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Resumo:  
Este trabalho investiga  as contribuições da prática reflexiva para a formação inicial de uma 
professora de inglês. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo analítico-descritivo e 
analítico-interpretativo. As referências teóricas utilizadas são Schön (1983; 1997), Perrenoud 
(2002), Liston & Zeichner (1996) e Alarcão (2003).Como instrumentos de coleta de dados são 
utilizados a escrita do diário reflexivo, entrevistas de explicitação e observações de aula. Os 
resultados mostram como a prática reflexiva constitui um dos princípios fundamentais para 
que todos os profissionais da educação aprendam a sua profissão, cresçam profissionalmente e 
transformem o contexto onde atuam. 
Palavras-chave: Prática reflexiva. Formação inicial. Professor de inglês.  
 
 
Abstract:  
This research investigates the contributions of the reflective teaching to pre-service English 
teacher education. From both qualitative analytical-descriptive and analytical-interpretative 
methods. The theoretical references used are Schön (1983; 2007), Perrenoud (2002), Liston & 
Zeichner (1996) and Alarcão (2003). As data collection instruments it was used reflective 
diaries. Interviews and classroom observation. The results show how reflective teaching 
constitutes one of the main principles from which teaching professionals can learn their 
professions, grow academically and transform the places where they work.  
Keywords: Reflective teaching. English teacher education.English teacher. 
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Este artigo é parte dos resultados da pesquisa de mestrado intitulada "a prática 

reflexiva na formação inicial do professor de inglês", defendida no Núcleo de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe. A prática reflexiva tem sido usada no 

contexto da formação de professores na busca pela promoção de mudanças educacionais. O 

primeiro conceito, que veio de Schön (1983), fala sobre um exame contínuo que o 

profissional faz das suas ações, valendo-se do conhecimento que possui sobre ela. A prática 

reflexiva é base para a maioria dos trabalhos no contexto da sala de aula. A concepção de 

Schön está centrada em três ideias: “conhecimento na ação”; “reflexão na ação” e “reflexão 

sobre a reflexão na ação”. O “conhecimento na ação” diz respeito aos saberes que dão curso à 

prática profissional. Ele cita algumas características que ajudam a entendê-lo melhor: 

 

• há ações, reações e julgamentos que manifestamos espontaneamente; 
não precisamos pensar sobre eles antes ou durante a sua realização; 

• muitas vezes, nós não temos ciência de ter aprendido a fazer essas 
coisas; simplesmente nos encontramos fazendo-as; 

• em alguns casos, já tivemos a consciência dos saberes que, logo em 
seguida, foram internalizados e colocados em prática. Em outros casos, 
nunca tivemos consciência deles. Em ambos os casos, entretanto, temos 
dificuldade em descrever o conhecimento que é revelado pela nossa 
ação. (SCHÖN, 1983, p. 54, tradução nossa) 

 

Nem sempre o profissional consegue explicar porque tomou determinadas decisões. O 

“conhecimento na ação” é, para Schön, o momento em que essa consciência surge, isto é, o 

profissional descreve o que está implícito em suas atitudes cotidianas, a maneira como as 

encara, revelando um conhecimento “espontâneo, intuitivo, experimental” (SCHÖN, 1997, p. 

82). Para explicar a segunda ideia que dá sustentação à prática reflexiva, Schön lembra que, se 

o senso comum reconhece o “conhecimento na ação”, pode também reconhecer que nós 

pensamos sobre o que estamos fazendo. É a “reflexão na ação”: "tanto as pessoas comuns 

quanto aquelas no exercício da sua profissão pensam frequentemente no que estão fazendo, às 

vezes até enquanto o fazem. Pegos de surpresa, eles voltam à sua atividade e também ao 

conhecimento que está implícito na ação". (1983, p. 50, tradução nossa).  

A “reflexão na ação” é o exercício contínuo desse “pensar sobre o que estou fazendo”. 

