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RESUMO 

 

Nos últimos anos, os estudos sobre formação docente inicial ou continuada têm motivado 

diversas pesquisas no meio acadêmico. Temas como: competências do professor, crenças, 

identidade, políticas linguísticas, a prática dos professores envolvendo o exercício profissional 

tornam-se objetos de interesses nas pesquisas em Linguística Aplicada e Educação. Nesse 

âmbito, um dos elementos centrais desses estudos, debatidos por muitos pesquisadores no 

contexto atual é a Competência Docente. Entre as Competências, focalizo a Competência 

Reflexiva apontada por muitos pesquisadores como o diferencial do profissional de LE e 

como uma das formas de superar alguns dos entraves que dificultam a construção do ensino 

de qualidade no Brasil. A pesquisa apoia-se nos estudos teóricos sobre competências do 

professor de LE Almeida Filho (1993-2014), Basso (2001), Ortiz Alvarez (2015), Souza e 

Souza (2013) e nos estudos referentes a formação de professores reflexivos Donald Schon 

(1992), Freire (1996), Gómez Serés (2011), Liberali (1999-2012), Pimenta (2012), Petrilli 

(2006). E objetiva entender como o processo de escrita do diário reflexivo contribuiu para o 

desenvolvimento da competência reflexiva. Refletir como as ações do PIBID Espanhol podem 

contribuir para o desenvolvimento da construção da Competência Reflexiva. Essa 

investigação é de base qualitativa baseada nos estudos autobiográficos, ou seja, visa dar “voz” 

a pesquisadora-participante a respeito de sua experiência no Subprojeto do PIBID Espanhol. 

O instrumento de pesquisa utilizado foram os diários reflexivos escritos ao final de cada 

encontro desenvolvido na escola parceira. A análise dos dados baseou-se nos critérios 

adotados por Liberali (1999, 2012). A discussão dos dados permitiu refletir sobre os meus 

mundos (pessoal, profissional e formativo) ainda evidenciou que os diários reflexivos são 

excelentes espaços de formação para desenvolver a reflexão e o quanto o PIBID Espanhol 

através das ações que propõe contribui para a formação crítica- reflexiva dos bolsistas. 

 

Palavras-chaves: Formação docente. Competência Reflexiva. Diarios reflexivos. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En los últimos años, los estudios sobre formación docente inicial o continuada han motivado 

diversas investigaciones en el medio académico. Temas como: competencias del profesor, 

creencias, identidad, políticas lingüísticas, la práctica de los profesores involucrando el 

ejercicio profesional se convierten en objetos de interés en las investigaciones en Lingüística 

Aplicada y Educación. En este ámbito, uno de los elementos centrales de esos estudios, 

debatidos por muchos investigadores en el contexto actual es la Competencia Docente. Entre 

las Competencias, focalizo la Competencia Reflexiva apuntada por muchos investigadores 

como el diferencial del profesional de LE y como una de las formas de superar algunos de los 

obstáculos que dificultan la construcción de la enseñanza de calidad en Brasil. La 

investigación se apoya en los estudios teóricos sobre competencias del profesor de LE 

Almeida Filho (1993-2014), Basso (2001), Ortiz Alvarez (2015), Souza y Souza (2013) y en 

los estudios referentes a la formación de profesores reflexivos: Donald Schon (1992), Freire 

(1996), Gómez Seres (2011), Liberali (1999-2012), Pimenta (2012), Petrilli (2006). Y 

objetiva entender cómo el proceso de escritura del diario reflexivo contribuyó al desarrollo de 

la competencia reflexiva. Reflexionar cómo las acciones del PIBID español pueden contribuir 

al desarrollo de la construcción de la Competencia Reflexiva. Esta investigación es de base 

cualitativa basada en los estudios autobiográficos, es decir, pretende dar "voz" a la 

investigadora-participante acerca de su experiencia en el Subproyecto del PIBID Español. El 

instrumento de investigación utilizado fueron los diarios reflexivos al final de cada encuentro 

desarrollado en la escuela asociada. El análisis de los datos se basó en los criterios adoptados 

por Liberali (1999, 2012). La discusión de los datos permitió reflexionar sobre mis mundos 

(personal, profesional y formativo) todavía evidenció que los diarios reflexivos son excelentes 

espacios de formación para desarrollar la reflexión y cuanto el PIBID Español a través de las 

acciones que propone contribuye a la formación crítica-reflexiva de los becarios. 

