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RESUMO 

Webfolios reflexivos: contributos para o desenvolvimento profissional 
do professor 

 
 

A vertiginosa evolução tecnológica dita a adaptação das estratégias de formação dos 
professores, introduzindo diferentes dispositivos que traduzam a interacção entre a teoria e 
a prática, enquanto instrumentos de enriquecimento profissional. As potencialidades das 
tecnologias da informação ao serviço do desenvolvimento de portefólios de ensino 
transformam a sua concepção e o seu desenvolvimento, rasgando os horizontes de 
abrangência deste instrumento. Conjugando as ferramentas tecnológicas da Web 2.0 com o 
processo de construção de portefólios reflexivos, no qual o professor se assume como 
actor principal com uma participação activa e autónoma, chegamos a um instrumento, o 
webfolio reflexivo, que permite a criação de um espaço para a reflexão sobre si e sobre as 
suas práticas visando o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

O desenvolvimento de um webfolio reflexivo reveste-se de um carácter pessoal, 
transmitindo algo de íntimo sobre um percurso efectuado, associando-lhe as emoções e 
perspectivas interiores das vivências do autor. A exploração de instrumentos indutores 
dessa capacidade de introspecção acerca do seu próprio desempenho é geradora de 
percursos evolutivos conducentes ao crescimento profissional e pessoal, tornando os 
professores capazes de acompanhar a mudança, rever e renovar os seus próprios 
conhecimentos, destrezas e perspectivas sobre o ensino. 

Neste contexto, o estudo realizado procurou conhecer os contributos efectivos da 
implementação deste instrumento, enquanto estratégia de formação continuada e baseada 
na prática reflexiva sistemática, para o desenvolvimento profissional do professor. 
Desenvolveu-se segundo uma abordagem qualitativa que cruzou a informação recolhida 
através de diferentes instrumentos, nomeadamente, os webfolios reflexivos construídos ao 
longo do ano lectivo e as entrevistas às participantes no estudo no final do ano lectivo. 
Utilizaram-se duas técnicas de tratamento da informação, análise documental e análise de 
conteúdo, consoante a natureza e a especificidade dos dados. Criaram-se sistemas de 
categorização para a análise dos dados recolhidos, cruzando os referentes teóricos que 
fundamentaram a investigação com as evidências emergentes da própria informação e que 
se manifestaram relevantes para a compreensão do objecto de estudo.  

A análise e discussão dos resultados obtidos permitiram concluir que os 
pressupostos adiantados na fundamentação teórica se confirmam. Enquanto indutor de 
uma prática reflexiva sistemática, conducente ao auto-conhecimento, apoiando a 
(re)construção das suas concepções e com repercussões conscientes nas suas acções, o 
webfolio reflexivo configurou-se efectivamente como estratégia de conhecimento 
profissional do professor. 

Assume-se como espaço para uma forma sistemática de questionar a própria 
prática, numa atitude construtiva com base na interacção entre o conhecimento teórico e o 
conhecimento da prática, potenciando a autonomia e a emancipação do professor que se 
implica na tarefa de ―aprender a aprender‖.  
 

Palavras-chave: prática reflexiva, desenvolvimento profissional, webfolio reflexivo, auto-

formação. 





 

 

 
 

ABSTRACT 

Reflective webfolios: contributions to the teacher professional 
development  

 

Rapid technological development commands the adaptation of strategies for 
training teachers, introducing different devices that demonstrate the interaction between 
theory and practice, as tools for achieving a professional upgrade. The potential of the 
information technology for the development of teaching portfolios alter their design and 
development, enlarging the scope of this tool. Combining Web 2.0 technology with the 
process of building reflective portfolios, where the teacher assumes the leading role playing 
an active and independent part, we have designed the reflective webfolio. This tool 
provides the teacher with a space to reflect about his/her practices and thus enhance both 
his personal and professional development.  

The building of a reflective webfolio belongs to the personal sphere, as it conveys 
something intimate about one’s path the moment associating it with the emotions and 
perspectives of the inner experiences of the author. The exploration of tools for boosting 
that introspection capacity about one’s personal performance leads to pathways promoting 
professional and personal development. These will help the teachers keep up with change, 
review and renew their own knowledge and skills as well as their own perspectives on 
teaching. 

In this context, the present study aimed at assessing the actual input of the use of 
this tool as a strategy for lifelong learning based on systematic reflective practice leading to 
the professional development of teachers. We have made use of a qualitative approach that 
related the information collected by different instruments, namely the reflective webfolio 
built throughout the school year, with the interviews of the participants made at the end of 
the school year. We have used two techniques of information processing, document 
analysis and content analysis, depending on the nature and specificity of the data. We have 
created categorization systems for the analysis of the collected data by relating the 
theoretical references that supported the research with the emerging evidence of its own 
information which proved to be relevant to understand the object of the study. 

The analysis and discussion of the results have showed that the assumptions 
pointed out by the theoretical references are confirmed. Actually the reflective webfolio has 
been proved as a strategy for teacher professional knowledge inducing a systematic 
reflective practice leading to self-knowledge, supporting the (re) construction of their 
conceptions and having an impact on their acts. 

It becomes a space for a systematic means of questioning one’s practice, in a 
constructive approach based on the interaction between theoretical knowledge and 
knowledge of the practice, enhancing the autonomy and empowerment of the teacher who 
gets involved in the task of ―learning to learn". 

 

 

Key-words: reflective webfolio, reflective practice, professional development, self-education
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INTRODUÇÃO  

 

“GREAT TEACHERS ARE MADE, NOT BORN”  

TEACHING AT STANFORD  
THE CENTRE FOR TEACHING AND LEARNING, STANFORD UNIVERSITY 

 

A actual sociedade do conhecimento comete ao professor novos desafios que o levam a 

assumir-se como um agente de mudança no seio da comunidade em que desenvolve o seu 

trabalho, aquela cuja realidade conhece e analisa, e para a qual pode contribuir não só através 

do seu papel enquanto educador, mas também, de forma decisiva, através de um 

desempenho mais dinâmico enquanto investigador. 

O conhecimento do contexto escolar e das suas dinâmicas internas torna mais fácil o 

envolvimento do professor num processo de investigação-acção, com as características que 

lhe são reconhecidas, como a procura da criação de conhecimento, o desejo de 

implementação da mudança e a melhoria das práticas e do desempenho dos actores 

directamente envolvidos. (Alves C. , 2008) 

A investigação educativa (como, por exemplo, o exercício da investigação-acção) é conduzida por 

professores e para professores. É contextualizada, localizada e tem como objectivo o 

desenvolvimento e a adopção de práticas de “mudança” (Wallace, 2000 cit. in Alves, 2008).  

Ao estabelecer-se uma ligação estreita entre a teoria e a prática, propicia-se o aparecimento 

da mudança através de processos inovadores e da implicação dos intervenientes que 

participam de forma crítica, reflexiva e responsável. 

Podemos ainda encarar a investigação em educação segundo perspectivas diferentes. Uma, 

mais distante, desenvolvida noutras instituições e por outros profissionais, outra centrada no 

contexto da escola e realizada pelos seus docentes. Esta última assume-se como uma 

estratégia que permite apoiar o seu desenvolvimento profissional, mas visa, de igual modo, a 

resolução de problemas concretos identificados. 

Fazer investigação é, pois, inerente a qualquer prática científica e iniciar um projecto exige 

sempre medidas de rigor inerentes ao acto de investigar. (Ribeiro, 2008)  
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Devemos considerar este tipo de investigação como um processo sistemático de 

aprendizagem que se orienta para uma prática essencialmente reflexiva e que contempla a 

elaboração de um plano de investigação e a adopção de um plano de acção sustentados por 

um conjunto de métodos e regras tal como defendem Kemmis e McTaggert (1988). Estes 

dois autores consideram o desenvolvimento e implementação de um plano, a observação e 

―registo‖ dos efeitos do plano e finalmente a reflexão sobre estes para tomadas de decisão 

futuras. Neste sentido, a investigação-acção, enquanto resultado de um trabalho colaborativo, 

visa, de igual modo, a inovação ou a intervenção. 

As transformações no âmbito social a que estamos sujeitos assumem maior relevância no 

contexto escolar, induzindo adaptações a novas exigências e implicando processos activos 

nas relações estabelecidas entre os diferentes actores envolvidos. 

O estudo aqui apresentado centra-se no conhecimento sobre os instrumentos indutores da 

prática reflexiva conducentes ao desenvolvimento profissional docente. Nesse contexto, 

surge a figura do professor capaz de um trabalho de reflexividade crítica sobre as suas 

práticas e, assim, de (re)construção de uma identidade pessoal e profissional. Deste modo, foi 

natural a opção por um tema que pretende estabelecer uma relação entre a prática reflexiva, 

através da implementação de determinados instrumentos e o desenvolvimento profissional 

docente. 

Considerando o portefólio simultaneamente como processo e produto com funções de 

regulação e de certificação, tornou-se pertinente a análise da sua utilização enquanto 

instrumento reflexivo capaz de agregar outros indutores e englobando-o num processo de 

auto-reflexão sobre a actividade pedagógica. 

O desenvolvimento de um portfólio reflexivo reveste-se de um carácter pessoal, 

transmitindo algo de íntimo sobre um percurso efectuado, associando-lhe as emoções e 

perspectivas interiores das vivências do autor. A exploração de instrumentos indutores dessa 

capacidade de introspecção acerca do seu próprio desempenho é geradora de percursos 

evolutivos bem definidos e potenciadores do crescimento profissional e assumidamente 

pessoal. 

O conceito de portefólio envolveu inicialmente a noção de simples apresentação de 

objectivos, projectos realizados e evidenciando atributos profissionais desenvolvidos num 

período de tempo em colaboração, ou não, com outros (Winsor, 1998). Ultrapassando este 

domínio, os portefólios foram adaptados a outras áreas e alargaram o conjunto de 
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potencialidades associadas à sua utilização, surgindo também em contexto educativo. A 

criação de portefólios nesta área tem sido vastamente reconhecida por professores 

(pensemos em Krause, Pokay ou Winsor), investigadores e outros intervenientes (como 

Barret, H.) como uma estratégia privilegiada quer da promoção das aprendizagens quer como 

instrumento de desenvolvimento profissional docente, ou mesmo como forma de avaliação. 

Assim, concebemos um projecto que pretende contribuir para transformar o portefólio num 

dispositivo capaz de evidenciar o quotidiano do desempenho profissional docente, através da 

selecção de materiais, da reflexividade, da implicação pessoal, da continuidade e da partilha. 

Com este estudo pretendemos aprofundar o conhecimento sobre a importância dos 

portefólios como estratégia indutora do desenvolvimento profissional na área da docência, 

permitindo-nos um avanço na construção de novas perspectivas e compreensão dos 

processos que lhe são inerentes, uma vez que os actores envolvidos1 diferem dos que 

geralmente têm participado em investigações sobre o mesmo tema. 

Num contexto em que a investigação sobre a acção assume importância primordial, 

consideramos pertinente a introdução de novas formas de trabalho individual, mas 

igualmente potenciadoras de processos de reflexividade por parte dos vários intervenientes 

no estudo. 

Os novos recursos disponíveis, bem como as novas competências exigidas pela sociedade da 

informação e comunicação, têm conduzido o desenvolvimento de experiências e práticas 

pedagógicas suportadas na construção de portefólios digitais. Esta evolução tecnológica na 

área da Internet levou-nos, por um lado, a abandonar a prática dos portefólios em suportes 

de papel e digital (e-portefólios) e a explorar os webfolios, mais interactivos, dinâmicos,  apelativos 

e, sobretudo, disponíveis online.   

A escolha deste projecto surge com base em motivações e inquietações de natureza distinta 

por parte da investigadora. Por um lado o facto de existirem escassos estudos efectuados 

sobre a utilização e o impacto de portefólios reflexivos por docentes em pleno exercício 

profissional, deixando em branco um espaço fundamental para a exploração de contributos 

para a profissionalidade docente. Outra razão é de ordem pessoal e inerente à formação 

técnica da investigadora, na área das tecnologias da informação, que investe neste projecto os 

seus conhecimentos informáticos no desenvolvimento de um instrumento inovador neste 

                                            
1 Professores profissionalizados em exercício de funções e não docentes em formação inicial ou até mesmo alunos nas vertentes de 
portefólios de avaliação das suas aprendizagens.  
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campo e na sua implementação no contexto natural de trabalho dos participantes na 

investigação.   

Este estudo contextualiza na prática os vários conceitos subjacentes a construtos como 

desenvolvimento profissional, reflexão, investigação-acção, portefólio e pretende constituir-

se como um contributo importante para a profissionalidade docente e, de igual modo, para o 

amadurecimento pessoal e profissional da investigadora.  

Desta forma, ao combinarmos a formação base2 da investigadora com a prática reflexiva 

sistemática, chegamos facilmente a um instrumento que reputamos de crucial para reflexão, o 

webfolio reflexivo.   

O estudo desenvolve-se com professores em exercício com funções lectivas em diferentes 

escolas e que implementaram o instrumento desenvolvido, o webfolio reflexivo, ao longo do 

ano lectivo de 2009/2010 como estratégia activa na sua evolução pessoal e profissional. 

O trabalho encontra-se organizado em seis capítulos que estruturam o desenvolvimento da 

investigação. 

No primeiro capítulo apresentamos uma breve contextualização, enquadramento teórico, 

do estudo onde procuramos explicitar alguns aspectos que são fundamentais para a 

compreensão do impacto da utilização do instrumento desenvolvido. Referimos quais as 

questões de partida, enunciamos objectivos e traçamos o design da investigação. 

O segundo capítulo inclui uma análise da literatura relacionada com as temáticas abordadas 

na investigação tais como, desenvolvimento profissional e portefólios reflexivos. Neste 

capítulo, passamos em revista as perspectivas de diversos autores nas diferentes abordagens 

teóricas efectuadas sobre as questões em estudo. 

O terceiro capítulo consagra-se à explicitação das linhas metodológicas deste estudo, ou 

seja, aborda o desenvolvimento e a implementação do instrumento, o webfolio reflexivo. A 

opção metodológica recaiu sobre o estudo de caso pois consideramos esta abordagem a mais 

adequada ao tipo de investigação, qualitativa, que pretendemos desenvolver.  

Tendo em consideração a explicitação dos conceitos associados aos webfolios reflexivos, a sua 

construção e a sua aplicação no meio educativo, procedemos no quarto capítulo, à 

descrição do instrumento desenvolvido para o estudo, analisando a forma como foi 

                                            
2 Licenciatura em Informática de Gestão, pela Universidade Portucalense 
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implementado, bem como as ferramentas tecnológicas utilizadas na sua estruturação e 

manutenção. 

Por último, no capítulo cinco, realizamos uma apreciação dos dados recolhidos, mediante a 

metodologia adoptada e consideramos os contributos evidenciados pelos webfolios reflexivos 

para o desenvolvimento de boas práticas de ensino e de aprendizagem sobre o ensino, bem 

como para o crescimento profissional dos actores envolvidos em processos contínuos de 

formação.  

Chegamos assim às reflexões e considerações finais que constituem as conclusões da nossa 

investigação. Neste capítulo final, recordamos os propósitos iniciais deste estudo à luz da 

reflexão suscitada pela análise dos vários elementos de informação recolhidos, fazemos a 

triangulação dos dados obtidos e retiramos ilações sobre o contributo deste estudo para o 

desenvolvimento profissional dos professores. Esta parte final do nosso trabalho constitui 

também um espaço de reflexão que nos permite identificar as fragilidades e 

constrangimentos na implementação do instrumento, assim como algumas limitações que 

sentimos ao longo da feitura deste trabalho. As sugestões para estudos futuros que incluímos 

nas páginas finais reflectem o nosso ponto de vista sobre a necessidade de se prosseguirem 

estudos nesta área que privilegiem o desenvolvimento de uma cultura de partilha e 

cooperação entre docentes.   

As obras de referência deste estudo estão contempladas na bibliografia. Nela se espelha um 

percurso construído ao longo de uma etapa fundamental do nosso trabalho: o da leitura 

atenta de autores de referência que contribuiu para a construção dos princípios teóricos que 

fundamentam este estudo e que estão na base da sua materialização. 

Os anexos englobam instrumentos criados durante o estudo e que se traduzem no guião da 

entrevista, nos quadros de categorização de análise, nas transcrições das entrevistas, nas 

grelhas de recolha e análise dos dados, nos guiões de apoio aos webfolios dos participantes e 

nos indutores de reflexão estruturados.  
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1.1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho de investigação na área das Ciências da Educação pretende captar e 

compreender alguns significados, implícitos e explícitos, subjacentes à prática profissional 

dos actores sociais envolvidos, neste caso concreto, os professores, através da construção 

de webfolios. 

Os dados da investigação foram confrontados com a questão de partida formulada, numa 

tentativa de contribuir para o estudo dos fenómenos sociais que envolvem estes actores 

segundo uma perspectiva conducente ao conhecimento científico, no âmbito da sua 

profissão. 

A propósito do conhecimento profissional docente, Roldão (2007) cita Reis Monteiro 

(2000) e questiona: Que é um professor? O que o distingue de outros actores sociais e de outros agentes 

profissionais? Qual a especificidade da sua acção, o que constitui a sua “distinção?” 

O estudo do desenvolvimento profissional docente, mediante o aprofundar do 

conhecimento das suas práticas, contribuindo assim para a melhoria do seu desempenho, 

sempre assumiu grande relevância para a construção de uma profissionalidade própria e 

autêntica. Nessa medida, procuramos investigar o contributo de um dispositivo concreto, o 

webfolio, para o desenvolvimento profissional dos professores. 

Este estudo envolveu os professores participantes, combinando diversos pressupostos 

comuns quer à prática reflexiva (suportada por autores como Dewey, 1933; Shön, 1983, 

1987) quer à investigação-acção (segundo Kemmis & McTarggart, 1988) quer mesmo à 

investigação-prática (de acordo, nomeadamente, com Day, Calderhead & Denicolo, 1993).  

E fizemo-lo porque partilhamos a opinião de Loughran (2009), quando afirma que 

devemos ultrapassar as reflexões pessoais sobre a prática, interrogando os pressupostos 

teóricos e aplicando o rigor e a metodologia da investigação nos estudos acerca do 

conhecimento sobre o ensino e sobre a aprendizagem sobre o ensino. (Moreira & Ferreira, 

2010) 

Considera-se de fundamental relevância na escola actual, aquela que se quer reflexiva, a 

existência de professores com a capacidade de reflectir sobre a sua acção para um 

desenvolvimento profissional efectivo. Acompanhar esta forma continuada de aprender 
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fazendo e reflectindo deve ser da responsabilidade de todos os professores, cujas funções 

se estendem à dimensão institucional, sem esquecer a dimensão formativa. 

Uma escola reflexiva pensa-se no presente para se projectar no futuro e na continuidade. Cria 

condições aos seus profissionais para desenvolverem a capacidade de reflectir sobre a sua 

prática, construindo o seu conhecimento a partir do seu campo de acção e de uma constante 

interacção com as situações reais e com todos os actores – professores, funcionários e alunos, 

principal razão de ser da escola. (Alarcão & Tavares, 2003) 

A prática reflexiva e a participação crítica são orientações prioritárias da formação de 

professores enquanto resposta aos contextos sociais em transformação (Alarcão & Tavares, 

2003), sendo estes os membros que intervêm directamente na construção de uma escola 

reflexiva. Num contexto de desenvolvimento profissional marcado pela constante evolução 

do meio educativo, a utilização de portefólios reflexivos, repletos de evidências da reflexão 

sobre a sua ―praxis‖, poderá constituir para o professor uma ferramenta de grande valor. 

Tendo em consideração a opinião de vários autores (Guskey; 2000; Ponte et al;1997; Sparks 

& Loucks-Horsley, 1990) é possível falar de desenvolvimento profissional como um 

processo de melhoria do conhecimento profissional, das competências, das capacidades e 

das atitudes dos professores, envolvendo quer experiências espontâneas de aprendizagem 

quer actividades conscientemente planificadas, realizadas para proveito do professor e da 

escola e, consequentemente, para a melhoria da aprendizagem dos alunos. (Martins & 

Santos, 2009) 

 

1.2 PROBLEMÁTICA EM ESTUDO E PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO  

Não poderíamos iniciar um trabalho nesta temática sem referir a relação existente entre as 

mudanças sociais do ―novo‖ professor, enquanto intelectual reflexivo e crítico, e a 

supervisão, mais concretamente a auto-supervisão, num contexto de desenvolvimento 

profissional. 

A necessidade de distinguir o papel do professor de acordo com a especificidade das 

funções que exerce leva ao seu conhecimento profissional e, assim, obrigatoriamente à 

reflexão na e sobre a sua acção pedagógica. 
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Ao longo dos vários anos de desempenho profissional, enquanto docente, frequentemente 

experimentámos sensações que alternaram entre o contentamento e a frustração face ao 

processo de ensino desenvolvido e as suas repercussões nas efectivas aprendizagens dos 

nossos alunos. Foram várias as vezes que demos por nós a questionar-nos sobre o que 

tinha falhado, porquê, quando… Noutras situações, o regozijo pelo sucesso observado no 

decorrer do processo revigorou o ânimo pela prática docente e aumentou gradualmente a 

nossa segurança profissional.  

No entanto, o processo de reflexão sobre as nossas práticas não podia ser considerado de 

modo algum sistemático, ou seja, não se pautava pela regularidade ou formalidade. De um 

modo simplista e algo redutor, não fazíamos mais do que uma introspecção baseada na 

análise de resultados, na forma como decorriam as sessões lectivas e na evolução das 

aprendizagens. 

O exercício de funções de orientação pedagógica3 de professores em formação inicial 

transformou de forma significativa a perspectivação dos nossos métodos de ensino e de 

toda a prática profissional, incluindo a nossa integração na comunidade escolar. Reflectir 

sobre metodologias de trabalho na sala de aula, planificações e estratégias pedagógicas 

tornou-se um hábito diário que nos levou a reconstruir as concepções que tínhamos sobre 

o nosso desempenho enquanto docente nas suas várias vertentes. O crescimento pessoal e 

profissional foi notório e gratificante, num processo contínuo que envolveu desde sempre 

os nossos formandos em experiências enriquecedoras para todos os intervenientes. 

A necessidade de perceber novas realidades e desse modo fundamentar e consolidar as 

áreas desenvolvidas no desempenho das funções de orientação, levou-nos à procura de 

metodologias de trabalho que produzissem um desenvolvimento profissional capaz de 

responder aos desafios que a sociedade comete hoje ao acto educativo. Nesta missão, o 

exercício de reflexão orientado por determinados instrumentos de trabalho que favorecem 

o desenvolvimento da capacidade de auto-avaliação mostrou-nos quais as valências, as 

fragilidades e as dificuldades dos mesmos, tendo sobressaído dessa reflexão, a utilização de 

portefólios reflexivos no contexto de auto e hetero supervisão. (Moreira & Ferreira, 2010) 

                                            
3 Exercício de funções como Orientadora Pedagógica,  do Curso de Licenciatura  em Informática – Ramo Educacional de 2003 a 
2009 na Escola Secundária Filipa de Vilhena – Porto. 
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Importa então analisar a adequada utilização de instrumentos indutores da prática reflexiva 

de forma sistemática e conducente ao desenvolvimento profissional do professor. Para tal, 

definimos os três elementos que caracterizam esta problemática: o que pretendemos 

explicar, com que se relaciona e que tipo de relação perspectivamos entre os dois primeiros 

elementos, de acordo com Quivy & Campenhoudt (2008). 

Esta investigação incide no estudo dos contributos dos webfolios reflexivos e a sua relação 

com o desenvolvimento profissional do professor, procurando evidenciar as implicações 

directas que a construção dos primeiros tem no desempenho docente e consequentemente 

na sua evolução neste âmbito. 

A articulação dos referentes teórico-práticos neste processo de investigação exprime-se da 

forma que esquematizamos na ilustração 1. 

  Ilustração 1 - Dos referentes teóricos à recolha de dados 
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1.3 RELEVÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO 

Considerando que só faz sentido encararmos as escolas como instituições aprendentes e 

qualificadoras, vamos assumi-las como reflexivas.  

Dentro destas comunidades educativas com capacidade de se pensarem e analisarem, 

surgem novos modelos de ensino, fruto da mudança de paradigmas que foi ocorrendo. 

Neste contexto, também se enquadra o novo professor. Este constrói a sua identidade 

profissional e investe no seu desenvolvimento pessoal e profissional integrando uma escola 

activa que avalia os seus processos e resultados. Referimo-nos então à avaliação de 

desempenho que pressupõe a conjugação de duas vertentes, a auto e hetero-avaliação, 

segundo referenciais previamente definidos com vista a uma melhoria do ensino. A esta 

avaliação impõe-se uma componente de Supervisão, querendo-se esta num cenário também 

ele reflexivo. 

Segundo Alarcão (2004), a supervisão é uma actividade cuja finalidade visa o 

desenvolvimento profissional dos professores, na sua dimensão de conhecimento e de 

acção, desde uma situação pré-profissional até uma situação de acompanhamento no 

exercício da profissão e na inserção na vida escolar.  

Esta acepção da supervisão exige uma (re)conceptualização da função dos supervisores na 

escola reflexiva em que o supervisor se assume como facilitador/líder das comunidades 

aprendentes capaz de fomentar contextos de reflexão formativos e transformadores. 

Ainda segundo esta autora, o supervisor não deve assumir apenas um papel meramente 

orientador, mas sim suscitar no professor supervisionado um espírito de investigação na e 

sobre a acção, capaz de gerar o seu desenvolvimento humano e profissional. 

Enquanto sinónimo de orientação da prática pedagógica, a supervisão pressupõe por parte 

do supervisor funções supervisivas complexas que contam com capacidades reflexivas e 

comunicacionais tal como refere Ribeiro (2000). 

Este novo contexto de supervisão remete-nos inequivocamente para um cenário reflexivo 

de acordo com Schön (1987), que a considera um processo formativo que combina acção, 

experimentação e reflexão sobre a acção.  
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Schön (1987) considera ainda que ensinar é uma actividade profissional imprevisível e 

influenciada pelos contextos e que requer uma resposta flexível. Assim sendo, a prática 

reflexiva, precisa de ser acompanhada por supervisores capazes de conduzir, estimular, 

apoiar e avaliar: treinadores, companheiros e conselheiros. 

As competências que os diferentes actores têm de adquirir devem combinar acção, 

experimentação e reflexão sobre a acção, segundo uma metodologia do aprender a fazer 

fazendo e pensando, numa construção activa do conhecimento gerado na acção e 

sistematizado pela reflexão. (Senge, 1994) 

Ao processo de desenvolvimento profissional impõe-se, como a outros, a existência da 

avaliação que permitirá ao professor melhorar o seu ensino com base na reflexão acerca do 

seu método. Independentemente da estratégia adoptada para desenvolvimento profissional, 

o ensino de um professor deve reflectir uma evolução. (Martins & Santos, 2009) 

Sabendo que a avaliação faz parte de qualquer processo que se pretenda válido e sério, a 

sua integração na acção, com o intuito de conduzir ao bom funcionamento da mesma, é 

um aspecto que lhe confere uma função formativa. 

Assim, a avaliação apresenta-se como uma forma de regulação desse processo, contribuindo 

directamente para a progressão ou redireccionamento do mesmo e inclui um papel activo do 

sujeito a avaliar. Assume-se como um momento de aprendizagem em comum a todos os actores 

envolvidos no processo (Castro-Almeida, Le Boterf & Nóvoa, 1993).  

Considera-se ainda que “especificamente, a construção de um portefólio pode ajudar a avaliação a 

assumir uma função essencialmente reguladora, na medida em serve de base para a reflexão do 

professor sobre todo o processo em que está envolvido, proporcionando a mudança das suas práticas e 

concepções e, consequentemente, promovendo o seu desenvolvimento profissional.” (Martins & Santos, 

2009) 

A pertinência deste tema surge reforçada pela implementação de um modelo de avaliação 

por pares, imposto verticalmente e portanto gerador de constrangimentos, que se poderia 

socorrer de instrumentos facilitadores de um processo de reflexão conjunta envolvendo 

avaliadores e avaliados.  
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Ainda nesta perspectiva, podemos analisar o artigo 40º do Decreto-Lei n.º 75/2010 que 

vem alterar o anterior, o Decreto-Lei n.º 15/2007, respeitante ao Estatuto da Carreira 

Docente e que refere: 

“A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da qualidade do serviço 

educativo e das aprendizagens dos alunos e proporcionar orientações para o desenvolvimento 

pessoal e profissional no quadro de um sistema de reconhecimento do mérito e da excelência.” 

(Decreto-Lei n.º 75/2010) 

A tutela elegeu três eixos fundamentais no modelo de Avaliação de Desempenho, com base 

no princípio de que a qualidade das aprendizagens é condicionada pela qualidade do 

ensino: 

 O desenvolvimento pessoal e profissional, associado à avaliação de 

desempenho docente; 

 A melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos;  

 A melhoria do serviço educativo prestado pelas escolas. 

 

Tais eixos estruturavam já o perfil de desempenho docente no Decreto-Lei n.º 240/2001 

que indica quais as funções docentes num âmbito definido e com finalidades bem 

delineadas. Assim, no anexo do referido decreto enunciam-se os referenciais comuns à 

actividade dos docentes de todos os níveis de ensino, nos pontos I, II, III e V: o professor 

promove aprendizagens curriculares, fundamentando a sua prática num saber específico (…); o professor 

promove aprendizagens no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação pedagógica de qualidade, 

integrando critérios de rigor científico e metodológico (…); o professor exerce a sua actividade 

profissional, de uma forma integrada, no âmbito das diferentes dimensões da escola (…); o professor 

incorpora a sua formação como elemento constitutivo da prática profissional, construindo-a a partir das 

necessidades… mediante a análise problematizada da sua prática pedagógica, a reflexão (…). (pp. 5570-

5572) 

Um ponto fulcral no ciclo avaliativo é a auto-avaliação, de carácter obrigatório, e que 

traduz a apreciação que o docente faz do seu próprio desempenho, resultado de uma 

postura reflexiva. Esta forma de auto-regulação investe no desenvolvimento profissional, 

tal como evidenciado nas orientações da tutela. 



Relevância da investigação 

 
 
 

 
………. 30 ………. 

 
 

Ainda de acordo com a tutela, constitui dever do docente proceder à respectiva 

autoavaliação como garantia do envolvimento activo e responsabilização no processo 

avaliativo e melhorar o seu desempenho em função da informação recolhida durante o 

processo de avaliação. 

Sendo assim, facilmente, podemos considerar a reflexão como estratégia auto-avaliativa e a 

auto-avaliação o verdadeiro motor do desenvolvimento profissional, aquele que obriga à 

reflexão na e sobre a acção docente e reconstrói continuamente as suas práticas.  

No âmbito da prática da avaliação do desempenho profissional, considera-se um contexto 

paradigmático e normativo que inclui, no processo de autoavaliação, alguns instrumentos 

estruturantes da prática reflexiva para a formação permanente de identidades profissionais, 

como os diários de bordo, as fichas de autoavaliação e ainda os portefólios reflexivos. Estes 

últimos funcionam como suporte multidimensional e dinâmico para registo do(s) 

percurso(s) e do(s) projecto(s) de desenvolvimento profissional. 

Ora, se o desempenho profissional pode ser gerador da evolução do professor, o portefólio 

evidencia esse percurso evolutivo que deve ser visível para o avaliador. 

Entre outras modalidades, poderemos considerar a existência de: (i) portefólios de 

apresentação profissional; (ii) portefólios de aprendizagem; (iii) portefólios de desempenho; 

(iv) portefólios de avaliação.  

