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1. Didática e Práticas de Ensino na Educação Básica 
 
O presente trabalho objetiva explicitar o processo reflexivo de professores que 
ministram aulas de Espanhol como Língua Estrangeira - E/LE, na Educação Básica 
de diferentes escolas do município de Londrina. Identifica também, quais impactos e 
mudanças esta reflexão é capaz de produzir na prática docente. Por meio de revisão 
bibliográfica, evidencia-se a crescente necessidade de o professor reavaliar sua 
prática, visto que, seu desenvolvimento profissional é norteado pelos documentos 
oficiais para o ensino de LE. Busca-se verificar também se os professores já 
formados há algum tempo, incorporam em seu discurso atual, os elementos que 
conduzem a constituição de um professor reflexivo, com base nas considerações 
das Orientações Curriculares para o Ensino Médio e das Diretrizes Curriculares 
Estaduais de Língua Estrangeira Moderna do Estado do Paraná, e da Lei Nº 11.161, 
de 5 de agosto de 2005.  
 
Palavras-chave: Professor Reflexivo. Formação de professores inicial e continuada. 

Espanhol como Língua Estrangeira - E/LE. 
 
Introdução 
 

Em se tratando do papel social do professor de Língua Estrangeira 

(LE) é notória sua influência na formação crítica e social do aluno, por isso, tanto a 

formação quanto a reflexão são fundamentais no auxílio aos alunos a vislumbrarem 

a importância da LE para seu desenvolvimento intelectual e social. 

Nessa perspectiva, os professores de LE são responsáveis pelo 

processo que prepara o aluno para interagir com competência, frente à globalização 

e às infinitas tecnologias que proporcionam o contato social. Em tais circunstâncias, 

a linguagem se torna o recurso mais importante para a inclusão de cada indivíduo 

como participante efetivo do mundo atual.  

                                                
1 Este artigo é parte integrante da monografia apresentada ao Curso de Especialização em Ensino de 
Línguas Estrangeiras sob orientação da Professora Me. Silvana Salino Ramos Lopes. 
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Desse modo, o objetivo deste trabalho é propor, como tema de 

estudo, o desenvolver-se do Professor Reflexivo, bem como, compreender em que 

proporção a teoria e a prática contribuem para a construção do saber docente. 

Para responder aos questionamentos da temática abordada, a 

organização do trabalho fundamenta-se na revisão bibliográfica das obras de alguns 

teóricos como: Alarcão (1996) (2003), Almeida Filho (2004) (2005) (2006), Barreto 

(2010), Maciel (2012), Pimenta e Ghedin (2005) e Tancredi (2009) que colaboram 

para a compreensão sobre a formação de professores reflexivos. 

Quando se observa a profissão docente é impossível omitir as várias 

concepções do “ser professor” produzidas ao longo do tempo e como elas se 

estabelecem atualmente, é necessário refletir sobre o ofício docente, colocando em 

pauta as mudanças no ensino do E/LE no Brasil, com a promulgação da Lei Nº 

11.161, de 5 de agosto de 2005 e da divulgação das OCEM e das Diretrizes 

Curriculares Estaduais de Língua Estrangeira Moderna (DCE-LEM).  

Com base nesses acontecimentos sociais e educacionais, aponta-se 

a importância da formação inicial e continuada de Professores de E/LE, a fim de 

buscar caminhos para a efetivação de uma prática pedagógica comprometida com a 

construção de conhecimentos e com a formação dos alunos. Portanto, o docente 

precisa interar-se de elementos contitutivos da profissão, como os documentos 

oficiais que trazem instruções para o ensino de LE, no contexto da Educação 

Básica.  

Como o foco do trabalho é observar se os professores incorporam 

em seu discurso elementos que conduzem à constituição de um professor reflexivo e 

se por meio do conhecimento das OCEM e das DCE-LEM conseguem concluir uma 

reflexão sobre a relevância de componentes que envolvem o ensino de E/LE, 

ressalta-se que todo processo formativo do professor, deve envolver considerações 

sobre o passado e o presente de sua profissão. Porque, independentemente de ter 

obtido sua formação num período anterior às discussões presentes, aqui 

fundamentadas, nas OCEM e DCE-LEM, é imprescindível que o profissional seja 

capaz de lidar com as particularidades do ensino na atualidade. 