O profissional pergunta-se, por exemplo, “quais são os critérios que eu uso para fazer esse 

julgamento ou tomar essa decisão específica? Quais são os procedimentos para essa 

atividade? Como eu vejo o problema que estou tentando resolver?” Para Schön, essas 

perguntas ajudam a lidar com as situações de incerteza, instabilidade e conflitos. 

Já na “reflexão sobre a reflexão na ação”, ou seja, refletir sobre o que foi refletido, o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 3 

profissional constrói a sua própria forma de pensar, entender e agir diante dos problemas. Por 

meio dessa interpretação, o profissional pode determinar futuras ações, prever problemas que 

poderão surgir e pensar em novas formas de solucioná-lo. É o momento em que ele 

reestrutura as suas experiências a partir de uma “retrospectiva” das suas ações. 

No contexto da sala de aula, Schön exemplifica como essas três concepções podem 

funcionar na tentativa de solucionar problemas. Ele acredita que o professor, o aluno e os 

recursos didáticos devem estar engajados e em constante diálogo, o que caracteriza um 

“ensino reflexivo”, isto é, a busca constante pela solução de problemas existentes em sala de 

aula:  

 

no ensino reflexivo, professor e aluno envolvem-se numa conversa reflexiva 
com a situação, que toma forma de uma investigação do plano de 
comunicação. Eles investigam o material, a situação, o problema em 
questão. Através do material ou de cada um dos envolvidos eles chegam às 
vezes a voltar atrás, o que os faz repensar seus conceitos sobre o que está 
acontecendo. Eles refletem da sua forma e da forma como as outras pessoas 
vêem os acontecimentos, e esforçam-se – ao máximo, através da reflexão na 
ação recíproca. (1983, p. 134, tradução nossa) 
 

 

Como as práticas em sala de aula estão em constante análise e reestruturação, pode-se 

dizer que o ensino reflexivo simboliza a busca pelo aperfeiçoamento. Ele promove uma 

tomada de consciência em relação aos esquemas ou padrões do profissional, ou seja, pode-se 

ter uma noção dos problemas e preveni-los diante de situações incertas ou indefinidas que 

surgem durante o exercício profissional. Segundo Schön, “quando o profissional se 

conscientiza dos seus próprios padrões, ele também se conscientiza da possibilidade de 

moldar sua prática através de padrões alternativos” (1983, p. 310, tradução nossa). Ao analisar 

o trabalho dos professores, ele afirma que a prática reflexiva, dentro da estrutura burocrática 

da escola (provas, notas, séries, diários de classe etc) propõe uma poderosa ameaça à 

dinâmica conservadora do sistema em que professor e aluno estão inseridos, quer dizer, 

ajudam o professor a conceber ideias que transcendam o plano de ensino. A partir daí, o fato 

de muitos pesquisadores e universidades levarem adiante a prática reflexiva como ponto de 

partida para mudanças no contexto educacional. 

A postura reflexiva faz com que o professor busque caminhos e maturidade para o seu 

crescimento profissional, sabendo lidar melhor com essas situações. Nesse caso, a noção de 

reflexão é vista como a busca para compreender como o professor aprende sua profissão 

tendo como base a sua própria experiência. 
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A fim de levar em conta a experiência de alunos-professores na construção da sua 

profissão, nesta pesquisa foram analisados três momentos do período de estágio 

supervisionado em Língua Inglesa: antes de ser realizado, o desenvolvimento da prática e 

após esse período de prática. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados o diário 

reflexivo (BAILEY & OSCHNER, 1993), entrevistas (VERMERSCH, 1994) e observação de 

aulas (LAVILLE & DIONE, 1999). Um dos objetivos foi traçar perfis individuais dos 

estagiários e também traçar os seus perfis a partir das reflexões em comum feitas ao longo da 

coleta dos dados e, com isso, analisar as contribuições da prática reflexiva para a formação 

inicial de professores de inglês. É importante ressaltar, porém, que este artigo trata apenas das 

reflexões de um dos três estagiários acompanhados na pesquisa: a professora Angelina. Com o 

intuito de preservar a identidade da estagiária, foi escolhido um nome fictício. 