 

Palabras-claves: Formación docente. Competencia reflexiva. Diarios reflexivos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da 

tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se 

faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática 

e na reflexão sobre a prática (FREIRE, 1995). 

 

Nos últimos anos, os estudos sobre formação docente inicial ou continuada tem 

motivado diversas pesquisas no meio acadêmico. Temas como: competências do professor, 

crenças, identidade, reformas educacionais, a prática dos professores envolvendo a 

competência reflexiva no exercício profissional torna-se objetos de interesses nas pesquisas 

que se ocupam desse fenômeno educativo. 

Nesse âmbito, um dos elementos centrais desses estudos debatidos por muitos 

pesquisadores no contexto atual é a reflexividade e formação de professores, ou seja, a 

importância da reflexão na prática docente, como recorta Libâneo (2012) “as contribuições do 

exercício de voltar-se para si mesmo, de autoanalisar-se suas próprias ações, de questionar o 

pensar e o fazer”. 

Esses direcionamentos nos convidam a repensar os currículos dos cursos de 

licenciatura de algumas universidades públicas.  Será que os currículos têm propiciado aos 

professores em formação inicial e continuada a refletirem sobre a sua prática? A teoria 

estudada nas universidades tem dialogado permanentemente com a prática? Se examinarmos 

alguns currículos de licenciatura de algumas universidades públicas, perceberemos que não. A 

teoria na maioria das vezes não dialoga com a prática, preocupa-se em formar pesquisadores e 

não professores que atuarão na escola pública básica.  As disciplinas que contribuem com o 

exercício da reflexão docente são ofertadas apenas nos últimos semestres da graduação. 

Sobre esse viés, Schon (apud PIMENTA, 2012, p.24) ressalta que os currículos de 

formação de profissionais deveriam propiciar o desenvolvimento da capacidade de refletir 

desde o início da formação e não apenas no final como tem ocorrido com os estágios, pois de 

acordo com ele é no momento da prática que os profissionais constroem o conhecimento, 

criam novos caminhos, novas soluções frente aos problemas que extrapolam a sua rotina. 

Em uma de suas pesquisas, Os professores e sua formação, Nóvoa (1995, p.13), 

afirma que “a formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas, 

mais sim, através de um trabalho de refletividade crítica sobre práticas e de reconstrução 

permanente de identidade pessoal”. 
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Corroboro com ambos os autores citados, em relação à necessidade dos currículos 

instigarem aos professores desde a sua formação inicial a refletirem sobre sua prática, 

entendo-a como um processo que ajuda o profissional a resiginificar, confrontar e reconstruir 

sua prática a partir das experiências vividas. Justifico essa preposição com a citação de Freire 

mencionada no início dessa introdução quando ele afirma que os educadores não nascem 

prontos, eles se formam a partir das experiências vividas na sala de aula podendo assim 

modificar sua realidade. 

Nesse sentido o PIBID (Programa de Iniciação a Docência) pode ser compreendido 

como uma dessas experiências que permitem aos estudantes de licenciatura vivenciar a prática 

e refletir sobre a mesma desde os anos iniciais da graduação. O programa possibilita aos 

mesmos um contato direto com a realidade escolar ao longo de sua formação permitindo um 

amadurecimento profissional e a práxis pedagógica defendida por Freire. 

O Programa dentre outros objetivos visa elevar a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica, inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (CAPES, 2012). 

Entre os subprojetos, o Subprojeto de Espanhol focaliza na formação de professores, 

no desenvolvimento da competência reflexiva e de outras competências emergentes. Dessa 

forma, objetiva-se nesse estudo apresentar uma análise que indiquem os indícios do 

desenvolvimento da minha competência reflexiva, enquanto bolsista id do Subprojeto PIBID-

ESPANHOL-UEFS, através dos diários reflexivos escritos por mim, professora em formação 

durante uma parte da minha participação no projeto. 

Diante disso, interessa-me destacar neste trabalho as pesquisas sobre formação 

docente do professor de língua estrangeira com ênfase na formação de professor reflexivo. 

