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Resumo: Esta pesquisa investiga as contribuições da prática reflexiva para a formação inicial do professor de inglês e 
justifica-se pela necessidade de discutir as perspectivas para a formação de professores de línguas no Brasil. De cunho 
qualitativo analítico-descritivo e analítico-interpretativo, tem o objetivo de identificar quais são as reflexões feitas por três 
professores de inglês em formação ao longo do estágio supervisionado. Busca-se verificar ainda se as reflexões mobilizam 
referências teóricas e se há mudanças no comportamento dos professores em relação à sua prática a partir da reflexão. As 
referências teóricas utilizadas são Lima & Pimenta (2002) acerca do estágio supervisionado; Huberman (1995) e Hughes 
(1996) sobre o perfil do professor iniciante; Dewey (1933), Schön (1982, 1983, 1997), Perrenoud (2002), Liston & Zeichner 
(1996) e Alarcão (2003) na definição e discussão da prática reflexiva. Como instrumentos de coleta de dados são utilizadas 
a escrita do diário reflexivo, entrevistas de explicitação e observações de aula 
 

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 
and it is justified by the need of discussing the perspectives to language teaching education in Brazil. From both qualitative 
analytical-descriptive and analytical-interpretative methods, it aims at identifying which kind of reflection are made by three 
pre-service English teachers during their experience on internship. It seeks to check if the reflections move theoretical 
references and if there can be changes in teachers’ behavior when it comes to their teaching practice through reflection. The 
theoretical references used are Pimenta & Lima (2002) concerning teachers’ internship; Huberman (1995) and Hughes 
(1996) concerning the profile of beginning teachers; Dewey (1933), Schön (1982), Perrenoud (2002), Liston & Zeichner 
(1996) and Alarcão (2003) concerning the definition for reflective teacher. 
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Esta pesquisa acompanhou três professores de inglês em período de estágio supervisionado da 

Faculdade José Augusto Vieira, em Lagarto, Sergipe, cuja proposta se baseia na construção de uma 

prática reflexiva (SCHÖN, 1982). Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados o diário 

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

(DIONE & LAVILLE, 1999). O objetivo foi traçar os perfis dos alunos-professores 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. A fim de verificar se ocorrem 

mudanças em sua prática a partir das reflexões, a análise é dividida em três momentos: antes, durante e 
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após o estágio. Antes do estágio, prevalecem reflexões acerca da última experiência como professores 

de Inglês no Ensino Fundamental, além dos métodos e técnicas ideais para o ensino de inglês e do 

papel do estagiário na prática docente. Já durante a regência de classe, uma surpresa para estagiários: 

diferentes dos alunos do Ensino Fundamental, os do Ensino Médio mostram-se pouco interessados ou 

mobilizados para as aulas, o que chama a atenção para fatores que afetam a aprendizagem de inglês. 

Após o estágio, os alunos-professores mostram-se conselheiros e voltam a sua atenção para a realidade 

social dos alunos. 

 Trata-se de 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 elas. 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 por que 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”: 
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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 

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-los. 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 veem 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 
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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. 

A fim de levar em conta a experiência de alunos-professores na construção da sua profissão, 

foram analisados três momentos do período de estágio: antes de ser realizado, o desenvolvimento da 

prática e após esse período de prática. Importante, porém, começarmos pela apresentação dos 

informantes deste estudo. Vale lembrar que, com o intuito de preservar a identidade dos estagiários, 

foram escolhidos nomes fictícios. A escolha foi feita pelos próprios alunos-professores. 

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

Ensino Fundamental na Rede Particular de Ensino de Lagarto, 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.  

Emily: apesar de dar aulas de inglês há 15 anos, com aproximadamente 30 anos de idade, não 

fez curso profissionalizante em magistério, atua como professora substituta da Rede Estadual de Ensino 

(com uma carga horária de 25 horas semanais) e de um curso livre de idiomas (10 horas semanais). 

