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Resumo 

A necessidade de promover nos alunos capacidades de pensamento divergente e de 
problematização, processos primários na construção e evolução do conhecimento, 
conduz à atribuição de relevância à reflexividade na aprendizagem. Na experiência 
aqui relatada, é operacionalizada através da implementação de uma estratégia que 
consiste na produção individual de um relato reflexivo centrado na análise crítica de 
conteúdos e processos de aprendizagem. Assenta num processo dialógico, 
consubstanciado na relação que o aluno estabelece com os documentos orientadores 
da elaboração do relato - guião e grelha de avaliação - e com o docente através do 
feedback por ele fornecido. O presente texto incide na análise da relevância destas 
interacções no desenvolvimento da reflexividade, da perspectiva das alunas 
participantes. Constata-se que o guião é utilizado pela maioria na construção do relato 
reflexivo, primordialmente antes e durante a sua redacção. Contrariamente, a grelha 
de avaliação é usada apenas por um número limitado de alunas e após a redacção do 
relato. As alunas reconhecem que o feedback do docente promove o nível de 
reflexividade do relato, através de um discurso de clarificação, suporte e intervenção. 
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1. Introdução 

A atitude reflexiva e investigativa no ensino, concretizada através da identificação e selecção de 
enfoques de aprendizagem relevantes e da idealização e avaliação de processos pedagógicos, 
tem sido facilitada e potencializada pelo desenvolvimento de um cenário profissional em que a 
experimentação e inovação pedagógicas estão já consolidadas como parte integrante da minha 
actividade docente. A experimentação e inovação têm integrado as minhas práticas lectivas desde 
2002/2003, anteriormente ao Processo de Bolonha, não tendo, assim, sido determinadas por um 
processo legislativo e normativo mas antes por preocupações e interesses próprios relativos à 
natureza epistemológica e à qualidade do ensino e cimentadas por um movimento que emergiu no 
seio da própria comunidade docente – os projectos Transformar a Pedagogia na Universidade 
(TPU) [1, 2]. O entusiasmo e a predisposição para a transformação, o incentivo e apoio 
incondicional de um grupo de pares sensíveis a problemáticas pedagógicas corporizaram um 
ambiente propício ao seu desenvolvimento e que tem permanecido até ao momento presente. A 
experimentação e inovação pedagógicas passaram a ter nas minhas práticas lectivas um carácter 
mais sistemático e teoricamente sustentado desde a minha integração, no ano de 2000, numa 
equipa multidisciplinar que centra a sua actividade de investigação na pedagogia universitária [3, 
4]. Esta equipa começou por definir um quadro teórico de natureza ético-conceptual que veio a 
constituir o suporte de toda a investigação futura e, consequentemente, da idealização de 
estratégias e experiências pedagógicas. A educação é então conceptualizada como um espaço de 
emancipação e transformação dos sujeitos e operacionalizada através de oito princípios 
pedagógicos de natureza transdisciplinar: Intencionalidade, Transparência, Coerência, 
Relevância, Reflexividade, Democraticidade, Autodirecção, Criatividade/Inovação [3]. 

É este cenário profissional e ideológico que possibilita a emergência da tarefa pedagógica – 
Relato Reflexivo - que é aqui objecto de análise. A relevância do pensamento divergente e da 



 

problematização na construção do conhecimento incrementou a atenção para a importância do 
princípio pedagógico da reflexividade na aprendizagem. Este traduz-se no seguinte [3]: 
 

“a acção pedagógica promove o pensamento divergente e o espírito crítico, integrando uma 

reflexão crítica sobre os seus pressupostos e finalidades, os conteúdos, a metodologia 

seguida, os parâmetros e métodos de avaliação, os processos/percursos de aprendizagem, o 

papel das disciplinas no currículo e a relação deste com a realidade sócio-profissional.” (p. 32) 

O relato reflexivo é um modo de concretizar este princípio pedagógico. Consiste na produção 
individual de um texto focalizado na análise e problematização de conteúdos e processos de 
aprendizagem vivenciados. A construção do relato é apoiada por dois documentos – guião e 
grelha de avaliação – fornecidos previamente, e pelo docente, através de uma apreciação 
individual de uma versão inicial de cada relato. A implementação pedagógica do relato que tem 
vindo a ser vivenciada despoletou as questões de reflexão em que incide a análise efectuada no 
presente texto: 

 Serão mobilizados o guião e a grelha de avaliação na construção do relato? Em que 

momentos e com que finalidades são mobilizados? Se não são mobilizados, porquê? 

 Qual o papel do feedback do docente na reconstrução do relato? 