Fundamentadas nas concepções citadas anteriormente, esse estudo apresenta o 

seguinte problema de pesquisa: Quais os indícios de desenvolvimento da competência 

reflexiva observa-se na construção do quadro mínimo de Competências Docentes durante 

minha formação inicial? E as seguintes perguntas de pesquisa: Como o processo de escrita do 

diário reflexivo contribuiu para construção da minha reflexão docente? De que forma a 

proposta do Subprojeto do PIBID Espanhol pode colaborar para construção da competência 

reflexiva do bolsista? 
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Aceitando o desafio de refletir sobre a minha própria prática para responder alguns 

anseios da minha profissão centradas na minha experiência como bolsista desse subprojeto, 

espero com esse estudo, incentivar e fomentar outros educadores a fazerem esse exercício 

diariamente reconhecendo-se como pesquisador e responsável por sua docência a entenderem 

a importância da epistemologia da prática reflexiva. 

Diante do exposto, o objetivo geral desse estudo é compreender o processo de 

desenvolvimento da competência reflexiva que construí enquanto bolsista em um projeto de 

iniciação à docência. E os objetivos específicos são: 

• Entender como o processo de escrita do diário reflexivo contribuiu para o 

desenvolvimento da competência reflexiva; 

• Refletir como as ações do PIBID Espanhol podem contribuir para o 

desenvolvimento da construção da Competência Reflexiva. 

Em relação à relevância acadêmica e social desse estudo podemos destacar: 

contribuição com os estudos na área da LA, especificamente no campo de formação de 

professores e do constructo teórico competências; fortalecer a utilização do gênero diário 

reflexivo como um espaço de reflexão do professor que de alguma forma contribuirá com a 

atuação profissional crítica-reflexiva. E, em consequência, destaco também a importância do 

programa de iniciação a docência e suas contribuições para a formação docente. 

No que diz respeito à estrutura e organização deste trabalho o mesmo está organizado 

em cinco seções. Na introdução, apresento a problematização da pesquisa, o objetivo geral e 

os específicos e a relevância social. Na segunda seção, perfaço o caminho trilhado por outros 

pesquisadores sobre o tema. Na terceira seção, descrevo o percurso metodológico, a natureza, 

o contexto da pesquisa o instrumento escolhido e quais os procedimentos utilizados para a 

análise dos dados. Nessa seção conceituo também as narrativas autobiográficas que 

embasaram a construção desse trabalho. Na quarta seção, apresento e discuto os dados 

gerados, a partir de três categorias e do instrumento escolhido, na última seção faço as 

considerações finais sobre o estudo retomando as perguntas de pesquisa e destacando os 

impactos científicos, metodológicos e educacionais. Na sequência seguem-se as referências. 
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2 PERCORRENDO REFLEXIVAMENTE OS CAMINHOS DA TEORIA 

 

A formação de professores de línguas estrangeiras é uma linha de pesquisa em 

ascensão na grande área da Linguística Aplicada (doravante LA), como Celani (2010) 

enfatiza ora na formação inicial ora na formação continuada. Ela ainda torna-se mais 

abrangente ao dialogar com questões que envolvem a construção da identidade do professor, 

suas crenças, atitudes, entre outros temas relevantes para a agenda da LA. 

No Brasil, os estudos sobre a formação de professores ganharam ênfase desde a 

década de 90, quando os debates sobre o papel do professor e da escola foram intensificados. 

Na área da LA é perceptível pesquisas que passam a analisar experiências dos docentes, seja 

no período de formação inicial ou continuada, sinalizadas pelos estudos desenvolvidos por 

Almeida Filho (1993), Basso (2001), Ortiz Alvarez (2015) e Souza e Souza (2013) que 

focalizam o desenvolvimento de competências “mínimas” dos professores de língua 

estrangeira que deveriam ser mobilizadas ao longo de sua formação. 

Entre os constructos teóricos que dialogam com a formação de professores, linguistas 

aplicados e educadores tem se preocupado em discutir a questão das Competências do 

Professor de Língua Estrangeira na tentativa de apresentar quais seriam as competências 

“mínimas” que deveriam ser mobilizadas durante seu processo de formação potencializadas 

pelas experiências curriculares e extracurriculares. 