Estudou em escola pública e terminou o Ensino Médio em 1993, mesmo ano em que começou a 

ensinar. Ela começou os seus estudos de inglês sem um professor, assistindo a filmes legendados e 

traduzindo músicas. Logo depois, ganhou uma bolsa de estudos em uma escola de idiomas, onde 
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concluiu o curso de inglês, que teve duração de quatro anos. Pretende fazer especialização em inglês 

assim que terminar a graduação.  

Kevin: com aproximadamente 25 anos de idade, atua no setor de compras de uma empresa 

local há oito anos e nunca trabalhou como professor, sua única experiência com a prática docente tem 

sido nas disciplinas de estágio da faculdade. Estudou toda a Educação Básica na escola pública, 

concluída em 1999. Estudou inglês sozinho, nunca foi a cursos livres de idiomas e já se considerava 

fluente em inglês antes de começar a graduação em Letras. Assim como Emily, Kevin traduzia letras de 

música e jogos de videogame. Pretende se especializar em língua inglesa e iniciar carreira na área de 

educação, embora não descarte a possibilidade de prestar concursos em outras áreas. 

O primeiro momento da análise de dados traça perfis dos estagiários com relação às suas 

experiências no semestre anterior, quando eles foram a escolas do Ensino Fundamental. O primeiro 

perfil encontrado é o do aluno-professor satisfeito com o interesse dos estudantes pelas aulas de inglês. 

As séries escolhidas por eles para a regência de classe no estágio anterior foram o 6º ano (Angelina e 

Emily) e o 9º ano (Kevin). Angelina afirma ter tido uma experiência muito positiva em seu último 

estágio: “Quando a gente assumiu a sala, eles demonstraram interesse e eles participavam, traziam 

perguntas, dúvidas e você via certa vontade de aprender mais, de querer saber mais”. (fragmento da 

entrevista com Angelina). 

Nota-se o interesse pela novidade. Nas escolas públicas estaduais de Lagarto, o 6º ano é o 

primeiro momento em que os alunos estudam a disciplina. Os conteúdos dessas aulas, em muitos casos, 

focam o ensino de vocabulário e expressões prontas ou semiprontas, a exemplo de “good morning”, 

“hello” ou “see you later” (“bom dia”, “olá” ou “até mais tarde”), o que Lewis (1997) chama de 

chunks. Ensinam-se novos sons, expressões para cumprimentar, despedir-se, apresentar-se, fazer 

perguntas e responder a perguntas do dia a dia, como “que horas são?”, “quanto custa?” etc. Em sala de 

aula, esses conteúdos podem ser ministrados por meio de atividades como role plays, jogos, 

brincadeiras ou, simplesmente, de cópia, seguida de leitura e repetição dos diálogos. Esse tipo de 

atividade fica menos frequente à medida que as séries avançam, deixando as aulas restritas ao ensino e 

aprendizagem de regras gramaticais. 

Para Angelina, o interesse e a participação dos alunos eram instigados pela realização de 

dinâmicas, jogos e brincadeiras. O mesmo aconteceu com a professora Emily:  

 
Para mim foi um dos melhores [...] foi muito proveitoso. Ótima relação com os 
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alunos, [eles] participavam muito das aulas, foram atividades bastante 
dinâmicas. Eu explicava, eles entendiam [...] eu continuaria fazendo as mesmas 
atividades, que foram bastante dinâmicas (Fragmento da entrevista com Emily).  

 

Mais uma vez a experiência do primeiro estágio está associada a aulas dinâmicas e divertidas, 

o que tem, principalmente, a aprovação dos alunos. De acordo com Huberman (1995), em seu estudo 

sobre as fases de vida do professor, essa afirmação reforça o fato de os estagiários estarem na fase de 

exploração, ou seja, o tempo de entusiasmo, adaptação e descobertas.  