Conceito de professor reflexivo e as implicações de sua atitude reflexiva 
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No contexto educacional o professor pode desenvolver, 

simultaneamente, as capacidades da apropriação teórica e crítica das realidades 

que abrangem sua profissão, melhorar suas práticas de ensino, conforme a reflexão 

feita sobre as práticas pedagógicas e situar seu agir na reflexão crítica dos contextos 

sociais, políticos e institucionais que está inserido (LIBÂNEO, 2002, p.70). Nesse 

aspecto Paiva (2003 p.61) acrescenta que, “o professor reflexivo faz avançar a sua 

própria formação enquanto processo de desenvolvimento contínuo, vai construindo e 

reconstruindo o seu saber e o saber fazer”. 

A esse respeito Alarcão (2003, p.4), afirma que: 

 

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não 
como mero reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores. É central, 
nesta conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas 
situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma 
inteligente e flexível, situada e reativa. 

 

No meio educacional o conceito de professor reflexivo surge como 

uma forma de lidar com as situações adversas, muitas vezes permeadas de dilemas, 

as quais regras técnicas não são capazes de dar respostas.  

Os problemas que se apresentam em sala de aula devem ser temas 

de reflexão para o professor que pode, através da investigação de suas causas, 

encontrar os meios para resolvê-los de forma adequada. A reflexão como prática 

efetua-se, num primeiro momento, para levantar de maneira sistemática um rol de 

problemas passíveis de ocorrência em sala de aula ou que já foram evidenciados. A 

partir do momento que os problemas são detectados, o próximo passo é a 

investigação de suas causas para que se encontrem os meios de solucioná-los. Esta 

é uma prática complexa, uma vez que engloba desde o planejamento da aula, a 

partir de determinado programa ou currículo, até a tomada de decisões, e por fim, a 

constatação dos resultados (GUIJARRO, 2008).  

Porém, é preciso que os professores tenham condições de assumir 

a postura reflexiva com segurança e empenho, em direção à compreensão e à 

superação daquilo que impede uma ação pedagógica eficaz de sua parte. Por isso, 

o papel do professor implica uma responsabilidade que resulta em exigência de 

aperfeiçoamento constante. O professor reflexivo corresponde ao profissional 

almejado, a partir do momento que manifesta uma atitude de reflexão sobre sua 
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prática. Não apenas em sua preparação, mas durante o seu desenrolar e depois 

desta, procurando extrair da própria ação elementos que ajudem a melhorá-la 

constantemente.  

Em suma, o professor reflexivo será um investigador da sala de aula 

que formula suas estratégias e reconstrói a sua ação pedagógica (Almeida Filho, 

2004), e primordialmente se convença de que, ensinar não é transferir o conteúdo 

do planejamento, mas criar as possibilidades para a produção e construção do 

conhecimento. 

Contextualização dos participantes da coleta de dados 

 

A pesquisa2 foi realizada no segundo semestre de 2012. Foram 

convidados seis professores que trabalham com a língua espanhola, e atuam na 

Educação Básica do Paraná, no Ensino Médio, no Fundamental e no CELEM, 

respectivamente, pertencentes à Rede de ensino de Londrina e Distritos 

circunvizinhos para responder o questionário.  

Por princípio ético e preservação da identidade dos informantes, os 

seis participantes são denominados e apresentados pelos códigos P1, P2, P3, P4, 

P5 e P6, respectivamente.  

A investigação foi desenvolvida, visando recolher informações sobre 

a formação dos professores, bem como, observar a representação que os 

participantes possuem sobre sua prática em sala de aula, como a planeja e como se 

dá sua execução. Levando em consideração, a identificação dos problemas 

encontrados no processo reflexivo, a relação entre professor e compromisso com a 

docência e a apreensão de como se manifesta sua prática reflexiva. Investigou-se 

também, as condutas e as atitudes expressas pelos professores, frente à ação 

pedagógica direcionada atualmente pelos documentos oficiais. 

