. 

Relativamente à observação de aulas feita por eles, a cooperante tem 

uma opinião critica, considerando que há falta de orientação para que eles 

possam saber exactamente o quê e como vão observar. Parece-lhe, pois, que 

acaba por ser um período pouco eficaz, devendo a observação ocorrer ao 

longo do curso [entrevista Out. 00]. 

Em Junho de 2002 mantém uma posição idêntica, considerando ainda 

que tal como está estruturado esse período pode causar problemas de auto-

estima aos estagiários, por se sentirem incapazes de ter desempenhos 

equivalentes às dos cooperantes. 

Acerca das gravações/audições de aulas, a cooperante pensa que os 

estagiários gostaram de se ouvir e que foi extremamente útil para eles, embora, 

por vezes, ficassem com um sentimento negativo devido ao confronto com os 

erros que cometiam [entrevista Junho 2002]. 

O clima de trabalho é considerado pelos estagiários de 2001/02 de 

grande à-vontade, de empatia, de informalidade e favorável à colocação de 

dúvidas e mesmo inquietações pessoais [entrevistas aos estagiários]. 
 

 5.5.5.3  A formadora, a reflexão e o questionamento 

 

As sessões de reflexão oral são orientadas por esta formadora de 

acordo com a sua opinião [entrevista Out. 2000] e a gravação vídeo [Dez./00], 
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dando primeiro a palavra aos estagiários e falando ela depois, embora admita 

que, por vezes, não acontece com esta sequência. 

A reflexão oral é valorizada por esta formadora, quando comparada com 

a escrita, por considerar esta última redutora, enquanto que nas sessões de 

trabalho oral pode ir questionando os estagiários e fazer evoluir a profundidade 

da reflexão. Apesar disso, entende que as reflexões escritas são um hábito 

salutar [entrevista Junho/02]. 

O questionamento, tanto dos estagiários como dos alunos do 2º ciclo, é 

percepcionado por ela com uma relação intrínseca com a afectividade entre 

interlocutores [entrevista Junho 2002] e com o espaço que é deixado para as 

respostas, tornando-se importante haver maior flexibilidade nas aulas, para que 

tal aconteça. Com efeito, a Carla considera que um clima de à vontade entre 

professores e alunos, tanto na situação de aula como na de supervisão, faz 

emergir mais questões, uma vez que, factores de personalidade como a 

inibição e a timidez são ultrapassados pela relação afectiva envolvente. 

A cooperante tem a percepção que faz muitas perguntas, tanto nas 

aulas como nas sessões de trabalho, o que podemos confirmar nesta situação 

específica. 

As gravações/audições de aulas são um auxiliar útil da reflexão, bem 

como as leituras de textos, embora neste caso admita que não terá utilizado a 

melhor estratégia para as tornar eficazes. 
 

5.5.5.4  O nosso olhar sobre o contexto 

 
As reuniões de trabalho desta cooperante são estruturadas a partir da 

distribuição da palavra feita por ela própria aos estagiários, mantendo-se essa 

organização ao longo dos dois anos de participação no projecto, exceptuando 

as duas sessões em que os estagiários foram responsabilizados pela liderança. 

No entanto, mesmo nessas sessões, existe um elevado número de 

intervenções e perguntas da professora, quando comparado com o dos alunos 

[quadros de análise das interacções]. 

Apesar de a organização das reuniões se manter, emergem algumas 

diferenças quanto ao seu conteúdo. Os estagiários, que na primeira gravação 

[Dez. 00] não formularam nenhuma questão, passam a fazê-lo nas sessões do 
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ano seguinte, podendo essa circunstância estar relacionada com 

caracterísiticas dos próprios estagiários ou com o facto de a cooperante passar 

a motivá-los para as formularem. 

No estudo piloto não é feita qualquer referência às reflexões escritas dos 

estagiários, o que acontece nalgumas das gravações seguintes. Por vezes 

essas referências são feitas pelos próprios estagiários, noutras pela cooperante 

[extractos das reuniões]. Não se trata, no entanto, de um procedimento 

sistemático, o que corrobora a informação que a cooperante faculta nas 

entrevistas acerca de uma maior valorização atribuída à reflexão oral, quando 

equacionada em termos comparativos com a escrita. 

A predisposição para aprender, que a cooperante manifestou logo na 

entrevista de Outubro de 2000, parece manter-se ao longo do processo, uma 

vez que, frequentemente, se inclui nos problemas dos estagiários através da 

utilização da primeira pessoa do plural. 

O confronto com as suas próprias falhas revela maturidade profissional, 

para além de um conhecimento pessoal. O sentido crítico acerca do processo 

de prática pedagógica, que a leva a referir outros modos de fazer a observação 

e mesmo a utilização de alguns procedimentos reflexivos, é também um 

indicador, não só da maturidade profissional como de desenvolvimento da 

competência reflexiva. A este propósito, a professora refere na entrevista final 

que a participação nestes projectos de investigação ajuda a pensar sobre 

assuntos nos quais não se pensaria. 

Assumindo-se como uma professora-supervisora mais humanista que 

técnica, parece, no entanto, não transparecer essa característica nos tópicos 

chamados à reflexão, que são maioritariamente relacionados com os aspectos 

técnicos da sala de aula. Não surgem como  predominantes preocupações de 

ordem sócio-económica, por exemplo. Contudo, a relação de empatia 

estabelecida com os estagiários parece estar de acordo com esse 

posicionamento e com a importância que atribui à afectividade no 

questionamento, tanto dos alunos do 2º ciclo como dos estagiários. Apesar 

desta importância, os desempenhos discursivas apontam para a atribuição do 

poder à professora. Considerando-se uma supervisora semi-directiva, porque 

procura controlar os seus ímpetos de directividade, a Carla oscila, de facto, 
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entre essas duas categorias, como revela a análise da presença de modalidade 

no seu discurso [quadro análise da modalidade]. 

A motivação dos estagiários para se aperfeiçoarem e desenvolverem, é 

um dos aspectos que a professora cooperante não descura [extractos das 

reuniões],  mostrando-se compreensiva  com as falhas deles. 

Quanto à evolução destes estagiários nas narrativas escritas, em 

2001/02 o Emanuel e o Sérgio manifestaram alguns indícios de evolução 

traduzidas no número de enunciados de nível três [quadros de análise das 

reflexões escritas]. No entanto, essa evolução parece não se dever à 

interferência das leituras propostas pela supervisora cooperante. 

Neste grupo apenas o Emanuel parece valorizar a reflexão escrita, 

quando questionado na entrevista, o que está de acordo com os indícios de 

evolução registados. A Ana valoriza a reflexão oral quando a compara com a 

escrita, o que também se encontra em consonância com os resultados obtidos. 

O caso do Sérgio apresenta-nos algumas contradições, uma vez que, não 

valorizando o texto escrito, consegue, no entanto, manifestar alguma melhoria. 

Nas sessões orais, os três estagiários desta cooperante conseguiram 

aumentar o número de perguntas entre a 1ª fase e as duas seguintes, bem 

como atingir o nível de Interpretação, mas apenas no final do ano lectivo, 3ª 

fase de recolha de dados. 

O facto de a professora cooperante valorizar mais a reflexão oral pode 

ter contribuído para que acontecesse o mesmo com dois dos estagiários, 

sendo o formador visto normalmente como um modelo a seguir, quer isso 

aconteça de forma consciente ou inconsciente. 