Com pouco mais de 30 anos de idade, Angelina é, há dois anos, professora do 5º ano 

do Ensino Fundamental na Rede Particular de Ensino de Lagarto, Sergipe, com uma carga 

horária de 20 horas semanais. Estudou a maior parte da Educação Básica em escola pública 

(apenas o 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental foram feitos na escola privada) e concluiu o 

curso profissionalizante em Magistério para as séries iniciais do Ensino Fundamental em 

1994. Pretende ensinar Língua Inglesa e Língua Portuguesa e já planeja fazer o curso de 

especialização em estudos linguísticos e literatura. Aprendeu inglês na faculdade e não 

frequentou cursos livres de idiomas. Antes disso, teve contato com a língua apenas em sua 

passagem pela escola privada. Já como professora de Inglês, essa é a sua segunda experiência; 

a primeira foi na disciplina de Estágio Supervisionado II, há dois semestres.  

 As reflexões da professora Angelina partem da sua condição de estudante de inglês 

que ainda não possui a proficiência linguística2, apesar de estar no semestre de conclusão do 

curso de Letras. Essa contradição gera insegurança e, em momentos de angústia, ela se 

preocupa em buscar métodos de ensino que a façam sentir-se mais confortável como 

professora e a ajudem a provocar o interesse dos alunos para as suas aulas. 

 Nas primeiras notas do diário, e em outros três momentos, há uma preocupação em 

registrar a sua falta de fluência na língua inglesa.  Na observação, pôde-se verificar que a 

professora, muitas vezes, checou suas anotações antes de ler em voz alta o vocabulário que 

estava praticando com os alunos. Para ela, o fato a deixa incomodada em sala de aula: "eu 

trago uma grande insegurança e timidez em passar o pouco que eu sei para os alunos. Pra mim 

é mais difícil. Essa minha insegurança revela o medo de expor. Eu sempre tive vontade de 

aprender, mas às vezes há um bloqueio". (fragmento do diário de Angelina). 

  A queixa de Angelina quanto à falta de fluência em inglês já foi tema de pesquisa de 
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doutorado na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo. Castro (2008) investigou 

a relação que alunos e ex-alunos dos cursos de Letras têm com a sua competência oral-

enunciativa, ou seja, como eles se veem enquanto enunciadores em língua inglesa. Os 

resultados mostraram que os alunos estabelecem uma relação regida por algumas 

representações, dentre elas, a de que falta fluência no idioma, de que poderiam ter se dedicado 

mais nos estudos de inglês ou que ainda irão se dedicar. 

 A reflexão de Angelina acerca da sua fluência no inglês foi retomada na entrevista de 

explicitação, momento em que ela esclareceu porque acredita passar “um pouco do que sabe” 

para os alunos:   

Digo o pouco que eu sei porque o que eu sei aprendi só na faculdade, pois 
nunca fiz cursinho de inglês. Como aluna eu sempre tive bloqueios e tenho 
sensação de que eu poderia ter feito melhor e eu tenho a consciência de que 
sou capaz disso. A minha insegurança na língua atrapalha e, às vezes, acabo 
errando na hora de ensinar os alunos. Tenho a consciência de que posso fazer 
melhor. (trecho da entrevista com Angelina). 

 Nota-se uma das características da prática reflexiva; a de ajudar o profissional a 

assumir responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento (LISTON E ZEICHNER, 1996). 

Instigada a esclarecer a reflexão que revela a sua falta de fluência, Angelina conscientiza-se 

de que mais coisas precisam ser feitas para que ela seja uma professora “melhor”. Ao definir o 

professor reflexivo – bem como o bom ensino reflexivo – os autores lembram que, dentre 

outras características, eles devem ser, antes de tudo, professores democráticos e autocríticos. 