Sobre o perfil e a formação dos professores  
 

Quadro 1 – Dados Pessoais 

 
Professor 

 
Sexo 

 
Idade 

 
Nacionalidade 

Início da 
Atuação 

Graduação 
Ano de 

Titulação/ 
Ano de 

                                                
2 O presente trabalho expõe dados da pesquisa qualitativa organizada para defesa da monografia 
intitulada “O papel do professor de espanhol como língua estrangeira: da teoria à prática reflexiva” 
para obtenção do título de especialista em Ensino de Línguas Estrangeiras - UEL. 
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Conclusão Conclusão 

P1 Feminino 35 anos Brasileira 2001 Pública 
2001 

Especialista 
2013 

P2 Feminino 30 anos Brasileira 2004 Privada 
2004 

Especialista 
2007 

P3 Feminino 29 anos Brasileira 2009 Pública 
2006 

Especialista 
2012 

P4 Feminino 31 anos Brasileira 2004 Pública 
2004 

Especialista 
2007 e 2009 

P5 Feminino 23 anos Brasileira 2011 Pública 
2010 

Especialista 
2012 

P6 Masculino 24 anos Brasileira 2010 Pública 
2011 

Especialista 
2012 

Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

Os professores são em número de seis, cinco do sexo feminino, e 

um do sexo masculino. Os participantes da pesquisa possuem idades entre 23 e 35 

anos. Todos têm formação em nível superior em curso de Letras3. P1 leciona há 

mais de dez anos, P2 e P4 há oito anos, P3 há quatro anos. P5 e P6 são os que 

começaram a atuar recentemente, há dois e três anos, respectivamente. O que 

mostra que todos os participantes possuem experiência no magistério. 

Quanto ao tipo de Instituição de Ensino Superior (IES) em que 

realizaram o curso de graduação, somente P2 o fez em instituição particular, os 

demais em IES públicas.  

Observa-se em P1 um lapso de tempo, cerca de uma década, entre 

a conclusão de sua graduação e o término de sua especialização. Os demais 

obtiveram a titulação de especialista em um espaço de tempo menor, logo em 

seguida ao término da graduação. Verifica-se no quadro1 que os seis professores 

possuem tempo de formação em nível superior com uma diferença de cerca de uma 

década entre os extremos, P1 concluiu sua graduação em 2001 e P6 em 2011.  

Em função desses dados optou-se por dividir as informações 

coletadas em dois grupos, sendo; G1 e G2. O grupo G1 compõe-se por informantes 

que concluíram a graduação antes da promulgação da Lei nº 11.161/2005 e das 

orientações dos documentos OCEM e DCE- LEM pela Educação Básica. G2 é 

composto por informantes que estudaram ou tiveram algum contato na graduação, 

com os documentos que embasam o ensino de língua espanhola atualmente, bem 

como, com a nova perspectiva profissional trazida pela referida lei. Assim, 

apresenta-se no quadro2 a divisão feita entre os participantes. 

                                                
3 Para preservar a integridade dos informantes, optou-se por não explicitar a modalidade do curso de 
formação acadêmica como: Licenciatura Dupla, português/ espanhol, ou Licenciatura Única, língua 
espanhola e literaturas hispânicas. 
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                     Quadro 2 - Disposição dos informantes em grupos 

GRUPO 1- G1 GRUPO 2- G2 

P1 P3 

P2 P5 

P4 P6 
                          Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

É de domínio público, no meio acadêmico, que parte do 

professorado, já atuante, desconhece o conteúdo preconizado nas OCEM e DCE- 

LE, ou os conhece como objetos de estudo de cursos de formação continuada que, 

por serem analisados, muitas vezes tão rapidamente, nem sempre chegam a afetar 

ou influenciar, a sua prática (MACIEL, 2012).  

Desse modo, surgem indagações, já que, os professores que se 

formaram antes de 2006 e 2008, provavelmente, não estudaram tais conteúdos, e 

consequentemente, não conhecem seu teor. O possível não conhecimento, remete 

há não utilização dos documentos como critérios ou referenciais para a composição 

do planejamento e escolha de conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula, 

mesmo que sigam exigências burocráticas e práticas no meio escolar. 