Após esta apresentação do contexto profissional e ideológico em que se enquadra a experiência 
aqui relatada, efectua-se uma descrição sumária da operacionalização pedagógica do relato 
reflexivo. Posteriormente, apresentam-se e analisam-se os dados resultantes da aplicação de um 
questionário que incide nas percepções das alunas participantes relativamente ao papel do guião, 
da grelha de avaliação e do feedback do docente na (re)construção do relato reflexivo. Por fim, 
são tecidas algumas considerações sobre constrangimentos e potencialidades desta estratégia 
pedagógica. 

 

2. O relato reflexivo: operacionalização pedagógica 

O relato reflexivo tem sido implementado desde o ano lectivo de 2006/2007 no âmbito da 
Licenciatura em Educação da Universidade do Minho. Começou por ser implementado na unidade 
curricular “Iniciação à Prática Profissional IV: Métodos e Técnicas da Educação e Formação” (2º 
ano), tendo sido posteriormente alargado às unidades curriculares “Projecto e Seminário I e II: 
Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação” (3º ano). A selecção destas unidades 
curriculares esteve dependente do serviço lectivo atribuído nos vários anos lectivos. Os conteúdos 
explorados e as estratégias didácticas implementadas são propícios à assunção de uma atitude 
crítica e problematizadora, possibilitando, assim, o recurso ao relato reflexivo como uma estratégia 
de formação e avaliação. A título de exemplo, indicam-se, em seguida, alguns conteúdos 
explorados: (1) reflexividade como um processo de desenvolvimento profissional; (2) os museus 
como um espaço de educação e mediação cultural e (3) negociação e regulação pedagógicas, 
aprendizagem cooperativa e mediação. As estratégias didácticas implementadas assentam 
fundamentalmente na mobilização dos conhecimentos dos alunos, na análise de perspectivas 
teóricas diferenciadas, no debate de ideias e no trabalho cooperativo. 

O relato reflexivo teve, desde o início, uma função formativa e avaliativa das aprendizagens mas o 
modo de o concretizar foi sofrendo algumas alterações com o intuito de acentuar o seu papel 
formativo, sobretudo determinadas pela reflexão a partir das observações da reacção dos alunos 
à estratégia. As alterações que foram sendo introduzidas consistiram na definição de um momento 
intermédio para fornecimento de feedback por parte do docente e na criação de um guião 
orientador da construção do relato. A dificuldade dos alunos na sua estruturação e na definição 
dos objectos de reflexão conduziram à instituição do guião (Anexo 1), em articulação com a 
construção da grelha de avaliação do relato (Anexo 2), a qual estipula critérios de qualidade do 
mesmo. Trata-se de dois documentos complementares mas distintos, de igual importância para a 
construção do relato. A avaliação é aqui entendida como um processo gerador de aprendizagens, 
numa perspectiva da racionalidade prática, e visualizada como parte integrante do pensamento 
crítico [8]. 

A natureza essencialmente descritiva que caracterizava os relatos produzidos no primeiro ano de 
implementação e o carácter superficial de algumas ideias expressas, por vezes assentes no senso 



 

comum, reforçaram a decisão de definir também momentos de feedback do docente, considerado 
como um elemento essencial no desenvolvimento do papel formativo do relato reflexivo. Pretende-
se que o aluno tome consciência das aprendizagens efectuadas, da sua relevância, da qualidade 
da reflexão desenvolvida e tenha possibilidade de incrementar a sua aprendizagem através da 
oportunidade de reformular, reorientar e/ou complementar a análise efectuada. Embora se 
considere necessário fornecer algumas indicações que orientem a construção do relato, elas não 
poderão coarctar o papel do aluno na tomada de decisão acerca dos conteúdos e processos de 
aprendizagem a explorar. A natureza selectiva é uma das características do relato. 

O processo dialógico estabelecido entre o aluno e o docente conducente ao desenvolvimento da 
reflexividade assenta no pressuposto de que o feedback do docente deverá contemplar os 
seguintes discursos: clarificação, suporte e intervenção [5, 6]. O discurso de clarificação focaliza-
se na conceptualização da acção, na solicitação e/ou fornecimento de informação, na 
desocultação de teorias e práticas. O discurso de suporte direcciona-se para a promoção do 
interesse na reflexão e na acção nos cenários educativos, e, também, para a partilha e/ou reforço 
de teorias e práticas. O discurso de intervenção assenta na sugestão de novos modos de reflexão 
e acção nas práticas educativas. 

No seu conjunto, as estratégias implementadas procuram reforçar a dimensão dialógica do 
desenvolvimento da reflexividade dos alunos, permitindo-lhes construir conhecimento com base 
na interacção entre as suas ideias, percepções ou representações e um conjunto de orientações, 
critérios e comentários que consubstanciam dimensões da qualidade da reflexão na 
aprendizagem. Neste cenário, a reflexão não é um processo solitário e sem rumo definido, mas 
antes um processo de compromisso colectivo com a transformação dos sujeitos e do seu 
conhecimento. 