O lúdico funciona, nesse caso, como uma descoberta e uma das possibilidades para o ensino 

de inglês. Em pesquisa sobre o papel do lúdico na mediação do ensino-aprendizagem de inglês para 

crianças, Dellova (2009) investigou, dentre outras coisas, a percepção dos alunos sobre a sua 

aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras. Os alunos revelaram que esse tipo de aula os ajuda a 

criar um costume de falar inglês de forma mais divertida, sem pressões. A autora observou o 

aprimoramento na apropriação da língua-alvo e de novos objetos linguísticos, além de outros aspectos 

que vão além da aprendizagem de uma nova língua, como novas formas de relações interpessoais e o 

respeito a regras. A ideia de apropriação adotada pela pesquisadora, a partir de Bakhtin (1981) e 

Wertsch (1998), trata do momento em que alguém “toma algo que pertence a outras pessoas e o torna 

próprio” (WERTSCH, 1998, p. 53, tradução nossa).  Esse conceito ajuda a explicar como se dá o 

complexo processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, já que o aluno se apropria de palavras 

e frases completas de um código inteiramente novo e com o qual ele não está acostumado a ter contato. 

O lúdico na aprendizagem de inglês leva ao segundo perfil: o do estagiário que busca métodos 

eficazes para chamar a atenção dos alunos. O método ideal é ora associado às várias técnicas de ensino 

aprendidas na faculdade, ora a um livro didático e às atividades contidas nele. A professora Angelina 

afirma: “O material que a gente usa é Amadeu Marques, ele traz figuras, que podem chamar a atenção, 

você pode utilizar tirinhas, histórias...” (Fragmento da entrevista com Angelina).  

 Nessa reflexão, Angelina apresenta uma das formas de se diminuir o estresse inicial enfrentado 

pelo professor iniciante: recorrer a um livro didático que considere bom para ministrar a sua aula. Além 

de a primeira fase da carreira ser um momento de entusiasmo, a professora também revela, como 

lembra Perrenoud (2002), uma falta de segurança em administrar o tempo, preparando as aulas ou 

corrigindo atividades e provas. Para ela, o livro didático é também uma ajuda na administração do 

tempo, pois trabalha como professora do Ensino Fundamental I e ainda precisa cumprir as tarefas da 

graduação.  A fim de reduzir esse estresse, a busca por atividades prontas no livro didático serve como 
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o suporte capaz de lhe fornecer os mais variados planos de aula, mas que, nem sempre, são adequados 

para serem usados em suas turmas.   

Pereira (2006) acredita que os materiais didáticos de inglês parecem moldar os professores e 

suas aulas. Eles deixam de ser uma ajuda na condução do processo de construção do conhecimento 

para se tornarem um modelo padrão. A partir do momento em que o professor adota um livro, ele 

encontra “teoria e exercícios devidamente calculados para lhe ocupar todo o tempo que dispõe, 

apresentados segundo metodologia própria, cuja adequação ao seu trabalho o professor avalia no 

momento da adoção” (PEREIRA, 2006, p. 27). As figuras, tirinhas e histórias presentes no livro do 

autor Amadeu Marques são, segundo Angelina, o método ideal para “prender a atenção” dos alunos.  

O professor Kevin também encontra no livro didático a base para as suas aulas e enfatiza os 

critérios para a sua escolha: 

 

Eu não tenho nada pronto, assim, um referencial teórico preparado de antemão, 
eu recorro a um bom material didático, que tem um assunto a ser dado, observo 
o nível da turma [...] eu observo assim o material didático, observo a linguagem 
de como ele passa o assunto, essas coisas assim (Fragmento da entrevista com 
Kevin). 
 

 
Esse referencial teórico pronto de que trata Kevin, diz respeito aos mais variados métodos e 

técnicas de ensino de inglês estudados nas faculdades de Letras a partir de disciplinas como 

“Metodologia do Ensino de Inglês”, “Abordagens de Ensino de Inglês” ou “Didática Aplicada ao 

Ensino de Inglês”.  Estuda-se, a partir de uma retrospectiva histórica, como os seres humanos vêm 

buscando conhecer outras línguas, desde as primeiras civilizações da Mesopotâmia, até chegar ao que 

se conhece hoje como a abordagem comunicativa (communicative approach), que tem suas raízes na 

sociolinguística interacional de Dell Hymes.  