Considerando que tais conhecimentos são imprescindíveis no 

contexto atual, levanta-se a questão: As respostas sobre os aspectos reflexivos em 

G1 destoam de G2 em função do ano de formação em nível superior?  

Portanto, analisa-se G1 e G2 a partir dessa perspectiva, posto que, 

com o surgimento da obrigatoriedade do ensino de espanhol, surgem outras 

questões pontuais e entre elas está o número de professores capacitados para o 

ensino da língua, entende-se por capacitados aqueles que cursaram graduação de 

nível superior em uma instituição de ensino autorizada, onde possivelmente o 

preparo do corpo docente deve manter-se atualizado com as inovações 

metodológicas do governo. E para os que já passaram pela graduação, haja 

formação continuada para mantê-los informados e atualizados em relação a 

discussões que envolvem a sua área de trabalho, bem como, os documentos que se 

relacionem com o fazer docente. 

 

Dados relacionados ao objeto de pesquisa 
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Neste bloco de informações analisam-se os dados considerando as 

informações apresentadas pelos grupos G1 e G2, caracterizando a relação 

professor/reflexão/conhecimento e evidenciando como se dá o processo reflexivo na 

prática docente frente aos aspectos cotidianos de sala de aula.  

 

 

 

 

 

                     Quadro 3 – Nível de ensino em que atuam G1 e G2 

 Professores Nível de Ensino Instituição 

  
P1 

Ensino Fundamental I 
Ensino Fundamental II 

Privada 
Privada 

G1 P2 Ensino Médio Pública 

  
 

P4 

Ensino Fundamental II 
Ensino Médio 

CELEM 

Privada 
Privada 
Pública 

 
 

 
P3 

Ensino Fundamental II 
Ensino Médio 

Pública 
Pública 

 
 

G2 

 
 

P5 

Ensino Fundamental I 
Ensino Fundamental II 

Ensino Médio 
Instituto de Idiomas 

Privada 
Privada 
Privada 
Privada 

  
 

P6 

Ensino Médio 
CELEM 

Curso de Capacitação 

Privada 
Pública 
Privada 

                          Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

Após responderem a primeira parte do questionário, sobre o nível de 

ensino em que atuam, os professores responderam questões pontuais sobre o 

processo reflexivo. 

Nas respostas à “pergunta 2- Em sua concepção considera-se um 

professor reflexivo? Por quê?”, constata-se que todos consideram-se reflexivos, a 

resposta foi unânime em G1 e G2. Eles referem-se à aula como fonte de reflexão 

atrelada aos planejamentos e metodologias aplicadas. Apresentam a importância de 

sua prática e preocupações com a assimilação de conteúdos pelos alunos, bem 

como, modos de avançar na qualidade da educação, sendo cientes das dificuldades 



186 

 

encontradas no meio escolar. Atentam-se para o contexto em que estão inseridos, e 

seu papel na sociedade.  

Os comentários a seguir, referem-se à “pergunta 3- Ao planejar uma 

aula, quais dos elementos listados abaixo são priorizados?” os informantes puderam 

elencar os seguintes itens:  

 O que ensinar em um dia em particular. 

 Como ordenar as partes da aula. 

 Quanto tempo dedicar a cada parte da aula. 

 Como iniciar a aula. 

 Como terminar a aula. 

 Outro. Qual? 
 

Tanto G1 como G2 não priorizam o término da aula no 

planejamento. Em G1 o aspecto motivacional dos alunos também é fator que recebe 

prioridade no planejamento da aula. Esta questão foi proposta por basear-se na 

“Tarefa” proposta por Mckay (2003, p. 4) na análise de práticas reflexivas, visto que, 

 

  Os professores passam muitas horas em sala de aula, tanto como alunos 
como professores. Essa experiência cria bases para suposições particulares 
a respeito do papel do professor e dos alunos, e sobre o que contribui para 
que uma aula seja boa, ou ruim. 

 
 

Para Tardif (2005, p.15), “é impossível compreender a natureza do 

saber dos professores sem colocá-lo em íntima relação com o que os professores, 

nos espaços de trabalho cotidianos, são, fazem, pensam e dizem”, em síntese, “o 

saber dos professores é plural, compósito, heterogênio, porque envolve, no próprio 

exercício do trabalho, provavelmente, de natureza diferente” (TARDIF, 2005, p.18). 