 

3. Percepções sobre o papel do guião, da grelha de avaliação e do docente na 
reconstrução do relato reflexivo 

A experiência pedagógica relatada foi implementada no 1º semestre do ano lectivo de 2009/2010 
na unidade curricular “Projecto e Seminário I: Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação”. 
Esta unidade curricular integra o 3º ano da Licenciatura em Educação da Universidade do Minho. 
A turma era constituída por 12 alunas. Neste grupo, três alunas já tinham experienciado uma 
estratégia idêntica no ano lectivo anterior, orientada por mim. A avaliação da experiência foi 
efectuada no final do 1º semestre através da aplicação de um questionário (Anexo 3) que incide 
nas percepções das alunas relativamente ao papel do guião, da grelha de avaliação e do 
feedback do docente no processo de (re)construção do relato reflexivo. 

O Quadro 1 mostra os dados relativos à mobilização do guião e da grelha de avaliação no 
processo de construção do relato reflexivo, especificando os momentos em que ela se verifica. 

 

Documentos 

Utilização na construção do relato reflexivo (n = 12) 

NÃO 
SIM 

Antes (At) Durante (D) Após (Ap) At+D Total 

Guião 1 3 1 ----- 7 11 

Grelha de Avaliação 10 ----- ----- 2 ----- 2 

Quadro 1 Utilização do guião e da grelha de avaliação na construção do relato reflexivo. 

 

Estes dados apontam para a atribuição de valorizações diferenciadas ao papel do guião e da 
grelha de avaliação na construção do relato reflexivo. O guião é o documento mais valorizado. É 
utilizado pela maioria das alunas, enquanto que a grelha é mobilizada por um número de alunas 
significativamente menor. 

O guião é mobilizado com as seguintes finalidades: 

1. Identificar os itens a explorar na construção do relato reflexivo; 

2. Identificar a estrutura a adoptar na construção do relato reflexivo; 



 

3. Elaborar um esboço do relato reflexivo; 

4. Orientar a construção do relato reflexivo; 

5. Monitorizar a construção do relato reflexivo. 

A primeira finalidade – Identificar os itens a explorar na construção do relato reflexivo – presidiu à 
mobilização do guião tanto por aquelas alunas que o fizeram num único momento – antes ou 
durante a redacção do relato – como por aquelas que o fizeram em mais do que um momento – 
antes e durante a redacção do relato. Assim, a relevância desta finalidade do guião num momento 
prévio à construção do relato reflexivo é reconhecida pela maioria das alunas. Apresentam-se, em 
seguida, exemplos de respostas de alunas que mobilizaram o guião apenas no momento anterior 
à redacção do relato: 

“Eu utilizei o guião anteriormente à redacção do meu relato reflexivo no sentido de ver mais 

aprofundadamente o que era pretendido. Contudo, afirmo que fiz somente uma leitura breve de 

forma a ver se o que eu estava a pensar inicialmente coincidia com o que estava no guião. 

Concluída a minha dúvida confesso que nunca mais peguei no guião.” (A4) 

“Utilizei o guião com o intuito de me informar acerca dos aspectos que deveriam constar no 

meu relato reflexivo e para poder tirar algumas dúvidas relativamente à estrutura e à 

formatação do relato reflexivo. No entanto, penso que o poderia ter utilizado mais vezes.” (A10) 

A última resposta mostra ainda o reconhecimento da utilidade do guião em outros momentos para 
além do momento anterior à construção do relato reflexivo. 

A segunda finalidade – Identificar a estrutura a adoptar na construção do relato reflexivo - foi 
indicada apenas por duas alunas que mobilizaram o guião em momentos distintos: um antes e 
outro antes e durante a redacção do relato reflexivo. No entanto, a segunda aluna também a 
contempla no momento anterior à redacção do relato, conforme se ilustra através da seguinte 
resposta: 

“Utilizei o guião na construção do relato reflexivo anteriormente à sua redacção no sentido de 

perceber as dimensões que o mesmo deveria conter e também como orientação a nível 

estrutural. Durante a redacção utilizei o guião com o intuito de verificar se estava a dar sentido 

ao trabalho que se pretendia.” (A7) 

A terceira finalidade – Elaborar um esboço do relato reflexivo - foi indicada apenas por uma aluna 
que mobilizou o guião nos dois momentos – antes e durante a redacção do relato reflexivo. O uso 
que esta aluna faz do guião parece ter sido, contudo, mais abrangente pois implica idealizar uma 
estrutura para a abordagem dos itens. Está finalidade está ilustrada na resposta a seguir 
apresentada: 