Justifica esta afirmação as proposições de modelos de competência do professor criado 

por diversos pesquisadores ao longo dos anos. O primeiro modelo proposto é de autoria de 

Almeida Filho (1993) que elenca cinco competências: a competência linguístico-

comunicativa, a implícita, a aplicada, a teórica e a profissional. Basso (2001) em seu artigo, 

As competências na contemporaneidade e a formação do professor de LE, amplia estas 

competências em seu modelo, acrescentando alguns fatores tais como: a motivação, a 

afetividade, o ambiente dentre outros que para ela são fundamentais para o ensino 

aprendizagem de línguas estrangeiras. Depois Souza e Souza (2013) apresenta uma proposta 

ampliada do anterior: incluindo a competência intercultural e a digital e por fim, Ortiz Alvarez 

(2015) engloba as seguintes competências: a competência teórico-prática, a estratégica, a 

discursiva, a estética, a intercultural, a profissional, a implícita e a reflexiva. 

É importante frisar ainda a proposição de políticas públicas na educação brasileira que 

passam a tomar como centro este conceito para formação. Fica evidente na Resolução CP 

1/2002 do Conselho Nacional de Educação que destaca em seus princípios a necessidade do 
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desenvolvimento de competências no processo formativo dos docentes. Dentre essas 

competências, destaca-se a competência reflexiva. Para compreensão desse trabalho, tomo 

como referência Ortiz Alvarez ao definir competência como: 

 

Capacidade de articular, relacionar e mobilizar saberes, conhecimentos e 

teorias (formais e informais). Ela está baseada em crenças e valores que nos 

fazem tomar decisões e assumir determinadas atitudes perante situações-

problema, situações essas muitas vezes desafiadoras. A articulação e 

mobilização dos saberes e conhecimentos se efetiva a partir das necessidades 

da vida diária que nos levam a desenvolver um conjunto de habilidades 

mediante uma ação cognitiva, afetiva e social. Portanto, ela é dinâmica, se 

desenvolve e cresce com a experiência, a prática (práxis) profissional e 

reflexão. É um diálogo constante entre a teoria e a prática dentro de contextos 

reais de ação. Exige responsabilidade, habilidades e estratégias, determinação 

e confiança em si mesmo para poder alcançar o(s) objetivo(s) previsto(s) 

(ORTIZ ALVAREZ, 2015, p.241). 

 

Ao fazer referência a discussão teórica sobre competência, destaco aqui as 

contribuições dos autores mencionados anteriormente ao propor um modelo de competências 

para a formação docente. 

Almeida Filho (1993) é um dos primeiros teóricos a elaborar um modelo de 

competências. O autor afirma que o professor de língua estrangeira ao longo de sua formação 

precisa desenvolver no mínimo cinco competências básicas que são: a competência implícita, 

a competência linguístico-comunicativa, a competência aplicada, a competência profissional e 

a competência teórica1. 

Sobre as redefinições e ressignificações de modelos de competência Almeida Filho 

(1993) posiciona-se contrário, considera desnecessárias embora sejam fundadas em trabalhos 

respeitáveis. E sobre a competência reflexiva, de acordo com esse posicionamento afirma ser 

parte do conceito da competência profissional. 

A partir dos estudos de Almeida Filho, muitos outros pesquisadores têm se debruçado 

sobre esse tema e criado seu próprio modelo, resignificando e redefinindo algumas dessas 

competências. Basso (2001), por exemplo, propõe em seu modelo duas macro competências: 

a competência discursiva e a competência profissional que dialogam entre si e atreladas a 

essas macro competências a autora destaca alguns fatores que de acordo com ela são 

fundamentais para o ensino- aprendizagem de línguas. 

                                                           
1 Para saber mais sobre as competências sugiro a leitura do seguinte trabalho que apresentam uma 

historiografia do tema: Competências de Aprendizes e Professores de Línguas de Almeida Filho, 2014. 
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A equação de competência proposta por Basso (2001) focaliza não só as competências 

básicas mencionadas por Almeida Filho (1993), bem como outras competências e alguns 

fatores que para ela são fundamentais no ensino aprendizagem de uma língua estrangeira, tais 

como: a afetividade, a motivação, a ideologia, a formação, as crenças, o ambiente, os valores 

e os traços de personalidade.  Dentre as competências que não foram mencionadas no modelo 

de Almeida Filho (1993) podemos destacar a competência reflexiva. Segundo a autora essa 

competência contribui na percepção e na resolução dos problemas do cotidiano. 