Nas respostas à “pergunta 4- Ao final de um dia de trabalho seu 

processo de reflexão baseia-se em:”, foram dadas as seguintes opções aos 

informantes: 

 Tomar consciência de si mesmo, de suas possibilidades e pretensões 
no ensino. 

 Refletir sobre situações problema e a maneira de agir para superá-las. 

 Avaliar-se de acordo com a forma como os objetivos foram atingidos. 

 Outro. Qual? 
 

As informações de G1 e G2 sobre as bases do processo de reflexão 

concentram- se nos problemas e como solucioná-los, e na avaliação acerca dos 
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objetivos, e se estes foram alcançados. A esse respeito, Paiva (2003, p.60) relata 

que, 

  

A prática pedagógica é o espaço em que o docente adquire saberes no 
cotidiano de seu trabalho, em que constrói seu conhecimento profissional 
enquanto interpreta as situações que enfrenta. A reflexão é vista como um 
processo cognitivo que poderá levar o professor a conquistar uma 
compreensão das razões, motivos, valores e pressões que influenciam seu 
trabalho pedagógico. 

 

A prática reflexiva dos professores consiste na interrogação de suas 

atitudes frente ao processo de ensino e aprendizagem, busca-se maior 

conhecimento para auxiliar na tomada de decisões futuras, uma vez que os fatos 

vivenciados e refletidos podem ser constantes nesse processo. 

A “pergunta 5- Ao final do processo de reflexão sobre sua aula 

considera-se:” continha as opções: 

 Otimista com o processo de ensino aprendizagem. 

 Inseguro com o processo de ensino aprendizagem. 

 Responsável pelo processo de ensino aprendizagem. 

 Preocupado com o processo de ensino aprendizagem. 

 Outro. Qual? 
 

As respostas retratam sentimentos que surgem após o término do 

processo de reflexão. Em G1 e G2 somente a insegurança não permeia o processo 

de ensino e aprendizagem. Na conclusão da prática reflexiva foram evidenciados o 

otimismo, a preocupação e a responsabilidade com esse processo.  

Maciel (2012) defende a atuação dos professores de LEs de acordo 

com o paradigma reflexivo em educação, pois, considerando o contexto atual de 

implantação da língua espanhola na grade curricular, conforme estabelecido na Lei 

nº 11.161/2005, a formação pedagógica do professor de espanhol deve ser pautada 

nesse paradigma, porque, possibilitaria a construção de uma identidade docente 

mais preparada para lutar contra as adversidades advindas do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na “pergunta 6- Diante de sua prática qual das proposições abaixo 

se faz mais presente em seu cotidiano:” os participantes tinham as seguintes 

opções: 

 Preocupo-me em conhecer meu grupo de alunos e seu nível de 
aprendizagem. 
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 Preparo atividades variadas a fim de que se concretize efetivamente a 
aprendizagem do grupo. 

 Utilizo metodologias variadas, novas tecnologias e outros recursos para 
garantir uma aprendizagem expressiva. 

 Outro. Qual? 
 

Suas respostas contemplaram a especificação de elementos que se 

fazem presentes no cotidiano do professor. Esses apontamentos são 

significativamente relevantes, por expor em linhas gerais as prioridades de G1 e G2 

em relação ao alunado, como conhecer suas reais necessidades, para que 

alcançarem efetivamente a aprendizagem.  

A “questão 7- O que representa o ato de reflexão sobre sua prática 

pedagógica:”, apresentou os seguintes itens: 

 Encontrar meios de sanar problemas da sala de aula. 

 Evidenciar as dificuldades do alunado. 

 Estabelecer um novo planejamento para ministrar o conteúdo, visando 
torná-lo compreensível e apropriado a clientela. 

 Outro. Qual? 
 

Os apontamentos advindos dessa questão evidenciam a 

representação de que os professores possuem sobre o ato de reflexão em sua 

prática pedagógica. As respostas de G1 e G2 apontam uma reflexão baseada na 

perspectiva do professor que exerce seu papel de mediador entre o saber 

sistematizado da sua área de atuação e os problemas vivenciados pelos alunos.  