“Utilizei no início, ou seja, antes de começar a redigir o relato para que pudesse elaborar um 

esboço daquele que deveria ser o meu relato. Essencialmente para organizar numa folha os 

pontos que iria abordar concretamente, em relação à matéria que reunia. (…)” (A9) 

As duas últimas finalidades – Orientar a construção do relato reflexivo e Monitorizar a construção 
do relato reflexivo – apenas presidiram à mobilização do guião pelas alunas que o fizeram em dois 
momentos – antes e durante a redacção do relato reflexivo. No entanto, não são indicadas 
simultaneamente pelas mesmas alunas: a primeira é indicada por um grupo de duas alunas e a 
segunda por um grupo de cinco alunas. Embora possa existir alguma proximidade entre as duas 
finalidades, o grupo de alunas que indica a finalidade de orientação não expressa claramente que 
esta possa estar vinculada a um processo de monitorização da construção do relato reflexivo. 
Assim, a finalidade de monitorização está claramente evidenciada nas razões apresentadas por 
cinco alunas através do recurso a palavras como – coincidir, certificar, verificar, confirmar, ir de 
encontro a – conforme se ilustra através das seguintes respostas: 

“(…) Durante a redacção do relato reflexivo utilizei o guião para orientar a escrita de modo a 

coincidir com o pretendido.” (A5) 

“(…) Durante a redacção utilizei o guião com o intuito de verificar se estava a dar sentido ao 

trabalho que se pretendia.” (A7) 

“(…) Depois fui usando várias vezes ao longo da redacção para me certificar que o que ia 

escrevendo ia de encontro com o que estava no guião.” (A9) 



 

“(…) Durante a redacção do relato reflexivo, recorri por algumas vezes ao guião para 

verificar/confirmar se as minhas ideias iam ao encontro do que estava proposto no guião (…).” 

(A11) 

“(…) No segundo momento, para verificar se estava a ir de encontro ao que era pedido.” (A12) 

É ainda de assinalar a opinião de uma aluna acerca do estatuto do guião na definição dos itens a 
contemplar na construção do relato reflexivo. Refere-se a este aspecto do seguinte modo: 

“(…) O facto de ter o guião e de o ter utilizado aquando da elaboração do relato nas suas 

diferentes fases, mais uma vez me serviu como um dispositivo essencialmente orientador e 

facilitador da transformação do meu conhecimento e não como um dispositivo de imposição de 

linhas de trabalho.” (A11) 

Esta aluna, ao conceber o guião como um instrumento orientador da construção do relato e 
facilitador da transformação do seu conhecimento, e não como um mero documento normativo a 
seguir, reconhece que a estratégia de construção do relato implica a tomada de decisões, sendo 
esta uma competência que integra o perfil de aluno preconizado. A tomada de decisões é uma 
característica importante do processo de construção do relato porque permite aumentar a 
relevância educativa da tarefa para o aluno. Decorre da responsabilidade atribuída ao aluno na 
selecção dos conteúdos e processos de aprendizagem a explorar. O aluno poderá seleccionar os 
conteúdos e/ou processos de aprendizagem que primordialmente lhe captaram a atenção, que se 
aproximam das suas preferências ou que sente necessidade de aprofundar. 

 

A grelha de avaliação não foi mobilizada por nenhuma das alunas enquanto documento orientador 
da construção do relato reflexivo. Foi utilizada apenas por duas alunas, num único momento – 
após a redacção do relato reflexivo. 

As razões apontadas para a não utilização da grelha de avaliação são diversificadas, não se 
verificando a ocorrência de uma opinião maioritária. Verifica-se a enumeração de oito razões. Três 
alunas apontam atitudes como – “esquecimento”, “descuido”, “distracção” – para a ausência de 
mobilização da grelha de avaliação. Apresentam-se, em seguida, dois exemplos de resposta: 

“Não utilizei porque não achei necessário, no entanto após a elaboração do relato tive 

curiosidade de perceber se o meu iria de encontro aos parâmetros pedidos.” (A2) 

“Este foi outro dos materiais auxiliares de trabalho que o docente facultou que também não 

utilizei. Mais uma vez poderá estar aqui patente uma distracção ou até mesmo um desleixo da 

minha parte que de facto em nada me beneficiou, bem pelo contrário senti dificuldades que 

poderiam ter sido evitadas pois os itens descritos nessa grelha de avaliação contribuiriam muito 

para a elaboração do relato reflexivo.” (A8) 

As outras razões são indicadas por apenas uma ou duas alunas. A ausência de familiarização 
com práticas de auto-avaliação é uma razão apontada: 

“Sinceramente não utilizei a grelha de avaliação na construção do meu relato reflexivo pois, 

visto que não é uma prática muito utilizada por mim, continuo a não fazê-la por mero acaso. 