No que se refere às categorias de perguntas nas aulas dos estagiários 

desta cooperante, parece não se verificar alteração de níveis com o 

desenvolvimento do processo de prática pedagógica [quadro síntese de 

perguntas dos estagiários]. 

Em síntese, os efeitos da formação recebida pela cooperante nos seus 

estagiários poderão ter-se projectado nos procedimentos reflexivos: 

 orais dos três elementos do grupo 

 escritos em dois dos três elementos 

 em nenhum deles na situação de aula 
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Quanto à cooperante, a introdução de conteúdos diferentes dos 

habituais nas sessões de trabalho, propiciada pelos textos lidos ou apenas pelo 

alerta que a sua participação neste estudo constituiu, permite-nos inferir que se 

registou alguma alteração nos seus comportamentos de formadora, embora 

não de forma sistemática e regular. 

Para uma caracterização mais exacta do seu perfil discursivo, 

apresenta-se a análise da presença de modalidade no discurso proferido pela 

Carla, em 22/01/02, e que nos parece paradigmático dos que foram 

acontecendo entre ela e os estagiários, ao longo do ano (quadro 60). 
 

Modalidade Intervenções da Cooperante Carla (exemplos) 
 

Epistémica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – “se calhar vamos começar pelos alunos, hoje, está bem?” 

2 – “relativamente aos ritmos dos alunos? acha que respeita mais, 

respeita menos, como é que é?” 

3 – “exactamente, linguagem não verbal” 

4 – “não é propriamente gesticulação” 

5 – “ouviu? concorda com aquilo que eles disseram, basicamente?” 

6 – “completamente inesperado” 

7 – “está demasiado preocupado com, o captar-lhes a atenção numa 

aula em que basicamente você utilizou uma estratégia que era 

fornecer-lhes exercícios para fazer, com auto-correcção” 

8 – “será que era preciso mesmo isso? não podíamos ir por outro 

caminho?” 

9 – “... uma preocupação que vocês todos manifestaram, no fim de 

contas parece que se põe a todos da mesma maneira e a ele de uma 

forma extremamente permanente” 

10 – “o objectivo era que os alunos trabalhassem autonomamente” 

11 – “o mais autonomamente possível” 

12 – “se calhar estamos a, a a baralhar um bocadinho” 

13 – “ou vamos entrar se calhar por uma questão que eu gostava 

mais, que era, o papel do professor” 

14 – “ então se calhar é mais produtivo” 

15 – “ é que efectivamente tinha que gravar as instruções” 

16 – “pois podia ter feito isso” 

17 – “exactamente, aliás eles próprios costumam pôr o dedo no ar” 

18 – “se calhar a organização da turma, em pares, é capaz de também 

não ter sido a estratégia ideal, se calhar se nós pensássemos em 
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organizar em grupos” 

19 – “é muito mais produtivo, se for aluno/aluno do que se for 

propriamente professor/aluno” 

20 – “exactamente, é verdade, é verdade” 

21 – “podem não saber as moradas deles todos mas isso, mais ou 

menos sabem, portanto se calhar há que pensar agora numa situação”

22 – “exactamente que eles primeiro tivessem que elaborar em grupo 

eventualmente, porque se calhar em grupo é mais interessante (...) e 

se calhar em grupo é capaz de ser muito mais produtivo ...” 

23 – “não necessariamente” 

24 – “vocês lembram-se daquilo que leram relativamente aos novos 

programas de inglês? ... ... ... devem ter dado qualquer coisa lá na 

escola, não deram? (...) sabem que estes programas são 

relativamente novos ...” 

25 – “o desenvolvimento das capacidades de autonomia são 

extremamente importantes ...” 

26 – “é preferível que eles trabalhem mais autonomamente ...” 

27 – “é um orientador das aprendizagens, exactamente e é para  aí 

que nós pretendemos caminhar” 

28 – “o dicionário funciona lindamente” 

29 – “eu normalmente o inglês – inglês começo a usar mais no 8º, 9 

ano (...) se calhar é bom, eles terem o dicionário para irem ... 

aprendendo a procurar no dicionário” 

30 – “porque o professor não sabe tudo, dificilmente consegue ser o tal 

magister dixit” 

31 – “está ali mais para orientar do que propriamente para lhe dar as 

respostas todas” 

32 – “hoje em dia tem programas informáticos para fazer a sua 

contabilidade, é totalmente diferente” 

33 – “hoje em dia pode ir à Internet” 

34 – “ ... prover-nos com os meios, para nós procurarmos, aquilo que 

necessitávamos, basicamente ... os conhecimentos era mais isso que 

qualquer outra coisa” 

35 – “poderíamos fazer bloco e meio, por exemplo, de revisões?” 

36 – “mas será que realmente foi insuficiente o tempo de revisões ou 

não foi?” 

37 – “se eles observassem atentamente, eles acertavam qual era a 

resposta correcta (...) porque dava perfeitamente para ver o que é que 

era negativo e o que é que era plural ou singular” 

38 – “de forma que resolviam perfeitamente o exercício” 
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39 – que o tipo sabia perfeitamente que a despedida era see you soon 

portanto não teve dificuldade nenhuma” 

40 – “havia um grande número de alunos que tinha aquilo 

completamente memorizado” 

Deôntica 41 – “porque eles tinham que fazer os exercícios” 

42 – “mas temos que experimentar uma situação destas” 

43 – “temos que arranjar um processo de fornecer informação a uns, 

fornecer a, as lacunas de informação a outros” 

44 – “há que pensar agora numa situação qualquer em que eles 

tenham que preparar, por exemplo uma entrevista” 

45 – “tem que ser muito mais, centrado er ... no aluno, do que 

propriamente centrado na transmissão de conhecimentos...” 

46 – “eles também são informados quando compram os livros, de que 

devem comprar determinado dicionário” 

47 – “mas também tem que ser capaz, tem que ser capaz de dizer ao 

aluno “eu não sei mas vou informar-me”” 

48 – “mas até aí, também tem de ser capaz de seleccionar” 

49 – “... e tenha que procurar outro emprego” 

50 – “temos que fazer os planos com mais, com mais antecedência” 

51 – “porque entretanto já devia ter sido o teste” 

52 – “às vezes vão surgir situações em que vocês vão ter que fazer 

isso” 

53 – “tem que haver é flexibilidade” 

54 – “tenho que lhe mandar um e-mail” 

55 – “eu tenho que saber, tens que me dar aí o e-mail” 

 

 
Quadro 60 - Presença de modalidade no discurso da Carla 

 

Os exemplos de modalidade presentes no discurso da cooperante 

permitem-nos verificar que a modalidade epistémica é mais frequente que a 

deôntica. Com efeito, na mesma sessão de trabalho contabilizamos 40 

(quarenta) situações da primeira e apenas 15 (quinze) da segunda. 

A modalidade epistémica é expressa tanto através de advérbios como 

de verbos, embora seja predominantemente adverbial. Apenas os exemplos 8, 

21, 24, 33 e 35 utilizam os verbos poder e dever na acepção de possibilidade 

ou levantamento de hipóteses, como no enunciado 8 – não podíamos ir por 

outro caminho? e 24 ... devem ter dado qualquer coisa lá na escola. O verbo 
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dever exprime noutros casos obrigação, como nos exemplos 46 - eles também 

são informados quando compram os livros, de que devem comprar 

determinado dicionário e 51 - porque entretanto já devia ter sido o teste, 

tratando-se aqui de modalidade deôntica. 