Nesta medida o portefólio é um instrumento de avaliação, podendo dizer-se que se trata de um 

conjunto de elementos, acompanhados de indicações e de comentários estruturados, escolhidos 

pelo professor, com a finalidade de demonstrar o desenvolvimento das suas competências. 

(Bernardes & Miranda, 2003) 

O teaching portefólio enquanto instrumento promotor do crescimento profissional docente, 

possibilita um estudo mais aprofundado num contexto que tem sido pouco explorado em 

investigações no âmbito do desenvolvimento profissional.  

Consideramos que os estudos no âmbito da construção de portefólios de ensino/educação, 

envolvem, na sua esmagadora maioria, os professores em formação inicial ou os alunos. 

Torna-se pertinente estender a investigação deste tema a outros intervenientes no contexto 
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educativo com perspectivas diferentes, uma vez que estes profissionais se encontram, face à 

sua carreira, num nível de maior maturidade. 

Outros estudos foram efectuados com alunos em contexto de pós-graduação que 

experienciaram a construção de portefólios reflexivos, aprofundando as suas concepções e as 

suas estratégias de aprendizagem. 

Gomes (2006) considera que, apesar de uma utilização ainda restrita em muitos domínios 

educacionais e escolares, este instrumento é visto, no campo da educação, por professores 

e investigadores como uma estratégia que promove as aprendizagens, como instrumento de 

avaliação e ainda como ferramenta de desenvolvimento profissional de professores. No 

entanto, Barret (2005) reconhece a existência de lacunas na investigação empírica sobre o 

uso de portefólios na educação quer com alunos, quer com professores, uma vez que são 

múltiplos os propósitos do seu desenvolvimento e em contextos de aplicação muito 

diversos. (Gomes M. J., 2006) 

As constantes inovações na área tecnológica que se sucedem, o aparecimento de novos 

recursos disponíveis numa sociedade na era da informação e comunicação propiciam 

experiências e práticas pedagógicas apoiadas na utilização de portefólios digitais, o que 

implica uma maior necessidade de estudar e investigar este domínio. 

Vários eventos têm ocorrido um pouco por todo mundo no âmbito dos ePortfolio enquanto 

forma de criação de uma identidade digital, como é o exemplo da primeira conferência 

internacional EIfEL em 2003 na qual se propôs, em Poitiers, como objectivo principal para 

2010 que todo o cidadão tivesse acesso a portefólios digitais. Em 2008 vários oradores 

como Norman Longworth, Honorary Professor of Lifelong Learning, Stirling university, 

Darren Cambridge, George Mason University, USA, Barbara Cambridge, National Council 

of Teachers of English, USA, participaram na conferência ePortfolio & Digital Identity em 

Maastricht onde debateram as questões relacionadas com a implementação de ePortefólios 

em diferentes vertentes e perspectivas de aplicação. Helen Barret, consultora internacional 

nesta área, também participou na conferência, tendo orientado um workshop interactivo 

sobre construção de ambientes de aprendizagem individuais (Personal Learning Environment) 

na Web 2.0. O Learning Forum London - ePortfolio 2010 and Key Competencies 2010, 
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pretendeu fazer um balanço sobre a consecução do objectivo proposto em 2003 e redefinir 

este propósito em função da análise das competências chave definidas como skills for life. 

Sobre a construção de portefólios no campo da educação, Moreira (2010) considera que 

estes apresentam um elevado potencial como ferramenta para a auto-avaliação e a auto-

reflexão, visto que conduzem à melhoria do exercício da docência, contribuindo para o 

sucesso das aprendizagens dos alunos, promovendo o crescimento pessoal e profissional 

do professor. Ainda de acordo com esta autora, este instrumento tem por finalidades 

fundamentais a formação e a avaliação, segundo uma lógica reflexiva e investigativa da 

prática docente do sujeito que o constrói. 

O objecto deste estudo centra-se na contribuição da investigação, num plano real de 

utilização de webfolios reflexivos em contexto de desempenho docente e enquanto estratégia 

de trabalho para a aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Considerando as potencialidades já evidenciadas pelos portefólios em várias áreas do 

ensino e em diferentes níveis de implementação por actores/intervenientes distintos, 

julgamos pertinente aprofundar o olhar interrogativo sobre a sua aplicação enquanto 

indutor de reflexão na construção da identidade profissional docente. 

Acompanhando a evolução das tecnologias da informação e comunicação na Web, no 

seguimento do vertiginoso crescimento das aplicações desenvolvidas para a Internet, 

incluímos no projecto um factor inovador relativamente ao instrumento usado na 

investigação e que se manifestou na sua implementação online. 

Neste contexto, o projecto terá como finalidade analisar quer as condicionantes à sua 

elaboração, através da avaliação do instrumento a aplicar, quer do efectivo contributo dos 

portefólios reflexivos para o desenvolvimento profissional, na sua implicação na recolha de 

evidências e na auto-avaliação.  

1.4 QUESTÃO E OBJECTIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

Procuremos então enunciar de forma simples e clara uma pergunta de partida, que exprima 

o que se busca compreender melhor, com uma base teórica sólida subjacente aos conceitos 

de reflexividade e desenvolvimento profissional envolvidos neste trabalho. 
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Algumas inquietações surgem de imediato e prendem-se, por um lado, com o 

reduzidíssimo número de docentes a desenvolverem portefólios reflexivos, por outro com 

a sua contribuição para o desenvolvimento profissional dos professores. Interrogamo-nos 

sobre os motivos da reduzida utilização de portefólios reflexivos no ensino e sobre quais as 

dificuldades sentidas na sua elaboração. De igual modo ponderamos que conhecimentos 

têm sobre instrumentos indutores de reflexão e como inclui-los num portfólio para o 

tornar reflexivo. Esta aproximação à temática gera dúvidas sobre em que medida a 

construção de um portefólio reflexivo enriquece o conhecimento pessoal sobre as práticas 

lectivas ou ainda sobre o modo como poderá contribuir para o processo de supervisão 

entre pares. Pesamos o facto de poder servir de base à elaboração do plano de 

desenvolvimento profissional e também equacionamos a questão de saber se poderá ser um 

instrumento que auxilie a auto-avaliação. 

No quadro destas inquietações, propomo-nos responder com este estudo à seguinte 

questão-problema:  

Webfolios Reflexivos, que contributo efectivo para o desenvolvimento profissional? 

Com o intuito de encontrar resposta para esta questão, o actual projecto persegue os 

seguintes objectivos: 

 construir, de modo partilhado com a investigadora, webfolios reflexivos;  

 identificar dificuldades e elementos facilitadores do exercício logístico da 

implementação do webfolio; 

 identificar dificuldades e elementos facilitadores do exercício da prática reflexiva 

promovida pelo uso do webfolio; 

 analisar o contributo desta experiência para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos actores envolvidos. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

A formulação do problema e das questões de investigação abre-nos um campo de 

constrangimentos e de possibilidades que impõe a conceptualização do desenho de estudo, 

ou seja, a forma como se projectou a sua operacionalização.  
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 Numa investigação, a apresentação do design implica uma descrição da estratégia 

investigativa adoptada, envolvendo a justificação e caracterização dos sujeitos participantes, 

do dispositivo e dos procedimentos. (Natércio, 2005) 

Existe uma estreita relação entre a formação e o desenvolvimento pessoal e profissional, a 

qual tem subjacente uma perspectiva crítico-reflexiva que se traduz num investimento 

pessoal e na construção de uma identidade profissional.  

A diversificação de modelos e práticas de formação induz novas relações do professor com 

o saber pedagógico e científico. A investigação em plena articulação com as práticas 

educativas leva à experimentação, inovação e novos modos de trabalho pedagógico 

associados a uma reflexão crítica sobre os mesmos.  

O trabalho empírico desenvolvido neste estudo investigativo contemplou diferentes fases: 

Fase I 

Reflexão e construção de um instrumento (webfolio, com indutores de reflexão); 

Fase II 

Aplicação do referido instrumento por parte de um grupo de sujeitos de 

investigação/participantes, durante um período de tempo; 

Fase III 

Análise de conteúdo, relativamente ao material desenvolvido com a utilização do 

instrumento, e da repercussão que teve no seu desenvolvimento profissional. 

Fase IV 

Considerações sobre a análise dos dados efectuada de acordo com as opções metodológicas 

assumidas. 

A investigação foi de natureza qualitativa, centrada no processo em si, mediante um estudo 

de caso, no campo do desenvolvimento profissional, analisando o contributo efectivo dos 

portefólios reflexivos. 

Os questionários por entrevista são instrumentos de recolha de dados para a análise de 

conteúdo enquanto uma das mais usadas técnicas de tratamento de dados, visando uma 

reconstrução da realidade, resultado do processo de obtenção da informação. 
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A análise de conteúdo resultante da aplicação do instrumento através da elaboração de 

grelhas de categorias de análise permitirá também a sua validação. Por outro lado, 

intentamos a validação do instrumento enquanto dispositivo que promove o 

desenvolvimento.  

Recorremos também à análise documental de textos normativos que, apesar de só agora se 

referirem, serviram igualmente de base à construção do referencial de análise. 

O plano de desenvolvimento desta investigação obedeceu ao cronograma que 

apresentamos na ilustração 2, evidenciando as principais etapas que compreenderam: (i) a 

identificação da problemática de investigação, (ii) as opções metodológicas adoptadas, (iii) o 

estudo empírico traduzido na construção e aplicação do instrumento, (iv) o posterior 

tratamento dos dados recolhidos e finalmente (v), a conclusão do trabalho com as 

considerações finais do estudo efectuado.  

 

 

 

 

Centrando-nos agora na proposta de desenho deste estudo, começamos desde já por 

assumir que a sua tónica se colocou na experimentação do instrumento criado e trabalhado 

e pressupôs a intervenção junto de um grupo de professores em actuação directa no seu 

contexto profissional, bem como a posterior análise das suas implicações.  

Considerámos um quadro inicial do processo investigativo no qual se definiram os 

objectivos de estudo, num determinado campo de pesquisa e determinámos que 

instrumentos de investigação seriam utilizados para tal. O amadurecimento da pesquisa, 

Ilustração 2 - Cronograma do desenvolvimento do estudo investigativo 
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fruto de uma revisão bibliográfica consistente e do desenvolvimento do estudo empírico 

conduziu ao quadro síntese da investigação, quadro 1 da página seguinte. 

Quadro 1 – Trabalho empírico 

 Campo de 

Estudo 

Objectivos de estudo Instrumentos de 

investigação 

 

 

 

 

Webfolios reflexivos, 

que contributo para 

o desenvolvimento 

profissional? 

 

 

 

 

 

 

Webfolio 

reflexivo  

Construir, de modo partilhado, 

webfolios reflexivos. 

Portefólio reflexivo, 

preferencialmente, em formato 

digital na Web 

Identificar dificuldades e 

elementos facilitadores do 

exercício da prática reflexiva. 

 

Entrevista 

Grelhas de análise 

Identificar dificuldades e 

elementos facilitadores do 

exercício logístico da construção 

do webfolio. 

 

Entrevista 

Grelhas de análise 

 

Desenvolvimento 

Profissional 

Analisar, o contributo desta 

experiência para o 

desenvolvimento pessoal e 

profissional dos actores 

envolvidos. 

 

Análise de conteúdo do webfolio 

(Conteúdos seleccionados para o 

webfolio, reflexões e respectivo 

âmbito) 

 

O que se pretende neste estudo empírico é a compreensão do processo de construção de 

webfolios  reflexivos enquanto forma de reflexão sobre as acções pessoais e profissionais e as 

suas implicações sobre a natureza das atitudes e valores que orientam o desempenho 

docente daqueles que o desenvolvem.  
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2.1 INTRODUÇÃO 

A conceptualização é mais de que uma simples definição ou convenção terminológica. É uma 

construção abstracta que visa dar conta do real. Para isso não retém todos os aspectos da 

realidade em questão, mas somente o que exprime o essencial dessa realidade, do ponto de 

vista do investigador. Trata-se, portanto, de uma construção-selecção. (Quivy & Campenhoudt, 

2008, pp. 122-123)   

É fundamental para todo o projecto de investigação, a construção de um quadro teórico de 

referência, resultado de um trabalho racional, baseado na lógica, e que constitui o 

enquadramento conceptual do problema em estudo. 

Identificámos, deste modo, os campos teóricos e as linhas de investigação a partir dos quais 

reconceptualizámos o problema, bem como o contexto, político e social, relevante para a 

sua compreensão. 

Neste capítulo incluímos uma análise da literatura que nos permitiu a adequada 

contextualização do projecto inserindo-o numa linha de investigação específica que o situa 

no âmbito da problemática abordada.  

Os meios de pesquisa utilizados para selecção da informação sobre este tema incidiram nas 

publicações dos diversos autores e nas correntes de pensamento que preconizam. Com a 

sua consulta, procurámos posicionar e validar externamente este estudo, relacionando os 

princípios teóricos defendidos com os quadros conceptuais reconhecidos. 

As pesquisas na Web permitiram o acesso a inúmeros trabalhos efectuados sobre temas 

semelhantes e foram sofrendo refinamentos sucessivos, partindo das diferentes 

combinações das palavras-chave: desenvolvimento profissional, portfólio reflexivo, 

supervisão, avaliação e educação. Esta disponibilidade de materiais científicos online 

traduz-se numa mais-valia enriquecedora das leituras que serviram de base à elaboração do 

trabalho e revela, em simultâneo, uma sociedade que sabe partilhar o conhecimento 

construído. 

A escolha de cada autor foi orientada pela sua perspectiva relativamente aos construtos 

mobilizados neste estudo e que pretendem iluminar o quadro teórico que o fundamenta. 
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Pretendemos lançar um olhar crítico sobre os pontos de vista adoptados pelos autores 

escolhidos e também sobre a relação entre eles e o objecto de estudo. Foram vários os 

autores nacionais e estrangeiros que consultámos de entre os quais destacamos os 

seguintes: 

 

Ilustração 3 – Autores consultados durante a revisão da literatura 

Iniciamos esta revisão bibliográfica com um breve balanço acerca dos estudos efectuados, 

nomeadamente em Portugal, neste contexto e que dão conta da ênfase à formação reflexiva 

essencialmente com professores em formação inicial.  

Estruturamos o trabalho em torno de dois eixos. O primeiro, ligado à caracterização da 

profissionalidade docente foca áreas como a supervisão reflexiva, o desenvolvimento 

profissional, a avaliação de desempenho docente, sem esquecer o enquadramento no 

referencial legal que define o perfil de desempenho dos professores. 

O segundo, de carácter mais prático, ainda neste capítulo e não menos importante é o que 

versa sobre a área técnica subjacente ao instrumento desenvolvido e implementado no 

estudo em questão, o webfolio reflexivo ao serviço do desenvolvimento profissional. 
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Começámos pelos portefólios e a sua aplicação no ensino, numa perspectiva evolutiva da 

sua abrangência em diferentes níveis, chegando aos estudos já iniciados no âmbito dos e-

portefólios e alguns mais recentes com webfolios. 

 A construção-selecção de conteúdos privilegiou o desenvolvimento profissional, os 

webfolios e a reflexão sobre a acção, criando um quadro teórico e legal que nos permite 

pensar em processos dinâmicos e interactivos na construção da profissionalidade docente. 

O enquadramento conceptual do projecto organizou-se de acordo com princípios 

defendidos pelos autores acima referidos, situando-se no quadro de um paradigma 

reflexivo profissionalizante, segundo uma perspectiva construtivista do conhecimento. 

Partilhamos a ideia de Moreira (2010) que considera que o desenvolvimento profissional 

exige que a teoria e prática se interliguem, fundamentando o exercício da docência que se 

reconstrói ao longo de toda a carreira.  

 As transformações da prática docente impõem o recurso a dispositivos que pressupõem o 

desenvolvimento eficaz e enriquecedor de processos de interacção teoria-prática que propiciem 

a reflexão sobre o que se faz, como se faz, porque se faz; quais os resultados do que se fez, 

porquê esses resultados e como fazer para os aperfeiçoar. (Moreira, 2010) 

A autora acrescenta ainda que esta atitude de questionamento posta em evidência no texto 

é baseada em referentes teóricos e numa vontade de conhecer e melhorar o desempenho, 

dominando as metodologias adequadas. De igual modo, frisa que o portefólio é 

reconhecido pela tutela como instrumento que evidencia o desempenho dos profissionais no 

exercício da docência e como dispositivo potenciador do desenvolvimento profissional. 

Durante a revisão bibliográfica que realizámos, tivemos dificuldade em encontrar estudos 

que versassem sobre portefólios de ensino, Teaching Portfolio, havendo maior incidência em 

portefólios de aprendizagem, Student Portfolio, nos quais os sujeitos que neles participam 

assumem o papel de alunos.  

Estudos já efectuados experienciando portefólios reflexivos como instrumento de trabalho, 

formação e de avaliação, são referidos na obra coordenada por Sá-chaves, representando 

importantes contributos nas áreas da formação inicial e pós-graduada, de professores e 

outros profissionais como por exemplo, os de Saúde.  
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Tendo como referência o modelo de portefólio em uso nos Estados Unidos da América, 

Beginning Educator Support and Training (BEST) Program do Departamento de 

Educação do Estado de Connecticut, Grilo, J. M. e Machado, C., da Universidade de 

Évora, desenvolveram um estudo no âmbito da formação inicial de professores na área de 

Biologia e Geologia. Já Amaral, M. J. da ESE de Viseu debruça-se sobre a aplicação desta 

estratégia na formação complementar de professores do 1º ciclo do ensino básico, 

enquanto na área de Saúde, na Escola Superior de Enfermagem Ângelo da Fonseca, 

Apóstolo, J. tentou compreender os modos como os futuros enfermeiros (re)constroem e 

produzem evidência do seu processo de (auto/re)conhecimento. Por sua vez,  Veiga Simão 

orientou um estudo na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

de Lisboa no âmbito da formação pós-graduada, centrado no papel decisivo do aprendente 

na construção e regulação da sua própria aprendizagem. (Sá-Chaves I. , 2005) 

Sobre a aplicação de portefólios digitais enquanto instrumentos de aprendizagem e de 

avaliação, Maria João Gomes, da Universidade do Minho, desenvolve uma experiência de 

sucesso no contexto do Mestrado em Educação, área de conhecimento de Tecnologia 

Educativa. (Gomes M. J., 2006) 

Os webfolios foram explorados inicialmente em Portugal na formação de professores. Cite-se 

o exemplo do curso ―Navegar em Português 2002‖, em que cada professor retratava online 

o seu percurso e no qual reconheceram enormes potencialidades de construção de 

memórias e experiências. (Reis, 2006) 

Estudos que envolveram recursos disponibilizados graças à constante evolução tecnológica 

e da Internet versam sobre a sua integração em instrumentos pedagógicos como o que João 

Batista Bottentuit Junior e Clara Pereira Coutinho, também na Universidade do Minho, 

apresentaram como exemplo de utilização da promissora ferramenta da Web 2.0 como 

portefólio digital numa disciplina de um curso de mestrado em Tecnologia Educativa 

(Junior & Coutinho, 2008) .  

Alguns projectos nesta área de utilização de portefólios digitais em contexto educativo 

envolveram universidades e instituições de formação de professores de diferentes países 

europeus, como o que foi coordenado pela Associação de Professores de Sintra4 e que 

                                            
4 Projecto Comenius/Socrates que decorreu entre 2005 e 2008. 
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reuniu diversos trabalhos subordinados à temática ”Portfolio Digital como estratégia de 

desenvolvimento profissional dos professores”.  

Um dos trabalhos apresentados na publicação5 ―E- Portfolio in Education: Pratices and 

Reflections” é da autoria de Maria João Gomes e refere as potencialidades dos e-portefólios 

como estratégia de trabalho, de aprendizagem para os alunos e como instrumento de 

desenvolvimento profissional para professores. A autora reconhece objectivos e contextos 

distintos, mas estabelece em comum a oportunidade de aprendizagem para ambos, alunos e 

professores. 

Palmira Alves6 entende que no contexto educativo português o portefólio tem sido usado 

como uma forma nova de organizar e/ ou avaliar as aprendizagens sem que no entanto se 

tenha explorado a sua aplicação e consequentes implicações em contexto pedagógico. A 

autora reconhece, perante a diversidade de formas de implementação, a dificuldade em 

identificar o seu valor formativo, finalidades e limitações podendo mesmo considerar-se 

que a opção pelo portefólio se compara a “abrir uma janela para o desconhecido”. Face a essas 

dificuldades, avança com algumas hipóteses de trabalho que nos ajudaram a compreender 

de que forma o portefólio permite evidenciar a visão da educação pressuposta pelo 

professor que o constrói. 

Não obstante, ainda que seja notório o aumento dos estudos investigativos nesta área, não 

encontramos o mesmo interesse nem nas escolas nem junto dos professores que, na sua 

larga maioria, manifestam um distanciamento e desconhecimento desta estratégia de 

trabalho. 

Por outro lado, a evolução visível na compreensão do processo de aprender a ensinar tem 

conduzido à modificação do conceito de desenvolvimento profissional docente nos últimos 

anos. Revendo a literatura da especialidade nessa área é possível perspectivar o 

desenvolvimento profissional como uma forma processual, a longo prazo, com algumas 

características relevantes das quais destacamos:  

 o construtivismo, na medida em que o professor se implica em tarefas concretas 

de ensino aprendendo de forma activa;  

                                            
5 A publicação, na qual o trabalho se encontra inserido, foi desenvolvida no âmbito do Projecto “Digital portfolio as a strategy for 
teachers’ professional development”, do Programa Sócrates.  
6 Encontro sobre E-portefólio na Universidade do Minho, 2006. 
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“O Professor é a pessoa”

Interacções 

Dimensões 
Pessoais 

Dimensões 
Profissionais

...parte dela é 
professor.

Perspectiva 
critico-reflexiva

Construção de 
indentidade 
profissional

Construção activa do 
saber ao longo da vida

Valorização da 
experiência

 a prática reflexiva, ou seja, o professor vai adquirindo mais conhecimentos, 

relativamente aos que tinha no inicio da profissão, a partir da reflexão que faz 

sobre a sua experiência, construindo novas teorias e práticas pedagógicas; 

 o processo colaborativo, apesar de coexistir com o trabalho isolado e a reflexão; 

 o estudo dos processos de ensino e de aprendizagem pelos professores 

enquanto sujeitos activos na construção das suas competências. 

Assim se entende, quer pelas abordagens conceptuais mais antigas, quer pelas mais recentes, 

que o desenvolvimento profissional enquanto processo ocorre em contexto natural, o local de 

trabalho do docente, de forma individual ou colectiva, por experienciação formal e informal. 

(Moreira & Ferreira, 2010) 

O PROFESSOR EMERGENTE  

O novo professor é portador de um saber 

profissional que lhe permite actuar em 

sistemas plurais e complexos, institucionais, 

sociais e socioculturais. Tem intervenção 

crítica na medida em que favorece 

aprendizagens e orienta comunidades.  

Já referimos aqui que é reflexivo pois tem 

conhecimento de si, dos saberes, dos valores, dos 

contextos e exerce uma prática de questionamento continuado.  

 

 

 

 

 

 

 

O investimento no desenvolvimento pessoal e profissional é uma prioridade e demonstra 

um percurso em constante evolução, como o evidencia a ilustração 5, num processo 

interactivo e dinâmico. 

Ilustração 5 - Processo interactivo e dinâmico de desenvolvimento profissional 

Ilustração 4 – Dimensões de interacção do professor   
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2.2 PERSPECTIVA ÉTICA 

 

2.2.1 DESEMPENHO 

Podemos abordar duas concepções de desempenho distintas, de acordo com a ênfase nos 

meios ou nos fins, segundo Caetano (2008). Se nos centrarmos nos comportamentos 

manifestados ao realizar as funções e tarefas correspondentes ao cargo que ocupa na 

instituição, então importa o que é feito e como deve ser feito. Assim, o desempenho 

comportamental será um conjunto de comportamentos relevantes que contribuem para os 

objectivos da organização.  

Quando nos focamos nos resultados consequentes dos comportamentos e actividades 

desenvolvidas no contexto das funções, estamos a traduzir em que medida é que eles 

contribuem efectivamente para os objectivos organizacionais. 

Gerir desempenhos pressupõe observar, registar, medir e avaliar os resultados como 

produto de comportamentos ou actividades num determinado e determinante contexto 

organizacional e tecnológico. (Caetano, 2008) 

Podemos assim facilmente fazer uma distinção entre os conceitos de avaliação e 

desempenho, considerando que a primeira visa o processo e o segundo privilegia os 

resultados obtidos. 

 

2.2.2 EFICÁCIA E COMPETÊNCIA 

No seguimento do enquadramento anterior relativo ao desempenho, surge naturalmente o 

conceito de eficácia, como contribuição dos comportamentos e dos resultados para os 

objectivos de uma organização. Com igual relevância neste contexto, o termo competência 

aparece associado ao conjunto de características individuais, conhecimentos, atitudes e 

valores que permitem diferenciar os desempenhos. As competências são encaradas como 

recursos necessários, se bem que com uma componente motivacional para a realização das 

actividades. 
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 Perrenoud (2000) organizou um programa de formação para professores em Genebra 

baseado numa lista de dez competências que considera essenciais para ensinar, abrangendo 

os diversos contextos educativos, como podemos ver no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Competências básicas para o ensino, segundo Perrenoud (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Mas como podemos aferir se o desempenho de um professor é eficaz? Se considerarmos as 

competências como base para o desempenho, então avaliamos a sua demonstração 

efectiva. (Caetano, 2008) 

Constitui dever do docente proceder à respectiva autoavaliação como garantia do 

envolvimento activo e responsabilização no processo avaliativo e melhorar o seu 

desempenho em função da informação recolhida durante o processo de avaliação 

A autoavaliação permite estimular a capacidade de auto-análise e de autocrítica e o 

potencial de desenvolvimento bem como incrementar o nível de profissionalidade e 

promover uma cultura inovadora. O docente é o agente fundamental deste procedimento, 

cabendo-lhe seleccionar, recolher, interpretar e julgar os dados referentes à sua 

performance. (Bretel, 2002 cit.in Silva A. , Cruz, Reis, J., & R. (2008)) 

Alguns autores, como Hadji (1997) defendem a importância deste processo de 

metacognição para que o próprio sujeito que aprende tome consciência dos diferentes 

momentos e aspectos da sua actividade cognitiva, numa actividade de autocontrole 

reflectido das suas acções e dos seus comportamentos. Por outras palavras: para que o 

sujeito adquira um olhar crítico consciente sobre o que se faz, enquanto se faz. 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

Administrar a progressão das aprendizagens 

Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

Envolver os alunos na sua aprendizagem e no seu trabalho 

Trabalhar em equipa 

Participar na administração da escola 

Informar e envolver os pais 

Utilizar novas tecnologias 

Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 

Administrar a sua própria formação contínua. 



Webfolios reflexivos, contributos para o desenvolvimento profissional do professor 
Capítulo 2. Fundamentação e enquadramento teórico 

 
 
 

 
………. 47 ………. 

 
 

Neste contexto, o docente, num trabalho conjunto com os outros intervenientes, pode 

crescer debatendo as suas práticas, questionando as suas acções, partilhando experiências, 

compreendendo que contradições e que necessidades sente, perspectivando e 

(re)orientando o seu plano de desenvolvimento. 

Por sua vez, os referentes na avaliação de desempenho originam os critérios de avaliação 

que vão diferenciar os contributos de cada professor para a consecução das metas 

propostas, pelo que se revestem da maior importância do ponto de vista de regulação do 

processo em si. 

 

2.2.3 ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

A avaliação de desempenho docente consubstancia-se num conjunto de normativos, 

quadro legal7, de relevância no actual Sistema Educativo e aponta para fundamentos e 

princípios estruturantes dos quais realçamos alguns aspectos essenciais.  

Comecemos pelo artigo 3.º do DR 2/2008, referente aos princípios orientadores da 

avaliação de desempenho docente que visa ―a melhoria dos resultados dos alunos e da qualidade 

das aprendizagens e proporcionar orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional‖. Este artigo 

refere ainda que a aplicação do sistema de avaliação de desempenho deve permitir de igual 

modo identificar o potencial de evolução e desenvolvimento profissional do docente; diagnosticar as 

respectivas necessidades de formação a considerar no plano de formação anual de cada escola/agrupamento. 

No artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 75/2010 que veio alterar, como já foi referido 

anteriormente, o Decreto-Lei n.º 15/2007, identificam-se os objectivos da avaliação de 

desempenho, considerando que esta incide sobre a actividade desenvolvida pelo professor 

e tem em conta as suas qualificações profissionais, pedagógicas e científicas: a) contribuir para 

a melhoria da prática pedagógica do docente; b) contribuir para a valorização do trabalho e da profissão 

docente; c) Identificar as necessidades de formação do pessoal docente; d) detectar os factores que influenciam 

o rendimento profissional; e) diferenciar e premiar os melhores profissionais no âmbito do sistema de 

progressão da carreira docente; f) facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente; g) Promover o 

trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a melhoria do seu desempenho; h) promover um 

                                            
7 A legislação consultada no presente estudo abrange o seguinte conjunto de normativos: o Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de 
Janeiro; o Decreto -Lei n.º 75/2010, de 23 de Junho que altera o anterior; o Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro; o 
Decreto Regulamentar n.º 2/2010 e o Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de Agosto. 
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processo e acompanhamento e supervisão da prática docente; i) promover a responsabilização do docente 

quanto ao exercício da sua actividade profissional. 

Por sua vez, o articulado legal que regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do 

pessoal docente, o Decreto Regulamentar n.º 2/2010 de 23 Junho, em substituição do 

anterior Decreto Regulamentar n.º 2/2008 de 10 de Janeiro, refere, no nº 1 do artigo 4º, a 

incidência da avaliação nas seguintes dimensões do desempenho dos docentes: a) vertente 

profissional e ética; b) desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; c) participação na 

escola e relação com a comunidade educativa; d) desenvolvimento e formação profissional 

ao longo da vida. 

Analisando o processo de avaliação do desempenho docente, concluímos que ele pode ser 

visto, sem dúvida alguma, como indutor do desenvolvimento profissional dos professores. 

Não se consubstanciando apenas na validação ou reconhecimento das competências 

profissionais, visa também o aprofundamento do conhecimento do docente sobre si 

próprio como pessoa, no seu papel na escola e na comunidade em que insere. 

 

2.3 CONSTRUÇÃO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE 

 

A carreira docente configura-se como um processo de formação permanente e de 

desenvolvimento pessoal e profissional do adulto-professor, que compreende não apenas os 

conhecimentos e competências que o mesmo constrói na formação, mas também a pessoa que 

ele é, com todas as suas crenças, idiossincrasias e história de vida, e o contexto em que exerce a 

actividade docente (Hargreaves & Fullan, 1992). 

Nesta perspectiva, não podemos dissociar o desenvolvimento do professor com o 

desenvolvimento organizacional da escola uma vez que este processo, segundo Day (1999), 

deve atender a seis princípios: i) o desenvolvimento do docente é contínuo, realizando-se ao longo de 

toda a vida; ii) deve ser auto-gerido, sendo contudo da responsabilidade conjunta do professor e da escola; iii) 

deve ser apoiado e dispor dos recursos materiais e humanos necessários à sua concretização; iv) deve 

responder aos interesses do professor e da escola, embora nem sempre em simultâneo; v) deve configurar-se 

como um processo credível; e vi) deve ser diferenciado, de acordo com as necessidades dos professores, 

designadamente as específicas da sua etapa de desenvolvimento profissional. (Gonçalves, 2009) 
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2.3.1 PROFISSIONALIDADE DOCENTE E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Cada professor tem uma teoria implícita acerca do ensino que constitui o factor que mais 

determina a sua prática educativa. O processo de formação deve procurar melhorar a sua 

articulação consciente, elaborando-a e tornando-a susceptível de mudança. (Marcelo 

García, 1999) 

A construção de uma identidade profissional implica a conjugação activa de várias vertentes 

do desenvolvimento profissional.  