Confesso que nem me lembro em „pegar‟ na grelha de avaliação para fazer o relato reflexivo, 

seja nesta ou em outra unidade curricular. É uma prática em que nunca reflecti!” (A4) 

“Li a grelha de avaliação, no entanto não a utilizei na construção do relato reflexivo, talvez por 

não saber em que sentido a poderia utilizar. Podia ter procurado saber, mas não o fiz. (…)” (A7) 

A ausência de reflexão acerca do contributo da grelha de avaliação na construção do relato 
reflexivo é uma razão que estará próxima da anterior. A par desta razão, está também a utilização 
primordial do guião: 

“Não utilizei a grelha de avaliação porque, como utilizei o guião, não me lembrei da existência 

da grelha de avaliação e não reflecti acerca da ajuda que esta grelha me poderia dar aquando 

da construção do meu relato reflexivo. No entanto, tenho agora consciência de que o guião e a 

grelha são coisas diferentes e que cada um tem a sua importância.” (A10) 

A atribuição de maior relevância ao guião do que à grelha de avaliação é apontada ainda por mais 
duas alunas. No entanto, apenas uma justifica esta opção, referindo a proximidade entre os dois 



 

documentos uma vez que a grelha de avaliação estará concebida em função do guião. Esta 
opinião é ilustrada através da seguinte resposta: 

“Foquei-me mais no guião e não tanto na grelha uma vez que considerei este mais importante, 

sendo que o utilizei como orientação antes e durante a elaboração do relato, considerei que 

estaria de acordo com os itens da grelha estando de acordo com o pedido no guião.” (A5) 

Duas alunas consideram a grelha de avaliação como um obstáculo à construção do relato 
reflexivo. A possibilidade de através da mobilização da grelha se evidenciarem as fragilidades do 
relato é apontada como um factor gerador de insegurança e inibidor da continuidade e/ou 
reestruturação da redacção do relato reflexivo. Referem-se, a este aspecto, do seguinte modo: 

“Um dos motivos que me levou a não utilizar a grelha foi o facto de não achar pertinente, pois 

só me iria deixar insegura em relação ao relato reflexivo, pois poderia pensar que não estava a 

ser suficientemente construtivo.” (A6) 

“Mesmo por uma razão de descuido, e porque em certos momentos estava a ser um pouco 

difícil, para mim, redigir o relato, se fosse fazendo uma avaliação do mesmo, de acordo com a 

tabela, e se a apreciação do que fazia era negativa, sinto que me „atrapalhava‟ ainda mais e 

que não iria conseguir nem melhorar o que ia fazendo, nem conseguir continuar a redigir.” (A9) 

Estas respostas poderão apontar para a ausência de reconhecimento do papel da grelha de 
avaliação na monitorização da construção do relato, não sendo, então, mobilizada para orientar 
uma atitude reflexiva e crítica sobre os enfoques e o processo da sua construção. Evidenciam 
ainda dificuldades em correr riscos e assumir o erro como um factor de aprendizagem. A 
avaliação poderá não estar a ser conceptualizada como uma actividade crítica, geradora de 
aprendizagens, não assumindo, assim, um carácter formativo. Aproximar-se-á de uma perspectiva 
que assenta na ocultação das fragilidades, contrariamente à defendida por Álvarez Méndez num 
contexto educativo de participação e emancipação dos sujeitos [8]: 

“[A avaliação] Deve também ser o momento em que, para além das aprendizagens, aflorem as 

dúvidas, as inseguranças e as ignorâncias se realmente houver a intenção de as superar. 

Ocultá-las é uma artimanha pela qual se paga um preço muito caro em níveis superiores ou no 

futuro. Expressá-las com imprecisões, erros, confusões e com acerto e segurança, sem o medo 

de subir ou descer pontos em escalas tão confusas como são as escalas de classificação, 

abrirá o caminho para avançar em conjunto na descoberta, na apropriação, na formação do 

próprio pensamento que-se-está-formando.” (p. 17) 

Por fim, assinala-se uma outra razão que se prende com o papel do aluno e do docente no 
processo de avaliação das aprendizagens. É conferido unicamente ao docente o papel de 
avaliador do relato reflexivo e, neste sentido, a grelha é uma forma de assegurar alguma 
uniformidade na avaliação dos relatos dos vários alunos. A aluna refere-se a este aspecto do 
seguinte modo: 

“(…) Também porque pensei, e agora apercebo-me que erradamente, que ela teria mais 

utilidade para o docente no sentido de seguir os mesmos critérios de avaliação para com 

todos.” (A7) 

Esta razão poderá estar condicionada pela concepção de avaliação perfilhada pela aluna, que 
assentará na atribuição da responsabilidade da avaliação unicamente ao docente e no exercício 
de um papel que se limita à aplicação técnica de um instrumento de avaliação. 