Alguns dos advérbios utilizados por esta professora remetem-nos para 

um grau de segurança e certeza acerca dos sentidos enunciados. Estão neste 

caso os exemplos 3 - exactamente, linguagem não verbal, 6 - completamente 

inesperado, 9 - ... de uma forma extremamente permanente, 15 - é que ele 

efectivamente tinha que gravar as instruções e outros, não acontecendo no 

entanto o mesmo nos exemplos 1, 12, 13, 14, 18, 29 em que o levantamento 

de hipóteses parece estar presente. Nestas situações a cooperante revela uma 

atitude mais democrática, quase sempre marcada pela opção da 1ª pessoa do 

plural e por vezes, como no exemplo 1, a precisar da Confirmação do 

interlocutor  (1 – “se calhar vamos começar pelos alunos, hoje, está bem?). 

Encontramos ainda exemplos de modalidade apreciativa, como no 

enunciado 28 - o dicionário funciona lindamente. 

Nalguns casos, a professora cooperante recorre a advérbios de 

orientação muito concreta (10 – o objectivo era que os alunos trabalhassem 

autonomamente , 29 – eu normalmente o inglês - inglês começo a usar mais no 

8º, 9º ano (...)). Noutras situações as escolhas semânticas são de índole mais 

abstracta, como o caso 22 – ... e em grupo eventualmente, porque se calhar 

em grupo é mais interessante. 

A modalidade deôntica é nesta reunião de trabalho expressa através do 

verbo ter que, em todos os exemplos recolhidos, excepto em dois, em que se 

utiliza o dever. 

A obrigação, quando dirigida aos estagiários, inclui frequentemente a 

própria professora o que se pode constatar nos exemplos 42 - mas temos que 

experimentar uma situação destas, 50 - temos que fazer os planos com mais 

antecedência …, 43 - temos que arranjar um processo de fornecer informação 

a uns, fornecer a, as lacunas de informação a outros. 

Por vezes, um discurso mais impositivo na estrutura de superfície, 

parece evidenciar contradições a um nível mais profundo; encontra-se nesta 

situação o enunciado 53 - tem que haver é flexibilidade, em que o sentido de 

flexibilidade parece contrariar a opção verbal que é feita. 
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Dos quinze enunciados incluídos na modalidade deôntica, dois referem-

se aos alunos do 2º ciclo e às obrigações que têm na sala de aula. São eles o 

n.º 41 - porque eles tinham que fazer os exercícios e 46 - eles também são 

informados, quando compram os livros, de que devem comprar determinado 

dicionário. 

Os tópicos de discussão presentes no discurso decorrem da análise que 

se faz de uma aula observada pelo grupo de estágio a um dos elementos, 

estando por isso maioritariamente centrados na gestão da classe. No entanto, 

no enunciado 24 e até ao 27, a cooperante introduz um outro tópico na 

discussão, o programa da disciplina de inglês, que contempla o problema da 

autonomia dos alunos, trazido a debate pela índole das estratégias utilizadas 

na aula. 

Percorrendo as intervenções desta cooperante no que se refere à 

modalidade, parece-nos poder inferir que se trata de um discurso assertivo, 

que de vez em quando assume características de abertura ao interlocutor. 

No conjunto destes enunciados encontram-se cinco perguntas dirigidas 

aos estagiários, sendo todas marcadas por advérbios. 

A presença adverbial diversificada é, com efeito, uma característica 

reveladora do discurso desta professora. 

 

5.6 SÍNTESE GLOBAL 
 

Fazendo uma síntese global dos resultados acerca das professoras, 

começar-se-á pela apresentação dos aspectos comuns às quatro. 

Considerando estruturante a interacção estabelecida entre elas e os 

estagiários nas  sessões de trabalho, dela constam alguns parâmetros da 

análise feita através dos vários instrumentos e que se podem sistematizar da 

seguinte forma:  

- número e nível de perguntas de cooperantes e estagiários nas sessões 

da reflexão oral; 

- referência/valorização das reflexões escritas pelos estagiários; 

- nível de reflexão atingido nesses textos; 

- utilização de materiais supervisivos inovadores. 
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No ano de 2000/01, ano em que decorreu o estudo piloto, não se regista 

coincidência de situações nas quatro cooperantes, uma vez que a Anabela 

apresenta resultados diferentes das outras, evidenciando já nessa altura 

valorizar os textos dos estagiários. 

No ano de 2001/02, verifica-se que as sessões de trabalho são 

organizadas em interacção, de acordo com o modelo de Bellack (1966) 

solicitação, resposta, reacção. As perguntas dos estagiários começam a surgir 

neste ano e os seus textos escritos são valorizados pelas cooperantes. 

Proporcionam-se leituras e discutem-se os tópicos inerentes. 

No ano de 2002/03, as reflexões escritas são progressivamente mais 

valorizadas, com a introdução da Grelha de Análise da Reflexão (GARE). As 

cooperantes aceitam a avaliação feita pelos respectivos estagiários, 

confrontando-se com a sua actividade de supervisão, tanto ao nível dos 

discursos como das práticas. Comparámos ainda um conjunto de questões de 

interpretação das quatro cooperantes e verificámos que todas elas têm 

tendência para utilizar as mesmas marcas linguísticas nesta categoria de 

perguntas (Será que? Com é que? Qual é?), sendo predominante na 

cooperante Beatriz o uso de será que?. Seguem-se alguns exemplos:  

 Será exactamente uma questão de ser mais séria? Acha que é 

isso que está em causa? 

 Será que a escola será capaz, é capaz de interferir nesse meio 

exterior ao aluno, desfavorável à escola mas que a escola poderá 

fazer com que … modificar digamos assim ou trazer alguma 

apetência ao aluno que está no meio exterior que é desfavorável 

à escola? 

 Porque é que acha que nem sempre é fácil? Quais são as 

barreiras? 

 Será esse o caminho melhor nos dias que correm? 

 Qual é o impacto que isso poderá vir a ter no desenvolvimento de 

speaking? 

 Qual há-de ser a atitude do professor para gerir o problema? 

 Como é que se poderá lidar com essa situação?  

 Será que era preciso mesmo isso? Será que não há outros 

caminhos? 
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 Se voltássemos atrás agora e pudéssemos fazer isto tudo outra 

vez (…) alterava alguma coisa? 

 Até que ponto é que a escola vos ensinou a ser comunicadores 

em inglês?  

 Será que temos feito a repetição suficiente (…) para eles 

automatizarem e repetirem o som correcto? 

 Então como é que fazia se fosse agora? 

 Como é que será mais útil? 

 Será que eles alguma vez estiveram muito bem treinados?  

No que diz respeito às diferenças entre as quatro, constata-se que, logo 

na fase de diagnóstico (2000/01), a cooperante Anabela se distingue das três 

restantes por organizar as sessões em interacção permanente com os 

estagiários, enquanto que as cooperantes Beatriz, Carla e Dora começavam 

por atribuir a palavra ao estagiário cujas aulas estavam em análise, seguindo-

se os que tinham estado com estatuto de observadores, para, finalmente, as 

formadoras emitirem as suas opiniões, numa síntese de fechamento dos 

diálogos. A cooperante Beatriz destacava-se por proferir nessa altura longos 

monólogos. 