Recentemente Souza e Souza (2013) acrescentou em seu modelo a Competência 

Intercultural (CI) e a Competência Digital (CDg) atrelados a outras competências: a 

competência comunicativa (CC), a reflexiva ( CR ),  estratégica (CE) e a implícita (CI) 

dialogando com a epistemologia da teoria da complexidade. 

Outros autores dedicaram-se ao estudo pontual dessas competências como se observa 

nas publicações organizadas por Ortiz Alvarez (2015). A autora resignificou algumas destas 

competências já mencionadas e apresentadas por outros teóricos, pesquisadores, baseando-se 

em oito competências. Em seu modelo observo a indicação de duas outras competências ainda 

não organizadas em propostas anteriores: a estratégica e a estética. A primeira aponta 

estratégias adequadas em situações inesperadas; imprevistos e a segunda visa “mobilizar 

sentimentos, atitudes, percepções reconhecer o belo; (re) significar sentidos na língua-alvo”. 

Entre as competências indicadas pela autora é importante destacar a competência 

reflexiva que trata da “reflexão minuciosa sobre a ação, uma avaliação sobre o que faço, como 

faço, por que faço, confrontando conhecimentos, tendências e reconstruindo a nossa prática, 

remanejando e reestruturando saberes”. Vejamos como a autora define-a: 

 

Denominada de reflexiva, exploratória e investigatória (dentre outras 

dominações) ela encontra paralelo na literatura que trata do perfil atual e 

futuro dos profissionais em geral. Reflexão minuciosa sobre a ação, uma 

avaliação sobre o que faço, por que faço, confrontando conhecimentos, 

tendências e reconstruindo a nossa prática, remanejando e reestruturando 

saberes. Significa refletir sobre o próprio sistema de crenças para poder 

promover mudanças (ORTIZ ALVAREZ, 2015, p. 255). 

 

Ao evidenciar a competência reflexiva tem-se focalizado a importância de formar 

professores reflexivos e valorizar a experiência e a reflexão na experiência. Donald Schon 

(apud PIMENTA 2012, p.23) um dos autores que tratam dessa questão, propõe uma formação 

baseada na epistemologia da prática salientando as seguintes ações (apud RAMOS 2003, p. 7-
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8): Conhecer na ação, Reflexão na ação, Reflexão sobre a ação e Reflexão sobre a 

reflexão. 

Goméz Serés (2011) revela que o conceito de professor reflexivo o prático-reflexivo é 

um conceito emergente atualmente. Em seu artigo Identidades, Saberes e Formação: 

Respostas de um diário reflexivo, Freitas e Medrado (2013) também defende a necessidade de 

o professor refletir sobre a sua prática pedagógica, pois de acordo com as autoras, após o 

processo de reflexão o indivíduo já não é mais o mesmo, o porquê de suas ações se revela, 

despertando necessidades de mudanças. 

Em consonância com as ideias de Goméz Serés (2011), Freitas e Medrado (2013), 

outros autores como Lima e Barreto (2007) apontam em seu artigo Formação docente: uma 

reflexão necessária, a necessidade de formar professores reflexivos para superar os entraves 

que dificultam a construção do ensino de qualidade, com o objetivo de que haja pertinência 

entre o que se fala e o que se faz. Fontana e Favero (2013) reafirmam isso em seus estudos 

destacando que é necessário formar professores que reflitam sobre sua prática, no intuito de 

modificá-la, melhorando-a não só em benefício do professor, mas de todos que compõem a 

comunidade escolar. 

Dessa forma, o docente reflexivo não atua como um mero transmissor de conteúdos, 

ele é capaz de avaliar a sua própria prática de resignificar seus saberes, suas crenças, de 

pensar a sua prática conforme a realidade e a necessidade de seus aprendizes. 

No entanto, o que se observa nas escolas atualmente é essa falta de preocupação de 

muitos professores não voltar-se para si mesmo, não questionar sua própria prática, muitos 

passam anos executando seu trabalho de forma tão rotineira, automática, resistindo às 

mudanças, acomodados com a sua prática, se a educação está mal certamente os principais 

responsáveis são o sistema e o governo. 