Para Marcelo García (1999) é ainda necessário que se compreenda a relevância que a 

profissão docente e o seu desenvolvimento têm para que seja assegurada a qualidade da 

aprendizagem dos alunos. 

Na perspectiva de Schön (1983) cit... in Moura R. (2000) reduzir a actividade profissional a 

―uma resolução instrumental de problemas pela aplicação de teorias e de técnicas 

científicas" não permite reconhecer que os sujeitos desenvolvem saberes na prática. Ainda 

neste sentido Perrenoud (1993) cit... in Moura R. (2000) refere que a acção docente não 

obedece a simples aplicações de regras (teoria), de acordo com situações codificadas 

previamente (prática), mas sim a uma sucessão de micro-decisões onde a experiência constitui 

fonte de saber e a partir da qual se constrói o saber profissional. 

Em lactu sensu, a definição de desenvolvimento profissional incide na evolução das 

competências ou conhecimentos para se obter sucesso numa profissão específica, 

especialmente através da educação continuada. 

Vários autores de diversas instituições de ensino superior nos Estados Unidos e Austrália 

desenvolveram trabalhos nesta área de investigação e reúnem algumas considerações sobre 

este conceito.  

O desenvolvimento profissional é uma componente integrante do desenvolvimento geral 

do professor, consistindo numa actividade contínua destinada a aumentar os níveis de 

conhecimentos e compreensão da profissão, trabalhando com os seus pontos fortes e 

necessidades no sentido de melhorar as suas competências. 

 Reconhece-se no desenvolvimento profissional um papel fundamental para dar uma 

resposta capaz aos novos desafios da educação no sentido de obter padrões mais elevados 
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da aprendizagem dos alunos. As estratégias de apoio ao desenvolvimento ao longo da 

carreira docente são por demais relevantes para aqueles cuja competência e acção 

influenciam directamente o ambiente de ensino e aprendizagem. 

É tido em consideração que o desenvolvimento profissional se centra sobre os professores, 

enquanto fundamental para a aprendizagem dos alunos, mas abrange de igual modo outros 

membros da comunidade escolar. Envolve e procura a melhoria da esfera individual do 

professor, dos seus colegiais e da organização em que se insere, respeitando e estimulando 

as capacidades intelectuais e de liderança dos intervenientes na comunidade educativa. 

O desenvolvimento profissional reflecte o resultado das melhores pesquisas e práticas de 

ensino, traduzindo-se em competências adicionais relativas a conteúdos curriculares, a 

estratégias de ensino, a aprendizagem e a liderança. Desta forma, promove a investigação e 

a evolução contínua no quotidiano das escolas em plena colaboração com todos os que 

nelas intervêm. Deve ser orientado por um plano coerente a longo prazo que conjuga 

diversos recursos, sendo avaliado em última análise com base no impacto que tem sobre a 

eficácia dos professores e a aprendizagem dos alunos para posterior (re)orientação do 

desenvolvimento profissional. 

“O sentido do desenvolvimento profissional dos professores depende das suas vidas pessoais e 

profissionais e das políticas e contextos escolares nos quais realizam a sua actividade.” (Day, 

2001) 

O contexto referido anteriormente remete-nos para a imagem do professor que assume um 

papel activo na instituição em que se insere implementando práticas de dimensão colectiva, 

e onde constrói o seu saber profissional, bem como a sua identidade pessoal. 

Considerando que “o desenvolvimento profissional” se estrutura não só no domínio de 

conhecimentos sobre o ensino, mas também em atitudes do professor, relações interpessoais, 

competências ligadas ao processo pedagógico entre outras, os professores terão de mobilizar 

nas suas práticas não só conhecimentos específicos das disciplinas que leccionam, mas um 

conjunto de outras competências que concorrem para o sucesso dessas práticas e, 

consequentemente para o seu desenvolvimento e realização profissional e pessoal. (Silva A. C., 

2000) 

No âmbito do desenvolvimento profissional, podemos distinguir três domínios de 

competências (Tavares, 1997): as competências científicas que visam o conhecimento 

científico e a especialização em determinados conteúdos; as competências pedagógicas 
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que abarcam a forma de transmissão do conhecimentos (metodologias e estratégias) 

atendendo ao sistema educativo onde se incluem os alunos, os contextos e os recursos; as 

competências pessoais que perspectivam capacidades de relacionamento intra e 

interpessoal, como a comunicação e a partilha.  

Já Oliveira (1997) considera que o desenvolvimento profissional envolve três dimensões 

fundamentais, se atendermos às competências do saber, do saber fazer e do saber ser e 

estar que se integram nos processos pedagógico e reflexivo sobre as práticas do professor. 

Marcelo García afirma que um dos modelos de desenvolvimento profissional tem por base 

a reflexão, o apoio profissional e a supervisão, encarando a primeira como estratégia que 

visa permitir aos professores conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua prática docente. 

Ao observar-se, o professor ganha maior auto-consciência pessoal e profissional. (Marcelo 

García, 1999) 

Concordamos com Silva (2000), que considera igualmente a reflexão como dimensão 

estruturante das práticas docentes e do desenvolvimento profissional.  

Martins e Santos (2009) consideram que segundo a opinião de vários autores (Guskey; 

2000; Ponte et al.;1997; Sparks & Loucks-Horsley, 1990) podemos referir “o desenvolvimento 

profissional como um processo de melhoria do conhecimento profissional, das competências, das 

capacidades e das atitudes dos professores, envolvendo quer experiências espontâneas de 

aprendizagem, quer actividades conscientemente planificadas, realizadas para proveito do professor, da 

escola e, consequentemente, para a melhoria da aprendizagem dos alunos.” 

Sintetizando: o desenvolvimento profissional dos professores contribui para uma melhoria 

das suas condições de trabalho, facultando-lhes condições para uma maior autonomia e 

para uma maior capacidade de intervenção no plano individual e colectivo.  

 

2.3.2 SUPERVISÃO REFLEXIVA 

Ainda na linha do desenvolvimento profissional docente, abordaremos agora a supervisão 

encarada como processo de desenvolvimento e de ensino-aprendizagem, num cenário 

reflexivo e formativo. Esta forma de supervisão reflexiva que assenta também no 

pressuposto de que a prática é formadora quando reflectida, construída e partilhada, de 
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acordo com Leite (2005), tem implicações na dimensão pessoal e está igualmente 

relacionada com novas orientações conceptuais da formação de professores de Garcia 

(1999). 

A área da Supervisão “ganhou uma dimensão auto-reflexiva e auto-formativa à medida que os 

professores começaram a adquirir confiança na relevância do seu conhecimento profissional e na sua 

capacidade de fazerem ouvir a sua voz como investigadores da sua prática” (Alarcão & Tavares, 

2003, p. 5). A supervisão é uma actividade que visa o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos profissionais, sejam eles professores, médicos, engenheiros, economistas, ou actores 

noutras profissões. 

Nesta perspectiva, o trabalho com outras pessoas em variados contextos e relacionamentos 

exige por parte daqueles que assumem o papel de supervisor o desenvolvimento de 

competências em várias áreas científicas como, por exemplo, no domínio da Psicologia 

Social ou o aperfeiçoamento de técnicas como a observação, a avaliação e a dinâmica de 

grupos. Sendo uma tarefa difícil e de responsabilidade, cabe ao supervisor a aquisição de 

novos saberes relativos à gestão de recursos e a estratégias de desenvolvimento 

profissional. (Alarcão & Tavares, 2003)  

Ainda segundo estes autores, Alarcão e Tavares (2003), o supervisor não deve assumir 

apenas um papel meramente orientador, mas deve também saber suscitar no professor um 

espírito de investigação na e sobre a acção capaz de o orientar no seu desenvolvimento 

humano e profissional. 

Enquanto sinónimo de orientação da prática pedagógica, a supervisão pressupõe, por parte 

do supervisor, funções complexas que requerem capacidades reflexivas e comunicacionais, 

tal como refere Ribeiro, D. (2000). 

Este novo contexto de supervisão remete-nos inequivocamente para um cenário reflexivo 

de acordo com Schön (1987), que a considera um processo formativo que combina acção, 

experimentação e reflexão sobre a acção.  

Schön (1987) considera ainda que ensinar é uma actividade profissional imprevisível e 

influenciada pelos contextos, que requer uma resposta flexível. Deste modo, a prática 

reflexiva precisa de ser acompanhada por supervisores com funções análogas às de um 

treinador, companheiro e conselheiro, capaz de conduzir, estimular, apoiar e avaliar.  
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As competências que os diferentes actores têm de adquirir devem combinar acção, 

experimentação e reflexão sobre a acção, segundo uma metodologia do aprender a fazer 

fazendo e pensando, numa construção activa do conhecimento gerado na acção e 

sistematizado pela reflexão. (Senge, 1994) 

No entanto, este contexto não está completo se os supervisores não alargarem o seu 

horizonte e não se apropriarem do pensamento institucional estratégico da escola em que 

se inserem as suas funções. Para isso, têm de conhecer a escola, a sua cultura, o seu 

projecto, os seus constrangimentos, os desejos de mudança e as forças inibitórias pois, 

como afirma Bolívar ―as organizações aprendentes não surgem do nada, (…) são fruto de 

um conjunto de atitudes, compromissos, processos e estratégias que têm de ser cultivados.‖ 

(Bolívar, 1997:91 cit. in Alarcão & Tavares, 2003) 

 

2.3.3 O PROFESSOR REFLEXIVO, A REFLEXÃO E A PRÁTICA REFLEXIVA  

Centremo-nos agora um pouco naquilo que constitui o processo de reflexão e no 

significado que pode ter para os educadores. Confrontemos as abordagens de alguns 

autores sobre o conceito de reflexão que nos permitiram equacionar este conceito à luz do 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor. 

 

FORMAS DE PENSAR  

Nenhum ser humano se pode eximir à actividade de pensar. Pensar é algo que acontece 

naturalmente e de pouco vale tentar ensinar a outro como fazê-lo exactamente. (Lalanda & 

Abrantes, 1996, pp. 45-46)  
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A pesquisa parte, portanto, de uma situação 
problemática, de incerteza e de dúvida, o primeiro 

momento da indagação

O segundo momento da indagação é o desenvolvimento 
da sugestão de solução que surgiu no primeiro 
momento, a intelectualização do problema…

O terceiro momento consiste na observação e na 
experiência tentando provar as várias hipóteses 

formuladas ou a sua inadequação…

Por fim o quarto momento da indagação será uma 
reelaboração intelectual das hipóteses de partida…

Emergem novas ideias que se verificam no quinto 
momento da indagação, através da aplicação prática ou 

de novas observações ou experimentações 
probatórias…

Pensamento

Ideias que nos passam pela cabeça, 
automaticamente, numa sucessão por vezes 

desordenada, quando estamos acordados 
ou mesmo a dormir.

Incidentes ou episódios 
imaginados cujas cenas se 

sucedem numa linha condutora 
com ou sem coerência 

Preconceitos adquiridos 
inconscientemente e que se classificam 

de crenças. Nesta última categoria 
integra-se os assuntos sobre os quais não 

se possuem certezas, mas que, mesmo 
assim, se nos impõem como orientadores 

da nossa acção.

Pensamento 
reflexivo

Na organização do pensamento reflexivo 
uma observação ou percepção dá origem a 

uma série de ideias que permanecem 
ligadas em cadeia e em movimento 

continuado com vista a um determinado fim 

Os dados e as ideias são as duas 
pedras basilares do processo 

reflexivo, porque da interacção 
entre eles há-de surgir uma 

conclusão

Para que o acto de pensar seja completo 
deverão estar presentes ambos os 

procedimentos; “este pensamento mais 
sistémico é, contudo como as formas 

mais naturais no seu duplo movimento: o 
movimento para a sugestão ou hipótese e 

o movimento do regresso aos factos” 

(Dewey, 1910: 81)

Na ilustração 6, que apresentamos abaixo, distinguimos algumas características associadas 

aos conceitos de pensamento e de pensamento reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DO ACTO DE PENSAR 

Dewey (1910) considera cinco 

fases relacionadas com os 

diferentes estádios em que o 

pensamento vai evoluindo como 

tentamos sintetizar de forma 

esquemática na ilustração 7. 

 

 

Ilustração 6 - Distinção entre pensamento e pensamento reflexivo, (Lalanda & Abrantes, 1996). 

 

Ilustração 7 - Estádios da evolução do 

pensamento, segundo Dewey (1910) 
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A fase a que Dewey (1910) chamou de reelaboração mental da ideia envolve os elementos que 

até então se juntaram numa cadeia de raciocínios, considerada tanto mais rica quanto mais 

conhecimentos e experiências tiver a pessoa que raciocina. 

Sendo o acto de pensar natural, para Dewey (1933) existem alguns recursos nativos como a 

curiosidade (orgânica, social, intelectual), as sugestões (que devem ser variadas e 

profundas), a organização (orderliness), recursos que devem ser conjugados com certas 

atitudes a cultivar tais como: (i) a  abertura de espírito – para entender possíveis alternativas 

e admitir a existência de erros; (ii) responsabilidade – ponderando cuidadosamente as 

consequências de uma determinada acção; (iii) empenhamento – para mobilizar as atitudes 

anteriores. 

O PENSAMENTO E A EDUCAÇÃO 

À Educação interessa fundamentalmente o pensar real; interessa criar atitudes que 

―desenvolvam nos seres humanos um pensamento efectivo, uma postura mental de 

questionar, problematizar, sugerir e construir a partir daí um conhecimento alicerçado em 

bases sólidas.‖ (Lalanda & Abrantes, 1996, p. 55)  

As autoras referem ainda que, neste contexto, para Dewey (1910) aprender é aprender a 

pensar. O ensino reflexivo implica assim uma preocupação activa com objectivos e 

consequências, bem como com significados e eficiência técnica. É um ensino que combina 

a capacidade de questionar com atitudes de espírito aberto e que incita os professores a 

serem continuamente monitores, avaliadores e a reverem com frequência a sua prática.  

Zeichner (1993), retomando de Dewey uma definição de acção reflexiva, afirma ser 

necessário que ser reflexivo constitua uma forma de estar em educação.  

A REFLEXÃO 

Dewey (1933) distingue o acto reflexivo, questionador, baseado na vontade e na intuição, 

implicando a busca de soluções lógicas e racionais para os problemas, do acto rotineiro 

guiado pelo impulso, pelo hábito ou pela submissão à autoridade. 

A reflexão consiste no exame activo, persistente e cuidadoso de todas as crenças ou supostas 

formas de conhecimento, à luz dos fundamentos que as sustentam e das conclusões para que 

tendem. (Dewey,1989) 
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Os níveis relativos ao objecto da reflexão reconhecidos por Zeichner e Liston (1987) 

traduzem diferentes tipos de análise das suas acções tais como: (i) reflexão técnica, sobre as 

acções explícitas do professor; (ii) planeamento e reflexão – sobre o que se observou à luz do 

conhecimento teórico, incluindo questões sobre a disciplina leccionada, os processos de 

aprendizagem e os objectivos da escola; (iii) reflexão ética/política – sobre as acções do 

professor e suas repercussões no contexto e sobre o modo como as estruturas sociais e as 

instituições influenciam o seu trabalho. 

CONHECIMENTO NA ACÇÃO  

Segundo Schön (1983, 1991) este tipo de conhecimento é fundamental para o 

desenvolvimento do conhecimento profissional do professor. 

Não poderíamos falar de reflexão, modelo reflexivo, sem referirmos Donald Schön, 

principal autor a perspectivar a prática profissional como reflexiva. Para este autor, o 

conhecimento na acção é aquele que os professores manifestam no momento em que 

executam a acção. Este é dinâmico e resulta na reformulação da própria acção. (Amaral, 

Moreira, & Ribeiro, 1996) 

Reflexão na acção ocorre quando o professor reflecte no decorrer da própria acção e 

a vai, ajustando-a assim a situações novas que vão surgindo. 

 (pode ser sem palavras) 

O professor surpreende-se com o que o aluno faz ou diz. 

Reflecte sobre o que o aluno fez ou disse. 

Procura reformular o seu modo de ver o problema. 

Coloca questões ao aluno para testar a hipótese que formulou sobre a forma de pensar do 

aluno. 

A reflexão sobre a acção acontece quando o professor reconstrói mentalmente a 

acção para a analisar retrospectivamente.  

O olhar a posteriori sobre o momento da acção ajuda o professor a perceber melhor o que 

aconteceu durante a acção e como resolveu os imprevistos ocorridos. O professor toma 

consciência do que aconteceu, por vezes através de uma descrição verbal. 



Webfolios reflexivos, contributos para o desenvolvimento profissional do professor 
Capítulo 2. Fundamentação e enquadramento teórico 

 
 
 

 
………. 57 ………. 

 
 

A reflexão sobre a reflexão na acção é um processo que fomenta a evolução e o 

desenvolvimento profissional do professor, levando-o a construir a sua própria 

forma de conhecer.  

Este tipo de reflexão que podemos definir como meta-reflexão leva o professor a 

desenvolver novos raciocínios, novas formas de pensar, de compreender, de agir, e de 

equacionar problemas.   

 

O PROFESSOR REFLEXIVO  

Enquanto Zeichner (1993) considera que a reflexão não é um conjunto de técnicas que 

possam ser formatadas e ensinadas aos professores como um conjunto de procedimentos 

específicos, Shulman (1987, 1989) afirma que ser reflexivo é intrínseco ao professor e a 

reflexão ―é o processo pelo qual o professor aprende a experiência‖. 

A reflexão sobre a acção e a reflexão sobre a reflexão na acção são fundamentais para o 

desenvolvimento do conhecimento profissional do professor. Este conhecimento é 

analítico e acontece quando o professor analisa o ensino e a aprendizagem em 

retrospectiva, reconstruindo sentimentos e acções. 

Ponte (2003), num trabalho sobre reflexão e prática reflexiva, referencia autores como 

Marcelo (1992) e Zeichner (1993), que defendem como atitudes necessárias a esta prática 

reflexiva:  

 Mentalidade aberta – para escutar e respeitar diferentes perspectivas, ter em conta 

possíveis alternativas e reconhecer a possibilidade de erro. 

 Responsabilidade – considerar as consequências do trabalho planeado ou 

desenvolvido, tanto a curto como a médio prazo. 

 Entusiasmo – predisposição para questionar, curiosidade para procurar, energia 

para mudar. 

O mesmo autor cita Korthagen e Wubbes (2001) que consideram certas características 

inerentes a um professor reflexivo, tais como: 

 a importância que confere à reflexão, associada à sua capacidade de estruturar situações e 

problemas relacionados com a sua prática; 
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 a análise das suas práticas, colocando questões a si próprio como: o que aconteceu? 

Porque aconteceu? De que modo influenciei o que se passou? Poderia ter sido de 

outro modo? 

 a identificação dos aspectos em que precisa de aprender, incluindo predisposição para falar e 

escrever sobre as suas próprias experiências; 

 a análise da sua actuação nas suas relações interpessoais, incluindo com os alunos. 

 

Contudo, o conhecimento que se demonstra em situações do dia-a-dia é um conhecimento 

tácito, ou implícito, em que o profissional sabe que sabe, mas não consegue explicar o que 

sabe (Schön, 1983), e sendo assim, manifesta a necessidade de o explicitar para que possa 

ser conhecido e avaliado. (Marcolino & Mizukami, 2008) Neste caso, o profissional deve 

envolver-se num processo de reflexão sobre a sua acção que lhe permita averiguar a 

coerência com as suas crenças e compreensões pessoais, redefinindo, se necessário, os seus 

significados e construindo novo conhecimento de si e do seu desempenho. Não podemos 

deixar de referir as categorias propostas por Hatton e Smith (1995) para evidenciar o 

processo de reflexão-sobre-a-ação: (i) narração descritiva, (ii) descrição reflexiva, (iii) 

reflexão dialógica e (iv) reflexão crítica. Estes autores caracterizam o processo reflexivo 

como indissociável da acção, assinalando que se trata de um processo que requer uma 

atitude qualificada e não rotineira, e consideram-no um dos elementos indispensáveis para a 

compreensão da construção do conhecimento prático-profissional. (Marcolino & 

Mizukami, 2008) 

 

Este processo de reflexão sobre a sua acção conduz-nos a um professor reflexivo que se 

identifica nas seguintes atitudes: 

 pergunta o quê, o porquê e como se fazem as coisas, em relação a si próprio e 

aos outros;  

 usa a indagação como forma de aprendizagem;  

 só emite juízos perante dados suficientes;  

 procura alternativas;  

 á proactivo e avalia consequências; 

 compara experiências e pressupostos; 

 identifica e resolve problemas; 

 fundamenta teoricamente o que faz; 
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 analisa diferentes perspectivas; 

 sintetiza e confronta dados; 

 adapta-se à instabilidade e à mudança; 

 funciona em situações de incerteza, complexidade e variedade; 

 elabora, comprova e reconstrói hipóteses de trabalho; 

 analisa modos e contextos de funcionamento; 

 analisa o que funcionou, o que não funcionou e porquê; 

 toma decisões na prática. 

Adaptado de (Silva A. , Cruz, Reis, Nunes, & Lima, Autoavaliação: processo e 

instrumentos, 2008) 

 

Para lá das condutas explícitas facilmente observáveis, emerge um modelo de pensamento 

reflexivo que questiona a acção do professor: 

 Que processos cognitivos e estruturas internas influenciam o meu desempenho profissional? 

 Que representação e consciência tenho da acção instrumental que desenvolvo? 

 Como fundamento a tomada de decisão? 

 Como faço a passagem da intenção e dos princípios à realidade da minha prática pedagógica? 

 Como observo o efeito das minhas acções? 

 Que valores, crenças e atitudes transmito para lá do que explicitamente ensino? 

 Que reflexão crítica produzo acerca da minha prática profissional? 

Adaptado de (Silva A. , Cruz, Reis, Nunes, & Lima, Autoavaliação: processo e instrumentos, 

2008) 

 

No seguimento destas atitudes e condutas imbuídas no processo reflexivo, assume 

relevância a autoavaliação das reflexões dos professores e que pode incidir sobre: 

 a reflexão sobre as acções manifestas: o que fazemos e o que se vê que fazemos 

(reflexão técnica sobre a eficácia dos meios utilizados); 

 a expressão de regras da prática: autoconhecimento das rotinas usadas, 

conceptualização e fundamentação da própria prática, avaliação de consequências e 

apresentação de estratégias alternativas (reflexão prática explicitadora dos 

pressupostos da actividade docente – o que se fez e porque se fez); 
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 perspectivações múltiplas das situações de ensino, das conflitualidades entre as 

opções que as atravessam e reconhecimento da acção do professor para além do 

momento de ensino (reflexão crítica produtora de uma análise moral, ética e 

política da prática, evidenciando a dimensão deontológica da actividade docente). 

(Braga, 2001; Ross, 1990; Zeichner e Liston, 1987) cit. in Silva, A., Cruz, I., Reis, I., Nunes, 

J., e Lima, R. (2008) 

O docente é o agente fundamental deste procedimento, cabendo-lhe seleccionar, recolher, 

interpretar e julgar os dados referentes à sua performance. (Bretel, 2002 cit. in Silva A. , 

Cruz, Reis, Nunes e Lima (2008)) 

 

PRÁTICA REFLEXIVA  

Uma vez referidas as características, atitudes e qualidades do professor, implícitas na 

capacidade de reflexão sobre a sua prática, responsabilizando-o pelo seu desenvolvimento 

profissional, devemos debruçar-nos agora sobre as diferentes estratégias para a sua indução. 

Num modelo reflexivo, as estratégias envolvem processos de reflexão por parte quer do 

professor, quer do próprio supervisor, numa actuação de monitorização sistemática da 

prática pedagógica. Estas estratégias surgem como instrumentos de apoio à reflexão, 

entendida como uma forma sistemática de questionar a própria prática e como um meio de 

aprofundar o conhecimento sobre esta. Aprender a reflectir constitui por si só uma 

competência a adquirir. 

A prática surge como um espaço privilegiado de integração de competências. Isto só é 

possível se o professor reflectir sistematicamente sobre o que vê fazer. A experimentação e 

reflexão são elementos autoformativos que levam a uma conquista progressiva de 

autonomia e descoberta de potencialidades. (Amaral, Moreira, & Ribeiro, 1996, p. 98)  

 

Alguns modelos de prática reflexiva são sugeridos por Weis e Louden (1989) cit. in (Ponte, 

2003): 

 INTROSPECÇÃO, pressupondo um distanciamento em relação à actividade 

quotidiana. 
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 RELATO DE ACONTECIMENTOS OU ACÇÕES PASSADAS, forma de reflexão próxima 

da acção, de natureza narrativa (reflexões conjuntas, diários).  

 INDAGAÇÃO (―INQUIRY‖), envolvendo um processo cíclico de acção-reflexão-acção 

(aproximando-se da investigação sobre a prática). 

 ESPONTANEIDADE (REFLEXÃO NA ACÇÃO), tomar decisões e resolver problemas 

durante o acto de ensino. 

Revimos também quatro estratégias para promover este processo de reflexão de acordo 

com Hatton & Smith (1995), nomeadamente os projectos de investigação-acção, os estudos de caso, 

as experiências práticas e outras práticas estruturadas como as entrevistas orais, as narrativas, 

biografias, ensaios reflexivos entre várias.  

Há, contudo, uma série de constrangimentos que impedem a realização de abordagens 

reflexivas nas quais se incluem alguns preconceitos sobre o ensino enquanto profissão, a 

exigência do trabalho docente e a falta de preparação, na formação inicial, para o 

desenvolvimento de capacidades de reflexão. 

O pensamento e as práticas reflexivas sobre si mesmo permitem ao docente ter 

continuidade na evolução, atendendo às mudanças sociais no contexto em que desenvolve 

o seu trabalho, a escola. Uma escola reflexiva pensa-se e organiza-se para saber como 

desempenhar a missão de educar num dado contexto temporal e sociocultural. É uma 

escola que sabe onde está e para onde quer ir. Tem um Projecto Educativo orientador da 

acção e trabalha em equipa, pois a escola é constituída por pessoas animadas por um 

mesmo objectivo comum: a educação. (Alarcão & Tavares, 2003) 

A escola reflexiva é uma comunidade pensante e criadora de condições de formação e 

qualificação. Ao pensar a escola, os seus membros enriquecem-se e qualificam-se a si 

próprios. Nesta medida, segundo Alarcão (2003) “podemos atribuir-lhe a designação de 

organização aprendente e qualificante, que bebemos em Senge (1994) ”. A perspectiva de Senge 

(1994) assenta num clima organizacional caracterizado por uma actuação de forte dinâmica 

interpessoal e dialógica orientada por uma visão prospectiva sobre a realidade em mudança. 

Na concepção deste autor, reconhece-se à organização a capacidade de se pensar por meio 

do pensamento livremente expresso dos seus membros. Atribui-se-lhe, ao mesmo tempo, a 

capacidade de, neste processo, se desenvolver e de proporcionar aos membros que a 
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Prática-
reflexiva

Teoria 
especializada

Militância 
pedagógica

Transformação dos 
professores

Transformação 
das instituições

integram condições de aprendizagem colectiva e individual. A reflexão sobre a acção ganha, 

numa escola reflexiva, um papel preponderante, contribuindo para o desejo de se conhecer 

e desenvolver, construindo a sua própria identidade.  

 

2.4 FORMAÇÃO CONTÍNUA E REFLEXÃO 

“Os professores não podem ser formados (passivamente). Eles formam-se (activamente). É, 

portanto, vital que participem activamente na tomada de decisões sobre o sentido e os 

processos da sua própria aprendizagem.” (Day, Desenvolvimento Profissional de Professores, 

2001) 

“Toda a formação encerra um projecto de acção. E de trans-formação. Não há projecto sem 

opções.” (Nóvoa, 1992) 

De acordo com Nóvoa, a valorização das 

pessoas é resultado da procura incessante de 

inovação no interior do seu contexto educativo. 

Este desafio encontrará resposta na formação 

contínua e a sua contribuição efectiva para o 

desenvolvimento profissional?  

Existe uma estreita relação entre a formação e o desenvolvimento pessoal e profissional, a 

qual tem subjacente uma perspectiva crítico-reflexiva traduzida num investimento pessoal e 

na construção de uma identidade 

profissional.  

A diversificação de modelos e práticas de 

formação estimulam novas relações do 

professor com o saber pedagógico e 

científico. A investigação em plena articulação com as práticas 

educativas leva à experimentação, inovação e novos modos de trabalho pedagógico 

associados a uma reflexão crítica sobre os mesmos.  

Ilustração 8 – Transformações no contexto educativo 

Ilustração 9 – Mobilização de saberes 

pertinentes, Hameline (1991) 
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Falamos de processos de investigação-acção e investigação-formação com uma base de 

formação de tipos distintos: clínico com ênfase na reflexão sobre a prática e investigativo 

investindo na mobilização de saberes pertinentes (Hameline, 1991). 

Dado que o acto de ensinar, ou seja, o exercício da docência é uma profissão, é necessário, 

tal como noutras profissões, assegurar que as pessoas que a exercem tenham um domínio 

adequado da ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam competências profissionais. 

(Marcelo García, 1999) 

Para Ferry, a formação significa “um processo de desenvolvimento individual destinado a adquirir ou a 

aperfeiçoar capacidades” (1991:36). Na perspectiva deste autor, a formação de professores 

diferencia-se de outras actividades de formação em três dimensões. Em primeiro lugar, 

trata-se de uma formação dupla, onde se tem de combinar a formação académica 

(científica, literária, artística, etc.) com a formação pedagógica. Em segundo lugar, a 

formação de professores é um tipo de formação profissional, quer dizer, forma 

profissionais. Em terceiro lugar, a formação de professores é uma formação de formadores, 

o que influencia o necessário isomorfismo que deve existir entre a formação de professores 

e a sua prática profissional (Ferry, 1991 cit. in Garcia, 1999).  

Um pouco mais específica é a concepção de Medina e Domínguez, que consideram a 

formação dos professores como “a preparação e 

emancipação profissional do docente para realizar crítica, 

reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova 

uma aprendizagem significativa nos alunos e consiga um 

pensamento-acção inovador, trabalhando em equipa com os 

colegas para desenvolver um projecto educativo comum‖ 

(Medina e Domínguez, 1989 cit. in García, 1999). 

Do ponto de vista destes autores, a formação de professores procura desenvolver nos 

docentes um estilo de ensino próprio e assumido reflectidamente, de modo a produzir nos 

alunos uma aprendizagem significativa. Estes autores referem também a necessidade de se 

entender a formação dos professores num contexto de trabalho com outros professores 

dentro de uma equipa. 

Ilustração 10 – A formação de professores, de acordo 

com a concepção de Medina e Dominguez (1989)  
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 Medina e Domínguez (idem, ibidem) defendem uma imagem do professor como um sujeito 

reflexivo e inovador. Contudo, têm sido utilizadas muitas outras imagens para caracterizar 

o professor: como pessoa, colega, companheiro, facilitador da aprendizagem, investigador, 

sujeito que desenvolve o currículo, 

sujeito que toma decisões, líder, etc. 

(Heck & Williams, 1984 cit. in García, 

1999).  

A formação de professores é uma área 

de conhecimento e de investigação que 

se deve centrar no estudo dos 

processos através dos quais os professores 

aprendem e desenvolvem a sua competência 

profissional, com investimento no auto-desenvolvimento reflexivo tornando-o mais capaz 

na resolução de problemas profissionais. 