Aqui oportunizam-se a articulação entre a teoria e a resolução das possíveis 

dificuldades de aprendizagem. 

Na “questão 8- Qual é o aspecto mais relevante no ato de reflexão 

de um professor?” as opções são: 

 A reflexão sobre a metodologia aplicada em sala de aula. 

 A reflexão sobre temas que propiciam o fortalecimento da criticidade de 
seus alunos. 

 A reflexão sobre meios e processos que garantam a atenção total dos 
alunos em relação aos conteúdos. 

 Outro. Qual? 
 

Nas respostas foram apresentados alguns aspectos relevantes no 

ato de reflexão de um professor. A resposta em G2 firmou-se na importância de 

garantir atenção dos alunos, e G1 sobre a metodologia aplicada. É relevante 
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observar que a ânsia de G2 em garantir atenção total dos alunos pode surgir da falta 

de interesse dos mesmos, visto que, no âmbito escolar “a língua estrangeira, de 

forma geral, é reduzida a um código gramatical, com todos os sentidos a isto 

vinculados: a tradução, o preenchimento de exercícios de repetição, a cópia, dentre 

os principais” Lemos (2008, p. 90).  

A“questão 9- Como geralmente questiona seu conhecimento e sua 

prática enquanto docente:” apresentava os itens: 

 Possui o hábito de fazer uma avaliação realizando constantes 
reflexões. 

 Reflexiona sobre os conhecimentos e os procedimentos didáticos que 
utiliza. 

 Prioriza seu domínio sobre o conteúdo, o que ira ensinar baseando-se 
em questões motivacionais.   

 Outro. Qual? 
 

O objetivo da questão foi destacar como os professores questionam 

seu conhecimento ante a prática docente. G1 e G2 demonstram caminhos para 

alcançar o caráter questionador. Isso pode levar o professor a abandonar suas 

práticas tradicionais e repetitivas, caracterizadas pela falta de estímulos e passar a 

produzir mudanças fazendo surgir uma nova perspectiva da realidade em que vai 

atuar.  

P2 também se questiona através do uso do feedback em suas aulas. 

Nessa declaração verifica-se a tendência do professor em averiguar quais aspectos 

do idioma introduzidos na aula estão sendo absorvidos quando o aluno faz uso do 

mesmo. Em suma, ser capaz de dar feedback, depende de examinar informações 

não apenas sobre cada aluno individualmente, mas também sobre o processo de 

aprendizado de toda classe, esse é um importante elemento que colabora no 

desenvolver eficiente do processo de ensino e aprendizagem de LEs. 

A “questão 10- Qual ou quais destas perspectivas são relevantes na 

prática docente:” possui o intuito de demonstrar perspectivas relevantes à prática 

docente que evidencie o caráter reflexivo do professor. Essa questão foi formulada a 

partir dos estudos de Zeichner e Listonatestem (Apud MCKAY, 2003, p.6) por 

postularem que Professores Reflexivos trazem cinco características fundamentais. 

 

 Professores Reflexivos tentam resolver os problemas de sala de aula. 
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 Professores Reflexivos estão cientes das suposições e valores que traz 
para o ensino. 

 Professores Reflexivos são sensíveis ao contexto institucional e cultural 
em que ensinam. 

 Professores Reflexivos participam no desenvolvimento curricular e 
envolvem-se nos projetos de mudança da escola. 

 Professores Reflexivos assumem responsabilidade pelo próprio 
desenvolvimento profissional. 

 Outro. Qual? 
 

As respostas em G1 e G2 permearam todos os itens. Considerando 

que as reflexões iniciais dos professores resultam sempre de um problema de sala 

de aula, assim, começam identificando o problema, depois reúnem informações que, 

possivelmente, ajudarão a resolvê-los.  