As duas únicas alunas que mobilizam a grelha de avaliação num momento posterior à construção 
do relato reflexivo fazem-no por motivos diferentes. A primeira aluna utiliza-a com o intuito de 
efectuar a auto-avaliação do trabalho efectuado. No entanto, como se verifica na resposta a seguir 
apresentada, não explicita a função dessa auto-avaliação: 

“A utilização da grelha de avaliação após a redacção do relato reflexivo foi meramente 

avaliativa, como auto-avaliação do trabalho conseguido.” (A3) 

O uso da expressão “meramente avaliativa” associado à auto-avaliação deixa supor um conceito 
redutor da auto-avaliação, centrada apenas no produto final e não na regulação de processos. 

A outra aluna manifesta a concretização de um processo inverso àquele que é pretendido. Refere-
o do seguinte modo: 



 

“Só utilizei a grelha de avaliação do relato reflexivo após a redacção do mesmo, somente para 

perceber se estivesse no papel do docente enquanto avaliador, quais os aspectos que deveria 

alterar, ou não, mediante o trabalho dos alunos, quer dizer se os pontos referidos no guião, 

seriam os mais apropriados para obter as avaliações pretendidas, se haveria necessidade ou 

não de ajustar as propostas de avaliação.” (A11) 

Constata-se que em vez de mobilizar a grelha para a auto-avaliação do relato reflexivo, assume a 
possibilidade da sua reestruturação em função do carácter idiossincrático do seu relato. Nesta 
situação, poderá estar a ausência de compreensão do papel da grelha de avaliação e de que ela 
reflecte uma determinada ideologia assumida no processo de ensino-aprendizagem adoptado. 
Também não está claro se compreende a concordância existente entre a grelha de avaliação e o 
guião. 

 

As percepções das alunas sobre o papel do feedback do docente são diversificadas, conforme se 
pode observar na síntese de respostas apresentada no Quadro 2 [7], as quais se relacionam com 
a utilização de um discurso de clarificação, suporte e intervenção nos comentários que elaboro. 

 

Funções do feedback Total 

Reflectir mais aprofundadamente sobre um dado assunto 5 

Tomar consciência de aspectos ausentes/menos explorados 3 

Clarificar ideias 2 

Distinguir a relevância dos vários aspectos explorados 2 

Desenvolver capacidades de questionamento 2 

Obter sugestões para melhorar a qualidade do relato 2 

Corrigir erros, evitando a sua repetição futura 2 

Tomar consciência das capacidades/lacunas de escrita 2 

Reflectir sobre interrogações levantadas no próprio relato 1 

Complementar o relato 1 

Direccionar a construção do relato para o objectivo pretendido 1 

Tomar consciência da importância das teorias na argumentação 1 

Tomar consciência da relevância do feedback do docente no desenvolvimento pessoal 1 

Ficar motivado para a reconstrução do relato reflexivo 1 

Adquirir uma ideia precisa da qualidade do trabalho desenvolvido 1 

Quadro 2 Percepções das alunas sobre o papel do feedback do docente ao relato reflexivo (n = 12). 

 

A proximidade existente entre algumas destas respostas permite estabelecer determinadas 
associações. Assim, o papel mais evidenciado assenta na promoção do desenvolvimento do 
relato, englobando funções como, por exemplo, a clarificação de ideias, a apresentação de 
respostas às próprias questões levantadas, a consciencialização de aspectos ausentes e a 
distinção da relevância dos assuntos explorados. Apresentam-se em seguida dois exemplos de 
respostas, ilustrativas de diferentes funções atribuídas ao feedback e da percepção de mais do 
que uma função por cada aluna: 

“Com o feedback do docente consegui ter percepção do que faltava no meu relato ou o que 

podia melhorar. Deu para perceber também as minhas lacunas da minha escrita.” (A2) 

“No meu ponto de vista, o feedback do docente teve um papel importantíssimo na medida em 

que me fez reflectir acerca de algumas questões por mim levantadas. Por outro lado, o facto de 

ser alertada para a reformulação de alguns pontos que referi permitiu-me ter consciência de 

que estamos em constante aprendizagem e ajudou-me a reflectir acerca dos meus erros.” (A10) 

A necessidade de produzir um feedback assente primordialmente num discurso de clarificação é 
despoletado pela natureza da linguagem que caracteriza o relato. Esta está, por vezes, assente 
no senso comum, dissociada de um quadro ético-conceptual e, consequentemente, de uma visão 
de educação marcadamente ideológica. 