Deverá levar a uma aquisição (no caso dos professores em formação) ou a um 

aperfeiçoamento ou enriquecimento da competência profissional dos docentes implicados 

nas tarefas de formação. 

Cada vez mais os 

professores têm de 

realizar trabalhos em 

colaboração, e uma prova disso é a 

exigência de realização dos projectos 

curriculares de escola. Esta é uma perspectiva necessária que tem de incluir como objectivo 

a formação de professores. (Marcelo García, 1999)  

A formação de professores não é um processo que acaba nos professores. Ainda que seja 

óbvio afirmá-lo, a qualidade de ensino que os alunos recebem é o critério último – 

frequentemente inescrutável – para avaliar a qualidade da formação na qual os professores 

se implicaram. (Joyce & Showers, 1988) 

Ilustração 12 - Mudanças no contexto em que o professor intervém 

(Holly & Mcloughlin, 1989; Lyons, 1990) 

 

Ilustração 11 – Articulação da formação no 

contexto pessoal e profissional do professor 
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Tipo 

“A formação de professores ainda tem a honra de ser, simultaneamente, o pior problema e a 

melhor solução em educação”. Michael Fullan (1993) 

Na opinião de João 

Formosinho in (Costa, 2000) a 

formação contínua de professores 

consiste na formação dos professores 

dotados de formação inicial 

profissional, visando o seu 

aperfeiçoamento pessoal e 

profissional. A formação contínua 

visa o aperfeiçoamento dos saberes, 

das técnicas, das atitudes 

necessárias ao exercício da profissão 

de professor. 

  

 

Para este autor, o conceito de formação contínua é ―qualitativamente diferenciado‖ e 

sequencial à formação inicial, distinguindo-se, não pelos conteúdos ou metodologias, mas 

essencialmente pelos seus destinatários, neste caso já portadores de experiência no ensino.  

Os modelos de formação evidenciados nas ilustrações 13 e 14 têm acompanhado os 

modelos educativos na transição de um paradigma behaviorista para o construtivista, 

abandonando a mera transmissão de conhecimentos e dando espaço à construção dos 

mesmos.  
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Ilustração 13 – Modelos de 

formação baseados na 

reflexão crítica 

Ilustração 14 – Distinção da formação quanto ao tipo 
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Zeichner (1993) é um dos impulsionadores da prática reflexiva, na concepção de que a 

formação implica a construção e produção de conhecimento científico e pedagógico. No 

entanto, foram vários os trabalhos e estudos realizados neste âmbito, com a mesma 

perspectiva, por vários autores como Schön (1983), Shulman (1986), Kemmis (1989), 

Marcelo (1992), Zeichner (1993), Alarcão & Sá Chaves (1994) entre muitos outros. 

 

 

2.5 PORTEFÓLIOS, CARACTERÍSTICAS E EVOLUÇÃO 

 

2.5.1 INSTRUMENTOS ESTRUTURANTES DA PRÁTICA REFLEXIVA (INDUTORES DE REFLEXÃO) 

Uma vez referidas as características, atitudes e qualidades do professor, implícitas na sua 

capacidade de reflexão sobre a sua prática, devemos debruçar-nos agora sobre as diferentes 

estratégias para a sua indução. 

Num modelo reflexivo, as estratégias envolvem processos de reflexão por parte quer do 

professor quer do próprio supervisor, numa actuação de monitorização sistemática da 

prática pedagógica. Estas estratégias surgem como instrumentos de apoio à reflexão, 

entendida como uma forma sistemática de questionar a própria prática, aprofundando o 

conhecimento sobre esta. Aprender a reflectir é sem dúvida alguma uma competência que 

importa adquirir. 

Algumas estratégias analisadas podem não ser usadas de modo exclusivo; na maior parte 

dos casos, a sua utilização poderá ser feita em complementaridade, como por exemplo as 

perguntas pedagógicas, as narrativas, a análise de casos, a observação de aulas, o trabalho de projecto, a 

investigação-acção. (Amaral, Moreira, & Ribeiro, 1996)  
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Descrição o que faço?
o que 

penso?

Interpretação
o que 

significa 
isto?

Confronto
como me 

tornei 
assim?

Reconstrução
como me 
poderei 

modificar?

Diário de bordo

•log

•objectivo e factual

Diário íntimo

•diary

•subjectivo

Registo quotidiano

•journal

•abrangente, conjuga factos e sentimentos

As perguntas pedagógicas levam à ―inquietação‖ do professor questionando as suas 

práticas, teorias e validade destas conduzindo à reconstrução das suas concepções. 

 

 

 

 

 

As narrativas englobam o relato dos acontecimentos da prática pedagógica do professor 

como forma de observação mais aprofundada da mesma, facilitando assim uma 

compreensão que permite algumas conclusões orientativas. A narração descritiva consiste 

no registo dos eventos com a referência à situação e ao contexto em que as práticas 

ocorrem, ao seu desenvolvimento e às acções dos intervenientes. Este tipo de registo não 

pressupõe, todavia, uma interpretação que justifique explicitamente as práticas descritas. 

O acto de escrever impõe atenção relativa ao momento e ao lugar em que a acção ocorre 

para que a descrição seja de facto reflexiva 

e permita uma leitura mais aprofundada 

desses registos posteriormente. De acordo 

com Holly, cit. in (Amaral, Moreira, & 

Ribeiro, 1996) identificam-se três tipos de 

narrativa de acordo com o seu carácter mais 

ou menos objectivo e factual: o diário de 

bordo (log), o diário íntimo (diary) e o 

registo quotidiano (journal).  

Ilustração 15 – As perguntas pedagógicas (Amaral, Moreira, & Ribeiro, 1996) 

Ilustração 16 – Tipos de Narrativa, Holly (1991) 
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Estas narrativas podem ser usadas para avaliação formativa e sumativa, promovendo a 

reflexão sobre a acção sem que no entanto se perca a informação objectiva sobre a 

realidade envolvente. 

Apesar da dificuldade em saber-se sobre, quando e como escrever, estes registos permitem 

guardar experiências vividas que possibilitam uma percepção sobre a evolução e 

desenvolvimento do professor nas suas dimensões pessoal e profissional. (Amaral, Moreira, 

& Ribeiro, 1996) 

De igual modo, podemos referir as narrativas autobiográficas pessoais, que 

comprometem o professor como narrador/personagem empenhado em melhorar a sua 

capacidade de ver e de pensar o que faz, numa noção construtivista da sua pessoa. Neste 

tipo de texto, o professor faz um relato da sua própria vida, apresentando os 

acontecimentos que para si são mais relevantes e que revelam apenas o que ele pretende 

que se saiba de si, enquanto pessoa e profissional da educação. (Ramos & Gonçalves, 1996) 

No contexto real de sala de aula, os casos são registos de acontecimentos envolvidos no 

acto educativo. Esse acto é descrito de forma isenta para ser explicado, interpretado e 

reconstruído, promovendo a reflexão sobre a acção, criando no professor o hábito de 

reflectir sobre o que sucede, destacando o que o tenha impressionado negativa ou 

positivamente. 

A reflexão contextualizada é pois uma estratégia de conhecimento profissional do professor 

que se constrói com base na interacção entre o conhecimento teórico e o conhecimento da 

prática. A acção do professor na sala de aula face às complexidades que surjam desenvolve 

neste uma inteligência prática para resolução de problemas. (Infante, Silva, & Alarcão, 

1996)  

Na perspectiva destes autores, a análise de casos surge como estratégia de formação e não 

de investigação, na qual o processo passa da observação dos factos à teorização sobre os 

mesmos, visando a compreensão da realidade. 

Os incidentes críticos no processo formativo correspondem a toda a actividade humana 

observável para que através dela se possa fazer induções ou previsões sobre o sujeito que 

realiza a acção. Para ser crítico deve dar-se numa situação tal que o fim ou intenção da acção 

tenha determinado significado para o observador, ou seja, que dependa da forma como este o 
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•registo de tudo o que ocorre

•modo continuum

Observação 
Naturalista

•registo selectivo 

•focaliza determinado aspecto

Observação 
Ocasional

•recurso a instrumentos

•sistema de sinais ou categorias 

•cada comportamento é objecto de registo

Observação 
Sistemática

percepciona, que por sua vez é determinada pela cultura, valores e experiências. Num incidente 

crítico um fenómeno ocorre, é observado e registado, o que permite a descrição do que 

aconteceu no contexto onde ocorreu. (Infante, Silva, & Alarcão, 1996) 

Daqui pode-se passar de forma muito natural para a prática em situação de sala de aula pois 

é esse o ponto de partida para o desenvolvimento profissional do professor. Sendo assim, a 

observação de aulas constitui uma forma de maior controlo dos processos instrucionais 

pela compreensão do que faz, vê 

fazer e do que se passa na sala de 

aula. (Amaral, Moreira, & Ribeiro, 

1996) 

A observação de aulas centra-se 

na sala de aula e nos processos de 

instrução, ou seja num nível 

micro, sem que se perceba que por 

vezes o contexto envolvente a 

influencia. Existem vários tipos de 

observação, como se apresenta na ilustração 17: a ocasional, a naturalista e a sistemática. 

Podemos acrescentar ainda a esta referência a instrumentos e estratégias, o trabalho de 

projecto que procura um equilíbrio entre espaços e ritmos de acção-reflexão, bem como a 

própria investigação-acção enquanto metodologia que dinamiza a interacção entre a 

teoria e a prática, levando o professor a interferir no contexto da pesquisa, analisando e 

agindo directamente sobre a sua prática. 

O teaching portfolio é uma colecção de materiais representativos do trabalho do 

professor acerca da sua eficácia. Inclui múltiplas perspectivas e participações de outros 

actores no processo como colegas ou alunos, numa perspectiva que evidencia o 

desenvolvimento da prática pedagógica ao longo de um período temporal. (Fernandes, 

2006) 

Distingam-se desde já os conceitos de portefólio do mero dossier, segundo Martins e 

Santos (2009), atendendo aos aspectos subjacentes ao seu desenvolvimento: (i) é resultado de 

um processo de selecção e reflexão e não simplesmente de acumulação de documentos; (ii) a natureza 

Ilustração 17 – Observação de aulas (Amaral, Moreira, & Ribeiro, 1996) 
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longitudinal, a diversidade de conteúdo e o carácter colaborativo e dialógico que subentende (Nunes & 

Moreira, 2005); e (iii) o carácter continuado que a sua construção deve assumir (Santos, 2005). 

Também entendido como registo e demonstração dos objectivos alcançados ao longo de 

um determinado tempo assim como dos atributos profissionais desenvolvidos, 

compromete-se com duas componentes distintas: (i) as orientações seguidas na filosofia de 

ensino, práticas e desempenho, (ii) o material que considera relevante apresentar e que corrobora as 

orientações assumidas. 

Nesta perspectiva, urge analisar a utilização do instrumento reflexivo capaz de agregar os 

aspectos referidos, englobando-os num processo de auto-reflexão sobre a actividade 

pedagógica. Os portefólios reflexivos são em simultâneo processo e produto, com 

funções de regulação mas também certificação. 

 

2.5.2 PORTEFÓLIOS REFLEXIVOS 

Alguns autores, como por exemplo Wolf, citado por Loughran & Corrigan (1995), 

defendem o portefólio como uma ferramenta adequada para a avaliação das realizações de 

professores e alunos. Já Krause (1996) considera que se deve utilizar portefólios em 

programas de formação inicial de professores para que estes os venham a integrar, nas suas 

práticas de ensino, para avaliação dos seus alunos. A utilização de portefólios com futuros 

professores deverá ter como objectivo encorajá-los a reflectir sobre eles próprios (Pokay & 

Tayek, 1996).  

O portefólio de ensino (teaching portfolio) oferece aos futuros professores a oportunidade de 

documentar experiências, pensamentos, acções e, consequentemente, de apreender 

aspectos relacionados com o ensino (Loughran & Corrigan, 1995). Deste modo, os futuros 

professores podem articular melhor o conhecimento do seu próprio desenvolvimento 

profissional.       

A construção de um portefólio, mais especificamente, pode ajudar a avaliação a assumir 

uma função essencialmente reguladora, na medida em que serve de base para a reflexão do 

professor sobre todo o processo em que está envolvido, proporcionando a mudança das 

suas práticas e concepções e, consequentemente, promovendo o seu desenvolvimento 

profissional. (Moreira & Ferreira, 2010) 
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•Auto-reflexão•Desenvolvimento 
profissional 
(crescimento com 
os outros)

•Construção do seu 
conhecimento 
sobre a actividade 
profissional

•Desenvolvimento 
de competências 
concretas

Competências 
adquiridas

Esforço, 
progesso, 
realização

RetrospectivaBoas práticas

Segundo Alarcão e Tavares (2003) os portefólios são usados, actualmente, em diversas 

áreas, no caso da formação como ―um conjunto coerente de documentação reflectidamente 

seleccionada, significativamente documentada e sistematicamente organizada e 

contextualizada no tempo, reveladora do percurso profissional‖. 

Se tentarmos identificar quais são os propósitos de um portefólio profissional, podemos 

referir: (i) enquadramento para a auto e hetero-avaliação; (ii) enquadramento para a 

avaliação colaborativa e classificação; (iii) registo e exibição das finalidades, 

desenvolvimentos e realizações profissionais; (iv) fundamentos para um desenvolvimento 

profissional auto-dirigido da carreira. (Silva A. , Cruz, Reis, Nunes, & Lima, 2008) Para os 

mesmos autores, um portefólio profissional vale como processo de avaliação e também como o 

seu produto. Tal como noutros processos, o todo é maior que a soma das partes, ou seja, permite uma 

compreensão completa e global do indivíduo, visto que não há apenas um acumular de elementos. Estes 

encontram-se fundamentados, reflectindo a sua inclusão a reflexão feita, a autoavaliação e os 

contributos de avaliações corroborativas e ainda uma lógica organizativa que permite perceber o 

processo e o produto final.  

Nesta perspectiva e dinâmica, o portefólio facilita a avaliação colaborativa ou partilhada, 

bem como o estabelecimento 

dos objectivos pessoais, 

definidos quer individualmente 

quer por acordo colaborativo.  

O Portefólio reflexivo é 

compreendido como 

instrumento facilitador dos 

processos de auto e hetero-

avaliação, nas funções 

simultâneas de estruturação e 

revelação dos processos de 

desenvolvimento profissional.  

No caso da formação docente em 

serviço, defende-se que a reflexão sistemática das práticas desenvolvidas por meio do 

portfolio permite ao professor consciencializar-se do conhecimento que emerge do 

Ilustração 18 - Portefólio Reflexivo, integração e articulação das diferentes 

valências enquanto estruturante do desenvolvimento profissional. 
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quotidiano, configurando-se em instrumento tanto organizador como revelador da 

aprendizagem, além de desenvolver os níveis de originalidade e criatividade profissionais. 

(Sá-Chaves I. , 2002) 

No nosso entendimento e secundando a autora, a ilustração 18 evidencia a articulação entre 

as principais valências do instrumento no processo de desenvolvimento profissional 

docente.  

"O portfólio não é em si mesmo um fim, mas um processo que ajuda a desenvolver a 

aprendizagem” (Klenowski, 2002) 

A característica mais importante do portefolio de ensino é a narrativa de auto-avaliação do 

professor, que ilumina ambos os lados do processo ensino-aprendizagem. O ensaio 

reflexivo, portanto, reflecte os princípios da selecção e as bases filosóficas do material 

didáctico aparente. (Stanford University's Newsletter on Teaching, 1996) 

 

REFLEXIVIDADE NOS PORTEFÓLIOS EM EDUCAÇÃO  

Atravessamos uma mudança paradigmática no campo da formação, no seio do qual se 

descobre um novo significado para formar e formar-se, uma nova racionalidade, onde 

surge o paradigma da reflexividade crítica, o qual se estrutura de acordo com as complexas 

dinâmicas contextuais.  

Os portefólios reflexivos enquadram-se nesta nova filosofia de formação uma vez que 

constituem segundo Sá-Chaves (2005) “uma estratégia que procura evidenciar o fluir dos processos 

subjacentes ao modo pessoal como cada qual se apropria singularmente da informação, reconstruindo o 

seu conhecimento pessoal prévio.” 

Sá-Chaves (2005) realça a valorização da autonomia, a singularidade, a consciencialização e 

a aprendizagem contínua, partilhada e co-construída do sujeito que assume um papel 

activo, formando-se no processo da sua própria formação. 

Moreira (2010) reconhece nesta abordagem reflexiva “um exercício potencialmente promotor do 

desenvolvimento da interpretação/intelecção dos contextos”, induzindo uma acção mais 

fundamentada e ajustada às situações práticas, fomentando o desenvolvimento profissional 

dos professores.   
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No campo da formação de professores em actividade, Martins e Santos (2009) 

considerando estudos realizados nesse âmbito, referem várias características inerentes à 

construção de portefólios:  

“ (…) captura as complexidades da prática profissional e fornece ao professor oportunidades de 

auto-reflexão e interacções colegiais (Wolf, 1996);  cria hábitos mentais que auxiliam os 

professores a definir boas práticas, ajuda a reflectir o seu próprio ensino e aprendizagem e 

propicia o desenvolvimento de estratégias de ensino consentâneas com esta prática (Lyons, 

1999); incentiva o professor a pensar mais profundamente sobre o ensino, a tornar-se mais 

consciente das teorias e pressupostos que guiam as suas práticas, a desenvolver um desejo de 

se envolver em diálogos colaborativos sobre o ensino. Influencia as práticas de sala de aula dos 

professores e conduz à manutenção de hábitos de reflexão e análise (Zeichner & Wray, 2001); 

torna o professor consciente sobre o ensino e sobre as necessidades dos alunos, leva à 

explicitação dos objectivos, conceitos e ideias organizadoras do seu ensino e muda a sua própria 

prática (Lyons, 2002). (…)” 

No entanto, para estes autores, apesar de a reflexão ser o aspecto mais referenciado nos 

estudos analisados, “é necessário questionar a natureza e a qualidade da reflexão associada ao uso do 

portefólio (Zeichner & Wray, 2001) ”. 

O princípio de continuidade do processo formativo através da actividade reflexiva 

subjacente à construção do portefólio, sustentado por Sá-Chaves (2005), corrobora a 

hipótese da formação e do desenvolvimento como processos constantes ao longo da vida. 

 

PORTEFÓLIOS DIGITAIS  

Na actual e complexa sociedade em que vivemos, passamos rapidamente de uma era social 

da Informação para uma denominada “Sociedade do Conhecimento” (Hargreaves, 2003), para a 

qual contribuíram fundamentalmente a Ciência e a Tecnologia. A globalização mundial é 

um processo incontornável e comprometido com o avanço científico e tecnológico que 

alterou igualmente o nosso quotidiano. O contexto escolar não escapou a este ―salto‖ 

tecnológico e impôs novas competências tecnológicas a todos os actores envolvidos na 

comunidade educativa, suscitando experiências e práticas pedagógicas baseadas nos novos 

recursos disponíveis.  
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A construção de portefólios digitais de aprendizagem, alarga ainda mais a necessidade de se 

desenvolverem estudos e investigações neste domínio, como refere Gomes (2006). A 

tecnologia de suporte pode ainda, na perspectiva de Gomes e Alves (2007), reforçar as 

potencialidades dos portefólios no desenvolvimento de todas as fases (coleccionar, 

seleccionar e reflectir).  

 

2.5.3 EVOLUÇÃO ATÉ AOS WEBFOLIOS 

As ferramentas de desenvolvimento para a Web tiveram as suas repercussões na 

construção de Portefólios em Educação com algum impacto, o que permitiu uma grande 

evolução no âmbito da sua elaboração, aplicação e partilha. 

PORTEFÓLIOS, CONCEITO E ABRANGÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

Os portefólios, mesmo no âmbito mais restrito do conceito, ressalvam algumas 

características que os distinguem de um simples conjunto de materiais: a selecção, a 

reflexividade, a implicação pessoal, a continuidade e a partilha. 

Aos professores atribui-se a complexa tarefa de preparar os seus alunos para esta nova 

sociedade em que somos aprendentes ao longo de toda a vida. O uso de portefólios, 

implicando os autores no seu próprio processo de aprendizagem e enfatizando a forma de 

desenvolvimento, potencia esta mudança de estratégia pedagógica com benefícios para 

alunos e professores. Constituem uma mais-valia pela oportunidade que representam para 

que estes orientem a reflexão sobre a sua prática educativa. 

 O teaching portfolio é uma colecção de materiais representativos do trabalho do 

professor, acerca da sua eficácia. Inclui múltiplas perspectivas e participações de 

outros actores no processo como colegas, alunos entre outros, numa perspectiva 

que evidencia o desenvolvimento da prática pedagógica ao longo de um período 

temporal. (Fernandes, 2006) 

 A característica mais importante do portefólio de ensino é a narrativa de auto-

avaliação do professor, que ilumina ambos os lados do processo ensino-

aprendizagem. O ensaio reflexivo reflecte, portanto, os princípios da selecção e as 

bases filosóficas do material didáctico aparente. (Stanford University's Newsletter 

on Teaching, 1996) 
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 O Portefólio reflexivo facilita os processos de auto e hetero-avaliação, nas funções 

simultâneas de estruturação e revelação dos processos de desenvolvimento 

profissional. (Sá-Chaves I. , 2002) 

Os novos recursos disponíveis, bem como as novas competências exigidas pela sociedade 

da informação e comunicação, têm orientado o desenvolvimento de experiências e práticas 

pedagógicas suportadas na construção de portefólios digitais.  

 

PORTEFÓLIOS DIGITAIS, E-PORTEFÓLIO E WEBFOLIO 

A evolução tecnológica implicou novas alternativas de construção de portefólios, 

permitindo a recolha e organização de materiais em suportes diversificados como áudio, 

vídeo, gráficos ou texto e a utilização de hiperligações que facilitam a relação entre 

evidências para atingir resultados, objectivos os critérios. (Barret, 2005)  

Além das vantagens óbvias na redução de custos e limitações do papel, os portefólios 

digitais facilitam a incorporação de um conjunto de características multimédia, comuns em 

portefólios digitais off-line ou online. Um e-portefólio é mais do que uma nova expressão do 

portefólio de formato tradicional para o formato digital, pois não só optimiza várias áreas 

no seu desenvolvimento mas também desenvolve nos intervenientes diversas competências 

em tecnologias de comunicação digitais. Não devemos deixar de referir a possibilidade de 

inclusão de formatos mais diversificados8 de documentos nos portefólios digitais, capazes 

de imprimir interacção e dinamismo aos mesmos. 

Os webfolios distinguem-se dos e-portefólio pelo facto de estarem online e portanto estes 

últimos constituem-se logo à partida como produto disponível e actualizável face a um 

suporte digital como por exemplo os CD-ROM, potenciando de forma muito eficiente a 

visibilidade dos conteúdos, os acessos simultâneos, a obtenção de feedback mais frequente 

e rapidamente. A interacção facilita o desenvolvimento colaborativo dos portefólios, 

baseado numa constante troca de ideias entre o autor e aqueles a quem permite o acesso e a 

partilha.  

                                            
8 A inclusão, por exemplo, de documentos áudio ou vídeo, entre outros. 
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A emergência de um conjunto de ferramentas como, por exemplo, as que integram a Web 

2.0, permite a pedagogia da interacção e da participação aliada à vasta acessibilidade, face a 

uma nova população estudantil, a geração Net. 

Existe uma acentuada tendência, preconizada em vários documentos europeus em matéria 

de educação/formação, para a criação de portefólios digitais em rede. Para além da 

possibilidade de uma abordagem multimédia, permite adoptar uma estrutura hipermediática 

na organização da informação com recurso a hiperligações internas, entre diferentes 

documentos ou mensagens dos portefólios, ou externas para recursos disponíveis na Web. 

Outra das vantagens mais relevantes consiste na possível colocação de contributos de 

outros sujeitos que não o autor principal do portefólio, permitindo a colocação de 

comentários e contributos que apoiam uma construção crítica e colaborativa do portefólio. 

(Gomes M. J., 2006)  
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem como objectivo especificar os procedimentos metodológicos da 

investigação utilizados no desenvolvimento do presente estudo. Com vista a atingir tal 

objectivo, começámos por referir o tipo de metodologia usada para caracterizar e 

fundamentar as nossas opções. 

A abordagem à problemática sucedeu de forma naturalista, procurando 

perceber/interpretar o que determinados fenómenos significam para os sujeitos que 

integram o estudo potenciando a exploração e identificação de conceitos num ambiente de 

forte interacção. 

 

3.2 MÉTODO DE ABORDAGEM 

 

Os estudos qualitativos surgiram como alternativa ao paradigma positivista e aos estudos quantitativos que 

se mostraram ineficazes para a análise e estudo da subjectividade inerente ao comportamento e actividade 

humana. (Barroso, 2010) 

No presente estudo, interessou-nos a análise das interacções dos sujeitos de investigação 

com o mundo objectivo que as rodeia, sem as dissociar da subjectividade de cada um.  

Numa tentativa de desocultação do significado dessas interacções, optámos por uma 

abordagem do tipo qualitativo por a considerarmos adequada ao objecto de estudo: a 

implementação de webfolios reflexivos, repletos de evidências e reflexões/narrativas que 

consideramos serem contributo para o desenvolvimento profissional. 

Este tipo de abordagem, qualitativa, procura uma visão que integra o conhecimento dentro 

do contexto em que se constrói e a subjectividade inerente ao processo, orientando-se para 

a descoberta de tipo descritivo e indutivo. 

Neste estudo concreto, pretendemos, precisamente, compreender de que forma os 

professores envolvidos encaram os webfolios que implementaram como uma estratégia 
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facilitadora do seu auto-conhecimento, nos contextos em que usualmente intervêm, e 

avaliar de que forma essa acção gerou um crescimento pessoal e profissional. 

“A finalidade do estudo de caso é sempre holística, ou seja visa preservar e compreender o caso no seu 

todo e na sua unicidade. Para isso, o investigador estuda o “caso” no seu contexto real, em 

profundidade, tirando todo o partido possível de fontes múltiplas de dados (inquéritos, entrevistas, 

observações, documentos, registos escritos, diários de campo, fotografias, registos audiovisuais, 

testemunhos…” (Barroso, 2010) 

 Considerando os pressupostos acima referidos e tendo em conta quer a natureza das 

questões de investigação quer os objectivos de estudo enunciados no capitulo I, optámos 

pelo estudo de caso enquanto desenho de investigação. Procurámos entender de que forma 

uma estratégia específica de intervenção no desempenho docente, a construção de um 

webfolio reflexivo, ou seja, um trabalho de natureza descritiva e interpretativa, 

contextualizado e centrado na compreensão do processo em si, contribui para o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

De acordo com Merriam (1998) cit in Oliveira e Silva (2006), o estudo de caso, é uma 

modalidade de estudo que se caracteriza pela sua natureza descritiva e indutiva, pelo seu 

particularismo e pela sua essência heurística, onde o investigador é o principal instrumento de 

recolha de dados, que serão analisados de forma qualitativa, pela descrição e interpretação 

dos mesmos. 

Uma pesquisa como a referida centra-se no estudo da natureza do objecto e não na opção 

metodológica. Trata-se de estudar o que é particular, específico e único. (Natércio, 2005, p. 

70) 

Este trabalho de investigação define-se como um estudo de caso de tipo intrínseco 

(Marques, 2003), pois debruça-se sobre uma situação particular, mas também de tipo 

instrumental uma vez que pretende teorizar sobre o desenvolvimento profissional de 

professores, aprofundando o conhecimento acerca do uso de uma estratégia inovadora no 

contexto do desempenho docente. 

Esta abordagem metodológica recorre à colaboração activa dos sujeitos que participam na 

investigação através do processo reflexivo pelo qual procuram dar significado às suas 

experiências em contexto real. 
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No seguimento da linha metodológica adoptada, procedeu-se inicialmente a uma reunião 

exploratória, no início o ano lectivo, em Setembro 2009, com cada uma das participantes, 

convidando-as a integrar o estudo e dando-lhes a conhecer o propósito da investigação, o 

objecto de estudo em si. Uma vez aceite o desafio, cada sujeito teve a oportunidade de 

desenhar o seu webfolio em conjunto com a investigadora, que assim encontrou e integrou o 

princípio de pessoalidade nos instrumentos de estudo. De seguida, foram elaborados guiões 

de apoio aos webfolios (Anexo1), criados de raiz para cada participante na investigação, de 

modo a incentivar a sua autonomia na dinamização e manutenção do seu instrumento. 

Apesar deste cuidado em promover a liberdade e autonomia na implementação dos 

webfolios, a investigadora manteve com cada um dos participantes um contacto regular e 

muito próximo, evidenciado nas reuniões de acompanhamento frequentemente realizadas 

ao longo de todo o ano lectivo 

A recolha de dados foi sistematizada e combinou múltiplos instrumentos como as 

entrevistas, a análise dos conteúdos e reflexões incluídas nos webfolios, bem como as notas 

da investigadora. Este procedimento pareceu-nos indispensável uma vez que, e de acordo 

com (Creswell, 1998; Yin, 1994; Punch, 1998; Gomez, Flores & Gimenez, 1996) é comum 

a combinação de diversas técnicas de instrumentos, para enriquecer o conhecimento do 

caso em estudo. 

Para o tratamento dos dados recolhidos, recorremos às técnicas de análise documental e à 

análise de conteúdo.  

A análise documental adquire um papel preponderante neste estudo para uma reconstrução 

da realidade, resultado do processo de obtenção da informação. 

As grelhas de categorização surgem em consequência das opções efectuadas no âmbito da 

análise e tratamento da informação recolhida. A definição de categorias e dimensões de 

análise foi consonante com o quadro teórico da investigação. 

Uma apreciação cuidada dos dados recolhidos através da análise de conteúdo dos webfolios 

constituiu a base para a discussão dos resultados que teve em vista concluir sobre o seu 

contributo (efectivo ou não) para o desenvolvimento profissional de professores.  

De igual modo, a análise da estrutura e conteúdo resultantes da aplicação do instrumento, 

através das entrevistas aos participantes, permitiu também a sua validação.  
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Vários autores (Kaplan (1964), Bargar & Duncan (1982)) reconhecem que nem sempre é 

desejável ou mesmo possível em investigação qualitativa seguir-se uma sequência linear no 

processo investigativo. Todo o processo de recolha de dados é bastante moroso e exige um 

conjunto de complexas tarefas que visam o tratamento da informação obtida de um modo 

sistemático para que, posteriormente, possa ser categorizada, analisada e finalmente 

interpretada. 

Vejamos como se procedeu no presente estudo, apresentando de seguida as estratégias 

adoptadas desde a selecção da amostra de trabalho, passando pelos instrumentos de recolha 

de dados, pela categorização dos mesmos para uma análise de conteúdo válida. 

 

3.2.1 PARTICIPANTES NO ESTUDO  

Para Bardin (1991) não basta definirmos que tipos de dados deverão ser recolhidos. “É 

também preciso circunscrever o campo das análises empíricas no espaço, geográfico e social, e no tempo.” 

A análise precisa e aprofundada de situações singulares envolve um conjunto de ―unidades‖ 

constitutivas, designado por população e sobre as quais podemos reunir informações, ou 

não, sempre que possível ou útil. (Quivy & Campenhoudt, 2008) 

 Este estudo desenvolve-se num campo de análise circunscrito a um grupo de participantes, 

que desenvolvem as suas acções no seu contexto natural de ensino e de aprendizagem 

formal, as escolas públicas, com diferentes anos de experiência e que a partir daqui 

designaremos por participantes no estudo. A nossa interacção junto destas 

experienciadoras foi íntima, uma vez que, e de acordo com De Bruyne (1975), os estudos 

de caso são menos construídos, menos limitados e mais abertos, pelo que o investigador se 

implica pessoalmente, e pressupõem uma ―participação activa na vida dos sujeitos 

observados e uma análise em profundidade do tipo introspectivo‖.  