Uma outra diferença evidente diz respeito à valorização dos textos 

elaborados pelos estagiários que, no caso da Anabela, acontece desde o início 

e nos restantes casos não é visível em 2000/01. Esta valorização das reflexões 

escritas vem a acontecer no ano de 2001/02 com as cooperantes Beatriz, Carla 

e Dora. Também o  nível das perguntas formuladas pelas cooperantes é um 

dos aspectos que as distingue. No caso da Anabela e da Dora, as perguntas 

atingem o nível de Avaliação, embora em número muito reduzido (n=7+13), 

enquanto que as da Beatriz e da Carla não passam do nível de Interpretação.  

A organização de sessões lideradas pelos estagiários acontece no caso 

da Anabela e da Carla e não se verifica nem com a Beatriz nem com a Dora. 

Contudo, com esta última, os estagiários iniciaram a maior parte das sessões a 

partir de 2001 e conseguiram mesmo formular um reduzido número de 

perguntas de Avaliação. 

Apresenta-se a seguir o Quadro 61 em que é visível a evolução de cada 

uma das cooperantes, relativamente aos aspectos que temos vindo a 

sistematizar. 
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    Coop.   
Data 

Anabela Beatriz Carla Dora 

2000/01 

- A Coop. organiza as 
sessões em interacção 
com os estags., 
distribuindo ela a 
palavra. 
- Faz referência aos 
textos escritos dos 
estags.. 
- Os estags. formulam 
2 perguntas de nível 1. 
- A coop. formula 
perguntas de nível 3 
- Os estags. atingem 
nível Interpretação 
reflexões escritas. 

- A Coop. distribui 
sempre a palavra nas 
sessões orais e 
desenvolve longos 
monólogos. 
- os estags. não 
formulam perguntas. 
- Não há referências aos 
textos escritos dos 
estags.. 
- Os estags. atingem o 
nível de interpretação em 
alguns enunciados 
centrados no professor. 

- A Coop. distribui a 
palavra aos estags.. 
- Os estags. não 
formulam questões. 
- Não há referências 
aos textos escritos 
pelos estags.. 
- Os estags. atingem o 
nível de descrição nos 
textos que escrevem. 
 

- A Coop. distribui a 
palavra aos estags.. 
- Os estags. não 
formulam questões. 
- A Coop. formula uma 
pertgunta de nível 
interpretativo. 
- Não são valorizados 
os textos escritos 
pelos estags.. 

2001/02 

- As sessões de 
reflexão oral são 
interactivas. 
- Os estagiários 
aumentam o nº de 
perguntas e atingem o 
nível 3. 
- As reflexões escritas 
continuam a ser 
valorizadas. 
- Os textos escritos 
dos estags. atingem o 
nível 3. 
- Duas sessões orais 
são lideradas por 
estags.. 

- A interacção nas 
sessões de reflexão 
modifica-se: a Coop. 
abandona os longos 
monólogos. 
- Os estags. formulam 
algumas questões. 
- Tanto a Coop. como os 
estags. formulam 
perguntas de 
interpretação. 
- Os textos escritos dos 
estags. são valorizados 
pela Coop. 
- Fazem-se leituras e 
discutem-se  os temas. 
- A Coop. formula 
perguntas de 
interpretação. 
- Os estags. atingem o 
nível de interpretação em 
todos os tipos de 
enunciados. 

- A coop. introduz 
novos tópicos de 
reflexão a partir de 
leituras de 
documentos. 
- Os estags. formulam 
algumas questões de 
interpretação. 
- Há referências às 
reflexões escritas dos 
estags.. 
- Duas sessões de 
reflexão oral são 
lideradas por dois 
estags.. 
-  As reflexões escritas 
atingem o nível de 
Interpretação. 
- A coop. formula 
questões de Interpret.. 
 
 

- A maioria das 
sessões de reflexão 
oral são iniciadas 
pelos estags.. 
- os estags. formulam 
algumas questões de 
avaliação. 
- A Coop. formula 
algumas questões de 
avaliação. 
- Os estags. atingem o 
nível de interpretação 
nos enunciados 
centrados no 
professor. 
- A reflexão oral é 
valorizada. 

2002/03 

- As perguntas dos 
estags. aumentam. 
- As perguntas da 
Coop. atingem por 
vezes o nível de 
avaliação. 
- Os textos dos estags. 
ficam ao nível de 
interpretação. 
- A Coop. utiliza a 
GARE regularmente. 
- Os estags. elaboram 
e respondem ao QAC. 

  - A maioria das 
sessões orais são 
iniciadas pelos 
estags.. 
- os estags. formulam 
perguntas de 
avaliação. 
- A reflexão escrita é 
valorizada. 
- A GARE é utilizada 
com regularidade. 
- Os estags. elaboram 
e respondem ao QAC. 
- os estags. atingem o 
nível de interpretação 
nos textos escritos. 

 
Quadro 61 - Síntese global das Cooperantes 

 

Da análise do quadro ressalta o facto de as cooperantes Anabela e Dora 

se manterem no projecto até final do ano lectivo de 2002/03, tendo-se 

verificado nestes dois casos uma evolução mais notória. Tal situação leva-nos 

a admitir que a formação a que foram tendo acesso produziu efeitos mais 
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evidentes, sendo de equacionar a duração dos períodos de formação 

continuada. Ressaltam ainda as modificações no padrão discursivo da Beatriz 

e da Dora que se revelaram imediatas, face ao primeiro confronto com a 

realidade. 

Procurando mais uma forma de validação dos resultados obtidos propôs-

se às supervisoras cooperantes que, num exercício de meta-reflexão, se 

confrontassem com a leitura dos respectivos casos. Foi-lhes ainda solicitado 

que comentassem as interpretações da investigadora, o que fizeram em 

Fevereiro de 2005. As afirmações que se seguem ilustram as opiniões que 

então manifestaram. 

Cooperante Dora: Gostei do que li e acho que  retrata bem a realidade. 

Cooperante Beatriz: Revejo-me claramente nas tuas análises e as 

sínteses são tão perfeitas que nenhum espelho faria melhor imagem. Gostei de 

ler o que escreveste mas gostaria de ter sido capaz de fazer melhor. 

Cooperante Carla: Foi surpreendente confrontar-me com o resultado do 

nosso trabalho conjunto. Confesso que não estava à espera de me ver tão 

dissecada quanto às minhas características. Concordo com os resultados 

obtidos e sinto que o retrato traçado no estudo é extremamente fiel ao 

processo. Lamento não ter podido estar 100% à altura do desafio proposto, 

mas a verdade impõe-se: sou lenta na evolução e sinto que, cada vez mais, a 

mudança me é difícil (…). Embora sempre me tenha considerado um espírito 

aberto acho que a dada altura, na nossa profissão, a aceitação da mudança se 

faz com muita dificuldade (…). Isto leva-me a questionar também se não há um 

tempo próprio para se ser formador. Lendo os resultados confrontei-me com 

características pessoais (muito bem observadas) que, na minha opinião, 

impediram que o meu trabalho de formadora tivesse a qualidade que eu 

desejaria o que me leva a questionar se o tal lado humanista ajuda realmente 

os formandos na sua evolução enquanto professores ou os deixa tão à vontade 

que acabam por não chegar onde desejaríamos. A verdade é que a leitura do 

caso me deixou uma série de inquietações. 

Cooperante Anabela: Fizeste a leitura que eu esperava no que tive de 

positivo e de menos positivo e espero ter contribuído para alguma coisa de útil. 