 



 

4. Considerações finais 

A implementação pedagógica do relato reflexivo está perspectivado para a assunção de uma 
atitude crítica e problematizadora. Com o objectivo de incrementar esta atitude, são 
disponibilizados, num período inicial, dois documentos orientadores da construção do relato – 
guião e grelha de avaliação – e é efectuado pelo docente, a meio do semestre, um comentário 
crítico ao relato produzido até esse momento. É, deste modo, que se constrói uma relação 
dialógica entre estes três elementos e o aluno, caracterizadora da estratégia de construção do 
relato. No entanto, as interacções efectivamente estabelecidas entre o aluno e os documentos 
orientadores da construção do relato estão dependentes da acção do próprio aluno pois é a ele 
que compete decidir se os mobiliza ou não no processo de construção do relato. Esta situação já 
não se aplica de igual modo à interacção com o docente porque o aluno tem a obrigatoriedade de 
contemplar na reconstrução do relato sugestões, dúvidas ou problemas por ele levantados. Assim, 
se compreende que, na experiência pedagógica analisada, a relação dialógica efectivamente 
estabelecida se possa centrar num único documento e não exclua a interacção estabelecida com 
o docente. 

A análise da experiência pedagógica implementada mostra que o guião é o documento que 
primordialmente contribui para o desenvolvimento da reflexividade das alunas participantes. No 
entanto, esta potencialidade não é explorada na sua plenitude pela maioria das alunas. Se todas o 
reconhecem como um elemento fundamental numa fase inicial do processo de construção do 
relato, o mesmo já não se verifica no decorrer da sua construção. 

A reflexividade terá um maior desenvolvimento no momento em que o aluno recorre não só ao 
guião mas também à grelha de avaliação com o intuito de, no decorrer da construção do relato, os 
mobilizar para monitorizar o trabalho que está a ser executado. É neste momento que terá de ser 
capaz de identificar as fragilidades do trabalho e de encontrar os mecanismos para as colmatar. 
No estudo efectuado, este tipo de mobilização com uma função reguladora foi contemplado 
apenas no uso do guião e por um número restrito de alunas. 

O papel da grelha de avaliação na promoção da reflexividade poderá estar condicionado pelas 
concepções de avaliação perfilhadas pelos alunos. A visão da avaliação como um processo da 
responsabilidade exclusiva do docente, um exercício técnico, objectivo e fiável, um processo 
meramente classificativo, é uma visão próxima de uma perspectiva comummente designada por 
tradicional ou transmissiva [8] e constituirá um obstáculo à mobilização da grelha de avaliação 
como uma prática de natureza formativa, geradora da (auto-)crítica e da problematização. 

A escassa ou nula familiarização dos alunos com práticas avaliativas de natureza formativa é um 
outro obstáculo à mobilização da grelha de avaliação de modo a promover a reflexividade. 

Para uma mobilização efectiva da grelha de avaliação no sentido de promover a assunção de uma 
atitude reflexiva, terão de ser implementadas tarefas direccionadas para a desconstrução de 
imagens tradicionais de avaliação e construção de novas imagens que conduzam à transformação 
da atitude dos alunos perante os processos avaliativos. 

A percepção das alunas sobre o papel do feedback do docente mostra que este assume os três 
tipos de discurso – clarificação, suporte e intervenção - e, consequentemente, é promotor do 
desenvolvimento da reflexividade. No entanto, é necessário acentuar nas práticas pedagógicas o 
desenvolvimento de capacidades de questionamento e a mobilização de teorias no processo de 
argumentação [7]. 

Num balanço global da estratégia utilizada, e com base nas perspectivas das alunas, poderei dizer 
que ela reforça a dimensão dialógica do desenvolvimento da reflexividade na (re)construção do 
conhecimento, embora seja ainda necessário melhorar alguns dos seus aspectos, nomeadamente 
no sentido de envolver mais os alunos na regulação e avaliação da reflexão e assim elevar a sua 
criticidade. 
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Anexo 1: Guião do relato reflexivo 

 

Licenciatura em Educação      Universidade do Minho – 2009/2010 

Projecto e Seminário I e II: Dispositivos e Metodologias de Formação e Mediação 

 

Estrutura do Relato Reflexivo 

 

 

Nos 1º e 2º semestres, a avaliação das aprendizagens inclui, além da componente colectiva, a 

análise de uma componente individual que consiste num relato reflexivo. Recomenda-se a seguinte 

estrutura: 

 

Folha de rosto (1 p. A4) 

Identificação do aluno, da licenciatura, da unidade curricular, da universidade e da data. 

 

Índice (1 p. A4) 

Índice das secções e subsecções (se existirem) do relato reflexivo. 

 

Introdução (1 p. A4) 

 Sumário do conteúdo do relato reflexivo. 