CONTEXTO DE ACÇÃO DOS PARTICIPANTES NO ESTUDO 

Consideremos as características-chave referidas por Coutinho (2005) sobre o estudo de 

caso e que o definem como um ―sistema limitado‖ (Creswell, 1994), sobre ―algo‖, que 

preserva o seu carácter ―único, especifico, diferente e complexo (Mertens, 1998), decorre 

em ambiente natural e recorre a múltiplas fontes de dados e métodos diversificados de 

recolha dos mesmos. 
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O contexto em que se movem os participantes no estudo centra-se nas instituições em que 

leccionam. O eixo estruturante de cada uma dessas instituições é a existência de um 

projecto educativo, de um regulamento de escola, de um plano anual de actividades e de 

projectos curriculares de turma9. Cada uma delas constitui o ambiente natural em que cada 

participante evolui, o local onde se encontram as expectativas para a acção que 

desenvolvem, o espaço em que estabelecem relações sociais e onde exercem os seus 

direitos e deveres.  

As escolas abrangidas pelo estudo são escolas secundárias públicas que se localizam na 

região do Grande Porto e que possuem uma boa dimensão da população estudantil, o que 

por sua vez determina um maior quadro da sua oferta curricular, cobrindo diferentes níveis 

de ensino como o geral, o profissional, o da educação e formação de adultos e ainda o 

recorrente modular. 

A interpretação da acção profissional que realizámos é referenciada às dimensões da 

profissão docente que englobam: (a) o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; (b) a 

participação na escola e relação com a comunidade; (c) o desenvolvimento e formação 

pessoal ao longo da vida; (d) a vertente profissional e ética, conforme o anexo do Decreto-

Lei n.º 240/2001de 30 de Agosto. 

A natureza dessa acção, o desempenho profissional, é segundo Perrenoud (1996): 

dependente dos outros, por isso sujeita a resistências; incerta, com procedimentos únicos; 

singular, de acordo com a natureza do público; requer reflexão, exige conhecimento. 

Podendo ainda, de acordo com Pinto (2008), ser regida pela obrigação de procedimentos, 

pelas orientações definidas institucionalmente, e pela obrigação de competência, fazer face 

a situações educativas complexas.  

SELECÇÃO DOS PARTICIPANTES  

Não foi nossa preocupação obter uma construção estatística com o objectivo de 

representatividade da população ou a generalização de conclusões, mas sim, de acordo com 

o nosso intuito, encontrar indicadores que contribuam para a compreensão de um contexto 

específico, razão pela qual não designamos as participantes neste estudo por amostra, 

mesmo que a pretendêssemos considerar, como sustentado por Pardal e Correia (1995), 

uma amostra não probabilística. 

                                            
9 Documentos que não apresentamos nem exploramos por fugirem ao âmbito do nosso estudo. 
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No caso deste estudo, consideramos que a escolha dos participantes é intencional, ou seja, 

procurámos a diversificação (situação profissional, áreas cientificas de formação, níveis de 

ensino) e contamos desde o início do projecto com a colaboração de todos os 

intervenientes no estudo.  

Em síntese: a selecção dos participantes, a sua representatividade e dimensão, foi da nossa 

responsabilidade, tendo por base outros estudos paralelos sobre o desenvolvimento de 

portefólios reflexivos e também as características específicas do objecto em estudo. 

O campo de análise deste projecto circunscreveu-se a um pequeno conjunto de professores 

de três escolas distintas, de grupos de docência diferentes, com percursos profissionais 

diversos, em exercício de funções lectivas nos vários níveis de ensino existentes. O grupo 

foi inicialmente constituído por oito participantes, três dos quais não conseguiram dar 

seguimento ao projecto por falta de disponibilidade para tal, como referem na entrevista 

concedida no final do estudo. Os professores que efectivamente participaram no projecto 

foram cinco, de várias áreas disciplinares (Inglês, Biologia, Filosofia e Matemática), 

leccionando em escolas secundárias públicas (Filipa de Vilhena, Gonçalves Zarco e Aurélia 

de Sousa), em níveis de ensino que abrangeram os cursos Profissionais, os cursos 

Científico-Humanísticos para prosseguimento de estudos, os cursos de Educação e 

Formação de Adultos e o ensino recorrente nocturno. 

No que respeita à sua experiência e situação profissional, podemos referir que apenas uma 

das participantes se encontrava na situação de professora contratada, sendo as restantes 

professoras do quadro das escolas onde leccionam. 

 

3.2.2 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO  

Os estudos de caso são processos de investigação empírica que estudam fenómenos 

contemporâneos em contexto real, nem sempre fáceis de isolar, pelo que, normalmente, se 

torna necessário o recurso a várias fontes de evidência (dados) que permitam a sua 

triangulação (cruzamento), tal como refere Yin (1994). Para este autor, entre os exemplos 

de fontes de dados que se podem considerar nestes estudos, encontram-se os documentos 

diversos, as actividades de observação e respectivas notas de campo, os registos 

automáticos de dados, os documentos electrónicos ou a auscultação de participantes e 

entrevistas. Ainda para o mesmo autor, devemos assegurar a manutenção de uma linha de 
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raciocínio que evidencie as ligações entre as questões de investigação, o conjunto de dados 

recolhidos e as conclusões a que se chega. A escolha de um ―caso‖ implica que todo o 

processo de recolha de dados se submeta a um referencial lógico, não se baseando na 

amostragem para compreender outros casos mas sim apenas naquele que está em estudo.  

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

De acordo com as opções metodológicas do estudo desenvolvido, ou seja, numa 

perspectiva qualitativa de investigação, as fontes de informação escolhidas assentaram na 

análise documental, entrevistas e análise do conteúdo dos webfolios desenvolvidos. 

Atendendo a que na investigação qualitativa as entrevistas podem ser utilizadas quer como 

estratégia principal para recolha de dados, quer conjuntamente com a análise de 

documentos, recorremos a esta técnica por se adequar aos propósitos dos objectivos do 

estudo e permitir a recolha de dados descritivos sobre a forma como os sujeitos 

interpretam os aspectos em questão. Neste tipo de pesquisa, a entrevista é normalmente de 

índole semi-estruturada e/ou aberta, uma vez que deve ser flexível e deve procurar ir ao 

encontro do ponto de vista dos participantes.  

 

ENTREVISTAS 

Os métodos de entrevista distinguem-se essencialmente pela aplicação dos processos 

fundamentais de comunicação e interacção humana, os quais, se correctamente valorizados, 

permitem ao investigador retirar das entrevistas informações e elementos de reflexão muito 

ricos e matizados. (Quivy & Campenhoudt, 2008, pp. 191-192) 

Os autores Powney et Watts (1987) dividem as entrevistas em duas grandes categorias: as 

que são orientadas para a resposta e as que são orientadas para a informação. No primeiro 

caso, o entrevistador mantém o controlo no decurso de todo o processo, enquanto as 

orientadas para a informação visam circunscrever a percepção e o ponto de vista de uma 

pessoa ou grupo de pessoas perante uma dada situação.  

Voltamos a Quivy e Campenhoudt (2008) que consideram que as entrevistas semi-

directivas são as mais utilizadas em investigação social, no sentido em que não são 

inteiramente abertas nem encaminhadas por um grande número de perguntas precisas. O 

investigador dispõe de uma série de perguntas-guia sobre as quais é fundamental receber 
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•5 professores do 
ensino 
básico/secundário

•oriundos de 3 escolas 
distintas

Indivíduos a 
entrevistar

•Oral

•Escrito (notas do 
entrevistador)

•Salas de trabalho das 
escolas/UPT

Meio de 
comunicação e Local • 15/20 minutos

•Vídeo

Duração e Gravação

informação do entrevistado, mas não as coloca necessariamente pela ordem anotada e de 

formulação prevista.  

O entrevistado, tanto quanto possível, pode falar abertamente e pela ordem que lhe 

convier; o investigador esforça-se simplesmente pelo reencaminhamento da entrevista para 

os objectivos delineados, bem como por colocar de forma natural as perguntas às quais o 

entrevistado não chega por si próprio.  

No estudo apresentado, as entrevistas obedeceram a um guião não muito estruturado que 

permitiu, durante da sua aplicação entre 9 e 21 de Maio de 2010, alguma flexibilidade na 

formulação das perguntas e foram gravadas sendo, posteriormente, transcritas. A análise 

das respostas envolveu o preenchimento de grelhas de registo, repetidas audições das 

respostas para classificação/codificação das mesmas e permitiu-nos a interpretação e 

discussão dos dados à luz da hipótese teórica de trabalho.  

 

A construção do guião encontra-se representada nas ilustrações 19 e 20, numa síntese dos 

aspectos e objectivos que configuraram a edificação do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

Contributos efectivos

Implicações repercussões  

Constrangimentos 
no processo

Ilustração 19 – Objectivos da entrevista 

Ilustração 20 – Aplicação da entrevista 
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Pretende-se caracterizar 
o(a) professor(a) 
entrevistado(a), 
traçando um breve 
perfil biográfico e de 
acordo com as 
respostas dadas, 
analisar-se-ão 
posteriormente as 
possíveis conexões com 
os objectivos do estudo.
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Pretende-se reconhecer 
que áreas do 
desempenho 
profissional foram 
priveligiadas na 
implementação do 
webfolio, podendo 
estabelecer-se uma 
relação directa com as 
prioridades 
estabelecidas por cada 
participante. Também 
se deseja identificar a 
sua perspectiva  sobre 
que contributos 
efectivos  o docente 
obteve para o seu 
desempenho 
profissional.  

C
 -

Im
p
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em
p

en
h

o
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ss
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n
al Pretende-se delimitar 

quais as reprecurssões 
da utilização do 
webfolio sob diferentes 
aspectos tais como: o 
que muda na prática, o 
que valorizou em 
termosde referenciais 
teóricos.

D
 -

C
o

n
st

ra
n

gi
m

en
to

 s
en

ti
d

o
s 

n
o

 u
so
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o

 W
eb

fo
lio Pretende-se identificar 

dificuldades sentidas 
pelos participantes na 
implementação do 
webfolio, quer do ponto 
de vista técnico quer do 
ponto de vista 
funcional. Esta 
dimensão permitirá 
uma análise do 
instrumento 
desenvolvido: que 
fragilidades emergem, 
quais os aspectos fortes. 

 

A ilustração 21 dá conta das dimensões que abarcámos nas entrevistas e do propósito com 

que as elaborámos. 

 

 

Apoiadas nos procedimentos atrás descritos, e com os propósitos enunciados, construímos 

o guião de entrevista que anexamos a este estudo (Anexo 3). 

 

 Webfolios reflexivos 

Em relação aos webfolios 

desenvolvidos ao longo do ano 

lectivo, desde finais de 

Setembro de 2009 até finais de 

Maio de 2010, enquanto 

instrumento de recolha de 

informação e que reputamos de 

extrema relevância, não nos é 

possível a sua apresentação em suporte escrito pelo que disponibilizamos para visitas, os 

endereços que figuram no quadro 3. 

http://www.wix.com/tiagosan/cristina_webfolio  

http://www.wix.com/tiagosan/fatima_webfolio  

http://www.wix.com/tiagosan/susana_webfolio  

http://www.wix.com/tiagosan/marina_webfolio  

http://www.wix.com/tiagosan/conceicao_webfolio  

Quadro 3 – Endereços de acesso aos webfolios na Internet 

Ilustração 21 - Matriz de dimensões da entrevista 

http://www.wix.com/tiagosan/cristina_webfolio
http://www.wix.com/tiagosan/fatima_webfolio
http://www.wix.com/tiagosan/susana_webfolio
http://www.wix.com/tiagosan/marina_webfolio
http://www.wix.com/tiagosan/conceicao_webfolio
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Os webfolios originaram os respectivos websites referidos acima e que permitiram o acesso a 

toda a informação que os constitui, podendo ser acedidos através das suas Homepages 

(ilustração 22) 

Para a análise do conteúdo dos webfolios reflexivos, construímos um quadro que apenas 

apresentamos no capítulo IV, no qual detalhamos a construção do instrumento 

desenvolvido, por entendermos que depois da descrição do mesmo se compreenderá 

melhor o seu conteúdo. 

As nossas notas sobre cada webfolio analisado e que serviram de base ao processo de 

categorização dos dados recolhidos acompanham este estudo, figurando nos anexos. 

(Anexo 4) 

 

TÉCNICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Como o afirmámos anteriormente, enquadramos este estudo numa perspectiva de 

investigação qualitativa. Pelas razões já atrás descritas, consideramos a análise de conteúdo 

como a técnica de tratamento de dados mais adequada. Assim, nesta fase, iniciamos um 

Ilustração 22 – Homepages dos webfolios dos participantes no estudo 
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processo analítico, sobre o discurso produzido pelas professoras entrevistadas, comum aos 

estudos que envolvem tratamento de documentos, num conjunto de tarefas efectuadas 

sobre o ―corpus‖ textual, o material obtido durante a pesquisa. 

Este processo de análise de dados envolve a sua organização sistemática, a divisão dos 

mesmos em unidades manipuláveis, a síntese, a procura de padrões, a descoberta dos 

aspectos importantes e, por fim, a decisão sobre o que será apresentado. (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 205) 

A visão de alguns investigadores (Ghiglione, 1985, Beauvois, 1985; Maroy, 1995) sobre este 

processo de análise de conteúdo é a de que este trabalho é uma forma de questionamento 

do material recolhido, ou de interrogação do corpus de dados. 

A análise de conteúdo impõe a clarificação do objectivo de estudo, a explicitação da 

perspectiva de investigação e o modelo teórico de enquadramento em função dos quais se 

orienta o processo de indagação sobre os dados. 

Neste estudo, as dimensões de análise incluíram as diferentes disposições sobre o perfil de 

competências e acção do desempenho docente que constam do referencial legal e foram 

organizadas na grelha que se anexa a este trabalho (Anexo 5). 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

Existem métodos complementares de recolha de dados qualitativos que se situam a 

montante da análise de conteúdo que incide sobre as informações recolhidas. A análise de 

documentos constitui um método complementar, aqui usado para suporte legal das 

dimensões sugeridas e, implicitamente, para o cruzamento com outros dados obtidos no 

estudo. 

No quadro 4 da página seguinte, apresentamos uma listagem de normativos legais 

analisados e as evidências/ideias que deles emergem no que toca aos propósitos desta 

investigação. 
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Quadro 4 – Lista de normativos consultados  

Texto Normativo Conceitos de Referência 

 

 

 

Decreto-Lei n.o 240/2001 

de 30 de Agosto 

Deste modo, a definição dos perfis de competência exigidos 

para o desempenho de funções docentes cabe ao Governo, 

nos termos do n.o 2 do artigo 31.o da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

Tais perfis, ao caracterizarem o desempenho profissional do 

educador e do professor, evidenciam, se considerados 

integradamente, as respectivas exigências de formação inicial, 

sem prejuízo da indispensabilidade da aprendizagem ao 

longo da vida para um desempenho profissional consolidado 

e para a contínua adequação deste aos sucessivos desafios 

que lhe são colocados. 

ANEXO 

Perfil geral de desempenho profissional do 

educador de infância e dos professores dos 

ensinos básico e secundário 

I 

Perfil geral de desempenho 

O perfil geral de desempenho do educador de infância e dos 

professores dos ensinos básico e secundário enuncia 

referenciais comuns à actividade dos docentes de todos os 

níveis de ensino, evidenciando exigências para a organização 

dos projectos da respectiva formação e para o 

reconhecimento de habilitações profissionais docentes. 

II 

Dimensão profissional, social e ética 

 

 

1 — O professor promove aprendizagens curriculares, 

fundamentando a sua prática profissional num saber 

específico resultante da produção e uso de diversos saberes 

integrados em função das acções concretas da mesma 

prática, social e eticamente situada. 

2 — No âmbito do disposto no número anterior, o 

professor: 

a) Assume-se como um profissional de educação, 

com a função específica de ensinar, pelo que 

recorre ao saber próprio da profissão, apoiado 
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na investigação e na reflexão partilhada da prática educativa e 

enquadrado em orientações de política educativa para cuja 

definição contribui activamente; 

b) Exerce a sua actividade profissional na escola, entendida 

como uma instituição educativa, à qual está socialmente 

cometida a responsabilidade específica de garantir a todos, 

numa perspectiva de escola inclusiva, um conjunto de 

aprendizagens de natureza diversa (…) 

c) 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; 

III 

Dimensão de desenvolvimento do ensino e 

da aprendizagem 

 

 

1 — O professor promove aprendizagens no âmbito de um 

currículo, no quadro de uma relação pedagógica de 

qualidade, integrando, com critérios de rigor científico e 

metodológico, conhecimentos das áreas que o fundamentam. 

 

2 — No âmbito do disposto no número anterior, o 

professor: 

a) Promove aprendizagens significativas no âmbito dos 

objectivos do projecto curricular de turma, desenvolvendo as 

competências essenciais e estruturantes que o integram; 

b) Utiliza, de forma integrada, saberes próprios da sua 

especialidade e saberes transversais e multidisciplinares 

adequados ao respectivo nível e ciclo de ensino; 

c) Organiza o ensino e promove, individualmente ou em 

equipa, as aprendizagens no quadro dos paradigmas 

epistemológicos das áreas do conhecimento e de opções 

pedagógicas e didácticas fundamentadas, recorrendo à 

actividade experimental sempre que esta se revele pertinente; 
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IV 

Dimensão de participação na escola e de 

relação com a comunidade 

1 — O professor exerce a sua actividade profissional, de 

uma forma integrada, no âmbito das diferentes dimensões da 

escola como instituição educativa e no contexto da 

comunidade em que esta se insere. 

 

2 — No âmbito do disposto no número anterior, o 

professor:  

a) Perspectiva a escola e a comunidade como espaços de 

educação inclusiva e de intervenção social, no quadro de 

uma formação integral dos alunos para a cidadania 

democrática; 

b) Participa na construção, desenvolvimento e avaliação do 

projecto educativo da escola e dos respectivos projectos 

curriculares, bem como nas actividades de administração e 

gestão da escola, atendendo à articulação entre os vários 

níveis e ciclos de ensino; 

c) Integra no projecto curricular saberes e práticas sociais da 

comunidade, conferindo-lhes relevância educativa; 

d) Colabora com todos os intervenientes no processo 

educativo, favorecendo a criação e o desenvolvimento de 

relações de respeito mútuo entre docentes, alunos, 

encarregados de educação e pessoal não docente, bem como 

com outras instituições da comunidade; 

V 

Dimensão de desenvolvimento profissional 

ao longo da vida 

 

1 — O professor incorpora a sua formação como elemento 

constitutivo da prática profissional, construindo-a a partir 

das necessidades e realizações que consciencializa, mediante 

a análise problematizada da sua prática pedagógica, a 

reflexão fundamentada sobre a construção da profissão e o 

recurso à investigação, em cooperação com outros 

profissionais. 
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2 — No âmbito do disposto no número anterior, o 

professor: 

a) Reflecte sobre as suas práticas, apoiando-se na 

experiência, na investigação e em outros recursos 

importantes para a avaliação do seu desenvolvimento 

profissional, nomeadamente no seu próprio projecto de 

formação; 

b) Reflecte sobre aspectos éticos e deontológicos inerentes à 

profissão, avaliando os efeitos das decisões tomadas; 

c) Perspectiva o trabalho de equipa como factor de 

enriquecimento da sua formação e da actividade profissional, 

privilegiando a partilha de saberes e de experiências; 

d) Desenvolve competências pessoais, sociais e profissionais, 

numa perspectiva de formação ao longo da vida, 

considerando as diversidades e semelhanças das realidades 

nacionais e internacionais, nomeadamente na União 

Europeia; 

e) Participa em projectos de investigação relacionados com o 

ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. 

 

DR n.º 2/2008, de 10 de Janeiro 

(Sistema de Avaliação do Desempenho do 

Pessoal Docente). 

 

Revogado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 2/2010 de 23 de 

Junho, que sem prejuízo do disposto 

no artigo 4º onde se estabelecem as 

dimensões da avaliação de 

desempenho, introduz a figura do 

relator e define as suas funções. 

 

Artigo 4.º  

Dimensões da avaliação 

1. Vertente profissional e ética; 

2. Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

3. Participação na escola e relação com a comunidade 

educativa; 

4. Desenvolvimento e formação profissional ao longo 

da vida. 

Artigo 8.º (DR 2/2008) 

Elementos de referência da avaliação 

1. Objectivos e metas fixados no Projecto Educativo e 

no Plano Anual de Actividades. 

Indicadores de medida (quanto ao progresso dos 
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resultados escolares e redução das taxas de 

abandono escolar) estabelecidos pela Escola / 

Agrupamento. 

2. Objectivos fixados no Projecto Curricular de 

Turma. (a) 

(a) Por decisão da Escola / Agrupamento. 

 

Artigo 9.º 

• Melhoria dos resultados escolares dos alunos 

(Anual). 

• Redução do abandono escolar (Anual). 

• Apoio à aprendizagem. 

• Participação nas estruturas de orientação educativa e 

dos órgãos de gestão. 

• Relação com a comunidade. 

• Formação contínua. 

• Participação em/dinamização de 

projectos/actividades. 

 

DL n.º 15/2007, de 19 de Janeiro 

(Estatuto da Carreira Docente). 

 

 

Artigo 40º 

Caracterização e objectivos da avaliação do 

desempenho 

1 — A avaliação do desempenho do pessoal docente 

desenvolve-se de acordo com os princípios consagrados no 

artigo 39.o da Lei de Bases do Sistema Educativo e no 

respeito pelos princípios e objectivos que enformam o 

sistema integrado de avaliação do desempenho da 

Administração Pública, incidindo sobre a actividade 

desenvolvida e tendo em conta as qualificações profissionais, 

pedagógicas e científicas do docente. 
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2 — A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a 

melhoria dos resultados escolares dos alunos e da qualidade 

das aprendizagens e proporcionar orientações para o 

desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de um 

sistema de reconhecimento do mérito e da excelência. 

 

3 — Constituem ainda objectivos da avaliação do 

desempenho: 

a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do 

docente; 

b) Contribuir para a valorização e aperfeiçoamento individual 

do docente; 

c) Permitir a inventariação das necessidades de formação do 

pessoal docente; 

d) Detectar os factores que influenciam o rendimento 

profissional do pessoal docente; 

e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais; 

f) Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal 

docente; 

g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, 

tendo em vista a melhoria dos resultados escolares; 

h) Promover a excelência e a qualidade dos serviços 

prestados à comunidade. 

 

Decreto-Lei n.º 75/2010 de 23 de 

Junho, que substitui o anterior DL n.º 

 

Artigo 40.º 

[...] 

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Método de abordagem 

 
 
 

 
………. 96 ………. 

 
 

Texto Normativo Conceitos de Referência 

15/2007, de 19 de Janeiro e introduz 

alterações relativas aos objectivos da 

avaliação de desempenho 

 

2 — A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a 

melhoria da qualidade do serviço educativo e das 

aprendizagens dos alunos e proporcionar orientações para o 

desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de um 

sistema de reconhecimento do mérito e da excelência. 

3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Contribuir para a valorização do trabalho e da profissão 

docente; 

c) Identificar as necessidades de formação do pessoal 

docente; 

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais no âmbito 

do sistema de progressão da carreira docente; 

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, 

tendo em vista a melhoria do seu desempenho; 

h) Promover um processo de acompanhamento e supervisão 

da prática docente; 

i) Promover a responsabilização do docente quanto ao 

exercício da sua actividade profissional. 

 

Análise de conteúdo 

No presente estudo, recorremos àquela que, segundo Bardin (1995), é a mais antiga, e na 

prática a mais utilizada técnica de análise de conteúdo: a análise por categorias. Recorrendo 

a essa técnica, procedeu-se à segmentação em unidades de sentido, significações manifestas 

que constituem reagrupamentos analógicos.  

O processo de categorização implica a leitura repetida dos textos durante a qual o 

investigador se familiariza com a informação recolhida, aprofundando o seu conhecimento 

sobre o material empírico recolhido. As categorias de significação podem surgir da 
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Dimensão de 
desenvolvimento do ensino e 

da aprendizagem 

Dimensão de 
desenvolvimento profissional 

ao longo da vida 

Dimensão de participação na 
escola e de relação com a 

comunidade 

Dimensão profissional, social 
e ética

Desempenho 
Docente

convergência entre os princípios de concepção e desenvolvimento dos instrumentos de 

recolha de dados e os temas e padrões identificados na leitura do material. Surge assim, no 

seguimento da emergência das categorias, uma lista ou grelha organizada hierarquicamente, 

de modo consistente e de acordo com diferentes níveis de abrangência. Esta grelha vai 

sendo construída através da produção sistemática dos descritivos de cada categoria, um 

processo de dimensionalização que as distingue claramente e que origina um corpus de 

informação trabalhada e organizada em função do objecto de pesquisa. (Natércio, 2005, pp. 

121-122) 

 

A definição de categorias e dimensões de análise foi, neste estudo, consonante com o 

quadro teórico da investigação, com os normativos legais e com o procedimento enunciado 

no parágrafo anterior. Este pressuposto determinou que, na construção de um referencial 

teórico de suporte à investigação, se mobilizassem quadros de enquadramento legal em 

plena articulação com os domínios de competências reconhecidos como prioritários na 

formação contínua de professores. 

 

No âmbito do enquadramento legal que 

define o perfil de desempenho docente 

importa realçar os aspectos essenciais no 

desenvolvimento da sua profissionalidade 

e que serviram de base à construção de 

um primeiro grupo de categorias de análise, 

os pontos II, III, IV e V do Anexo do 

Decreto-Lei n.º 240/2001 já elencados no quadro 3, relativo à lista de normativos. A 

ilustração 23 configura as dimensões que foram analisadas e o propósito com que tal foi 

feito. 

A interpretação da acção profissional docente conduz não só a uma referência às 

dimensões acima mencionadas, mas também às competências profissionais consideradas 

base para o seu desempenho.  

 

 

Ilustração 23 - Dimensões do desempenho docente 
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Considerámos neste estudo os webfolios desenvolvidos e implementados como fonte 

principal de evidências, com o objectivo de analisar a sua contribuição efectiva para o 

desenvolvimento profissional docente, centrando-nos na análise das diferentes dimensões 

do desempenho docente.  

 

 

Ilustração 24 - Áreas de desempenho docente 

 

A ilustração 24 relaciona as dimensões do desempenho docente com as competências que 

se espera que o professor venha a desenvolver no seu quotidiano profissional. 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem

Preparação e organização das actividades lectivas;

Realização das actividades lectivas; Relação pedagógica com os alunos;

Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos;

Progresso dos resultados escolares esperados para os alunos e taxas de abandono 
escolar, tendo em conta o contexto sócio-educativo.

Participação na escola

Participação dos docentes no agrupamento ou escola não agrupada e 
apreciação do seu trabalho colaborativo em projectos conjuntos de 
melhoria da actividade didáctica e dos resultados das aprendizagens.

Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida

Acções de formação contínua concluídas.

Vertente profissional e ética

Exercício de outros cargos ou funções de natureza pedagógica;

Dinamização de projectos de investigação, desenvolvimento e inovação 
educativa e sua correspondente avaliação;

Nível de assiduidade; Serviço distribuído.
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A construção das categorias que usámos na análise quer do discurso produzido pelas 

entrevistadas quer dos conteúdos dos webfolios teve ainda como contributo uma obra de 

Philippe Perrenoud, 2000, na qual este autor estabelece um referencial de dez competências 

essenciais para ensinar. Acresce a este contributo de Philippe Perrenoud, as ideias-chave 

que emergiram das leituras sucessivas do ―corpus‖ analisado. 

 

 

 

 

Numa primeira abordagem, emergem as dimensões da profissão docente numa clara 

correspondência com a estruturação base dos webfolios implementados e algumas categorias 

que lhe são espontaneamente inerentes.  

 

Ilustração 25 - Referencial de Competências para o ensino, segundo (Perrenoud P. , 2000) 
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 Descrição textual de cada dimensão e respectivas categorias 

 

 Dimensão 1 - Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem 

Esta dimensão assume especial relevância pois centra-se no âmago da profissão, 

tem implicações directas no processo educacional e junto dos seus principais 

actores, os alunos. Aprofundar o auto-conhecimento de cada sujeito nesta área terá 

com toda a certeza repercussões significativas nas suas práticas lectivas em todas as 

vertentes consideradas nas categorias apresentadas: organização de actividades 

lectivas e avaliação das aprendizagens. 

 Categorias  

1.1 Organização de actividades lectivas 

Nesta categoria apresentam-se os itens de análise que remetem para a actividade 

fundamental de preparação das actividades lectivas e que pressupõem o domínio 

científico dos conteúdos seleccionados, a par das metodologias de ensino que 

melhor se adequam e enquadram no contexto educativo de cada turma/disciplina. 

Revestem-se de grande importância pois antecedem e, por isso mesmo, baseiam 

toda a prática lectiva do professor. Encontramos nos webfolios dois indicadores, itens 

de análise: planificações e recursos. O primeiro destes indicadores engloba planos a 

longo, médio e curto prazo; o segundo inclui todo o conjunto de materiais 

pedagógicos criteriosamente seleccionados ou construídos para as aulas. Ambos 

revelam o investimento de cada professor no desenvolvimento das suas aulas em 

função do programa curricular definido verticalmente. 

A. Subcategorias -Indicadores no Webfolio (itens de análise) 

Planificações  

Recursos 

1.2 Avaliação das aprendizagens 

Os processos de avaliação são difíceis e considerados pouco objectivos na sua 

definição e aplicação. Os trabalhos e instrumentos de avaliação, itens de análise, são 

estratégias que resultam da cuidadosa definição dos critérios avaliativos para cada 

disciplina/anos do curso. Implicam uma reflexão constante por parte dos sujeitos e 

reajustes e alterações em função da repetida análise dos resultados de aprendizagem 

obtidos e os propostos estabelecidos inicialmente. 
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B. Subcategorias 

  Trabalhos 

Avaliação 

 

 Dimensão 2 – Participação na escola e na comunidade escolar 

Procura-se focar nesta categoria a capacidade de integração e participação activa do 

professor no seio da comunidade em que desenvolve o seu trabalho, contexto 

natural, e com quem interage no quotidiano. É reveladora de capacidades de 

liderança e dinamismo nos sujeitos que mais activamente se envolvem em projectos 

escolares e nos que desenvolvem actividades e assumem cargos na comunidade 

escolar. 

 Categorias 

2.1 Projectos e Actividades 

O item em questão revê o papel do professor que dinamiza (não apenas como 

participante), que se envolve em projectos curriculares ou não e que integra essas 

actividades nos planos curriculares assumidos anteriormente, enriquecendo os 

alunos com a prática e a exploração de contextos mais próximos da realidade.   

2.2 Cargos desempenhados 

A responsabilização dos professores pela atribuição de cargos a desempenhar na 

comunidade educativa encontra espaço nesta categoria, no seguimento de uma 

análise do perfil de competências para os assumir. Inerentes a esta categoria são os 

aspectos essenciais da personalidade como a liderança e a inteligência emocional e 

inter-pessoal. 

 

 Dimensão 3 – Desenvolvimento e Formação Profissional ao longo da 

vida 

O investimento na construção de uma profissionalidade docente está espelhado em 

grande parte nesta categoria onde se cruzam os papéis de formador(a) e 

formando(a), no processo contínuo de aprendizagem pessoal e profissional que se 

constrói ao longo da carreira. Encontramos aqui as categorias relativas a acções de 

formação e outra mais abrangente relativa a eventos formativos. 
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 Categorias 

3.1 Acções de Formação 

A frequência de acções de formação espoleta processos de introspecção quer se 

assuma o papel de formador de outrem quer se esteja na pele de formando, 

observador do desempenho do seu par.    