O terceiro e último perfil identificado antes do estágio é o do estagiário que reflete sobre o seu 

papel na escola-campo. É a reflexão sobre a ação (SCHÖN, 1982). Emily não vê diferença em sua 

postura como professora fora do estágio supervisionado ou dentro dele: "O estágio é um aprendizado, a 

experiência que eu já tinha só fez complementar pra esse estágio...esse estágio foi uma extensão da 

minha prática de ensino” (Fragmento da entrevista com Emily). 

Dentre os informantes deste estudo, apenas Emily já atua como professora de inglês. Angelina 

ensina a crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental e Kevin é técnico em vendas. O estágio 
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supervisionado para quem já atua como professor é uma possibilidade de formação contínua (LIMA & 

PIMENTA, 2002). Ele funciona como uma política de desenvolvimento profissional, metodológico e 

da prática reflexiva. O momento é, de acordo com as autoras, de rever práticas, analisá-las a partir de 

teorias e pesquisas com vistas a promover uma educação de qualidade. A professora Emily afirma que, 

apesar de não conseguir separar a estagiária da professora, o estágio representa esse momento de 

reflexão e revisão das suas práticas: 

 

É tão incorporado que eu não consigo separar a estagiária da professora, do 
mesmo jeito que eu dou minha aula como professora regente eu dou minha aula 
como estagiária, mas eu sei que eu acabo fazendo uma reciclagem porque como 
estagiária eu tenho o acompanhamento do orientador de estágio, troco ideias... 
(Fragmento da entrevista com Emily). 

 
 

Outro ponto de vista acerca do papel do estagiário é discutido por Kevin. Apesar de ainda não 

atuar como professor, ele reflete sobre a típica jornada desse profissional. Para ele, a carga de trabalho 

do estagiário é muito menor se comparada à do professor titular. Dessa forma, é mais fácil para o 

estagiário desempenhar o seu trabalho em virtude do pequeno número de aulas semanais e, com isso, 

há mais tempo para se dedicar à turma e preparar as aulas. Na elaboração dos planos de ensino, as 

ideias, métodos, técnicas e procedimentos de avaliação são supervisionados pelo professor da disciplina 

de estágio, que faz o acompanhamento de cada aluno-professor e só pode ter, no máximo, 25 alunos 

sob sua supervisão: 

 

É fácil pra gente, fazer estágio e dar poucas aulas, fazer coisas diferentes, 
porque, puxa, eu só tenho essa turma, é uma coisa nova, mesmo que alguns 
estejam já professores, é uma turma nova, você está disposto só para aquilo, 
então você prepara uma aula melhor, mais dinâmica, dedica-se mais aos alunos, 
interage mais com eles [...] é tudo novo, é simples, é só aquela turma e a gente 
está disposto a fazer um ótimo trabalho, até porque estamos sendo avaliados, 
né? (Fragmento da entrevista com Kevin). 

 
 

Caso comece a atuar como professor, Kevin dificilmente terá apenas duas aulas para ministrar 

por semana, principalmente quando se trata da rede pública de ensino. A carga horária média de um 

professor regente na Rede Estadual de Ensino de Sergipe, em início de carreira, é de 25 aulas semanais, 

seja ele efetivo ou contratado. Muitos desses professores possuem outros vínculos, ora na Rede 
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Municipal, ora na Rede Privada. Como o Estado de Sergipe é pequeno e as cidades bastante próximas 

umas das outras, essa carga horária é, às vezes, cumprida em cidades vizinhas, o que pode somar outras 

25 aulas ou mais por semana, sem contar o tempo gasto com o deslocamento e o retorno para casa. 

Esse fato é lembrado por Tardif & Lessard (2005), que supõem ser o Brasil o lugar em que a carga de 

trabalho dos professores é mais pesada que a de seus colegas de países como México, Austrália, 

Portugal, Estados Unidos e Japão, pois eles precisam trabalhar mais para conseguir um salário 

minimamente decente. 