 Indicação das razões da escolha do(s) assunto(s) que enfatiza e/ou são objecto de 

problematização. 

 

Sessões presenciais (6/7 pp. A4) 

 Enumera conteúdos de aprendizagem explorados. 

 Ilustra processos de aprendizagem vivenciados. 

 Confronta ideias prévias com perspectivas teóricas e/ou confronta diferentes perspectivas 

teóricas e/ou relaciona perspectivas teóricas com práticas/contextos profissionais e/ou discute a 

relevância social de perspectivas educacionais exploradas e/ou discute a relevância social de 

práticas profissionais experienciadas. 

 Enumera 1 ou 2 problemáticas que não tenha explorado e que considere relevantes para 

reflexão futura. 

 Outros aspectos complementares, da decisão de cada aluna, considerados relevantes para 

ilustrar as aprendizagens vivenciadas. 

 

 Os aspectos atrás listados deverão ser conjugados com o registo da execução das tarefas 

desenvolvidas nas aulas. 
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Anexos (opcional) 

 

Nota: 

(1) Tipo de letra: Times New Roman 12; (2) Dimensões da página: 2,5 cm para as margens superior e 

inferior e 3 cm para as margens direita e esquerda; (3) Espaçamento do texto: 1,5. 



 

 

Anexo 2: Grelha de avaliação do relato reflexivo 

 

Licenciatura em Educação      Universidade do Minho – 2009/2010 

Projecto e Seminário I e II: Dispositivos e Metodologias de Formação e Mediação 

 

Grelha de Avaliação do Relato Reflexivo 

 

 

Aluna: ______________________________________________________________________ Nº ________ 

 

Escala: 1 – Muito Insatisfatório/Ausente; 2 – Insatisfatório; 3 – Satisfatório; 4 – Bom; 5 – Muito Bom  

 

Dimensões a avaliar: O relato reflexivo …… Escala 

1. Está estruturado e redigido de forma clara 1 2 3 4 5 

2. Reflecte capacidades de síntese dos conteúdos das sessões do 

seminário 

1 2 3 4 5 

3. Define claramente e justifica a selecção da(s) 

temática(s)/problemática(s) em análise 

1 2 3 4 5 

4. Evidencia a relevância da temática/problemática no contexto da 

educação/formação 

1 2 3 4 5 

5. Reflecte capacidades de problematização da temática/problemática em 

análise 

1 2 3 4 5 

6. Evidencia a consciencialização de processos de aprendizagem 1 2 3 4 5 

7. Refere temas/problemáticas para estudo e reflexão futura 1 2 3 4 5 

8. Integra reformulações decorrentes do acompanhamento da(o) docente 1 2 3 4 5 

Média (arredondada às décimas) 

 

 



 

Anexo 3: Questionário 

 

A construção de um relato reflexivo foi uma das tarefas de aprendizagem da unidade curricular 

“Projecto e Seminário I: Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação”. Para a sua consecução foram, 

previamente, disponibilizados dois documentos - um guião e uma grelha de avaliação; e foi fornecido um 

comentário redigido pelo docente em relação ao texto apresentado pelas alunas a meio do semestre. As 

questões seguintes estão focalizadas na utilidade atribuída a esses dois documentos e no papel do 

feedback do docente. 

Este questionário não tem qualquer carácter avaliativo e é anónimo. Tem como objectivo a recolha de 

informação que permita reflectir sobre esta tarefa de aprendizagem. Neste sentido, são essenciais as 

vossas respostas. Agradece-se que respondam a todas as questões com a maior precisão possível. 

 

1. Relativamente ao uso do guião, indique se o utilizou na construção do relato reflexivo? 

Não 

Sim 

 

1.1. Se respondeu NÃO, indique porque é que não o utilizou? 

 

1.2. Se respondeu SIM, indique em que momento(s) o utilizou? 

        Anteriormente à redacção do relato reflexivo 

        Durante a redacção do relato reflexivo 

        Após a redacção do relato reflexivo 

 

1.2.1. Indique com que finalidade utilizou o guião no(s) momento(s) que indicou? 

 

2. Relativamente ao uso da grelha de avaliação, indique se a utilizou na construção do relato reflexivo? 

Não 

Sim 

 

2.1. Se respondeu NÃO, indique porque é que não a utilizou? 

 

2.2. Se respondeu SIM, indique em que momento(s) a utilizou? 

Anteriormente à redacção do relato reflexivo 

Durante a redacção do relato reflexivo 

Após a redacção do relato reflexivo 

 

2.2.1. Indique com que finalidade utilizou a grelha de avaliação do relato reflexivo no(s) momento(s) que 

indicou? 

 

3. Qual foi o papel do feedback do docente na reconstrução do seu relato reflexivo? 
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