3.2 Eventos Formativos 

Esta categoria contempla todos os eventos potenciadores de oportunidades de 

enriquecimento profissional e pessoal também. Abrange a formação científica 

específica, bem como a pedagógico-didática. 

 

 Dimensão 4 – Vertente profissional e ética 

Na dimensão profissional e ética podemos encontrar diferentes aspectos que 

atravessam o desempenho docente em diversas áreas distintas, sem esquecer de 

modo algum a vertente pessoal do professor. 

 Categorias 

4.1 Acção profissional e ética 

A categoria de acção profissional e ética valoriza a aplicação de saberes pessoais e 

culturais em todo o processo de ensino-aprendizagem e, de igual forma, na 

participação em toda e qualquer actividade ou projecto escolar desenvolvido. 

 

 Dimensão 5 – Pessoalidade 

Esta categoria emerge em todo o portefólio desenvolvido pois é uma das suas 

premissas ao ser assumidamente personalizável e resultado da total apropriação dos 

materiais incluídos e seleccionados.  

 Categorias 

5.1 About me 

Nesta categoria encontram-se os elementos pessoais que transmitem algo do sujeito 

e que este pretende revelar àqueles com quem partilha o seu webfolio. 

 

No anexo 5 apresentamos os quadros 1 e 2 que sistematizam as categorias, subcategorias e 

itens de análise usados neste trabalho. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico e a emergência de aplicações para a Web reorientam tendências e 

transformam as competências necessárias quer para alunos quer para professores. Estas 

viram-se para a exigente dinâmica que as sessões lectivas impõem, acompanhando de modo 

interactivo a construção de conhecimentos teóricos e a experimentação dos conteúdos 

mais práticos. 

Este novo contexto educativo deve-se ao facto de cada vez mais se ter dado importância à 

informação. O domínio da informação, para além de poder, dá competitividade a quem a 

detém. A Web 2.0 reúne algumas características relevantes como por exemplo: (i) o facto 

de o utilizador ser simultaneamente consumidor e produtor de informação, (ii) a facilidade 

de criação e edição de páginas online, (iii) a existência de inúmeros servidores gratuitos para 

disponibilização de páginas e ficheiros, (iv) o acesso a ferramentas e possibilidades 

ilimitadas. 

As ferramentas da Web 2.0 têm sucesso junto dos utilizadores sem grandes conhecimentos 

de informática que, desta forma, conseguem utilizar vários recursos e abandonam a 

dependência dos meios físicos de armazenamento de dados. Coutinho e Bottentuit (2008) 

afirmam que, através das ferramentas que são disponibilizadas, o utilizador consegue 

manter a sua informação online publicamente acessível, aumentando assim a sua 

divulgação, ou restringindo-a a alguns utilizadores, se privilegiar a segurança dos dados.  

Greenhow (2007) cit in (Bottentuit Junior & Coutinho, 2008) realça o principal objectivo 

da Web 2.0,  o de tornar a Web num ambiente social, acessível a todos, onde cada um 

selecciona e controla a informação de acordo com as suas necessidades. 

Para estes autores, a Web de hoje já não é só uma ferramenta de procura de informação, ou 

de leitura, mas, como diz Anderson (2007), passou a uma fase, a da escrita, mais social e 

participativa. Defendem ainda que o investimento em estratégias de ensino e aprendizagem 

colaborativa deve ser feito explorando o potencial e as capacidades da nova geração de 

Internet. 
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No caso de Portugal, à semelhança do que se tem verificado noutros países, este potencial 

educativo das ferramentas da Web 2.0 tem sido objecto de investigação, mas usado 

sobretudo em blogs, wikis e podcasts, enquanto os estudos virados para a exploração 

pedagógica de outras ferramentas são escassos. A aplicação em contexto educativo destas 

ferramentas pode abranger diferentes níveis e finalidades complementares como sendo: (a) 

fontes de informação; (b) ferramentas de escrita colaborativa; (c) divulgação de trabalhos; 

(d) processos de tutoria a formação à distância; (e) criação de repositórios de sites; (f) 

portefólio digital. (Bottentuit Junior & Coutinho, 2008) 

 

4.2 O INSTRUMENTO IMPLEMENTADO NO ESTUDO 

O desenvolvimento tecnológico que se tem verificado nas últimas décadas no mundo 

contemporâneo teve um impacto profundo na nossa vida quotidiana e alterou por 

completo a vivência da realidade. As distâncias desvaneceram-se e tomamos contacto com 

diferentes formas de ver o mundo relativizando o conhecimento. Os indivíduos passam a 

ter um papel mais activo na construção de significados e com base nessa divulgação de 

ideias e perspectivas, meio fundamental para a reflexão crítica, o professor, enquanto 

indivíduo, confronta as suas formas de ver o mundo. (Moura R. M.) 

No quadro desta ideia, podemos facilmente perceber que a concepção de portefólios 

digitais em contexto escolar ainda está associada fundamentalmente aos ―working portfolio‖ 

dos alunos enquanto ferramenta de aprendizagem que permite um espaço para a reflexão 

pessoal que associada a comentários (feedback) de outrem, o professor, induz 

reformulações das experiências e consequente evolução das aprendizagens de cada sujeito. 

Autores como Barret e Tosh, entre outros, focam a relevância do sistema tecnológico de 

suporte aos portefólios, sendo que são realçados os e-portefólios inseridos num ambiente 

virtual que permita a partilha com outros das experiências de aprendizagem, passando de 

uma construção solitária para solidária com todos os benefícios que daí advêm. 

Neste âmbito surge a noção/conceito de webfolio, aplicado ao contexto escolar mas por 

outros actores, os professores, como sujeitos activos no processo de aprendizagem da sua 

profissionalidade. Os webfolios devem ser implementados em todos os seus níveis de 

maturação, para que se consigam tornar autênticos instrumentos de certificação, avaliação e 

reflexão, não esquecendo a sua complexidade e exigência processual. A recolha dos dados 
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para posterior síntese e análise deve abarcar diferentes fontes e recursos materiais e 

humanos, num trabalho colaborativo essencial para a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem. (Reis, 2006) 

O conceito de webfolio segundo o New York City Department of Education (2005) cit in 

(Reis, 2006) refere-se, do ponto de vista educativo, a uma colecção de todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano, reunido numa página Web e com ligações a outros recursos 

na Internet. Sendo uma versão electrónica do portefólio na Web existem Web/portefólios 

de produto e de processo, apresentando quer resultados quer acompanhando 

aprendizagens. Mesmo quando se centram no produto, os webfolios, permitem a avaliação 

do processo pelo que se tornam instrumentos que proporcionam a oportunidade de 

evidenciar conhecimentos e capacidades que não são facilmente observáveis através de 

outros meios. De igual modo cada sujeito, ao construir o seu Web/portefólio, torna-se 

num agente efectivo do seu processo de aprendizagem. (Reis, 2006) 

A metodologia de investigação contemplou diferentes fases que implicaram inicialmente a 

construção de um instrumento, o webfolio, a sua aplicação por parte de um grupo de 

professores e posteriormente a análise do seu conteúdo e da repercussão que teve no seu 

desenvolvimento profissional.  

A construção deste webfolio teve como pressupostos: a exploração criativa da apresentação 

dos conteúdos, a relevância do conteúdo, a usabilidade e navegação, organização da 

informação, a valorização de gráficos, a possibilidade de partilha e colaboração directa, a 

interacção e espaço para a reflexão. 

Trata-se de um instrumento de fácil acessibilidade pois apenas requer uma ligação à 

Internet, possibilitando a sua apresentação em qualquer contexto e em qualquer momento, 

com todas as vantagens que tal implica, nomeadamente mostra-se como fonte de recursos 

e/ou evidências de diferentes tipos. 

A perspectiva de desenvolvimento teve em consideração as recomendações da W3C que 

definem conjuntos de standards para a elaboração de instrumentos com ferramentas da 

Web 2.0.  
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Informação

Box.net

Apresentação 
Site dinâmico

Wix.com

Reflexão

Indutores

Webfolio 
Reflexivo 

Digital

A implementação dos webfolios pelos sujeitos de investigação incluiu a criação individual de 

duas áreas online: o site na Wix e a estrutura de pastas na Box. 

Uma vez criadas e mantidas pelos participantes no estudo, as áreas foram interligadas de 

modo a proporcionarem a plena interacção entre a investigadora e cada participante. 

Assim, o facto de estarem online permitiu uma grande acessibilidade, facilitadora do 

processo de acompanhamento, bem como o de análise dos materiais dos diferentes 

webfolios.  

Esta análise de conteúdo envolveu o trabalho de recolha e cruzamento dos dados, 

incluindo a troca e partilha das reflexões sobre o desempenho dos intervenientes. Foram 

coligidos cuidadosamente, retirando deles os elementos para que pudéssemos compreender 

melhor, tal como nos tínhamos proposto, as suas implicações no desenvolvimento pessoal 

e profissional de cada participante. 

A ilustração 26 evidencia o processo de desenvolvimento do instrumento, focando a 

articulação entre as ferramentas utilizadas sem esquecer a indução da reflexão.  

 

 

 

 

4.2.1 CONSTRUÇÃO DO WEBFOLIO 

O recurso ao webfolio exige alguns cuidados na sua utilização. Na perspectiva de Martins e 

Santos (2009) que citam Shulman (1999), é necessário atender a diferentes aspectos: evitar 

que o portefólio se converta numa mera exibição de trabalhos; ser construído com seriedade, assumindo-se 

que leva tempo; não mostrar apenas o melhor; querer documentar tudo e assim reflectir aspectos pouco 

Ilustração 26 – Desenvolvimento do instrumento de estudo 
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significativos; e estabelecer critérios demasiado objectivos que acabem por contrariar a natureza deste 

instrumento. 

Ainda Shulman (1999) refere que “quanto às dimensões do processo de construção do portefólio, há 

que considerar que é a teoria que se tem acerca do ensino que determina quais os itens convenientes para 

incluir no portefólio, o que vale a pena documentar, o que considerar na reflexão, etc.”  

Novas perspectivas de valorização da singularidade de cada indivíduo e da possibilidade 

que cada um tem de (re)construir o seu conhecimento nos diferentes contextos onde se 

auto-implica, formando-se ao longo da sua vida, conduzem-nos à estratégia do portefólio 

reflexivo.  

Os procedimentos e técnicas que lhe são inerentes assentam nos princípios deste novo 

paradigma, onde, segundo Scallon (2003) cit. in (Alves & Gomes, 2007), de facto os 

portefólios são simultaneamente instrumentos de aprendizagem e de avaliação que levam a 

que o autor se envolva na sua avaliação (auto-avaliação), reflectindo sobre a sua aprendizagem 

(metacognição) com vista a empreender acções para melhorar (auto-regulação). 

De um modo generalizado, podemos recordar o que Moreira (2010) considera como 

integrante no portefólio reflexivo do professor e que refere: (i) material do próprio 

professor; (ii) material de outrem; (iii) produtos de Ensino/Formação. 

 

Na implementação do webfolio seguimos as concepções de as concepções de Silva A. , Cruz, 

Reis, Nunes e Lima (2008) e, fundamentando as técnicas utilizadas, referimos uma síntese 

dos objectivos do Webfolio de Desenvolvimento Profissional:  

 Inventariar os pontos fortes do professor 

 Fazer sobressair as necessidades e os desafios do professor 

 Avaliar o esforço, a melhoria, os processos e os rendimentos 

 Suscitar a reflexão e desenvolver o indivíduo 

Tomando ainda como referência o que preconizam Silva, Cruz, Reis, Nunes e Lima (2008), 

enquanto produto, o portefólio é um meio de comunicação único e valioso entre o 

professor e os outros, permite a apresentação dos seus objectivos, desenvolvimentos e 

aquisições individuais e tem ainda valor como fonte de auto-satisfação e orgulho. Já como 
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processo, é complexo e implica formas de auto-avaliação e reflexão (reflexão/provocação), 

tomadas de decisão e finalidades, num contexto autêntico e ao longo do tempo. 

Como forma de auto-avaliação começa com a reflexão, ajudando os professores num 

processo de auto-conhecimento como profissionais e de consciencialização da sua forma 

de ensino.  

Um portefólio profissional é um meio tanto para a autoavaliação como para a avaliação 

colaborativa; permite ainda orientar e registar o processo complexo que envolve avaliação 

dinâmica e o desenvolvimento profissional. (Silva A. , Cruz, Reis, Nunes, & Lima, 2008) 

O desenvolvimento de portefólios assenta essencialmente numa estruturação que obedece 

ao objectivo a que se propõem, razão da sua existência, ou seja, permitir uma análise da 

evolução, percurso, desempenho do sujeito que o constrói como modo activo da 

participação no seu auto-conhecimento. 

As etapas de conceptualização de um portefólio propostas por Silva, Cruz, Reis at al. (2008) 

elencam:  

 Auto-avaliação através da reflexão 

 Selecção de evidências (elementos representativos) 

 Fundamentação lógica de cada entrada (evidência) 

 Definição de objectivos 

 Estrutura do portefólio 

 Portefólio de desenvolvimento contínuo ao longo de toda a carreira 

 Diversidade de produtos 

 Sempre acompanhados de reflexões 

 Com carácter dinâmico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 27 – Conceptualização dos webfolios desenvolvidos 
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4.2.2 O WEBFOLIO DESENVOLVIDO NESTE PROJECTO 

O instrumento desenvolvido envolveu duas ferramentas disponíveis na Web com funções 

distintas: uma plataforma de criação de sites e uma plataforma de armazenamento de 

informação online. 

O conceito de desenvolvimento deste webfolio teve por pressupostos (i) a exploração criativa 

da apresentação dos conteúdos, (ii) a relevância do conteúdo, (iii) a usabilidade e navegação, 

(iv) organização da informação, (v) a valorização de gráficos, (vi) a possibilidade de partilha e 

colaboração directa, (vii) a interacção e o espaço para a reflexão. 

Assim, a apresentação, o layout do webfolio foi desenvolvido na Wix.com, plataforma onde 

se usou a versão gratuita para desenvolvimento de websites.  

1. O site engloba um conjunto de páginas que correspondem a áreas de informação 

referentes às principais dimensões consideradas, nas quais se pode navegar 

mediante o recurso a menus e botões de ligação entre elas.  

2. A Wix.com permite a incorporação de vários tipos de componentes em Flash, 

desde objectos animados, diferentes galerias de fotos, páginas ligadas dentro de 

outras páginas, entre outros.  

3. Cada componente inserido nas páginas do site que serve a apresentação dinâmica 

dos conteúdos é passível de ser ligado através de um URL a qualquer ponto na 

Web. Dessa forma, estabelece-se a ligação directa aos documentos armazenados na 

outra plataforma, a Box.net.     

 

Na Box.net, optámos igualmente pela versão Lite, gratuita, com acesso a um espaço de 

1GB de armazenamento de ficheiros. Foi possível criar uma estrutura organizacional de 

pastas correspondente à matriz de navegação do site, obedecendo a uma coerência 

funcional nas ligações para o autor de cada webfolio.  
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1. Nesta área de informação é importante realçar a possibilidade de convidar 

colaboradores para cada pasta de ficheiros ou simplesmente facultar o acesso para 

downloads e comentários aos documentos. 

2. Uma vez criada esta estrutura, o autor procede ao upload dos seus documentos 

sempre que entender, atendendo apenas aos limites de espaço e também ao 

tamanho de cada ficheiro. Estes poderão ser ligados através do seu endereço URL à 

respectiva página do site que lhes dará acesso. 

3. O autor tem autonomia para reestruturar o seu espaço de armazenamento como 

quiser, sempre que quiser, bem como para conceder e retirar privilégios de partilha 

ou colaboração. 

 

O acesso às áreas da Wix.com e da Box.net é feito por login (username) e palavra-chave 

mediante um simples registo prévio em cada plataforma. 

Desta forma, o webfolio é um instrumento de fácil acessibilidade pois apenas requer uma 

ligação à Internet, possibilitando a sua apresentação em qualquer contexto e em qualquer 

momento, com todas as vantagens que tal implica, enquanto fonte de recursos e/ou 

evidências de diferentes tipos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 28 - Áreas de desenvolvimento Wix.com e Box.net 
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Nivel 2Nível 1
Entrada 
no site

Homepage

Menu principal

Desenvolvimento 
do ensino e da 
aprendizagem

Participação na 
escola e na 

comunidade

About me
Aspectos 
pessoais

Apresentaremos de seguida alguns aspectos que se prendem com a apresentação e 

personalização do instrumento. 

Este projecto de investigação implicou a criação personalizada de vários instrumentos de 

estudo individualizados para cada participante, o seu webfolio reflexivo. 

A apresentação do webfolio desenvolveu-se da seguinte forma e atendendo aos seguintes 

aspectos:  

 Site na wix  

 Apresentação dos conteúdos num site 

 Menus de navegação para orientar o acesso à informação  

 Elementos multimédia, dinamismo e interactividade  

 Disponibilidade online, potenciadora da aplicação em contextos diversos  

 

Todos os sites desenvolvidos têm uma estrutura previamente definida o que permite uma 

navegação nas suas páginas de forma coerente. 

O storyboard do site consiste no esquema de 

associação das suas páginas traduzindo uma 

organização lógica dos conteúdos 

apresentados. 

A informação seleccionada pelos participantes 

no estudo para integrarem o seu webfolio foi 

tratada de acordo com os seguintes 

procedimentos. 

 Área na Box 

 Armazenamento de documentos na web 

 Colocação de ficheiros (upload) online 

 Facilidade logística de acesso a conteúdos  

 Acesso partilhado à informação  

 Incentivo à colaboração  

Ilustração 29 - Storyboard do site 
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Homepage

Sub-páginas Sub-páginas Sub-páginas 

Ligações entre 
as páginas 
(menus)

•Storyboard – o mapa de navegação do 
site

•Homepage e sub-páginas 

•Menus e botões de navegação

Wix (Site online)

•Acesso à Box.net 

•Login (email)

•Password 

•Upload de documentos

•Download de documentos

•Criação de um Web doc 

•Inserção de comentários

Box (Armazenamento 
online)

A manutenção do webfolio abrange a actualização de informação nas páginas e nas pastas, 

salvaguardando as áreas que, sendo definidas como pessoais, têm um acesso limitado por 

login e password permitindo ao autor controlar a partilha dos conteúdos. Os upgrades que 

implicam funcionalidades e espaço extra envolvem custos adicionais que não foram 

necessários ao longo de todo o estudo. Em síntese, a ilustração 30 representa a abrangência 

de cada ferramenta na construção dos webfolios. 

 

 

Personalizar os webfolios constituiu uma fase que permitiu um trabalho muito próximo com 

os participantes na investigação, num processo individualizado de construção dos sites, 

estruturas de informação e formatação em geral, bem como de articulação funcional e 

estética entre as secções. 

WIX 

 A criação da estrutura base 

obedeceu a critérios de 

construção de websites e à 

habitual estrutura, com a 

respectiva formatação das 

páginas atendendo ao fundo, 

imagens e texto, como se observa na ilustração 31. 

 

Ilustração 30 - Abrangência das ferramentas utilizadas na construção dos webfolios 

Ilustração 31 - Estrutura base dos websites 
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Pastas

Ficheiros Ficheiros Ficheiros Ficheiros

Webdocs

BOX  

 A organização da informação seleccionada por cada participante no estudo esteve 

subjacente a um paralelismo com as dimensões estruturantes definidas inicialmente 

e que suportam todo o desempenho docente no âmbito da sua profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 As ligações ao site online foram criadas pelo procedimento que compreendia as 

etapas de ligação à pasta (Link to this folder ) ou ligação ao ficheiro (Link to this file) e 

por fim cópia do URL para a Wix. 

 

Pessoalidade 

 O aspecto pessoal foi uma preocupação na construção individualizada de cada 

instrumento, como se vê na ilustração 33, em estreita colaboração com a 

investigadora e que reflectiu ―o que pretendo transmitir sobre mim (enquanto autor(a))”. 

 

 Na perspectiva de apresentação deste lado pessoal do professor, elencamos 

aspectos individuais como: 

 Elementos pessoais 

 Imagem e vídeo (elementos multimédia) 

Ilustração 32 - Organização da informação nos webfolios 
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 Texto (resumos, introduções, legendas) 

 Som (música)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de um webfolio reflexivo é considerada uma estratégia que evidencia o modo 

pessoal como cada indivíduo se apropria da informação, segundo Idália Sá-Chaves (2002) 

cit. in Oliveira e Silva (2006) que também identifica alguns princípios que orientam este 

processo formativo. Ao analisarmos cada webfolio recorremos ao quadro de categorias de 

análise com base nas considerações desta autora e que apresentamos no quadro 5. 

 

 

 

Ilustração 33 - Aspecto personalizado de cada webfolio 
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Quadro 5 – Princípios subjacentes ao processo formativo implícito na construção dos webfolios, segundo (Sá-

Chaves I. , 2002) 

Principio Interpretação Dimensão 

Singularidade/pessoalidade Reconhece-se que a singularidade de cada 

pessoa, bem como a natureza subjectiva de 

toda a interpretação conferem a cada acto 

formativo uma especificidade que o torna não 

apenas único, mas profundamente ligado à 

dimensão de humanidade dos sujeitos que o 

vivencia… 

Pessoalidade 

Auto-implicação “Ninguém forma ninguém se o alguém em 

formação, ele próprio, não se implicar 

activamente no processo”. É crucial que o 

indivíduo se envolva activamente no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional para 

que a aprendizagem se torne significativa e 

que, assim, seja pessoalmente 

consciencializada. 

Desenvolvimento e 

formação ao longo da vida 

Efeito multiplicador da diversidade “Só ganha sentido na dimensão interpessoal, 

que interpreta e devolve os múltiplos 

significados possíveis, numa teia de relações 

que são socialmente estabelecidas e 

culturalmente marcadas”. 

Vertente ética e profissional 

Consciencialização Os fenómenos da consciência são essenciais à 

construção do conhecimento e, portanto, o 

desenvolvimento de uma matriz conceptual 

individual estrutura-se através de diferentes 

tipos e níveis de reflexividade. 

…“assenta na relação da percepção-

conceptualização-organização-acção que 

permite ligar a acção à situação e estabelecer 

conexões entre a prática e os seus referentes 

teóricos”. 

Transversal  

(Desenvolvimento do 

ensino e aprendizagem; 

Desenvolvimento e 

formação ao longo da vida; 

Vertente ética e 

profissional; 

Participação na escola e na 

comunidade escolar) 
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Inacabamento Reconhece-se que a natureza do ser humano 

se reflecte no princípio de inacabamento e na 

“consequente possibilidade de desenvolvimento, 

que sustenta a hipótese de formação como um 

processo constante ao longo da vida” 

Desenvolvimento e 

formação ao longo da vida 

Continuidade da formação Nesta perspectiva, o processo de construção de 

um portefólio reflexivo implica um trabalho 

contínuo, devidamente reflectido e 

sistematizado, o que parece fundamentar o 

princípio da continuidade da formação, uma 

vez que este está presente na reflexão 

continuada, enquanto processo de 

inacabamento, de contínua emergência de nova 

informação e de novo conhecimento. 

(Reflexividade ao longo do 

webfolio) 

Contextualização Retomando, uma vez mais, o pensamento de 

Sá-Chaves, acreditamos que o indivíduo 

evolui, transforma-se e (re)constrói-se 

continuamente nos contextos ecológicos em que 

desenvolve a sua acção. O contacto com os 

outros contextos implica forçosamente a 

assunção de papéis diversificados, 

configurando o princípio da contextualização 

que altera a capacidade de percepção e de 

acção. 

Participação na escola e na 

comunidade escolar 

 

Com a apresentação dos princípios emergentes dos webfolios, concluímos as considerações 

sobre a construção do instrumento que utilizámos na tentativa de explicitar os sentidos 

inscritos no trabalho realizado pelas participantes.  
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5.1 INTRODUÇÃO  

 

Torna-se imperativo, após a recolha da informação, efectuar um trabalho sistemático e 

rigoroso sobre os dados recolhidos, que torne possível da resposta à questão-problema 

enunciada no início deste estudo. Para Quivy e Campenhoudt (2008), os dados que os 

investigadores obtêm dos seus estudos só assumem valor quando fundados numa reflexão 

teórica válida que sirva de referente à sua análise num cruzamento com os objectivos 

definidos. 

A análise de conteúdo (Pardal e Correia, 1995) percorre várias fases, desde a selecção de 

categorias para os dados observáveis até à identificação das unidades de análise. Essas 

categorias já foram referidas anteriormente como integrando os quadros 1 e 2 do anexo 5. 

Para além da análise da documentação legal e dos referenciais de competências de docência 

que fundaram a estruturação do instrumento desenvolvido e aplicado, importa também a 

consulta e análise da parte do discurso produzido pelas professoras participantes neste 

estudo durante as entrevistas.  

Neste capítulo, apresentamos e analisamos os resultados dos dados recolhidos, 

relacionando-os com o quadro teórico de referência. Convocamos também evidências 

textuais retiradas da informação tratada, com o propósito de dar voz às participantes e 

autenticar as suas expressões. 

Os instrumentos de recolha de dados foram, tal como descrito no capítulo anterior, os 

webfolios reflexivos construídos e as entrevistas aos sujeitos de investigação. Os dados que 

recolhemos foram inventariados e sistematizados com base numa lógica já explicitada. 

Intentando dar resposta às questões investigativas do estudo, procedemos à análise de 

conteúdo dos webfolios e das entrevistas.  

Os webfolios foram elaborados ao longo do ano lectivo 2009/2010, em contexto natural, 

apresentando-se de um modo experiencial. As entrevistas foram semi-estruturadas, dando 

lugar a respostas abertas que requerem uma interpretação mais contextualizada, procurando 

assim, e conforme Bardin (1979), o ―enriquecimento da leitura‖ dos dados por referências 

teóricas que confirmam ou infirmam as evidências recolhidas, tentando ultrapassar com 

esta técnica as ―incertezas‖ deste tipo de abordagem. 
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5.2 RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO 

 

Este projecto iniciou-se no ano lectivo de 2009/2010 com o convite a um pequeno número 

de professores para que participassem num estudo de investigação sobre o 

desenvolvimento profissional docente. As reuniões exploratórias permitiram aprofundar o 

conhecimento de cada participante, imprescindível à primeira abordagem de construção 

webfolios individuais. Personalizar cada instrumento foi um processo gradual distribuído por 

diversas sessões individuais com os sujeitos, durante as quais se elaboraram os sites que 

serviram de interface entre os autores e os seus materiais. Durante essas sessões, 

organizámos também a estrutura que suportou o armazenamento da informação 

seleccionada.  

Da aplicação do instrumento ao longo do tempo, no período que mediou o início do ano 

lectivo e finais de Maio de 2010, resultou um vasto e rico conjunto de elementos de 

informação relativos aos sujeitos participantes. Estes dados foram tratados de acordo com 

os procedimentos que temos vindo a descrever e que foram enunciados de forma mais 

particularizada no capítulo 3. 

Vejamos assim quais os resultados de relevância significativa para o estudo investigativo e o 

modo como foram por nós organizados, categorizados e interpretados à luz do 

enquadramento teórico apresentado.   

Apresentamos no Quadro 6 a sistematização de alguns elementos, já referidos 

anteriormente, numa caracterização do grupo de participantes no estudo. 
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Quadro 6 – Caracterização do grupo participante no estudo 

Idade Género Situação profissional Grupo de 

recrutamento 

As idades dos 

participantes 

variam entre 

os 36 e os 52 

anos  

 

Todos os 

participantes 

no estudo são 

do género 

feminino 

Uma das participantes é 

professora contratada e 

apresenta o menor tempo de 

serviço: 8 anos. 

As restantes participantes são 

professoras do quadro das 

escolas onde leccionam com 

tempos de serviço que variam 

entre os 8 e os 27 anos.   

As participantes no 

estudo pertencem aos 

grupos de recrutamento 

430 (Inglês), 520 

(Biologia), 410 

(Filosofia) e 500 

(Matemática) 

 

Os níveis de ensino leccionados abrangeram o ensino profissional, o ensino geral para 

prosseguimento de estudos, os EFA (cursos de Educação e Formação de Adultos) e o ensino 

recorrente nocturno. 

 

No que diz respeito à motivação das participantes, os dados recolhidos mostraram que esta 

teve razões distintas: duas das participantes envolveram-se no estudo no seguimento da sua 

frequência do mestrado na área da Educação; as restantes sentiram-se cativadas pela 

perspectiva de vivenciarem uma experiência investigativa que consideraram pertinente e 

impulsionadora do seu crescimento pessoal e profissional.  

 

 

 

 

 

Sujeitos participantes 

na investigação 
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5.2.1 O CONTEÚDO DOS WEBFOLIOS  

Os webfolios constituíram-se simultaneamente como um duplo instrumento de fonte de 

dados, permitindo a recolha de informações (reflexões) e evidências necessárias à 

construção da resposta à problemática em estudo.   

A análise da informação colocada por cada sujeito de investigação foi reportada em 

quadros individuais, relativos a cada uma das dimensões de estudo e, dentro destas, por 

categoria. Apresentamos de igual forma um quadro-síntese (quadro 7) que nos remete para 

o enquadramento teórico baseado num referencial legal sobre o desempenho docente e que 

serviu de apoio à estruturação dos conteúdos analisados nos webfolios. 

Quadro 7 – Estrutura e conteúdos dos webfolios 

Estruturação do Webfolio Contextualização dos conteúdos 

Dimensão 1 - Desenvolvimento do 

Ensino e da Aprendizagem 

a. Organização das actividades lectivas 

b. Avaliação das aprendizagens 

 Promove aprendizagens no âmbito 

de um currículo, numa relação pedagógica 

de qualidade com uma metodologia 

adequada 

 

Dimensão 2 - Participação na escola e 

na comunidade escolar 

a. Projectos e Actividades 

b. Cargos desempenhados 

 Exerce a actividade de forma 

integrada no âmbito das diferentes 

dimensões da escola (PEE), no quadro da 

comunidade onde se insere 

 

Dimensão 3 - Desenvolvimento e 

formação profissional ao longo da vida 

a. Acções de Formação 

b. Eventos formativos 

 Assume a formação como 

desenvolvimento profissional, baseada no 

desenvolvimento de competências de 

análise e reflexão sobre as suas práticas 

com recurso ao trabalho de investigação e 

ao trabalho colaborativo 

Dimensão 4 - Vertente profissional e 

ética 

a. Acção profissional e ética 

 Promove aprendizagens curriculares 

(saberes específicos) adequadas ao 

contexto e orientadas por princípios éticos 
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Estruturação do Webfolio Contextualização dos conteúdos 

 (respeito mútuo) 

Dimensão 5 - Pessoalidade 

a. About me 

 

 O que pretende transmitir de si, 

enquanto autor, através de aspectos 

individuais sob formas de apresentação 

diversificadas. 

ANÁLISE DAS DIFERENTES CATEGORIAS EM QUADRO INDIVIDUAL POR CADA 

DIMENSÃO/CATEGORIA 

A análise de conteúdo dos webfolios foi registada de acordo com cada dimensão considerada 

e, dentro destas, procedeu-se a uma segmentação em categorias e subcategorias. Para cada 

uma delas foram identificadas evidências nos conteúdos dos webfolio que constituíram 

unidades de sentido no âmbito do referencial teórico assumido, sendo registadas em vários 

quadros que integram o Anexo 6 e que estão referenciados com alíneas de acordo com as 

dimensões a que dizem respeito (Anexo 6a), Anexo 6b), …).  