A análise feita aos estagiários está de acordo com o que eu pensava deles e o 

facto de eu me considerar aprendiz acho que faz parte da vida das pessoas … 
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eu não acredito nas pessoas que acham que já sabem tudo. Quanto às 

perguntas de nível elevado eu podia ter trabalhado mais esse aspecto, mas 

sabes como é, nem sempre se arranja tempo para se fazer o que se acha que 

é mais certo. 
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CAPÍTULO 6 
 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 
Apresentada a síntese das semelhanças e diferenças encontradas nos 

quatro casos, retomam-se as hipóteses de trabalho colocadas inicialmente 

(capítulo 1), bem como as questões de investigação delas decorrentes, para se 

sistematizar o que de mais significativo sobressaiu neste estudo. 

Far-se-á também uma reflexão sobre os procedimentos metodológicos 

utilizados, numa perspectiva de reflexão-sobre-a-acção (Schön, 1983, 1987) 

impulsionadora de um desenvolvimento profissional que nos foi conduzindo, à 

medida que íamos desenvolvendo o projecto e perseguindo o crescimento 

profissional das participantes que connosco colaboraram. 

Iniciou-se este estudo colocando três hipóteses: a primeira, relacionada 

directamente com os supervisores cooperantes – a) Os supervisores 

cooperantes, quando envolvidos num processo de investigação-acção, 

confrontados com as suas práticas e responsabilizados pela aplicação de 

estratégias de supervisão reflexiva, melhoram o seu desempenho profissional; 

a segunda, relativa aos estagiários – b) Os estagiários desenvolvem a sua 

competência de reflexão ao longo do ano de prática pedagógica, quando os 

seus formadores tal lhe proporcionam; e a terceira, considerando uns e outros - 

c) Os supervisores cooperantes e os estagiários, confrontados com a 

importância das perguntas formuladas nas sessões de reflexão e nas aulas, 

desenvolvem a sua competência de questionamento crítico, tendo como 

consequência um maior nível de reflexão. 

Partiu-se ainda para a investigação com as seguintes finalidades: 

1. Analisar criticamente o questionamento entre supervisoras 

cooperantes e estagiários durante os encontros de supervisão e relacioná-lo 

com os níveis de reflexão atingidos; 

2. Analisar criticamente as reflexões escritas pelos estagiários e verificar 

a sua evolução ao longo do ano de prática pedagógica; 

3. Avaliar um percurso de supervisão baseado na reflexão sobre os 

discursos orais e escritos de supervisoras cooperantes e estagiários; 

4. Interpretar o impacto das sessões de reflexão nas aulas dos 

estagiários (cf. Fig. 5). 
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Para atingir os objectivos que nos propusemos, desenhámos um 

projecto, seguindo uma metodolgia de investigação-acção,  que nos permitiu 

recolher dados sobre o discurso oral entre supervisoras cooperantes e 

estagiários nos encontros de supervisão, sobre o discurso escrito dos 

estagiários (reflexões escritas) e  ainda gravar e transcrever algumas situações 

de aulas de estagiários, em que se pôde verificar a ocorrência de perguntas 

entre eles e os alunos. Todos os participantes no estudo foram entrevistados, 

com a finalidade de triangular as suas opiniões com os restantes dados. 

Todavia, identificámos algumas limitações no estudo, como sejam, a 

impossibilidade de efectuar a sua generalização, facto inerente a estudos desta 

índole e do qual estávamos conscientes e uma outra que poderá prender-se 

com a mudança dos estagiários nos três anos lectivos. Com efeito, nos quatro 

casos analisados mantiveram-se constantes as supervisoras cooperantes, mas 

os grupos com que trabalharam  foram diferentes de ano para ano. Também no 

que se refere à análise discursiva se poderia ter utilizado a análise crítica do 

discurso (ACD) de modo mais sistemático, admitindo-se a hipótese de retomá-

la em estudos posteriores. A relação entre níveis e conteúdo das perguntas, 

bem como entre perguntas e respostas, sendo um ponto de análise importante, 

não se encontra exaustivamente tratada por não se incluir directamente em 

nenhuma das questões de investigação do estudo. Será, no entanto, um 

aspecto a merecer continuidade num outro momento. 

No ponto seguinte reflectimos sobre o projecto, as suas potencialidades 

e constrangimentos. 

 

6.1  O PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO  
 

Levar à prática o desenvolvimento de um projecto, seguindo uma 

metodologia de investigação-acção, significa assumir riscos e enfrentar 

dificuldades. Manter a motivação das professoras colaboradoras ao longo de 2 

ou 3 anos foi, desde logo, uma das dificuldades a superar. 

Na verdade, a sequência de ciclos de investigação exige tempo, trabalho 

e rigor que só os professores profundamente empenhados no seu 

desenvolvimento profissional conseguem arranjar. Para além disso, o carácter 

de alguma imprevisibilidade, também característico de um estudo desta 
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natureza, exige abertura de espírito e flexibilidade para manter o entusiasmo 

(Dewey,1910) inicial. 

O clima de trabalho que se gerou entre as professoras colaboradoras e 

entre estas e a investigadora, permitiu assegurar o envolvimento nos 

sucessivos ciclos de planificação, acção e reflexão (Carr e Kemmis,1984). 

Conclui-se, por isso, que o clima de trabalho é um factor essencial no 

desenvolvimento de projectos desta natureza (Oliveira,1996), desde que 

conjugado com os traços de personalidade a que aludimos. 

Perante estas afirmações, impõe-se clarificar o facto de duas 

professoras cooperantes não terem chegado até final. 

Com efeito, isso só se verificou por não lhes terem sido atribuídos 

estagiários no ano lectivo de 2002/03, tendo-nos elas comunicado a sua 

disponibilidade para continuar, caso se verificassem as condições necessárias.  

Apesar do projecto se ter iniciado em 2000/01 com uma primeira fase de 

diagnóstico sobre o contexto a investigar e se ter prolongado por mais dois 

anos lectivos, numa espiral de planificação, acção e reflexão, considera-se que 

o tempo foi insuficiente para produzir grandes alterações nos discursos. 

Na verdade, é possível conseguir algumas modificações, como os 

resultados comprovam (cf. cap.5), não se passando o mesmo relativamente às 

estratégias supervisivas, mas para atingir mudanças endógenas no discurso 

das supervisoras-cooperantes e no dos respectivos estagiários, seria 

necessário prolongar por mais tempo esta investigação. 

Conclui-se, assim, que a riqueza dos processos de investigação-acção 

nem sempre é directamente proporcional aos produtos que se obtêm. Contudo, 

admite-se que a mais-valia que tal metodologia de investigação acrescenta ao 

desenvolvimento profissional dos que nela se envolvem, incluindo os 

investigadores, é por si só suficiente para justificar a implementação de 

projectos dessa índole.  

Tratando-se de um estudo qualitativo, temos consciência da existência 

de um certo grau de subjectividade que lhe é inerente. Por essa razão, 

procurou-se, sempre que possível, triangular dados recolhidos através de 

instrumentos diversificados, com o intuito de diminuir o grau de subjectividade 

das análises feitas.  
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Das hipóteses inicialmente levantadas decorreram questões de 

investigação a que procurámos dar resposta, através do projecto de 

investigação-acção referido. 

Remetendo-nos para os resultados apresentados no Capítulo 5, 

sintetizamos as respostas encontradas para cada uma das questões 

inicialmente formuladas.  

 

1- Que oportunidade de intervenção dão os professores cooperantes aos 

alunos estagiários nas sessões de reflexão oral?  