Durante o estágio, há surpresas e são instigados fatores que afetam a aprendizagem de inglês. 

De volta à sala de aula de Língua Inglesa, os estagiários agora encontram turmas de Ensino 

Médio. Elas são formadas por alunos com idades entre 16 e 24 anos e um programa de ensino a ser 

seguido a partir da lista de conteúdos cobrados no vestibular da Universidade Federal de Sergipe. Dois 

instrumentos de coleta de dados foram acrescentados à entrevista para o estudo da prática reflexiva 

desses estagiários; o diário reflexivo e a observação das aulas. O diário reflexivo simboliza o ponto de 

partida para verificar sobre o que refletem os professores. Nesse primeiro momento, não há a 

intervenção do pesquisador e o diarista tem a oportunidade de registrar acontecimentos que, de outra 

forma, poderiam ser esquecidos. Já a observação das aulas dá-se pela necessidade do contato com a 

prática dos estagiários, a fim de se fazer uma relação com as informações do diário, mais tarde 

aprofundadas nas entrevistas.  

O primeiro perfil do estagiário encontrado durante a sua prática já é percebido na primeira 

aula: a preocupação com o reduzido número de alunos e o interesse dos poucos frequentadores pelas 

aulas de inglês. Esse fato está registrado nos três diários. Na lista de chamada constam cerca de 40 

alunos em cada turma, mas pelo menos metade não frequenta a aula. No diário da professora Emily, 

encontra-se o questionamento: “Hoje, 18 alunos! Onde estão os outros? Nobody knows” [ninguém 

sabe] (Fragmento do diário de Emily). Essa observação é reforçada pela professora Angelina: "Nessa 

aula deu para perceber o pequeno número de alunos. Há muita evasão e o pequeno número que 

permanece na sala não tem interesse pela matéria. Desestimula o professor" (Fragmento do diário de 

Angelina). 

Trata-se do primeiro problema da prática docente que os estagiários tentarão resolver. Na 

observação dessa aula, verificou-se a presença de 16 dos 43 alunos matriculados. Apenas 6 estavam 

presentes no início da aula (às 18h50); os outros chegaram, aos poucos, com o passar do tempo. À 

medida que chegavam, eles desculpavam-se pelo atraso por conta do trabalho ou do transporte escolar. 



 

 Crítica & Debates, v. 1, n. 1, p. 1-17, jul./dez. 2010 

10 

Na entrevista, a professora Angelina aprofundou essa reflexão: 

 

...geralmente tem 10, 15 alunos na sala e, desses 10, 15 alunos, 3 ou 4 se 
interessam, talvez não se interessem pelo inglês, mas se interessem em adquirir 
algum conhecimento nem que seja para nota, entendeu? Chamar a atenção deles 
é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles que prestam atenção 
nem que seja para nota. Não sei se é a visão de muitos professores, porque, se eu 
conseguir chamar a atenção de um aluno, deixar esse aluno interessado, já é uma 
grande vitória (Fragmento da entrevista com Angelina) 

 

A percepção da falta de interesse dos alunos e a preocupação em trazer a sua atenção para a 

aula já revela a presença de uma postura reflexiva por parte da professora Angelina. Liston & Zeichner 

(1996) reforçam que essa característica está presente na atitude da professora em não apenas tentar 

resolver o problema, mas em fazer um exame dele. O professor Kevin, durante a entrevista, lembrou as 

possíveis causas para o problema: 

 

Bem, acho que eles não estão desinteressados só por causa do trabalho, haja 
vista que a grande maioria trabalha pelo dia,  mas também creio que o retorno 
que eles recebem do estudo não seja satisfatório. Tipo assim: há alguns anos, 
quando se tinha o Ensino Médio, você poderia conseguir um emprego legal. 
Hoje não. É uma contradição porque atualmente eles buscam realmente uma 
melhora que vai surgir Deus sabe de onde.  O problema é que eles fixam aos 
seus míseros empregos e rezam pra não serem demitidos até conseguir um "algo 
melhor" que não vai chegar porque eles não se mexem pra isso (Fragmento da 
entrevista com Kevin). 