Diante disso, corroboro com as ideias dos autores citados. Entendo que é preciso 

instigar os professores a fazerem o exercício da reflexividade sobre a sua prática diariamente, 

não quero dizer que isso solucionará todos os problemas educacionais, mas, sem dúvida, 

contribuirá para que haja melhoras significativas na qualidade do ensino público. Daí a 

necessidade dos cursos de licenciatura repensar seus currículos de modo que, possibilite o 

desenvolvimento da competência reflexiva dos docentes ao longo do processo de formação 

inicial e continuada. 
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Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia destaca que ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática, segundo o autor “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática” o autor a esse respeito escreve: 

 

[...] quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de 

ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de 

promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o da 

curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito faz de si 

numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para 

mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também. (FREIRE, 

1996, p.39-40) 

 

Sanjurjo (2002 apud GOMÉZ SERÉS, 2011) entende o processo reflexivo da seguinte 

forma: 

 

aquel que posibilita la concienciación de las propias acciones y de la 

diversidad de condicionantes que las determinan. La reflexión permite tomar 

en cuenta la relación entre teoría y práctica, entre pensamiento y acción. Es 

la capacidad de volver la atención sobre los propios actos y supone una 

actitud exploratoria de indagación, cuestionamiento, crítica y búsqueda, 

sobre lo que se piensa; es decir, argumentar, buscar explicaciones y 

relaciones. 

 

As visões dos autores referenciados anteriormente possibilitam entender o processo 

reflexivo como um processo de transformação da nossa própria experiência, pois como afirma 

ambos os autores é a capacidade de rever os nossos próprios atos, as nossas ações é questionar 

criticamente o que se pensa, o que se faz, como faz, por que o faz de tal forma os autores 

ressaltam ainda que quanto mais nos questionamos, quanto mais percebemos o que estamos 

fazendo e como estamos fazendo mais redimensionamos, reconstruímos, modificamos a nossa  

prática pedagógica. 

Pimenta (2012) afirma que todo ser humano reflete e que, aliás, é isso que os distingue 

dos animais. Em seu artigo Professor reflexivo: da alienação da técnica à autonomia da 

crítica Ghedin (2012) relata: 

 

Todo ser humano, pelo caráter geral de sua cultura e por ser portador da 

cultura humana e da cultura de uma determinada sociedade, é um sujeito 

reflexivo. Porém, há sempre uma substantiva diferença e graus diferentes 

entre as reflexões que os diversos seres humanos produzem (GHEDIN, 

2012, p.149). 
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Ghedin (2012) salienta ainda que “todo ser humano é dotado de reflexividade, mas 

nem toda reflexão é do mesmo grau ou nível,” por isso é importante destacar algumas das 

diversas interpretações sobre o que seja refletir apontado por alguns pesquisadores afim de 

compreendermos  melhor o conceito de reflexão. 

Van Manen (1977 apud GOMÉZ SERÉS, 2011) aponta três níveis de reflexão em 

relação às ações do professor afirmando que: 

 

El maestro que navega por estos tres niveles de reflexividad se va 

transformando en un auténtico profesional pues él mismo actúa consigo 

mismo como un docente crítico de su propio que hacer educativo 

(BRUBACHER, 2000:38) cuya reflexividad le conduce a buscar mejores 

medios para optimizar no sólo su propio proceso de aprendizaje, sino a 

verter esto en su estilo de enseñanza y que necesariamente repercutirá en el 

aprendizaje del alumnado. 

 

Liberali (2012) com base nos estudos de Habermas (1973 apud LIBERALI, 2012) e 

Van Manen (1973 apud LIBERALI, 2012) apresenta em seu livro Formação Crítica de 

Educadores: Questões Fundamentais três principais tipos de reflexão: (1) reflexão técnica, (2) 

reflexão prática e (3) reflexão crítica. A autora descreve a reflexão técnica como aquela que 

centraliza-se apenas com a apresentação ou exemplificação de conceitos e na apropriação 

desses conceitos para uso prático, a reflexão prática por sua vez parte da tentativa de pensar 

sobre o que se faz ao mesmo tempo que se atua já a reflexão crítica implica a transformação 

da ação, é necessário não só criticar a realidade é preciso transforma-la a partir das críticas 

construídas. 