Em relação ao uso de suposições e valores, os professores os 

trazem para a sala de aula baseados em suas próprias experiências educacionais, 

em seus conhecimentos das práticas educacionais. Para Cunha (1989 Apud Barreto, 

2010, p.122), 

 

Quando falamos em educação de professores, parece-me que devemos 
partir da indagação sobre o que determina o desempenho do professor na 
prática da sala de aula. A sala de aula é o lugar privilegiado onde se realiza 
o ato pedagógico escolar. Para ela afluem as contradições do contexto 
social, os conflitos psicológicos, as questões da ciência e as concepções 
valorativas daqueles que compõem o ato pedagógico: o aluno e o professor. 

 

Sobre o contexto institucional em que ensinam, frequentemente, 

todos são influenciados pelas necessidades e expectativas da escola.  

Optou-se por fazer da “questão 11- Há alguma das características 

listadas acima que não são identificadas na sua prática docente?” uma ramificação 

da questão número “10”, na qual os professores poderiam evidenciar se algumas 

das perspectivas sobre os Professores Reflexivos não são identificadas na prática. 

Apenas P1 integrante de G1 considerou que o “item 4- Professores Reflexivos 

participam no desenvolvimento curricular e envolvem- se nos projetos de mudança 

da escola”, não faz parte de sua prática, visto que, atua em uma instituição privada 

de ensino que em suas decisões institucionais, não promove a interação com os 

professores. 

A “pergunta 12- Qual ou quais das opções abaixo podem ser 

identificadas como benefícios de ser um Professor Reflexivo:” cujos itens são: 
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 Ser um professor reflexivo liberta os professores do comportamento 
rotineiro. 

 Ser um professor reflexivo capacita-o para agir de maneira deliberada. 

 Ser um professor reflexivo melhora a prática do ensino.  

 Outro. Qual? 
 

A perspectiva da pergunta foi deixar evidente, os benefícios de ser 

um professor reflexivo, G1 elencou todas as possibilidades, segundo Mckay (2003), 

todas as alternativas elencadas são benefícios das práticas reflexivas. “ser um 

professor reflexivo liberta o professor de seguir uma rotina e pode resultar em aulas 

mais criativas e eficientes” (MCKAY, 2003, p.8). 

G2 considerou que “Ser um professor reflexivo melhora a prática do 

ensino”, para Mckay (2003, p.9), levar em consideração várias maneiras de ensinar 

uma lição em particular considerando fatores como o nível de proficiência dos 

alunos, seus interesses, os objetivos do currículo e o tempo disponível para o ensino 

podem gerar resultados mais eficazes. De acordo com Tancredi (2009, p. 17), 

 

A literatura tem mostrado a forte influência que concepções e valores têm 
no desenvolvimento do trabalho dos professores. Tem sugerido, também, 
que a reflexão e a pesquisa são elementos importantes para professores 
compreenderem melhor seus próprios conhecimentos, concepções e 
valores, para olharem de forma crítica a própria prática e para se disporem 
a alterá-la, tendo em vista aprendizagens mais profundas e significativas 
dos alunos.  

 

Ao indagá-los se “É possível ser um professor reflexivo? O que é 

preciso para isso?”. Em síntese, G1 acredita nessa possibilidade, desde que, haja 

comprometimento, busca de qualificação profissional e formação continuada. P4 

aponta que isso exige “um conjunto de ações que são importantes como, o 

envolvimento dos pais na educação, a gestão da escola, atenção dada pelo governo 

à classe”. 

G2 denota vontade atrelada à qualificação profissional e 

metodologia, assim como se observa em G1. 

Na sequência foi perguntado “Existe obstáculo para ser Professor 

Reflexivo?”. Em G1 somente P1 declarou não existir obstáculos, porém os demais 

apontaram a luta contra o pragmatismo, o desinteresse dos alunos e a falta de 

atenção da equipe escolar aos problemas de sala de aula. Em P2, além da resposta, 
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observa-se uma manifestação explícita de insatisfação com o sistema educacional 

público.  

Em G2, assim como, em G1 um informante respondeu que “não”, 

desde que, o profissional anseie ser Reflexivo. Os demais pontuaram os cursos de 

formação continuada inadequados, o sistema de ensino que não privilegia a 

preparação das aulas e nem a utilização de recursos didáticos. Em G2, P5 apontou 

a falta de recursos didáticos para as aulas de E/LE em seu contexto de ensino.  