 
 

Com esse exame característico da prática reflexiva, o professor Kevin revela dar um passo 

para a construção do seu desenvolvimento profissional a partir da experiência. Schön (1983) enfatiza a 

importância de os professores estarem atentos aos problemas encontrados em seu local de trabalho. 

Não se deve simplesmente ignorá-los ou achar que eles sejam acontecimentos de rotina. O profissional 

só terá condições de construir e reconstruir suas experiências se considerar os problemas. Quando o 

professor toma essa atitude, ele traça limites que lhe permitirão visualizar o caminho a ser percorrido 

até chegar a uma solução e entender melhor a problemática na qual está envolvida a sua profissão.  

Assim como no estágio anterior, a tentativa de resolver o problema da falta de interesse dos 

alunos pelas aulas continua sendo por meio de jogos e atividades dinâmicas. A professora Emily 

afirma, na entrevista de explicitação, que os alunos precisam ser estimulados a aprender, pois já 
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chegam à escola cansados da jornada de trabalho:  

 

Eles trazem o cansaço do dia todo, chegam em casa depois das seis da tarde e 
ainda precisam pegar ônibus. Resolvi fazer aulas diferentes com músicas, som, 
violão, jogos, senão eles iriam dormir. Fiz o jogo com o dado para trabalhar o 
discurso direto e indireto que foi bacana demais. Eles jogavam o dado, seguiam 
o comando e praticavam o conteúdo. Bem legal mesmo (Trecho da entrevista 
com Emily).  

 

A atitude da professora Emily mostra o exercício contínuo do pensar sobre o que se está 

fazendo. Ao “refletir na ação”, ela investiga as possibilidades de resolução do problema, o que 

caracteriza também uma postura reflexiva. Assim, as reflexões sobre o dia a dia na sala de aula e as 

ações empreendidas ajudarão o professor a conhecer melhor a sua profissão e as formas de lidar com 

ela.  

Para o professor Kevin, as aulas mais dinâmicas ajudaram a resolver o problema da falta de 

interesse: “Os alunos gostaram e a gente conseguiu chamar a atenção para o assunto. Eles participavam 

e o que eles adquiriam foi de grande valia para a etapa seguinte” (Trecho da entrevista com Kevin). 

As aulas com jogos, músicas ou atividades dinâmicas começaram a acontecer no terceiro dia. 

Na observação, pôde-se perceber um envolvimento maior dos alunos. Até então, os estagiários 

restringiam a explicação dos conteúdos à exposição e prática de regras gramaticais com o uso do 

quadro ou de apostilas. Em uma das aulas que eles consideram diferentes, por exemplo, houve a prática 

oral de estruturas linguísticas a partir de uma música. A professora Emily, também cantora em 

barzinhos, levou o violão e cantou para os alunos. No momento de fazer a atividade de leitura com a 

letra da música, eles ficaram mais à vontade para tentar falar inglês do que nas aulas anteriores, em que 

a professora apenas solicitava a repetição em coro das frases escritas no quadro.  

O segundo perfil do estagiário encontrado durante a regência de classe trata do professor 

atento aos fatores afetivos na aprendizagem de inglês. No registro de observação das aulas, pode-se 

notar que os professores mostram-se incomodados pelo fato de que os alunos não participam da 

correção dos exercícios, não verbalizam as respostas nem fazem questionamentos. A tentativa de 

instigar a participação veio através de expressões como “vamos participar, gente!”, “então, qual é a 

resposta?” ou “quem arrisca? Não tenham medo de responder!”. Essa atitude foi registrada até mesmo 

na observação dos últimos dias de aula, quando estagiários e alunos já tinham relações mais estreitas.  