Partindo da análise dos resultados obtidos, pudemos inferir sobre alguns aspectos que 

assumiram relevância no contexto do estudo, ilustrando o processo e facilitando a sua 

compreensão. São esses aspectos que abordamos de seguida. 

DIMENSÃO 1 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

No que toca à dimensão Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem, a análise 

efectuada aos webfolios mostrou que: 

 as participantes revelam diferentes estados de maturação na planificação dos 

conteúdos que vão leccionar, evidenciando a sua maior ou menor experiência no 

caso de haver alterações ou adequações; 

Organização do 

ensino e da 

aprendizagem 

Avaliação das 

aprendizagens 
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 a percepção do que é planificado e efectivamente leccionado, mediante uma 

reflexão crítica da razão para tal, estabelece uma ligação entre a prática e os 

referentes teóricos. Evidencia-se assim o Princípio da Consciencialização10; 

 a construção de materiais pedagógicos evidencia um investimento na inovação e 

criatividade, na apropriação das metodologias de ensino e a sua plena articulação 

com os conteúdos a leccionar; 

 o pensamento reflexivo sobre estes itens de análise conduz inequivocamente a um 

amadurecimento na forma de perspectivar a organização dos conteúdos e a forma 

de os transmitir no processo de ensino-aprendizagem; 

 as participantes consideram que o suporte online pode facilitar a partilha de 

materiais e a troca de impressões entre colegas; 

 as participantes abordam a avaliação de modo diverso, passando pelas diferentes 

modalidades que esta pode assumir no contexto educativo, com as suas limitações e 

virtualidades; 

 as participantes organizam os trabalhos que propõem aos seus alunos, 

seleccionando os que se revelaram importantes na aquisição de determinadas 

competências por parte destes;  

 na subcategoria Organização do Ensino e da Aprendizagem as participantes 

traduzem igualmente formas de abordagem prática dos conteúdos, reveladoras da 

apropriação  das suas próprias estratégias de contextualização dos conteúdos que 

leccionam. Emerge desta constatação, o Princípio da Contextualização. 

 as participantes ao saírem do âmbito da dimensão, estendendo este processo 

reflexivo à comunidade através de um elemento de referência comum, indiciam 

uma capacidade já amadurecida de reflexão transversal. 

Na senda de Schön (1983, 1991), identificamos nesta dimensão diferentes tipos de 

conhecimento na acção numa perspectiva reflexiva da prática profissional. Esta reflexão, 

enquanto processo dinâmico, leva os sujeitos a reformularem a sua acção, neste caso a sua 

prática lectiva, após um olhar retrospectivo que os ajudou a perceber melhor o que 

aconteceu. Percebemos nas evidências recolhidas que essa retrospecção teve implicações 

directas no processo educativo. 

                                            
10 Como explicitado no quadro 4 - Princípios subjacentes ao processo formativo implícito na construção dos webfolios, do 
capítulo 4. 
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“… considero necessária uma reformulação de estratégia para melhorar alguns aspectos, 

nomeadamente ao nível do Ensino Profissional.” 

“… vou continuar a trabalhar deste modo, uma vez que tenho constatado que as aulas são mais 

proveitosas e os alunos desenvolvem mais a capacidade de raciocínio.” 

“Por causa das observações e das perguntas apresentadas pelos alunos, numa das turmas nem 

sequer abordei esta parte da matéria na aula em que tinha previsto fazê-lo. 

 

São notórias e significativas as repercussões na prática lectiva, fruto da reconstrução do 

conhecimento de cada sujeito sobre o seu desempenho nas diferentes vertentes. De igual 

modo, são demonstradas características inerentes ao professor reflexivo, reconhecidas por 

Korthagen e Wubbes (2001) quando os sujeitos: valorizam a reflexão sobre a sua acção, 

analisam as suas práticas, questionando-as, identificam aspectos a melhorar, ou ainda 

quando analisam as relações que mantêm. 

“Tantos anos de experiência e tanta angústia nos momentos da tomada de decisões! 

“Esta planificação é alvo de alterações, ao nível do Módulo 3, uma vez que decidir mudar a 

estratégia de trabalho. Vamos ver se não estou a arriscar muito.” 

“Resta saber se consegui ensinar tudo o que aqui consta. É extremamente complicado desenvolver 

em aula um esquema previamente feito. 

“… a encenação do Talkshow “Esmiuçar os 5”, cujo nível de adesão e motivação veio coroar de 

êxito os esforços da professora a que se dedicou em parte durante este trimestre para potenciar a 

relação pedagógica com os alunos do 8ºano.” 

DIMENSÃO 2 - PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

 A envolvência em projectos e actividades para além da sua sala de aula tem 

significado igualmente como indicador da integração do docente na comunidade 

escolar em que desenvolve o seu trabalho. 

 Evidencia-se o Princípio do Efeito multiplicador da diversidade. 

 O tipo e temáticas dos projectos que privilegiam demonstram por parte dos sujeitos 

as orientações que preconizam em diversas vertentes, nomeadamente pessoal, 

didáctica e científica. 

 Emergência do Princípio da Contextualização 

Projectos e 

actividades 

Cargos 

desempenhados 
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 A assumpção de cargos na comunidade escolar acarreta o desenvolvimento de 

tarefas específicas que (re) direccionam a selecção de outros materiais para além dos 

pedagógicos. 

 As funções de direcção de turma e de direcção curso, pelo grau de exigência que 

comportam, exigem um perfil profissional distinto. O envolvimento emocional das 

participantes é marcante e profundo. Reflectir sobre esta dimensão é reflectir sobre 

si próprio.  

As participantes revelam nesta dimensão a maior ou menor capacidade de se integrarem 

nas comunidades educativas em que desenvolvem o seu trabalho, participando de diversas 

formas naquela que Alarcão (2003) refere como ―organização aprendente e qualificante ― e que 

segundo Senge (1994) se caracteriza pela actuação dos seus membros. Podemos constatar 

que se envolvem em actividades e projectos distintos, abarcando funções inerentes aos 

cargos que desempenham, aos projectos que coordenam ou às actividades que integram o 

plano anual de actividades das suas escolas. Estas actuações inserem-se nos contextos 

escolares, onde, segundo Day (2001), se desenvolvem profissionalmente ao assumir um 

papel activo na sua instituição e onde também se envolvem numa dinâmica interpessoal e 

dialógica.  

“…feliz por todas as minhas ideias, algumas muito ambiciosas, serem concretizadas, por meio 

do trabalho colaborativo de alunos, professores e funcionários.” 

“Penso que não restam dúvidas de que tenho andado a fazer demasiadas actividades. Se assim 

não fosse, não teria estas dúvidas.” 

“… para as turmas de Ciência Política e Filosofia privilegio as actividades directamente 

relacionadas com os programas das disciplinas.” 

“Estou cada vez mais realizada profissionalmente com o Projecto da Educação para a Saúde.” 

“… que exigem dela um estar e um ser que vão muito além das meras obrigações lectivas, que 

envolvem a sua pessoa como um todo e que não a abandonam só porque quando sai da escola 

decide “desligar” e dedicar-se a outras coisas. A DT/DC está em permanente estado de vigília.” 

Assim, estamos de acordo com Day (2001) quando este autor considera que não se pode 

dissociar o desenvolvimento do professor com o desenvolvimento organizacional da 
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escola, uma vez que se pode observar que os participantes implementam práticas 

colectivas, numa construção participada do seu saber.   

“É evidente todo um trabalho de reforço destas vontades e volições, assim o consigamos como 

Equipa Pedagógica.” 

“Sendo assim, colaborei com o grupo disciplinar na criação de uma placard ligado à Língua 

Alemã, nos dias em que a escola abriu à comunidade para mostrar as ofertas em termos de 

ensino.” 

“ É lógico que este é devido ao trabalho de todos os colegas que tento motivar para a 

concretização das minhas propostas.” 

Os participantes evidenciam ainda as implicações que as suas actuações têm na construção 

da sua identidade pessoal, corroborando a opinião de Alarcão (2003) quando esta afirma 

que ao pensar a escola os seus membros se enriquecem e se qualificam a si próprios. 

DIMENSÃO 3 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL AO LONGO DA VIDA  

  

 

 

 Enquanto formandas, reflectem facilmente sobre os processos formativos, o modo 

como são implementados e quem os desenvolve (metodologias, formadores, …).  

 Surge claramente o Princípio da Auto-implicação. 

 A exigência da acção como formador(a) determina, sem dúvida, uma maior 

capacidade de auto-análise na sequência da preparação que efectuam e perante o 

público que terão. 

 Revêem comportamentos nos seus formandos, recriando outros contextos 

educativos. Evidenciam o Princípio da Consciencialização. 

 Reflectir sobre o seu próprio processo de aprendizagem é uma introspecção que se 

cruza indubitavelmente com a percepção que cada sujeito tem de si como 

formador. Evidências do Princípio da Continuidade da formação.  

 Os eventos formativos referenciam investimentos em determinadas áreas de 

formação de acordo com as prioridades dos sujeitos. 

Acções de 

Formação 

Eventos 

Formativos 
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 A aposta no equilíbrio entre formação científica e formação pedagógica denota 

maturidade face à sua profissionalidade. Assumem o Princípio da Continuidade 

da formação. 

 A motivação interior de cada participante perante a formação contínua induz 

perspectivas de desenvolvimento profissional ao longo da vida. Revela o Princípio 

do Inacabamento. 

Relativamente à dimensão de desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida, 

vimos reflectido o investimento de cada participante na construção da sua profissionalidade 

docente, passando, por vezes, pelos dois papéis, formador e formando, numa anuência 

com a perspectiva de Day (2001) que defende a implicação activa dos professores nas 

decisões que concernem à sua própria aprendizagem. 

―A minha participação nesta conferência prendeu-se com o facto de me interessar 

particularmente com a temática que aí seria abordada, relacionada directamente com o 

mestrado em que me encontro a trabalhar.” 

“Procuro ir aos seminários que eles organizam e esforço-me por me actualizar para poder 

participar activamente.” 

De modo idêntico, asseguram o domínio adequado do conhecimento científico na sua área 

de docência denotando uma perspectiva crítico-reflexiva que os orienta no processo, que 

pretendem contínuo, de aprendizagem pessoal e profissional. Apercebemo-nos que os 

sujeitos se valorizam fruto da procura de enriquecimento das suas competências, 

enquadrando-se assim na perspectiva de Nóvoa (1992). 

“… abrirem os meus horizontes em termos de metodologias, práticas lectivas e estratégias a 

implementar na sala de aula.” 

“É por isso que invisto tanto na auto-formação! Passo horas fechada no meu quarto de 

trabalho, batalho contra os textos, escrevo e rasgo ou apago mil vezes, zango-me e rio-me 

com os autores… É bom crescer assim!” 

“… e foi, na nossa óptica, uma oportunidade valiosa para o nosso desenvolvimento profissional 

e pessoal docente, enquanto professoras de Inglês.” 

A aprendizagem colaborativa é um dos aspectos que realçam como facilitador e 

enriquecedor num contexto de trabalho comum de mobilização de saberes pertinentes. 
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Também há lugar para a articulação com as práticas educativas conduzindo à experimentação, 

inovação e novos modos de trabalho pedagógico, tal como Hameline (1991) preconiza.  

“Depois de semanas de “debate silencioso” chego aos seminários e encontro espíritos irmãos 

que passaram por algo semelhante ao que eu passei: partilhamos então as nossas dores, 

falamos de dúvidas e fazemos planos para continuarmos assim até sermos velhinhos. Gosto 

tanto de estudar!” 

“As aulas deste fim-de-semana foram diferentes. (...) Na sexta-feira a Maria José e a Marina 

vieram partilhar os seus trabalhos com o nosso grupo. Foi uma sessão muito enriquecedora. “ 

É notório que partilham da opinião de Formosinho in (Costa, 2000) em relação ao 

desenvolvimento pessoal e profissional enquanto consequência da formação que visa o 

aperfeiçoamento dos saberes, das técnicas, das atitudes necessárias ao exercício da profissão de professor. 

“O termo "long life learning" vai de encontro àquilo que esta área pressupõe e que é 

fundamental para o nosso desenvolvimento profissional.” 

“Toda esta inegável diversidade de experiências profissionais, capacitou a minha actuação 

docente, conferindo-me uma plataforma de segurança, diversidade, conhecimento empírico, 

que permitiu a abertura para novas estratégias, a experimentação de novas técnicas e 

materiais, enfim, uma postura profissional acrescentada e uma compreensão humana 

aprimorada.” 

As participantes analisam criticamente as suas experiências formativas nos diferentes 

contextos, o que lhes permite assumir  a imagem de sujeito reflexivo e inovador defendida 

por Medina e Domínguez (1989) cit. in García (1999) como responsáveis pela sua 

aprendizagem pessoal e profissional que se constrói ao longo da carreira. 

 “A formação científica não foi nada assim, pelo menos a do mestrado foi óptima! Costumo 

dizer que foi a canseira mais agradável e proveitosa da minha vida.” 

“Ser formanda de alguém ou formar-me a mim própria? Falsa dicotomia. É mais agradável 

ser formanda de alguém quando esse formador é uma pessoa competente, empenhada e 

atenta. Gosto de interagir. Gosto do diálogo.” 

 “Tentei fazer o meu melhor...”; ” …a mensagem tem de se passar clara e calmamente... terei 

conseguido?” 
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“… mas tenho pensado muito naquilo que fiz nas três acções de formação que dei ao longo de 

2009. E também comparo frequentemente a minha postura como formadora com a postura 

de alguns colegas que foram meus formadores.” 

DIMENSÃO 4 – VERTENTE PROFISSIONAL E ÉTICA 

 

 

 As relações pessoais e profissionais revelam o professor também ele pessoa e 

individualidade com as suas crenças valores e princípios éticos e morais, inerentes à 

sua conduta em qualquer contexto. Referente ao Princípio do Efeito 

multiplicador da diversidade 

 As reflexões neste âmbito remetem para uma visão do professor de si mesmo e do 

papel que assume na comunidade, estendendo-se aos restantes intervenientes no 

seu contexto de trabalho. Emerge claramente o Princípio da Contextualização 

Encontramos nos diferentes webfolios analisados indicadores de algumas das condutas 

implícitas que, tal como Silva, Cruz, Reis e Lima (2008) referem, emergem de um modelo 

de pensamento reflexivo que questiona a acção do professor relativamente ao fundamento 

das suas decisões, à observação das suas acções, aos valores e crenças que transmite, à 

reflexão crítica acerca da sua prática profissional. 

“Decidi colocar nesta pasta as análises de todos os acontecimentos que fujam à rotina e que 

me convoquem para tomadas de posição relativamente a questões comportamentais.” 

“Ao nível do Ensino Profissional desenvolvo estratégias pedagógicas diferenciadas, 

conducentes ao sucesso e realização de cada aluna mobilizando valores, saberes, experiências 

e outras componentes dos seus contextos e dos seus percursos pessoais, culturais e sociais.” 

“Nos Projectos que desenvolvo no VilhenaSaúdeMais solicito a colaboração de todos os 

intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações 

de respeito mútuo entre docentes, alunos e pessoal não docente, bem como com outras 

instituições da comunidade.” 

“Na perspectiva do VilhenaSaúdeMais a escola e a comunidade são espaços de educação 

inclusiva e de intervenção social…” 

Acção 

profissional e 

ética 
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Reconhecemos nos sujeitos o investimento nas relações que estabelecem numa clara 

adaptação ao contexto temporal e sociocultural em que as escolas onde leccionam se 

inserem, traduzindo também estas características de escola reflexiva e ciente de onde está e 

para onde quer ir. O pensamento e práticas reflexivas sobre o seu desempenho permitem 

aos docentes acompanhar as mudanças sociais no seu contexto de trabalho. 

“No presente ano tenho desenvolvido projectos com a Unidade de Saúde Familiar Faria 

Guimarães, a Escola Superior de Enfermagem do Porto, a Universidade Fernando Pessoa, o 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a Equipa de Prevenção do CRI Porto Central do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, o Instituto Regional de Sangue e com o Centro de 

Histocompatibilidade do Norte.” 

“… as relações entre a professora Conceição Moreira e a comunidade são múltiplas e muito 

diversas, que qualquer professor que tenha de fazer o mesmo que eu está continuamente a 

apresentar uma imagem da sua escola…” 

“… pelo que desafiei todos os Departamentos, Grupos de Recrutamento, Associação de Pais, 

Associação de Estudantes e Instituições da Comunidade Local.” 

De acordo com Silva (2000), observamos que a reflexão dos sujeitos sobre a sua 

profissionalidade é sem dúvida estruturante das suas práticas e, por conseguinte, do seu 

desenvolvimento profissional. Também Marcelo García (1999) perspectiva um modelo de 

desenvolvimento profissional com base na reflexão como estratégia que visa permitir aos 

professores conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua prática docente, ganhando maior 

auto-consciência pessoal e profissional. 

“O trabalho sobre a Pena de Morte foi uma das melhores coisas que eu promovi ao longo de 

toda a minha carreira, mas só tenho esse mérito!” 

O facto de estarem registadas facilita uma leitura posterior para melhorar algum aspecto que 

não foi bem conseguido durante o processo de ensino-aprendizagem. A reflexão escrita, 

posterior ao episódio em si, permite-me também perspectivar o acontecimento, indo de 

encontro àquilo que Schön apelidou de "reflexão sobre a acção".” 

“Fiz várias reflexões escritas ao longo do ano lectivo quer através da elaboração de Diários de 

Aula, quer através de relatos de incidentes críticos que me permitissem reflectir-na-acção e 

procurar optimizar o meu trabalho e consequente impacto no sucesso escolar dos meus 

discentes.” 
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“Consciente dos acertos a fazer, naturalmente, na relação pedagógica, corroboradas pela 

análise desta avaliação feita pelos alunos de forma disponível, despretensiosa e 

surpreendentemente construtiva…” 

“O meu eu profissional sente-se bastante abalado, inseguro, confuso.” 

Os conteúdos dos vários webfolios apontam para evidências referentes às atitudes dos 

professores participantes, às relações interpessoais que estabelecem e a outras competências 

que contribuem não só para o sucesso das suas práticas lectivas mas também para o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

DIMENSÃO 5 - PESSOALIDADE 

 

 

 As participantes fizeram questão de se apropriar do seu espaço online afectando-o 

às suas características pessoais e organizacionais. Das reuniões periódicas de criação 

e manutenção, surgiram as opções individualizadas que se podem verificar em 

todos os webfolios desenvolvidos.  

 Reflecte-se o Princípio da Auto-implicação 

 Emerge o Princípio da Singularidade/pessoalidade associado a elementos 

individuais 

 Apesar de não reflectirem, na sua maioria, sobre este aspecto pessoal, não deixam 

de referir a importância da questão de poderem partilhar o seu webfolio com outrem, 

cuidando portanto da sua apresentação. 

Esta dimensão privilegia o conceito tão bem traduzido por Sá-Chaves (2005) quando esta 

autora considera que os portefólios são uma estratégia que procura evidenciar o modo 

pessoal como cada um se apropria singularmente da informação.  

“… ao construir o Webfolio, eu tenho consciência de que ele não é só para mim e sei que tenho 

que me fazer entender por todos aqueles que acedem aos documentos. Esta percepção 

condicionou completamente o trabalho de organização do meu Webfolio.” 

“A área about me é dedicada inteiramente às suas viagens pelo mundo e mostra também dois 

exemplos de concretização de recursos usados nas suas aulas, os Powerpoints “Where in the 

world” e “Ilovesilver” 

About me 



Webfolios reflexivos, contributos para o desenvolvimento profissional do professor 
Capítulo 5. Análise e Discussão dos resultados 

 
 
 

………. 135 ………. 
 

O princípio da pessoalidade manteve-se ao longo de cada webfolio construído de raiz para 

cada sujeito e de acordo com as suas especificações e gosto pessoal no que respeita ao 

interface gráfico. 

“Tudo o mais são os “meus” textos, as “minhas” fotografias, as “minhas” actividades, as 

“minhas” reflexões e a “minha” organização.” 

“Na realidade, penso que a funcionalidade e os conteúdos são o mais importante. Por isso, 

tentei que este instrumento de trabalho fosse simples e que valesse pela sua organização e 

pelos conteúdos que o compõem.” 

A análise cuidada dos conteúdos dos webfolios dos participantes na investigação ocorreu na 

fase prevista de tratamento dos dados, mas efectivamente foi-se desenvolvendo ao longo 

de todo o estudo nas diversas reuniões que mantivemos com as participantes, bem como 

nas trocas de informação informais para a manutenção dos instrumentos. 

 

5.2.2 AS ENTREVISTAS  

Partilhando da opinião de Chagas (1993) e Machado (2004), consideramos que combinação 

dos instrumentos de recolha de dados foi deveras importante para uma análise mais 

profunda dos efectivos contributos da construção dos webfolios reflexivos, permitindo 

cruzar a informação recolhida sobre os mesmos, enquanto produto e, deste modo, também 

do processo em si. 

As entrevistas efectuadas às professoras participantes no estudo foram transcritas 

integralmente para posterior leitura e tratamento, constando as transcrições dos anexos 7a) 

e seguintes.  

Apresentamos agora os resultados da análise efectuada aos discursos produzidos nas 

entrevistas relativamente a cada uma das dimensões consideradas na ilustração 21,do 

capítulo 3, e que foram sistematizados num quadro-resumo das transcrições integrando o 

Anexo 7.  
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A Perfil pessoal e profissional 
A caracterização pessoal e profissional das participantes já foi referida no início deste 

capítulo pois pareceu-nos oportuno que se fizesse a contextualização da amostra antes de 

apresentarmos a análise dos webfolios. 

B Contributos da implementação do webfolio para o desenvolvimento 

profissional 
 

Relembrando que, segundo Shulman (1999), é a teoria que se tem acerca do ensino que determina 

quais os itens convenientes para incluir no portefólio, o que vale a pena documentar, o que considerar na 

reflexão, tentámos inferir sobre a existência de algum princípio orientador na selecção dos 

materiais por parte das participantes.  

Assim, quando questionadas no âmbito da dimensão B sobre as áreas que privilegiaram nos 

seus webfolios, as participantes reconheceram na sua maioria que houve um grande 

investimento na dimensão do desenvolvimento do Ensino-Aprendizagem, o que evidencia 

um claro compromisso com a sua prática lectiva. (Principio da Consciencialização, assente na 

ligação da acção, prática e os seus referentes teóricos) 

“Pois mas tem a ver já com a minha forma de estar, isto é, eu… esse material existe porque eu, 

é o que eu estou sempre a investir. Eu sempre produzi matérias.” (Part. D) 

As actividades e projectos também foram áreas de relevo para as participantes que 

demonstraram grande dinamismo e capacidade de intervenção na escola e na comunidade, 

numa estreita relação com o contexto onde se desenvolve a sua actividade profissional. 

(Princípio da Contextualização, segundo o qual o individuo se reconstrói nos seus contextos 

ecológicos, assumindo diferentes papéis.) 

“Vamos ver, tantos projectos… não são? … no ensino e aprendizagem também.” (Part. C) 

“Privilegiei as Actividades pois é área onde tenho mais elementos, também era mais fácil 

porque tinha muitas imagens, documentos mais apelativos e para um webfolio pareceu-me 

interessante explorar todos esses conteúdos que tinha.” (Part. B) 
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Não houve critérios previamente definidos, ou seja, as áreas mais trabalhadas por cada 

sujeito surgiram de forma natural e como consequência do desenvolvimento da sua 

actividade e de alguns aspectos que direccionaram o investimento evidenciado, como, por 

exemplo,  o caso da (Part. E) 

“…descurei um bocadinho, portanto, a parte de tudo o que tinha a ver com a comunidade 

educativa (…) porque como estou a trabalhar em duas escolas então acabei por nunca 

participar muito nem envolver-me muito no trabalho que era aí desenvolvido para além das 

minhas aulas.” 

Ainda centrados na dimensão B, inquirimos as participantes quanto à organização e 

selecção prévia da informação e tomámos como referência Martins e Santos (2009) que 

citam Shulman (1999) quando apontam para a necessidade de construir o portefólio com 

seriedade, não mostrando apenas o melhor, não documentando tudo ou ainda 

estabelecendo critérios demasiado objectivos, que acabam por contrariar a natureza do 

instrumento.  

Das cinco participantes, apenas uma reconhece que sentiu necessidade de restringir os 

documentos armazenados por questões logísticas, assumindo assim a maioria que o seu 

webfolio deve conter os vários materiais que desenvolvem numa visão clara da sua evolução, 

num claro rever de bons e maus resultados, numa análise crítica do seu trabalho. (Principio 

da Consciencialização, assente na ligação da acção, prática e os seus referentes teóricos) 

“Não, eu não fiz qualquer selecção porque acho que o webfolio tem de reflectir o nosso 

trabalho. O nosso trabalho não é sempre bom, portanto eu inclui no webfolio o material que 

eu achei que fosse relevante, se calhar algum estaria menos bom mas também me ajuda a 

pensar como melhora-lo.” (Part. E) 

“Não… até tenho uma pasta que é material não utilizado, onde tenho coisas que não uso ou 

que mudo e então ponho a pasta dos utilizados os que uso mesmo. Quero fazer do webfolio um 

instrumento de trabalho que reflicta aquilo que eu faço. (Part. B) 

Um dos aspectos fundamentais na utilização das ferramentas tecnológicas utilizadas no 

desenvolvimento destes webfolios é defendido por Bottentuit Junior & Coutinho (2008) que 

consideram que se deve explorar o potencial e as capacidades da Internet como 

investimento em estratégias de ensino e aprendizagem colaborativa. Também outros 

autores, como Barret e Tosh, referem como relevantes os e-portefólios inseridos em ambiente 

virtual que permitem a partilha de experiências, numa benéfica construção solidária. 
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Respondendo neste contexto relativo aos contributos do webfolio nos seus desempenhos, as 

participantes apontam claramente a disponibilidade e acessibilidade na Net como um 

potenciador de partilha e, por conseguinte, do trabalho colaborativo. (Princípio do Efeito 

multiplicador da diversidade, o sujeito estabelece um conjunto de relações sociais e na dimensão 

interpessoal ) 

“São todas, precisamente o estar está disponível para todos, está na Web, é a fundamental, 

sabemos a importância que isso tem nos dias de hoje…” (Part.A) 

“…o facto de ficar escrito, depois se uma pessoa quiser partilhar isso com alguém, o facto de 

estar escrito tem vantagens. Portanto eu acho que, a parte da … de reflexão é sem dúvida 

nenhuma o fundamental. “ (Part.C) 

“Para mim é a acessibilidade, isto é, o facto de ter as coisas online, poder aceder a elas mesmo 

que esteja fora de casa…”(Part.D) 

“… porque até o facto de me permitir a colegas, pedir-lhes opinião relativa a algum material, 

… situação que não poderei fazer se for um portefólio normal, em papel não é, pois 

exactamente porque enquanto no webfolio tenho acesso à internet, ao material que fiz mais 

facilmente as colegas podem ver e mais facilmente haverá colaboração deste modo, não é?” 

(Part.E) 

Como agentes efectivos do seu processo de aprendizagem ao construírem o seu 

Web/portefólio, tal como reconhecido por Reis (2006), as participantes A, B e D definem 

com convicção que a organização mental que a estruturação do seu webfolio lhes garante, se 

afirma como dinamizadora e facilitadora dos restantes processos, como podemos ver de 

seguida: 

“O maior contributo é na minha organização mental (…) portanto há uma simetria de ambos 

e em terceiro lugar o que distingue o webfolio dos dois é que tem as reflexões sistemáticas e 

foram pensadas para aquele documento para aquele meio.” (Part.B) 

“Ficou organizado, da forma que eu uso o computador, para tudo passava a vida a procurar 

alguma pasta que não sabia onde estava arrumada…” (Suj .A) 

“Quanto à organização também acho que sim, acho que para uma mente tão desorganizada 

como a minha…” (Part.D) 
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C Implicações no desempenho profissional 

A selecção e organização de materiais suscitaram nas participantes formas introspectivas de 

―olhar‖ o que produzem e de modo sistemático, tal como tão bem evidencia a participante 

B ao responder sobre a implicação da reflexão, de forma mais sistemática, na selecção e 

organização da informação no âmbito da dimensão C. 

“… sempre que lhe peguei não me limitei a colocar informação mas a maior parte das vezes fiz 

reflexões sobre aquilo que lá estava a colocar.” (Part. B) 

Nesta dimensão, questionámos as participantes à luz do que Silva, Cruz, Reis, Nunes e 

Lima (2008) referem relativamente ao portefólio como processo complexo e que implica formas de 

auto-avaliação e reflexão (reflexão/provocação), tomadas de decisão e finalidades, num contexto autêntico e 

ao longo do tempo, e do que referem relativamente à implementação do webfolio e à sua 

tradução de forma directa no seu desempenho. 

As participantes consideram que os efeitos directos deste processo de construção reflexiva 

do webfolio marcaram uma mudança significativa na sua postura profissional com 

implicações no seu desempenho.   

“… eu acho que, que deu para crescer em todos os aspectos, porque eu acho que em todos os 

aspectos, melhorei, tirando nos projectos em que já ia fazendo relatórios…” (Part. C) 

“O facto de ter um local onde eu possa armazenar material que eu vou fazendo, que eu acho 

que é importante ajuda-me também a reflectir no que fiz, no que posso melhorar e acho que 

essa própria reflexão vai ajudar, tem um contributo para o meu desempenho, não é?” (Part. E) 

Quando questionadas sobre áreas de desempenho que tenham saído valorizadas, as 

participantes remetem-nos para as  respostas dadas à questão colocada inicialmente sobre 

as áreas que privilegiaram, reportando indirectamente ao que Silva, Cruz, Reis, Nunes e 

Lima (2008) apontam como processo de auto-conhecimento como profissionais e de 

consciencialização da sua forma de ensino. 

Segundo Scallon (2003) cit in Alves & Gomes (2007), os portefólios assumem um duplo 

papel, o de instrumento de aprendizagem e de avaliação que levam a que o autor se envolva 

na sua avaliação (auto-avaliação), reflectindo sobre a sua aprendizagem (metacognição) com vista a 

empreender acções para melhorar (auto-regulação). 
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Pretendemos saber junto das participantes se a sistematização da reflexão e selecção 

sobre o material apresentado conduziu a um amadurecimento/crescimento profissional, 

ao que estas responderam afirmativamente. Na sequência de uma reflexão sistemática na 

acção e sobre esta, ocorre a reconstrução do conhecimento de cada sujeito sobre o seu 

próprio desempenho. Esta noção é vincada pelas participantes que a referem, conscientes 

de um processo evolutivo e contínuo. (Princípio da Continuidade da formação, presente na 

reflexão continuada, como processo inacabamento, de contínua emergência de nova informação e 

de novo conhecimento.) 

“Exactamente, está perfeitamente em sintonia, eu só posso fazer um desenvolvimento 

profissional se reflectir sobre ele… eu penso que fazia uma reflexão sistemática mesmo antes 

de aparecer o webfolio, agora ela aparece de uma forma mais organizada.” (Part. A) 

“Sinto que me organiza, basicamente acho que a reflexão (…) permite aprender para o futuro, 

é o permitir organizar-me e reflectir continuamente sobre o que estou a fazer.” (Part. B) 

“… e portanto eu voltei outra vez a essa a essa dimensão do meu ser em que eu entro dentro 

de mim e reflicto, registando, para que depois a palavra ao ser relida, dá outra vez, digamos, 

pôr em movimento uma nova reflexão.” (Part. D) 

“…tudo isso implicou reflexão, ao colocar lá material estava a reflectir no material que lá 

estava, no que tinha feito e como é que esse material que aí estava poderia alterar no sentido 

de melhorar a minha performance, não é?” (Part. E) 

D Constrangimentos sentidos no uso do webfolio 

Recordando que Greenhow (2007) cit. in Bottentuit Junior & Coutinho (2008) destaca 

como objectivo da Web 2.0 tornar a Web num ambiente social e acessível a todos onde 

cada um selecciona e controla a informação de acordo com as suas necessidades, 

abordamos as participantes quanto à organização dos webfolios. 