  

Apesar de detentoras do poder da palavra, as formadoras revelam 

flexibilidade de atitudes, abertura de espírito, intuição e afectividade para com 

os seus estagiários. Todas utilizam frequentemente a 1ª pessoa do plural, 

incluindo-se nos problemas dos estagiários e identificando-se com eles 

(Waite,1995). 

Desenvolve-se um discurso humanizado no qual está presente a função 

afectiva da linguagem, mas em que alternadamente a força inerente aos papéis 

sociais poderá fazer-se sentir algumas vezes com mais intensidade. O discurso 

supervisivo das quatro cooperantes caracteriza-se por uma aproximação à 

linguagem da sala de aula, por um lado, mas por outro assume traços que o 

identificam com a conversação do dia-a-dia, resultando numa tecnologização 

do discurso (Pedro, 1997), em que supervisores cooperantes e estagiários se 

despem dos seus papéis sociais e interagem apenas como pessoas. 

Pode assim falar-se de uma dualidade no discurso, no sentido em que 

as nuances que o aproximam do da sala de aula lhe conferem um cariz de 

directividade, não realizada nos sentidos que transmite. Existe, pois, uma 

estrutura discursiva algumas vezes contraditória da mensagem veiculada. 

O maior número de perguntas formuladas pelas cooperantes é um dos 

traços que corroboram esse esquema discursivo. 

Contudo, os estagiários estão aparentemente num clima de trabalho que 

deveria permitir a emergência de muito mais questões em sentido inverso, o 

que não se verifica, talvez pela interiorização do seu papel de respondentes ou 

porque um bom clima de trabalho entre supervisores e estagiários não é 
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suficiente para promover a formulação de questões da parte dos interlocutores 

com menos poder da palavra. 

O discurso supervisivo é, assim, um discurso específico, em que as 

relações de poder ora se ocultam ora se expõem, ainda que neste último caso 

dissimuladas! Este facto, não parece, no entanto, ser intencional da parte das 

formadoras que se assumem como colaborativas (Glickman,1980,1985), não 

relacionando supervisão colaborativa com o poder da palavra, mas sim com 

atitudes perante os estagiários, o que está em consonância com as 

características enumeradas por Glickman (1980).  

Embora no saber ouvir (op. cit., 1980) possa estar implícita a ideia de um 

diálogo mais democrático, não nos parece que seja necessariamente assim. As 

nossas colaboradoras deram provas de que sabem ouvir, não interrompendo 

abusivamente os estagiários quando eles se encontram no uso da palavra, 

acontecendo por vezes interrupções colaborativas (Grácio, 2002) nos dois 

sentidos, mas tal não é suficiente para podermos afirmar que se trata de 

diálogos de paridade. Também Waite (1995), Barbosa (2003) e Grácio (2002) 

concluíram em contextos diferentes que os supervisores conduzem o discurso 

a maior parte das vezes. 

A formação parece actuar ao nível dos discursos de fora para dentro, 

isto é, as supervisoras cooperantes interiorizam o que lêem e ouvem, 

reflectindo-se estes discursos nas práticas e alterando-as a um nível 

comportamental, embora reflexivo. 

Não parece fácil uma actuação endógena, ou seja, a alteração dos 

discursos das próprias cooperantes, no sentido de fazerem as integrações 

necessárias a poder  gerar diálogos questionadores socráticos. 

Assim, a competência de questionamento parece-nos difícil de 

desenvolver num determinado limite temporal, havendo alguns factores a inibir 

o desenvolvimento dessa competência, como sejam: 

- rotinas instaladas 

- ausência de exposição a modelos socráticos 

- expectativas baixas quanto aos interlocutores  
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2 – Que tipo de perguntas são colocadas pelas cooperantes e pelos 

estagiários? 

 

As perguntas que emergem nos  encontros  de  supervisão  são  na  sua 

maioria das cooperantes e incluem-se nas categorias de cooperação 
/confirmação (nível 1) e descrição/eliciação (nível 2) (cf. Quadros 4 a 8; 21 a 

25; 38 a 41 e 49 a 52). A frequência de perguntas de interpretação (nível 3) 

aumenta com o envolvimento das participantes no estudo (cf. Quadros 7 e 23, 

por exemplo), todavia as perguntas de avaliação (nível 4) são em número 

muito reduzido (cf. Quadros 7, 22, 23 e 24 ). Os estagiários que inicialmente 

quase não colocavam perguntas, aumentam a sua frequência, especialmente 

quando lhes é dada oportunidade de as prepararem antecipadamente (cf. 

Quadros 6 e 52). É possível estabelecer uma relação entre as perguntas de 

interpretação e de avaliação e respostas mais elaboradas da parte dos 

estagiários, mas não necessariamente mais profundas. Alguns dos conteúdos 

sobre os quais se reflecte determinam também a emergência de questões de 

interpretação, por parte das cooperantes, como sejam os que se relacionam 

com problemas sócio-económicos dos alunos e disfunções do sistema 

educativo. 

Encontram-se ainda evidências da presença de modalidade deôntica 
em todos os casos estudados (cf. Quadros 18, 35, 46 e 60), com maior 

incidência nas cooperantes Beatriz e Carla e sendo pouco expressiva no caso 

da cooperante Dora, o que parece estar em consonância com os perfis das 

diferentes cooperantes (capítulo 5). 

 

3 – Que implicações tem o desenvolvimento da competência de 

questionamento crítico no nível de reflexão dos intervenientes? 

 

O pensamento reflexivo necessita de um tempo e um espaço próprios. 

No contexto deste estudo, a reflexão esteve presente em todas as dimensões, 

impondo o seu tempo e o seu espaço. 

Esteve presente nas sessões de trabalho da investigadora com as 

colaboradoras e destas com os seus estagiários. Esteve presente nas 

dimensões individual e colectiva, no confronto com os interlocutores e com a 
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escrita, esteve ainda presente em conversas informais relacionadas com o 

estudo de investigação-acção. 

Enquanto as cooperantes reflectiam com os estagiários sobre-a-acção 

deles, reflectiam elas próprias na-acção sobre os imprevistos dos seus próprios 

discursos, sendo algumas vezes as questões formuladas consequência dessa 

reflexão-na-acção. Esta dualidade reflexiva poderá explicar o maior número de 

questões de níveis menos desafiadores, por não haver tempo de se 

debruçarem mais profundamente sobre as perguntas, o que nos leva a pensar 

que as questões de níveis mais elevados necessitam de preparação prévia, 

confirmando de certo modo as críticas a Schön acerca das dificuldades de 

reflectir-na-acção. 

Acreditando que as supervisoras-cooperantes envolvidas neste projecto 

eram, em certa medida, profissionais reflexivas, as suas práticas de supervisão 

caracterizavam-se por uma certa dose de rotina, também necessária, mas não 

suficiente para impulsionar as formadoras no sentido de uma inovação 

consequente para os estagiários e para si próprias, nomeadamente no que 

concerne ao desenvolvimento da competência de questionamento. 

Conjugando a reflexão do grupo com a individual, as supervisoras 

cooperantes progrediram nos seus modos de fazer a supervisão. Projectaram 

nos estagiários a formação construída para e por si próprias e atingiram, de 

forma indirecta, aspectos da didáctica da língua estrangeira, como, por 

exemplo, quando contemplaram as dúvidas dos alunos do 2º ciclo na 

preparação das suas aulas, optando por estratégias que os colocavam no 

centro do processo de ensino/aprendizagem, numa perspectiva construtivista. 