Diante do contexto real de ensino, Maciel (2012) declara que, os 

professores não dispõem de materiais didáticos para o mínimo de organização; que 

as salas de aulas são numerosas e que o tempo disponibilizado para o ensino de 

E/LE não é suficiente. Enfim, as questões que transcendem as de ordem teórica 

devem fazer parte do amplo questionamento em torno das práticas de sala de aula, 

da composição dos currículos, da eleição de materiais e o elenco de conteúdos a 

serem desenvolvidos pelos professores de E/LE. Nessa perspectiva, Tancredi (2009, 

p. 17) salienta que,  

 

Os contextos de trabalho dos professores são muito desiguais, complexos e 
instáveis; por isso os professores precisam conhecê-los bem, interpretá-los 
e atuar em consonância com eles, o que não significa facilitação nem 
empobrecimento dos conhecimentos que os alunos necessitam aprender. 
Ao contrário, adequar a atuação de modo que, independente do contexto, 
os alunos possam aprender aquilo de que necessitam para terem uma vida 
plena de sentido  na sociedade requer conhecimento (de diferentes 
naturezas), comprometimento, responsabilidade.  

 

A última pergunta do questionário foi: “O que o motivou a ser 

professor de E/LE?”, em G1, P1 e P4 apontaram que sentiam gosto pela língua, bem 

como, convicção no bom desempenho profissional. De acordo com as pesquisas de 

Lessard e Tardif (1996) (2000), é bem comum os “professores falarem da origem 

infantil de sua paixão e de sua opção pelo ofício de professor” (TARDIF, 2005, p.75). 

Somente P2 relatou que havia dúvidas em relação à escolha de 

exercer sua profissão por meio da Língua Espanhola, porém recebeu influências que 

a ajudaram a alcançar a plena convicção. Para Tardif (2005, p. 86) a construção de 

uma identidade profissional ocorre gradualmente e surge a partir da “tomada de 

consciência dos diferentes elementos que fundamentam a profissão e a integração 

na situação de trabalho”. 
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Em G2, P3 aponta que sua motivação foi influenciada pelo mercado 

de trabalho, coincidentemente, P3 frequentou a graduação na época da 

promulgação da Lei nº 11.161/2005, considerou também a ampliação de horizonte 

que uma LE pode promover. P5 expôs o mesmo em relação a esse ampliar de 

horizontes e relata que recebeu influência cultural da língua.  

Finalmente, P6 partilhou do mesmo comentário que foi constante em 

G1, o gosto pela língua e a convicção em ser professor. Com base nas respostas 

tanto de G1 como G2 fica evidente a importância da língua espanhola no país, bem 

como, a influência que exerce na escolha profissional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de descrever os 

aspectos reflexivos na prática pedagógica dos professores de E/LE, visto que, a 

reflexão pode produzir mudanças significativas no ensino.  

Os seis professores participantes proporcionaram a construção da 

pesquisa qualitativa, mostrando como se efetiva o processo reflexivo. Nesse 

aspecto, a ênfase maior é dada ao ato de ensinar, e às próprias ações pedagógicas, 

visando sanar as dificuldades de seus alunos. Os informantes revelaram dados 

significativos sobre a realidade cotidiana no contexto educacional e apontaram a 

necessidade da valorização profissional e melhora no sistema de ensino. 

Identifica-se também que os professores já formados há algum 

tempo incorporam em seu discurso elementos que caracterizam um professor 

reflexivo, pois, refletem sobre o contexto educacional atual, e sobre outros 

elementos que envolvem o ensino de E/LE que ultrapassam o espaço da sala de 

aula. 

Constatou-se que a formação do professor reflexivo é uma 

alternativa às dificuldades decorrentes da formação inicial e continuada no 

desenvolver da profissão professor, visto que, no processo de formação, o professor 

se prepara para dar conta do conjunto de atividades prescritivas ao seu campo 

profissional, por isso, atualmente, concebe-se essa formação voltada para o 

desenvolvimento de uma ação educativa capaz de preparar os alunos para a 

compreensão e a transformação da sociedade em que vivem. 
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