A organização em dimensões sugerida às participantes suscitou diferentes reacções na sua 

aceitação, como podemos observar nas respostas que as participantes deram quando 

questionados sobre a forma estrutural dos webfolios. (Principio da Singularidade, reconhecido 

em cada pessoa e na natureza subjectiva de toda a interpretação que faz) 

 “Sim, eu acho que no futuro era capaz de propor alterações sem dúvida nenhuma… eu preciso 

de tempo para me ambientar às coisas e depois poder ter uma opinião sobre elas…” (Part. A) 
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“Por outro lado se eu me comprometesse a uma estrutura rígida e depois não me sentisse 

identificada com ela eu rejeitava o instrumento, o que eu acho tem piada neste é que me 

permite ser eu própria!” (Part. B) 

“Nós podemos por as dimensões que quisermos e eu deixei ficar e portanto é um dos itens que 

eu quero melhorar é isso. Portanto, não vou retirar nada.” (Part. C) 

“É assim, para mim … estas quatro dimensões que aqui estão são impostas pela tutela eu se 

calhar não poria aqueles títulos, organizaria com outros” (Part. D) 

“No inicio acrescentei uns tópicos que depois achei que deveria...uns mantive e outros acabei 

por tirar porque achei que não era viável incluir aquele tópico, pelo menos este ano, no meu 

webfolio…” (Part. E) 

As participantes tiveram uma boa adaptação ao instrumento tal como se pode verificar 

quando questionadas sobre as dificuldades técnicas que sentiram no acesso e manutenção 

dos materiais colocados no webfolio e se foram impeditivas de uma maior frequência na 

actualização da informação. A nossa preocupação em utilizar ferramentas de 

desenvolvimento do webfolio userfrendly revestiu-se de todo o sentido e obteve os resultados 

esperados, tendo em consideração o nível de competências técnicas do grupo de 

participantes no estudo. Pelo menos duas participantes referiram que o acesso à Net 

poderia constituir uma condicionante no processo, uma vez que o instrumento é criado 

online. 

“Só quando não houver Net… se pode ser atribuído ao webfolio…mas sim está associado.” 

(Part. A) 

 “Na parte técnica, …, acho que o download na DROPBOX é muito mais fácil…”(Part. B) 

“… houve uma altura que eu queria apagar documentos, mas depois tu ensinaste-me e é super 

fácil, mesmo colocar lá materiais e isso…”(Part. C) 

“Mas aceder ao webfolio às vezes não acontece porque não tenho acesso à internet, porque 

não trouxe a minha pen com o material que queria incluir, basicamente foi isso… mais nada.” 

(Part. E) 

Outra condicionante relevante nesse processo indicada por algumas participantes diz 

respeito à falta de tempo para a manutenção da informação acompanhada de reflexões 

críticas a inserir no webfolio.  
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“O problema de todos nós continua a ser o tempo… o maior constrangimento destas 

ferramentas é o tempo … e às vezes a solidão para pessoas com as minhas características.” 

(Part. D) 

Voltando a Silva, Cruz, Reis, Nunes e Lima (2008) que encaram o portefólio como um 

meio de comunicação único e valioso entre o professor e os outros, permitindo a 

apresentação do seu percurso e aquisições, bem como fonte de auto-satisfação e orgulho, 

interrogámos as participantes quanto aos traços pessoais reflectidos na apresentação e 

conteúdo dos seus webfolio.  

Nesta questão, as respondentes foram unânimes e assumiram uma total identificação com 

os seus webfolios, no que respeita ao aspecto gráfico e informação seleccionada. (Princípio da 

Pessoalidade, estritamente ligado à dimensão pessoal de cada sujeito) 

”Exacto, tem a ver com a minha cara.” “Acho que aquilo traduz mesmo a maneira de ser e de 

estar…” (Part. D) 

“Completamente… eu acho que até a apresentação, é incrível que eu olho para aquilo e vejo 

uma pessoa que não liga grande coisa ao aspecto…” (Part. B) 

“Eu acho que passa-se por aqui e eu identifico-me completamente naquilo que estou a fazer 

neste ano lectivo… e estamos a ver o meu ano lectivo…”(Part. A) 

O arranjo estético sim as dimensões não …” “Revejo, pois a maior parte do que lá está foi 

experienciado por mim …” (Part. D) 

“Ah sim, portanto, desde logo a apresentação, quem me conhece vê que aquele… aquele 

webfolio é mesmo da Susana, não é? … (Part. E) 

A reflexão escrita sistemática foi, no nosso entender, o ―salto‖ significativo na sua forma de 

perspectivar a própria profissionalidade. Desenvolveram-se nos sujeitos as características 

associadas ao professor reflexivo, aquele que, segundo Korthagen e Wubbes (2001), 

questiona as suas práticas e identifica aspectos a melhorar. Os respondentes manifestaram 

uma opinião coerente entre si: 

“…mas tenho de confessar que quando iniciei o processo de reflexão escrita realmente é 

custoso porque não é fácil nós colocarmos no papel tudo aquilo que vamos sentindo... vamos … 

porque obriga-nos a fazer um feedback de tudo aquilo que aconteceu de relevante e que sirva 

para nós alterarmos algum aspecto que correu menos bem ou realmente considerarmos que é 
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válido e portanto temos de continuar a fazer assim, mas obriga-nos a pensar, escrevendo, que 

não é fácil.” (Part. E) 

“…mas o reflectir por escrito, digamos que é uma terceira reflexão e essa é completamente 

diferente da que só passa na nossa cabeça e no papel é um compromisso…” (Part. B) 

“Muito bem, gostei muito, achei que foi não tanto enriquecedora, mas mais dinamizadora da 

minha cabeça… da minha forma de pensar…Foi um bocado desafiante porque muitas vezes 

achava que não tinha tempo e ia adiando até que chegava a um dia e sentia mesmo 

necessidade de me sentar ali e fazer aquilo…”(Part. B) 

Como se pode verificar, todas as respondentes referem que o tempo despendido na 

construção do seu webfolio foi um ganho efectivo em diversos aspectos, conducente a uma 

evolução pessoal e profissional. (Princípio da Auto-implicação, o sujeito implica-se activamente 

no seu processo de formação e desenvolvimento profissional) 

“Não, não porque se estou a procurar investir no meu desenvolvimento profissional então não 

é dispendioso, é importante, é válido… e o tempo que eu neste momento estarei a consumir, 

noutra altura estarei a ganhar porque já fiz esse processo de reflexão, de comparação de 

estratégias de práticas de ideias, não sei, de outras situações…” (Part. E) 

“Claro que o tempo que a gente despende nestas coisas nunca é considerado um desperdício…” 

(Part. D) 

Depois da análise dos discursos das entrevistadas, e apesar de não termos previsto 

formalmente a questão no guião da entrevista, as professoras participantes neste estudo 

reconhecem, inequivocamente, uma relação directa entre a construção do webfolio reflexivo 

e o seu desenvolvimento profissional, como nos é dado constatar nas transcrições que se 

passam a apresentar: 

“Completamente, completa a profissão … é muito o nosso apoio profissional… o nosso registo 

profissional, portanto ah … é parte de nós que está ali, o nosso desenvolvimento profissional 

que está arrumado organizado…” 

“O que eu posso acrescentar é que gostei, que estou a gostar muito de trabalhar com o 

webfolio e acho que é um instrumento que a partir de agora e nos anos seguintes, muitos com 

certeza… irei utilizar para o meu desenvolvimento pessoal porque o facto de eu observar, no 

sentido de poder reler aquilo que eu fui fazendo ajuda-me a desenvolver como pessoa e como 

profissional também. Acho que isso é importante usei, portanto gostei e vou continuar a usar.” 



Resultados obtidos no estudo 

 
 
 

 
………. 144 ………. 

 
 

“O aspecto mais forte para mim é mesmo a organização não da informação mas a 

organização da minha cabeça… a organização da minha própria reflexão, duma reflexão 

anterior que eu já fazia do meu próprio trabalho depois é o acesso, a acessibilidade, a rapidez 

na consulta, a disponibilidade para terceiros, acho que são pontos muito fortes.” 

“Sim, no sentido de me obrigar à tal terceira reflexão… e de me permitir também antecipar 

algumas coisas e melhorar outras.” 

“O meu plano é esse é pegar noutro e fazer a partir daí , mas este também fiz a partir do que 

já tinha… sei lá vou fazer um novo… criar…” 

“Mas eu acho que ao nível da questão que me fizeste eh eh, eu acho que, que deu para crescer 

em todos os aspectos, porque eu acho que em todos os aspectos, melhorei…” 

“Ai traz! E de que maneira, eu espero fazer jus a esta ferramenta que é, o que de todo lhe 

reconheço imensas potencialidades…” 

 

Em síntese: as participantes consideram que a construção do seu webfolio implicou 

transformações pessoais e profissionais que se traduziram num claro 

crescimento/desenvolvimento profissional. 
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SÍNTESE 

A conclusão deste trabalho de investigação integra uma parte inicial em que procedemos a 

uma retrospectiva em linhas gerais dos procedimentos seguidos, uma segunda parte em que 

abordamos detalhadamente os contributos gerados pelo trabalho e, por fim, uma terceira 

parte em que tecemos algumas considerações de ordem mais prática. 

O OBJECTIVO DO ESTUDO 

Retomemos o propósito deste estudo: o trabalho investigativo visou identificar os 

contributos efectivos da implementação de webfolios reflexivos por docentes para um 

conhecimento mais profundo das suas práticas, para a melhoria do seu desempenho e, por 

conseguinte, para uma construção autêntica da sua profissionalidade. Partimos do 

pressuposto que a utilização sistemática de instrumentos indutores da prática reflexiva é 

conducente ao desenvolvimento profissional do professor e centramos o objecto do estudo 

no contributo da implementação de webfolios reflexivos como estratégia de trabalho no seu 

contexto de desempenho. 

O estudo tem início num conjunto de inquietações de partida que conduziram à 

formulação da questão-problema a que tentamos responder: ―Webfolios Reflexivos, que 

contributo efectivo para o desenvolvimento profissional?” 

Neste estudo envolvemos um pequeno grupo de professores participantes com o propósito 

de estabelecer uma relação entre a implementação de webfolios e o seu desenvolvimento 

profissional docente, assumindo como referências, no que concerne à prática reflexiva, 

autores como Dewey, (1933) e Shön (1983) entre outros. 

O estudo empírico, de natureza qualitativa, abordou a problemática de forma naturalista 

procurando compreender/interpretar o processo de construção de webfolios reflexivos 

enquanto possibilidade de reflexão, para aqueles que os desenvolvem, sobre as suas acções 

pessoais e profissionais.  

O desenvolvimento do estudo de investigação englobou a fase de construção de um 

instrumento (webfolio, com indutores de reflexão) a que se seguiu a fase da sua aplicação pelo 

grupo de professores participantes que o desenvolveu ao longo do ano lectivo de 

2009/2010. Seguiu-se uma terceira fase de recolha sistemática dos dados que agregou a 

informação recolhida nas entrevistas aos conteúdos e reflexões apresentados nos webfolios, 

num cruzamento fundamental da informação. A análise do material desenvolvido com a 
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utilização do webfolio conduz-nos às considerações sobre a repercussão que este processo 

teve no desenvolvimento profissional das participantes no estudo. 

 

RESULTADOS DO ESTUDO 

Uma vez asseguradas as diferentes perspectivas dos participantes no estudo pela utilização 

de múltiplas fontes de evidência, estavam criadas as condições para uma triangulação dos 

dados recolhidos. Na tentativa de responder à questão-problema colocada inicialmente, o 

estudo definiu claramente alguns objectivos que procuramos atingir. 

Deste modo, relativamente à construção dos webfolios reflexivos, de modo partilhado 

com a investigadora, estes apresentaram-se como compilações dos seus autores numa 

perspectiva personalizada do seu desempenho ao longo do ano em que, tal como Alarcão 

(2003) refere, procederam a uma selecção consciente e organizada, sublinhando os aspectos 

que consideraram mais relevantes. Neste âmbito, o princípio de singularidade defendido 

por Sá-Chaves (2000) cit in (Oliveira e Silva, 2006) é amplamente espelhado quer nas 

evidências dos diferentes webfolios quer nas respostas das participantes quando questionadas 

sobre o reconhecimento do seu envolvimento pessoal no processo. 

“Como um diálogo do indivíduo consigo próprio, como uma forma de organizar o pensamento 

e a aprendizagem.” 

(Sá-Chaves, 2005) 

 

Numa clara demonstração do princípio da Auto-implicação, os participantes no estudo 

fizeram questão de se apropriar do seu espaço online ajustando-o às suas características 

pessoais e organizacionais. Não deixaram de evidenciar uma preocupação formal com a 

apresentação com vista à partilha do seu webfolio com outrem, encarando-o, em 

concordância com Silva, Cruz, Reis, Nunes e Lima (2008), como um meio de comunicação 

com os outros onde apresentaram o seu percurso e com o qual se identificaram 

plenamente, assumindo assim o princípio de Pessoalidade, estritamente ligado à dimensão 

pessoal de cada participante. 

Tal como já referimos acima, os participantes mantiveram nos seus webfolios todos os 

materiais desenvolvidos, não se circunscrevendo à apresentação dos melhores. Ao 

incluírem também aqueles que evidenciam a sua evolução, revelam uma ligação da sua 
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acção prática com os seus referentes teóricos, enquadrando-se assim no princípio da 

Consciencialização. 

 

Quanto à pretensão de identificar dificuldades e elementos facilitadores do exercício 

da prática reflexiva, as participantes no estudo foram capazes de analisar experiências 

formativas nos diferentes contextos, assumindo-se como sujeitos reflexivos e inovadores, 

imagem defendida por Medina e Domínguez (1989) cit. in García (1999), responsáveis pela 

sua aprendizagem pessoal e profissional. Encontrámos também indicadores de algumas das 

condutas implícitas que, como Silva, Cruz, Reis e Lima (2008) referem, emergem num 

modelo de pensamento reflexivo que questiona a acção do professor relativamente ao 

fundamento das suas decisões, à observação das suas acções, aos valores e crenças que 

transmite, à reflexão crítica sobre a sua prática profissional. 

Identificámos nos webfolios diferentes tipos de conhecimento na acção e sobre a acção que, de 

acordo com Schön (1983, 1991), enquanto processo dinâmico conduz os sujeitos a uma 

reformulação da sua prática lectiva, ou seja, tem implicações directas no processo 

educativo, como nos foi dado constatar nas evidências recolhidas. 

Esta significativa repercussão na sua prática lectiva da reconstrução do conhecimento sobre 

o seu desempenho permitiu-nos concluir que as participantes no estudo revelam as 

características associadas ao professor reflexivo, perspectivadas por Korthagen e Wubbes 

(2001). Com efeito, todas as participantes: (a) valorizam a reflexão sobre a sua acção; (b) 

questionam as suas práticas; (c) identificam aspectos a melhorar; (d) analisam as suas 

relações. 

Corroborando as opiniões de Silva (2000) e de Marcelo García (1999) que vêem na reflexão 

uma estratégia que permite ao docente uma maior auto-consciência pessoal e profissional, 

as participantes no estudo reconheceram que a reflexão sobre a sua profissionalidade foi 

factor estruturante das suas práticas e de igual modo do seu desenvolvimento profissional. 

 

Tentámos, de igual forma, neste estudo identificar dificuldades e elementos 

facilitadores do exercício logístico da implementação do webfolio. Ora, pela análise 

dos resultados, pudemos constatar que houve uma boa adaptação ao instrumento que foi 

desenvolvido com base numa filosofia de interacção amigável, de acordo com as 
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competências técnicas reconhecidas no grupo de participantes e consideradas de âmbito 

geral.  

Por outro lado, verificámos que as participantes no estudo consideraram que o tempo 

despendido na elaboração dos seus webfolios se traduziu num investimento pessoal e 

profissional, ao longo do qual cada uma se implicou activamente num processo de 

formação e desenvolvimento. Referiram, no entanto, que a falta de tempo foi a principal 

condicionante que afectou a manutenção da informação e respectivas reflexões críticas. 

Também consideraram que a necessidade de aceder à Internet, uma vez que os 

instrumentos são criados e mantidos online poderá vir a constituir uma limitação.  

 

O objectivo - analisar o contributo desta experiência para o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos actores envolvidos – foi, sem dúvida, uma prioridade no estudo 

efectuado, constituindo-se um aspecto fundamental a ter em conta na resposta à 

problemática inicial. Encaramos, concordando com Silva, Cruz, Reis, Nunes e Lima (2008), 

o webfolio como um processo complexo, desenvolvido num contexto autêntico ao longo do 

tempo e com implicações no que concerne à tomada de decisões, enquanto forma de auto-

avaliação e reflexão/provocação.  

Esta é também a visão das participantes que consideraram os efeitos directos da construção 

reflexiva do webfolio como marcantes de uma mudança significativa na sua postura 

profissional com implicações directas no seu desempenho. 

A visão de Nóvoa (1992) sobre o processo contínuo de aprendizagem pessoal e 

profissional é confirmada pelas participantes que o valorizam, procurando o domínio 

adequado do conhecimento científico na sua área através de uma perspectiva crítico-

reflexiva que as orienta no enriquecimento das suas competências. O investimento de cada 

participante na construção da sua profissionalidade, identificado na dimensão de 

desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida, vai ao encontro da perspectiva 

de Day (2001), quando defende a implicação activa dos professores nas decisões que concernem à sua 

própria aprendizagem. Esta atitude relativa à formação denota concordância com Formosinho 

(2000), uma vez que este autor a vê como o aperfeiçoamento dos saberes, das técnicas e 

das atitudes inerentes à profissão docente.  

Para além desta postura face à sua formação, as participantes assumem que a sistematização 

da reflexão e selecção do material dos seus webfolios induziu uma reconstrução do 

conhecimento de cada uma sobre o seu desempenho o que, por sua vez, determinou um 
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amadurecimento/crescimento profissional. Esta reflexão sistemática torna evidente o 

princípio da Continuidade da formação presente na reflexão continuada, como processo 

inacabado de contínua emergência de nova informação e de novo conhecimento. 

Pudemos observar outro aspecto que, segundo Day (2001), não se pode desligar do 

desenvolvimento do professor e que se refere ao desenvolvimento organizacional da 

escola, traduzido pelas participantes na implementação de práticas colectivas, na construção 

do seu saber. Corroborando ainda a opinião de Alarcão (2003), as participantes no estudo 

mostram que as suas actuações implicam a (re)construção da sua identidade pessoal, uma 

vez que esta forma participada de pensar a sua escola representa um enriquecimento e uma 

maior qualificação. 

 As relações que estabelecem em função do contexto temporal e sociocultural das escolas 

onde leccionam revelam pensamento e práticas reflexivas sobre o seu desempenho, 

permitindo-lhes acompanhar as rápidas e profundas mudanças sociais. Na sua maioria, os 

conteúdos dos vários webfolios apresentam evidências referentes às atitudes das professoras 

participantes, às relações interpessoais que estabelecem e a outras competências que 

contribuem não só para o sucesso das suas práticas lectivas, mas também para o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

Estas considerações surgem na sequência da análise de conteúdo efectuada sobre os 

webfolios em todas as suas dimensões e do cruzamento com a informação recolhida nas 

entrevistas feitas ao grupo de participantes no estudo. O conjunto de elementos de 

informação e as reflexões críticas que os acompanham são indiciadores do 

desenvolvimento pessoal e profissional do docente que o implementou. 

      

WEBFOLIOS REFLEXIVOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

A construção dos webfolios reflexivos neste estudo evidenciou o valor da reflexão na e sobre a 

acção com vista à construção situada do conhecimento profissional do docente. As 

operações de introspecção e de reflexão sobre a realidade envolvente revelaram-se 

estratégias de sucesso na reavaliação de processos e implementação de melhorias. Este 

processo, designado por Dewey (1910) de reelaboração mental, é tão mais rico quanto mais 

conhecimentos e experiências tiver o sujeito que o desenvolve e sucede ao acto reflexivo 

que leva ao questionamento e à procura de soluções lógicas e racionais para os problemas. 



Resultados do estudo 

 
 
 

………. 152 ………. 
 

Neste estudo, as participantes evidenciaram vários níveis de reflexão referidos por Zeichner 

e Liston (1987), tais como: (i) reflexão técnica – sobre as acções explícitas do professor, 

aspecto transversal ao conteúdo dos webfolios; (ii) planeamento e reflexão – sobre o que se 

observou à luz do conhecimento teórico, como questões sobre a disciplina leccionada, 

sobre os processos de aprendizagem e sobre os objectivos da escola, aspectos bastante 

evidentes na dimensão do ensino e da aprendizagem; (iii) reflexão ética/política – sobre as 

acções do professor e suas repercussões no contexto, sobre o modo como as estruturas 

sociais e as instituições influenciam o seu trabalho, aspectos visíveis na dimensão da 

vertente profissional e ética. 

Conseguimos percepcionar ainda que o pensamento e as práticas reflexivas sobre si mesmo 

permitem ao docente ter continuidade na evolução e atender às mudanças sociais no 

contexto em que desenvolve o seu trabalho: a escola. 

Revemos também a versatilidade e a grande riqueza do webfolio quando permite pensar e 

repensar, ler e reler, abrir e fechar horizontes e recomeçar sempre de novo, já reconhecida por Oliveira e 

Silva (2006) em relação aos portefólios. 

 

Foram notórias e significativas as repercussões da construção dos webfolios na prática lectiva. 

Fruto da reconstrução do conhecimento de cada sujeito sobre o seu desempenho nas 

diferentes vertentes e na sequência de uma análise reflexiva sistematizada da sua acção, 

questionando-a continuamente, a reflexão conduziu à mudança. Korthagen e Wubbes 

(2001) consideram que esta atitude permite a identificação dos aspectos a melhorar, atitude 

que, para as participantes, conjugada com a reflexão escrita sistemática, constituiu uma 

mudança na forma de perspectivarem a sua profissionalidade. 

Também a própria selecção e organização de materiais a incluir nos webfolios suscita a 

introspecção sobre o que se produz e induz o processo de reflexão sistemática. 

A articulação entre as práticas educativas e a mobilização de saberes pertinentes 

preconizada por Hameline (1991), conducente à experimentação e inovação no âmbito do 

trabalho pedagógico, emerge neste estudo como consequência da aprendizagem 

colaborativa, factor considerado facilitador e enriquecedor no universo de trabalho dos 

docentes. 

Neste contexto, utilizaram-se ferramentas tecnológicas no desenvolvimento dos webfolios, 

explorando o potencial e as capacidades da Internet ao serviço do trabalho colaborativo, 

numa clara anuência com a perspectiva de Bottentuit Junior & Coutinho (2008). A 
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construção solidária de saberes encontra espaço no desenvolvimento e implementação dos 

webfolios, uma vez que estes instrumentos se inserem em ambiente virtual, circunstância 

considerada relevante por autores como Barret e Tosh. 

Identificamos facilmente outras potencialidades, já reconhecidas por Silva, Cruz, Reis, 

Nunes e Lima (2008) relativamente ao uso de portefólios profissionais, no âmbito do 

desenvolvimento profissional docente, como sejam: (a) a flexibilidade, visto respeitar a 

pessoalidade; (b) a valorização pessoal, uma vez que evidencia pontos fortes; (c) a 

continuidade, pela mostra da evolução; (d) a globalidade, pelo sentido holístico; (e) o 

carácter dialógico, na medida em que é um trabalho próximo e negociado; (f) a visibilidade, 

uma vez que relaciona as diferentes dimensões da prática profissional.  

Os webfolios desenvolvidos sustentam as afirmações de Sá-Chaves (2000) cit in (Oliveira e 

Silva, 2006) sobre o facto de constituírem criações pessoais e singulares, fruto do 

entendimento do mundo por cada indivíduo, implicando a auto-reflexão e a compreensão 

dos conceitos, abrindo espaço à criatividade, à pessoalidade e à individualidade de cada um. 

Ainda segundo esta autora, esta é ainda uma modalidade de aprendizagem que objectiva a 

autonomia progressiva, para além de permitir também a criação de uma matriz diferenciada 

para cada contexto ou situação. 

 

FRAGILIDADES E CONSTRANGIMENTOS 

Reconheceram-se alguns constrangimentos na implementação dos webfolios. A falta de 

tempo foi assinalada como principal condicionante do processo na manutenção adequada 

da recolha de evidências. Foi igualmente referida como factor passível de gerar 

impedimentos, a condição necessária e inerente à implementação dos webfolios de se dispor 

de uma ligação à rede. Uma vez que os instrumentos são desenvolvidos e mantidos online, 

pontuais dificuldades de acesso à Internet podem, eventualmente, vir a constituir um 

obstáculo ao seu desenvolvimento e manutenção.   

No estudo efectuado não detectámos as fragilidades que Silva, Cruz, Reis, Nunes e Lima 

(2008) referem como sendo riscos a evitar, nomeadamente: (a) estudo em condensado – a 

implementação dos webfolios foi feita ao longo do ano lectivo; (b) processo técnico e 

superficial – evidenciou-se claramente a personalização de cada webfolio, contrariando a 

normalização; (c) trivialização –  as reflexões foram todas adequadas e pertinentes; (d) 

exibições do nosso melhor – os webfolios incluíram materiais considerados menos bons mas 
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que reflectiram a evolução das participantes; (e) subverter a natureza – não se 

estabeleceram critérios objectivos que contrariassem a natureza do instrumento. 

Pelo contrário, as participantes no estudo revelaram uma adaptação ao instrumento a um 

nível mais do que satisfatório, conseguindo superar facilmente as dificuldades sentidas na 

sua implementação. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Ao longo do estudo investigativo detectámos algumas limitações no seu desenvolvimento, 

fruto essencialmente da nossa inexperiência ao trilhar os caminhos da investigação. As 

maiores limitações sentiram-se nomeadamente na dificuldade em encontrar o ―rumo‖, os 

modos de operacionalização para proceder à análise do conteúdo dos webfolios. A quase 

inexistência de uma literatura da especialidade com abordagens mais práticas e orientadas 

para este tipo de fonte de informação bem como a complexidade das tarefas de 

categorização de dados e de identificação de unidades de sentido num ―corpus‖ textual 

constituíram também limitações que procurámos contornar. 

Uma das consequências da constante interacção entre a investigadora e as participantes no 

estudo traduziu-se num esforço acrescido em gerir os diferentes ―timings‖ de todos os 

intervenientes, impedindo que essa circunstância fosse uma condicionante ao processo de 

implementação dos webfolios. 

Outra dificuldade sentida relacionou-se com a objectividade da análise efectuada, 

comprometida pela proximidade com as participantes no estudo e pela cumplicidade que se 

estabeleceu com as mesmas durante a fase de construção dos webfolios. O processo de 

acompanhamento ao longo do seu desenvolvimento e a sensação de co-autoria inicial 

propiciaram uma certa apropriação dos webfolios, enquanto produto, pela investigadora. 

Tornou-se forçoso um ―distanciamento‖ dos instrumentos no decorrer da análise dos seus 

conteúdos para permitir o reconhecimento objectivo das ideias chave/ unidades de sentido 

de acordo com as dimensões/categorias criadas. 

  

 



Webfolios reflexivos, contributos para o desenvolvimento profissional do professor 
Conclusões 

 
 

 

………. 155 ………. 
 

SUGESTÕES PARA FUTURA INVESTIGAÇÃO (ESTUDOS FUTUROS) 

Nesta abordagem conclusiva ao estudo desenvolvido, podemos considerar, após a 

apreciação dos dados recolhidos e sistematizados, que os contributos evidenciados pelos 

webfolios no desenvolvimento de boas práticas de ensino e de aprendizagem sobre o ensino, 

constituirão um ponto de partida para futuras investigações nesse âmbito. 

Surgiram ao longo da análise do conteúdo dos webfolios algumas questões que podem ter 

significado enquanto inquietações de partida para novos estudos empíricos e que remetem, 

nomeadamente, para a definição do contributo deste instrumento na análise da integração 

dos docentes no seu contexto natural de trabalho. Nesta perspectiva de integração, 

importaria saber quais as repercussões que  a implementação de webfolios reflexivos tem nas 

outras dimensões do professor. Seria útil determinar o tipo de relações que os professores 

estabelecem com os seus pares e de que forma reflectem competências emocionais. Do 

mesmo modo, interessaria equacionar os movimentos de retorno esperados pelo 

investimento dos docentes nas suas produções didáctico-pedagógicas. 

Considerando que o isolamento dos professores é identificado como um dos factores 

impeditivos do seu desenvolvimento profissional, porque não estender as experiências com 

a construção de webfolios num contexto de trabalho colaborativo, criando uma comunidade 

de aprendentes, como defendido por Wagenen e Hibbard (1998) cit in Moura (2000), 

tornando-os investigadores das suas próprias práticas? 

Dando continuidade a esta investigação, faria todo o sentido investir em estudos centrados 

no desenvolvimento de uma cultura de partilha e cooperação entre professores na 

assumpção de um papel activo por parte destes enquanto profissionais que, de acordo com   

Zeichner (1993), ultrapassam a mera execução técnica e envolvem-se em processos de 

investigação-açcão. 

Outro tema susceptível de constituir matéria de futuras investigações é a contribuição que 

o desenvolvimento de webfolios reflexivos poderá trazer a uma nova abordagem da avaliação 

dos professores. Na medida em que contribui para uma reflexão na acção e sobre esta, o 

webfolio impele o professor a tomar consciência das suas potencialidades e limitações o que, 

na perspectiva de Schön (1983), estrutura a sua auto-avaliação e ajuda a projectar futuras 

mudanças. Sabendo-se que este instrumento representa um mecanismo capaz de conseguir 

contextualizar os processos de ensino e aprendizagem, seria de toda a pertinência, no 

contexto actual da avaliação de desempenho da actividade docente, proceder a um estudo 



Considerações finais 
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que permitisse patentear a sua capacidade de potenciar / incentivar a auto-avaliação através 

dos processos reflexivos em que envolve os professores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de um trabalho de investigação desta dimensão, com o envolvimento directo 

dos participantes no estudo numa relação próxima com a investigadora potenciou o 

sucesso do estudo com evidente enriquecimento pessoal e profissional de todos os 

intervenientes. 

A implementação dos webfolios foi um processo partilhado que se traduziu num trabalho 

colaborativo permanente, num crescendo de cumplicidade entre os seus autores e o 

próprio instrumento.  

Os contributos evidenciados ao longo do desenvolvimento do instrumento 

corresponderam a uma efectiva apropriação do mesmo e de uma implicação clara das 

participantes neste processo de prática reflexiva, com uma autonomia progressiva na 

sistematização do seu auto-conhecimento na acção. 

O cruzamento das diferentes informações, recolhidas através das entrevistas feitas às 

participantes no estudo e da análise do conteúdo dos webfolios permitiu alargar a perspectiva 

de cada indivíduo envolvido para uma melhor e mais profunda compreensão do objecto 

em estudo.  

Neste olhar cruzado da nossa análise com os conceitos teóricos que foram mobilizados no 

início da investigação, tentámos uma aproximação coerente à resposta para a nossa questão 

problema sobre os contributos efectivos da implementação de webfolios reflexivos no 

desenvolvimento profissional do professor. 
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