Nesse sentido, o exercício pelo qual o professor desenvolve a capacidade de criticar-se, de 

examinar-se e apreciar-se minuciosamente é a prática reflexiva. Em outro momento de 

registro no diário, Angelina desenvolve essa autocrítica de que tratam os autores: 

Hoje trabalhei a pronúncia com eles, apesar de estar mais à vontade, o que é 
normal porque já estou com eles há mais de duas semanas, ainda tenho muita 
dificuldade de ler e trabalhar a pronúncia com os alunos. É porque, por mais 
que eu saiba como se pronuncia, a insegurança pela falta de fluência e a 
vergonha me atrapalham, fazendo com que eu cometa alguns erros. 
(fragmento do diário de Angelina). 

 

 A professora diz saber pronunciar as palavras que trabalha com os alunos, mas a 

consciência de que não é fluente a faz cometer erros. A sensação de não dominar os gestos 
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elementares da profissão, como lembra Perrenoud (2002), é característica do professor 

principiante, consequência do estresse e angústia ainda não diminuídos em virtude da falta de 

experiência. O autor afirma que é preciso “criar ambientes para o profissional trabalhar sobre 

si mesmo, trabalhar seus medos e suas emoções, onde seja incentivado o desenvolvimento da 

pessoa, de sua identidade” (p.18). É nesse ponto que a prática reflexiva oferece relevante 

contribuição quando utilizada na formação inicial do professor. Assim, os profissionais têm 

abertura para refletir sobre o que gostariam de fazer – no caso de Angelina, aperfeiçoar a sua 

proficiência linguística – e, ainda, refletir sobre o que fizeram e, principalmente, os resultados 

de tudo isso. 

 Pode-se apontar como outra característica da professora Angelina, o fato que ela 

procura nos métodos de ensino, a maneira de amenizar a sua insegurança como professora de 

Inglês. Na entrevista de explicitação, ela foi questionada sobre como estava lidando com a 

falta de proficiência: 

Eu estou seguindo a abordagem comunicativa,3 que foi trabalhada muito 
com a gente na graduação e nós tivemos bom resultado no outro estágio. Só 
que, neste estágio, não está dando pra levar muito ao pé da letra porque nós 
não vamos ficar muito tempo com eles, o tempo é curto; e segundo, não dá 
pra gente mudar do dia pra noite uma metodologia que eles estão 
acostumados há anos. (fragmento da entrevista com Angelina). 

 Após utilizar a abordagem em questão em uma das suas aulas, Angelina volta ao diário 

e registra a sua impressão sobre a experiência:  

De alguma forma, a abordagem comunicativa tornou a aula mais interessante 
e eu fiz proveito disso para trabalhar pronúncia, tradução, verbos, estrutura 
das frases, mostrando a eles que esse seria um bom caminho para se 
interessar e aprender inglês. Entretanto, é uma turma de 3º ano que não 
demonstra tanto interesse, o que me deixa bastante desanimada. Fica 
complicado definir que abordagem utilizar, mas já estou convencida de que o 
ensino, pelo menos nessa turma, não pode ser diferente do tradicional4. 
(fragmento do diário de Angelina). 

 

 Apesar de já ser professora nas séries iniciais do Ensino Fundamental, percebe-se que, 

como professora de inglês, Angelina possui características comuns às do professor 

principiante. Ao experimentar o método que conheceu nas aulas da graduação e aplicou no 

estágio anterior, ela começa a adotar a postura de um profissional responsável pelas suas 

decisões, como enfatiza Perrenoud (2002). Entretanto, a abordagem comunicativa não 
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conseguiu suprir a necessidade de fazer com que os alunos do estágio atual ficassem 

interessados pela aula. Daí, o momento em que ela “oscila” entre os modelos estudados na 

faculdade (a tentativa de usar o novo método) e as “receitas” do ambiente profissional (a 

decisão de que o melhor seria a abordagem mais “tradicional”).  

 Toda essa insatisfação foi percebida a partir da sua postura reflexiva, que dá 

consciência da complexidade em que está envolvida a sua profissão, com momentos de 

instabilidade e incertezas, mas, principalmente, de constante aprendizagem.  