A professora Emily mostrou, em seu diário, essa preocupação com a falta de feedback por 
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parte dos alunos: “Entreguei uma apostila com advérbios e algumas questões de exercício do vestibular 

e expliquei. Eles não disseram nada, mas às vezes penso que alguns alunos não entendem direito a 

explicação” (Fragmento do diário de Emily). Na entrevista de explicitação, foi solicitado aos 

professores que mencionassem algo que chamara a sua atenção nas últimas aulas. O fato foi lembrado 

pela professora Angelina: 

 

Os alunos não participam. Essa é uma preocupação que eu tenho também como 
aluna de inglês. A necessidade de participar sem medo de errar. É por isso que 
eu sempre chamo a atenção deles para que não ocorra com eles o que ocorreu 
comigo até certo tempo, entendeu? Eu trabalhei em mim que precisava estimular 
a participação e arriscar, tentando mostrar que através do erro a gente aprende 
(Fragmento da entrevista com Angelina). 

 

A ideia de “conhecimento na ação” discutida por Schön (1983) aparece nessa reflexão da 

professora Angelina acerca da inibição dos seus alunos. Isso significa que professores reflexivos 

teorizam o tempo todo quando são confrontados com problemas na sala de aula. Eles encontram formas 

de transmitir aos seus alunos valores e concepções sobre a educação. Para o autor, essa é uma teoria 

“pessoal do professor”, tão eficaz quanto aquelas elaboradas por pesquisas científicas nas 

universidades. 

O comportamento dos alunos de Angelina pode ser considerado típico do aluno adulto de 

inglês. De acordo com Brown (2003), alunos adultos iniciantes na aprendizagem de uma língua 

estrangeira – muitos deles comunicativos e desinibidos – são reduzidos a bebês que articulam palavras 

de forma imperfeita ou com hesitações. Ele discute três princípios para o ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira, dentre eles os afetivos. Para o autor, o “ato de correr riscos” (risk-taking) ajudaria a 

superar esse “medo de errar” de que trata a professora Angelina. Os aprendizes devem, nesse sentido, 

tentar produzir e interpretar a língua que está um pouco além da sua certeza absoluta. Para Brown, esse 

princípio faz-se presente em sala de aula a partir do momento em que o professor cria uma atmosfera 

que deixe o aluno à vontade para se expressar, fazer questionamentos e responder a perguntas.  

Após o estágio, foi realizada a última entrevista com cada aluno-professor. Dessa vez, um 

único perfil pôde ser traçado: o do profissional atento às demandas do contexto social em que atua e a 

história de vida de cada um.  

Uma pergunta em comum foi feita logo no início das três entrevistas: “O que você irá guardar 

desse estágio?”. As respostas não foram diferentes umas das outras. Elas mostram que a prática 
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reflexiva contribui para que o professor pense não somente em suas ações em sala, mas nas condições 

externas a ela. Isso já pôde ser notado durante o estágio, quando os professores buscaram explicar os 

motivos para a falta de interesse dos alunos pelas aulas.  

No fragmento da entrevista com a professora Emily, ela explica como o professor pode tomar 

consciência das condições sociais das quais o seu aluno participa: "A diferença é o professor participar 

mais diretamente da vida do aluno, não se limitar só ao assunto do livro e da sala de aula, conversar 

com ele, saber mais sobre o que ele quer de verdade, instigá-lo à leitura, à busca de conhecimento" 

(Fragmento da entrevista com Emily). 

A mesma ideia é compartilhada pela professora Angelina: “A gente não deve entrar na sala, 

ditar o assunto e sair. A gente tem primeiro que levar em conta a realidade dos alunos e buscar uma 

forma de envolvê-los” (Fragmento da entrevista com Angelina). Essa postura reflete a consciência de 

que há fatores existentes para além da sala de aula que podem atrapalhar ou ajudar a aprendizagem do 

aluno. Assim sendo, o professor reflexivo entende que o aluno estuda em uma escola inserida em uma 

determinada comunidade, que, por sua vez, faz parte de um amplo contexto social. Diante disso, o 

professor deve dar constante atenção às condições sociais da sua prática. Caso contrário, ele se limitará 

ao papel de um burocrata, cumprindo as tarefas cotidianas de transmissão dos conteúdos, 

preenchimento de diários, elaboração e correção de exercícios e provas. 