É, no entanto, mais rápida a aplicação de novas estratégias e de 

materiais inovadores do que a alteração dos discursos, mesmo depois de 

interiorizada essa necessidade. Contudo, as leituras propostas pela 

investigadora deram origem, nalguns casos, a questões de interpretação e de 

avaliação, tanto da parte das cooperantes, como dos estagiários. 

De salientar ainda que, no âmbito da reflexão oral, as sessões de 

trabalho lideradas pelos estagiários permitiram que estes colocassem maior 

número de questões, preparadas previamente com suporte dos documentos 

lidos, o que nos leva a valorizar a interacção teoria/prática na formação, tanto a 

nível dos desempenhos na sala de aula, como dos discursos produzidos.  
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O facto de todas as cooperantes e estagiários terem atingido, pelo 

menos, o nível de interpretação das perguntas, nível este que podemos 

associar ao que alguns defensores do paradigma reflexivo (Applegate e 

Shaklee, 1992; La Boskey, 1994; Moon, 1999; Smyth, 1989; Van Manen, 1991) 

consideram desafiador da introspecção pessoal e profissional e imediatamente 

antes do pensamento crítico e emancipatório, permite-nos admitir que a maioria 

dos participantes neste estudo desenvolveu tanto a sua competência de 

reflexão, como a de questionamento. No entanto, a 3ª hipótese desta 

investigação pode apenas ser parcialmente confirmada, uma vez que o nível de 

questionamento crítico foi algumas vezes atingido, não o sendo, contudo, de 

modo sistemático. 

Poderá ainda assim  afirmar-se que existe uma relação intrínseca entre 

questionamento e reflexão, hierarquizando-se as diferentes categorias de 

ambos, de acordo com o esquema da figura 13. 

 

 

Perguntas de Avaliação 

 

 

 

Nível crítico ou emancipatório 

 

Perguntas de Interpretação 

 

            

 

Nível Prático 

 

Perguntas de Desc./Eliciaç. 

 

 

 

 

Nível Técnico 

Perguntas de Coop./Conf. 

 

 Nível Pré-reflexivo 

Questionamento 
 

 Reflexão 

 

Fig.13 - Interacção entre questionamento e reflexão 

  

 

Como nos mostra a figura, verifica-se um percurso paralelo entre 

categorias de perguntas e níveis de reflexão, bem como uma reciprocidade 

interactiva entre eles, o que resulta na interdependência entre estes dois 
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conceitos organizadores do nosso estudo, o de reflexão e o de 

questionamento. 

    

4 – Que mudanças nas práticas supervisivas se podem atribuir à 

formação e ao envolvimento num projecto de investigação-acção? 

 

As professoras envolvidas neste projecto empenharam-se no processo 

de formação, conscientes da importância dele no seu desenvolvimento 

profissional. Participaram com entusiasmo nas sessões de formação, 

contribuindo sempre com opiniões decorrentes da análise dos documentos 

propostos para leitura e também das suas práticas. 

Valorizaram as aprendizagens resultantes da interacção estabelecida 

tanto com os pares como com a investigadora e procuraram integrar essas 

aprendizagens nas suas práticas supervisivas. Daí resultaram procedimentos 

de supervisão diferenciados, embora com o recurso às mesmas técnicas e 

materiais. Tais diferenças, a que aludimos anteriormente, estão relacionadas 

com características atitudinais de cada formadora e com a especificidade de 

cada grupo/caso. 

O clima de trabalho em que decorreu a formação foi sempre de grande 

informalidade, partilhando as colaboradoras com a investigadora os avanços e 

dificuldades sentidos na realização do projecto. 

Tratando-se de um estudo de investigação-acção prática (Carr e 

Kemmis, 1984) tal partilha é inerente ao processo, comprovando-se como 

vantajosa para ambas as partes. 

As participantes elaboraram a GARE durante a formação, tendo-a 

realizado num processo dialéctico e reflexivo. Avaliaram positivamente a 

formação, através dos instrumentos de registo adequados e no momento das 

entrevistas. 

A avaliação feita foi interligada com o desenvolvimento profissional 

próprio, a que estão atentas (como confirma também o QAC), tanto na vertente 

da supervisão como na da didáctica. 

A nossa primeira hipótese de trabalho é pois corroborada pelas 

afirmações que acabamos de fazer, podendo considerar-se que as 

supervisoras cooperantes, quando envolvidas num projecto de investigação-
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acção que as leve a confrontar-se com as suas práticas e as responsabilize 

pela aplicação de estratégias de supervisão reflexiva, melhoram os 

desempenhos profissionais. Assim, permitimo-nos afirmar que um supervisor 

com formação adequada poderá estar melhor  preparado para enfrentar os 

desafios da pós-modernidade com elevada competência de questionamento 

crítico. 

 

5 – As reflexões escritas pelos estagiários melhoram o seu nível quando 

orientadas pelas supervisoras cooperantes e sujeitas a feedback 

sistemático? 

 

Os estagiários das quatro professoras cooperantes desenvolveram a sua 

competência reflexiva, fazendo registos escritos sistemáticos sobre as aulas 

que leccionavam  e que passaram a obedecer a algumas linhas orientadoras a 

partir do ano 2001/02. Esses registos foram sujeitos à análise das formadoras e 

deles foi dado feedback aos respectivos autores, através dos diálogos na 

sessões de reflexão oral, de notas colocadas à margem e da grelha de análise 

da reflexão escrita (GARE) no ano de 2002/03. Os textos escritos pelos 

estagiários foram progressivamente sendo valorizados pelas suas formadoras, 

sendo mais evidente essa valorização nos casos da Anabela, da Dora e da 

Beatriz. Quanto aos conteúdos de reflexão abordados nos encontros entre as 

cooperantes e os estagiários e decorrentes da observação feita, eles centram-

se maioritariamente nos incidentes da dinâmica da aula, o que pode estar 

relacionado com um grande número de enunciados nessa categoria, nos textos 

dos estagiários. O facto de sentirem que as suas formadoras valorizavam esse 

aspecto, podia, ainda que de forma pouco consciente, encaminhar-lhes a 

escrita nesse sentido. 

A escrita dos estagiários que, no início se caracterizava por ser 

predominantemente descritiva e não obedecendo a nenhum tipo de 

organização, passa a ser mais sistematizada e com incidência nos tópicos 

fornecidos no início da prática pedagógica. 

Confirmamos por isso a relevância de preparar os estagiários neste 

domínio específico, através de processos que, sendo simples, são 
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simultaneamente consequentes, incluindo-se aqui a utilização da GARE. 

Verifica-se, assim, a segunda hipótese do nosso estudo. 

 

 6 – Que impacto tem a reflexão nas aulas dos estagiários? 

 

As perguntas orais que os alunos do 2º ciclo colocam nas aulas são, na 

sua maior parte, de clarificação e de confirmação de aspectos relacionados 

com o decorrer das actividades. Contabiliza-se um número muito reduzido de 

perguntas sobre os conteúdos programáticos.  

No entanto, quando lhes foi solicitado que colocassem questões por 

escrito, estas foram sempre relacionadas com os conteúdos de ensino, 

evidenciando as dúvidas dos alunos, que parecem quase não existir na 

situação de oralidade (cf. cap.5). A oportunidade de reflectirem acerca deste 

aspecto, porque o processo de escrita implica reflexão, mesmo nos níveis 

etários baixos, permite aos alunos do 2º ciclo explicitarem as suas dúvidas e 

colocarem perguntas. 