 

Considerações Finais 

 

 Apesar da noção de reflexão – que deu origem à prática reflexiva – ter estabelecido 

suas raízes na academia há mais de 70 anos, ainda é tímida a maneira pela qual ela ocupa 

espaços nos cursos de formação.  Vista apenas como uma possibilidade ou concepção na 

formação do professor, acredito que ela deva constituir um dos princípios fundamentais para 

que todos os profissionais da educação aprendam a sua profissão, cresçam profissionalmente e 

transformem o contexto onde atuam. Reforço que são todos os profissionais da educação – 

retomando a ideia da professora Isabel Alarcão (2003) – porque não há prática reflexiva em 

uma escola onde só o professor seja reflexivo. Todas as pessoas envolvidas nesse processo 

também precisam ser reflexivas.  Concordo também com Barillari (2008), ao afirmar que a 

formação de todos os profissionais da educação é essencial para “acompanhar as mudanças 

propostas para a formação de professores. Por que será que se fala tanto na formação de 

professores e não se menciona a ‘formação de supervisores’ ou ‘formação de diretores’”? 

(p.102). Esses profissionais também não são parte do processo educacional? Além disso, é 

preciso não estar alheio a um dos problemas que considero mais graves nas faculdades de 

Letras do Brasil: muitos saem das universidades com o diploma de professores de inglês sem 

saber a língua! Esse assunto vem sendo exposto com mais veemência nas últimas publicações 

a respeito do ensino de línguas estrangeiras, como é o caso de Paiva (2009).  Entretanto, 

faltam ações mais intensas para a resolução do problema. Algumas instituições fazem 

convênios com cursos de idiomas para tentarem sanar o problema. Entretanto, as próprias 

disciplinas do curso de Letras não deveriam dar conta de formar esses alunos? Quando se trata 

de habilitação dupla, a questão se torna ainda mais complexa (como foi lembrado ao longo 

desta pesquisa). O desafio na licenciatura em Letras com Inglês, além de aprender a ensinar a 

língua é aprender, antes disso, a própria língua. 

 Vale lembrar que, quando a formação inicial é bem feita, menos investimentos podem 
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ser aplicados no que se refere à formação contínua (muitos são feitos na tentativa de 

“consertar” problemas da formação inicial). Não estou dizendo que, com uma formação 

inicial consistente, pode-se dispensar a formação contínua. Pelo contrário, a formação 

contínua é essencial para que o professor busque constantemente o seu aperfeiçoamento e 

crescimento profissionais. Mas insisto que a formação inicial dá a base para todo esse 

processo de construção da profissão docente e precisa ser sólida. Por essa razão, acredito que 

esse campo mereça ser olhado com mais atenção, especialmente no que se refere ao 

desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva de futuros professores e profissionais da 

educação. 
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Educon/UFS, Doutorando em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (PUC-SP), Mestre em 
Educação (UFS), Especialista em Inglês: ensino (UFMG), Graduado em Letras (UNEB). 

2 A noção de proficiência linguística ou fluência é aqui discutida com base em Scaramucci (2000), ao 
defini-la como o conhecimento, controle ou domínio da habilidade de se expressar em uma língua 
estrangeira. Esse julgamento seria feito, principalmente, a partir do desempenho oral.  

3 A abordagem comunicativa foi formulada a partir da sociolinguística interacional de Dell Hymes. 
Em sala de aula, a interação com os colegas e o professor é o ponto de partida para se alcançar a 
proficiência linguística. Para uma leitura mais aprofundada acerca das especificidades dessa 
abordagem, veja Silveira (1999).  

4 O discurso da professora Angelina é exemplo da contradição enfrentada por professores brasileiros: 
têm práticas tradicionais, mas sentem-se obrigados a dizer que são construtivistas. Charlot (2008) 
dá ênfase a esse ponto, dentre outros, ao discutir o professor na sociedade contemporânea, como 
sendo um trabalhador da contradição. 