Os autores Liston & Zeichner reforçam essa ideia, afirmando que “não se pode mais perpetuar 

ou difundir a predominante concepção de que os professores não têm de fazer parte da realidade dos 

pais dos alunos e dos membros da comunidade em que atuam” (1996, p. 21, tradução nossa). Esse 

apelo é uma crítica à proposta de Schön para a prática reflexiva, que, a princípio, não leva em conta as 

condições sociais que moldam e influenciam a prática do professor.  

Ainda como parte da tomada de consciência acerca do contexto em que se concretiza a prática 

docente, a professora Emily enfatiza a necessidade da participação dos trabalhadores da escola:  

 

A escola se isenta um pouco do seu papel, muitas vezes deixa a desejar. Os 
alunos não têm incentivo nenhum por parte da equipe escolar, o que dificulta um 
pouco o diferente acontecer, pois não podemos dar conta sozinhos. Dinheiro pra 
comprar material, por exemplo. A verba chega, compram o material e fica lá 
guardado por anos e anos. Vão fazer dois anos que saí de lá, por exemplo, e o 
material que consegui pra sala de leitura de inglês está no mesmo lugar que 
deixei e a sala de leitura nada de acontecer, entendeu? (Fragmento da entrevista 
com Emily) 
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Emily lembra-se de uma iniciativa que ela teve na escola há dois anos, mas não foi levada 

adiante. O fato de não ter conseguido finalizar o projeto da sala de leitura mostra que o professor não 

pode agir isoladamente na sua escola. O professor reflexivo precisa atuar em uma escola que também 

seja reflexiva. A construção da “profissionalidade docente”, usando o termo de Alarcão (2003), parte da 

construção de reflexividades individuais e coletivas. Para isso, “a escola não pode estar de costas 

voltadas para a sociedade nem esta para aquela” (ALARCÃO, 2003, p. 58). A prática reflexiva parte da 

sala de aula, passando pelas pessoas que trabalham na escola e chegando ao contexto onde ela está 

inserida.  

Após observarem aspectos que vão além das atividades de sala de aula, – a exemplo do que 

fazem esses alunos, de onde vêm e o que esperam da escola – os estagiários perceberam que a maioria 

deles trabalha e não tem a escola como prioridade. Essa é uma conclusão do professor Kevin, que se 

decepcionou com o conhecimento de inglês que tinham os seus alunos concludentes do Ensino Médio:  

 

Eu tive surpresa com a falta de base dos alunos. Isso me deixou muito 
preocupado... assim... a falta de conhecimento deles do assunto, por serem 
alunos de 3º ano. Eles estão no 3º e não sabem coisas básicas do inglês. É 
impressionante porque todos querem algo melhor, mas geralmente eles só 
avançam quando são ameaçados de demissão do seu emprego. Quando os 
patrões dizem que vão demitir se não buscarem nível melhor de educação. O 
interesse depende muito da história de vida de cada um. E as histórias de vida 
que eu vi lá costumavam ser muito conturbadas (Fragmento da entrevista com 
Kevin). 

 

Algumas mudanças no perfil do aluno-professor após o estágio já são notadas em virtude do 

processo de reflexão e ação. Antes do estágio, as reflexões feitas em relação às experiências anteriores 

dão conta de preocupações centradas apenas em questões metodológicas. Com o exercício da prática 

reflexiva, os estagiários foram instigados a fazer um estudo dos problemas enfrentados no novo estágio 

e dar conta de questões mais abrangentes. Assim, eles começaram a reformular e examinar 

continuamente suas opiniões, posicionamentos e ações, ampliando a percepção acerca da prática 

docente e alcançando espaços ainda não explorados.  

  

Considerações finais 
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Apesar de a 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’”? 

(BARILLARI, 2008, 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 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, se pode 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 em 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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