A inibição verificada oralmente pode prender-se com características de 

personalidade (Otero, 2004; Pedrosa de Jesus, 1987; Teixeira Dias et al., 

2004;; Van der Meij, 2004), tendo eles próprios explicitado esse aspecto no 

questionário que lhes foi aplicado; prender-se-á, também, com as limitações 

que os estagiários sentem em lidar com os silêncios, com a falta de formação 

que têm em determinados conteúdos da didáctica da língua estrangeira, com 

deficiências na própria língua que estão a ensinar e ainda com a aplicação de 

metodologias de ensino que, sendo centradas no aluno a nível das tarefas 

propostas, não o são no que diz respeito à interacção gerada entre professores 

e alunos. Apesar disso, foi possível estabelecer alguma relação entre 

perguntas de pensamento convergente (Pedrosa de Jesus,1987,1991) 

colocadas pelos estagiários e conteúdos de gramática e de exploração de 

leitura da obra integral. Não se registaram perguntas de pensamento 

divergente (op. cit.), o que nos parece ter acontecido devido ao baixo nível de 

língua dos alunos do 2º ciclo e também à insuficiente preparação dos 

estagiários no domínio do questionamento. Os tempos de espera (Rowe, 1969) 

pelas respostas dos alunos melhoraram nalguns casos, como constatámos 

[anexo 6 ]. 
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Tal como nas práticas de supervisão, também neste caso nos parece 

que os desempenhos dos estagiários referentes à dinâmica da aula se alteram 

mais rápida e facilmente do que os que se relacionam com os padrões 

discursivos. 

 
6.2  IMPLICAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 
Chegados ao final deste estudo, ocorrem-nos algumas considerações e 

desafios de que ele poderá ser impulsionador. 

Constatando-se a existência de fragilidades no processo de formação de 

professores, perspectivam-se implicações possíveis a dois níveis diferentes: 

a formação inicial; 

a formação continuada de formadores. 

No caso da formação inicial, parece ser urgente a implementação de 

práticas pedagógicas orientadas pelos princípios do paradigma reflexivo, em 

que os conteúdos de reflexão se inscrevam na tradição de eficiência social 

(Zeichner e Tabanick, 1982). 

A importância que a escrita reflexiva assume no desenvolvimento 

profissional de professores, sejam eles principiantes ou experientes, permite-

nos considerar que a aplicação de estratégias adequadas à evolução dessa 

escrita poderá contribuir para melhorar as práticas de forma significativa e 

consequente. 

Sendo a reflexão uma consequência da acção desenvolvida 

especialmente na sala de aula, a realização de períodos de observação 

devidamente estruturados e planificados pelos supervisores cooperantes, 

afigura-se como imprescindível. 

No domínio das alterações curriculares mais abrangentes, os resultados 

que este estudo apresenta, consolidam-nos a opinião de que os momentos de 

contacto com a realidade das escolas do Ensino Básico deveriam ser incluídos 

logo nos primeiros anos do curso, numa lógica diferente da actual que remete 

as práticas para o final. 

Com efeito, a interacção entre teoria e prática que se verificou nesta 

investigação produziu efeitos que nos permitem considerar mais útil um 
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processo de formação em alternância, em que os estagiários contactem com a 

realidade das escolas desde o primeiro ano dos cursos. 

No caso especifico dos estagiários de Inglês, afigura-se como 

fundamental o aprofundamento de questões de didáctica relacionadas com a 

análise do discurso, em particular do desenvolvimento da competência de 

questionamento e as suas implicações no processo  de ensino/aprendizagem. 

Para que possam ser cumpridas as sugestões que acabamos de 

enunciar, torna-se necessário melhorar a formação de formadores. Deste 

modo, defende-se uma formação continuada, alicerçada em projectos de 

investigação-acção, em que investigadores e práticos se envolvam em 

questões partilhadas, com o objectivo de melhorar a formação de professores 

em geral e alguns problemas específicos dos respectivos contextos, em 

particular. 

A Formação Contínua, tal como se encontra estruturada, parece não 

responder de forma satisfatória. Na verdade, a procura de créditos para 

progressão na carreira inverte a filosofia subjacente a um desenvolvimento 

profissional endógeno e, como refere Paixão (1998) “a formação tem que ser 

encarada numa perspectiva mais cultural, mais inovadora, mais exigente, 

científica e  epistemologicamente” (op. cit., p. 720). Com efeito, a multiplicação 

de projectos de investigação-acção constitui um valioso contributo para que tal 

aconteça. 

As quatro professoras envolvidas neste estudo testemunharam a 

importância das aprendizagens realizadas. Não obstante, apenas as horas de 

formação FOCO lhes foram contabilizadas para efeitos de progressão. Todas 

as outras, e foram muitas, dedicadas a leituras, trabalho em grupo com a 

investigadora e os pares e trabalho com os estagiários, não cabem no actual 

sistema de creditação da formação contínua. 

Parece, pois, urgente flexibilizar o actual sistema, indo ao encontro de 

modalidades diversificadas e distintas do formato habitual. 

Tal como antes afirmámos “experiências desta natureza (IA) constituem 

uma via credível para a optimização do processo de ensino/aprendizagem e 

constituem também uma hipótese de perspectivar a supervisão de acordo com 

as mudanças que se adivinham no futuro” (Abrantes, 1996, p. 214). 

Reforçamos uma vez mais a ideia de que uma formação centrada nos 
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professores e nos supervisores como pessoas, com os seus problemas reais, 

colocando-os como epicentro (Oliveira, 1996, p. 391), poderá impulsionar 

mudanças autênticas no sistema educativo. Para tal, a metodologia de 

investigação-acção, pela sua especificidade e natureza espiralada em ciclos, 

constitui-se como uma opção de formação, ainda inovadora no nosso país e 

capaz de enfrentar as imprevisibilidades e os desafios do pós-modernismo. 

As limitações que identificámos  anteriormente apontam perspectivas de 

trabalhos futuros que poderão contribuir para um melhor entendimento, tanto 

dos discursos supervisivos, como dos da didáctica. 

Assim, de entre múltiplas questões que seria interessante investigar 

destacamos as seguintes:   

1) Poderá a linguística de corpus constituir-se como uma outra perspectiva 

de análise? 

2) Que marcas linguísticas se relacionam com as diferentes categorias de 

perguntas, tanto em contexto de supervisão, como de sala de aula? 

3) Em que medida a análise do sintagma verbal poderá contribuir para 

esclarecer, confirmar ou infirmar algumas categorizações de perguntas? 

4) Qual o impacto que a formação contínua centrada no questionamento 

poderá ter nas aulas dos professores? 

5) Como evolui a competência de questionamento dos professores e dos 

supervisores que frequentam programas de formação desenhados para 

o efeito?      

Para terminar, gostaríamos de sublinhar a importância que esta 

investigação assumiu no nosso desenvolvimento profissional. Tal como as 

supervisoras cooperantes se desenvolveram em simultâneo com os seus 

estagiários, também nós, no papel de formadora/investigadora, fomos 

aperfeiçoando o modo de estar na investigação. Confirmámos a relevância das 

interacções entre professores e investigadores para a melhoria dos processos 

de ensinar e aprender, especificamente os de aprender a ser professor e 

aprender a ser supervisor. Aprofundámos, individual e colaborativamente, o 

conhecimento da realidade da supervisão e, finalmente, este estudo motivou-

nos a desenhar novos projectos de intervenção no âmbito da formação 

contínua e especializada.   
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