Os tipos de reflexão elencados por Liberali (1999, 2012) são uma das diversas 

interpretações existentes para entender o processo de reflexão no contexto de formação de 

professores. 

Além dos tipos de reflexão descritos por Liberali (1999, 2012) e apresentados nos 

parágrafos anteriores a autora ressalta em sua obra também já mencionada ao longo dessa 

discursão com base nos estudos de Smyth (1992 apud LIBERALI, 2012); Freire (1970 apud 

LIBERALI, 2012) quatro ações essenciais que caracteriza o processo reflexivo e ajuda a 

perceber melhor o discurso do professor na sala bem como o discurso sobre a sala são elas: 

(1) Descrever - o que faço? (2) Informar - Qual a fundamentação teórica para minha ação? (3) 

Confrontar – Como me tornei assim? ou Quero ser assim? (4) Reconstruir - Como posso agir 

de forma diferente? 



20 

 

Assim, tomo como base os tipos de reflexão e as ações apontadas por Liberali (2012) 

para responder as perguntas de pesquisa desse estudo. Que tipo (os) de reflexão tenho atingido 

ao longo do processo da minha formação e quais as ações que justificam isso a partir da 

leitura dos meus diários de aula? 

Diante do exposto, vê-se importante observar como se dá as marcas ou indícios da 

competência reflexiva da pesquisadora bolsista id do Subprojeto PIBID- ESPANHOL-UEFS 

através dos diários reflexivos, já que muitos autores têm destacado o desenvolvimento dessa 

competência como o diferencial do profissional de LE e como uma das formas de superar 

alguns dos entraves que dificultam a construção do ensino de qualidade no Brasil. 
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3 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA REFLEXÃO 

 

Essa seção apresentará a metodologia adotada para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Serão apresentados a natureza, a modalidade, o contexto da pesquisa, o instrumento escolhido 

para a coleta dos dados e os procedimentos para a análise dos mesmos. 

 

3.1 ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa, pois de acordo com Silveira e Córdova (2009) 

a pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade em buscar explicar o porquê das 

coisas. Godoy (1995) destaca que nessa abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado 

do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada já que o que interessa 

nesta pesquisa é investigar o processo. Neste caso é importante lembrar que a pesquisadora 

deste trabalho é bolsista do Subprojeto no qual se desenvolveu a pesquisa. 

Diante do exposto, é importante deixar claro os caminhos trilhados para o processo de 

desenvolvimento desta pesquisa. Constitui-se de três fases: 1) Pesquisa bibliográfica, 2) 

Pesquisa Autobiográfica, 3) Análise dos diários reflexivos. 

 

3.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta etapa foi feito uma seleção de artigos, monografias, dissertações e teses de 

doutorado que abordam a temática da minha pesquisa, para evitar repetir trabalhos já 

realizados e, além disso, identificar as contribuições dos autores que já desenvolveram 

estudos nessa linha de pesquisa, bem como definir os teóricos que dialogam com a mesma 

para o embasamento do meu trabalho. 

No aporte teórico deste projeto de pesquisa algumas dessas referências são abordadas 

a fim de discutir o conceito de competência, os modelos de competência docente do professor 

de LE, e a reflexão do professor, autores como: Almeida Filho (1993-2014); Freire (1996); 

Basso (2001); Ortiz Alvarez (2015); Souza e Souza (2013); Schon (1992), Liberali (1999). 
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3.3 PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA 

 

As pesquisas autobiográficas expandem-se no Brasil a partir de 1990.  Segundo 

Passeggi (2011) os estudos autobiográficos no contexto de formação docente caracterizam-se 

pelas escritas de si, priorizam a reflexão a partir das experiências vividas e demonstram como 

os professores experienciam os processos de formação ao longo de sua existência. 

A pesquisa autobiográfica utiliza-se de diversas fontes: diários, relatos, cartas, 

memoriais, biografias entre outros e torna-se objeto de investigação dos mais oportunos, no 

âmbito da educação. Abrahão afirma que “nesta tradição de pesquisa, o pesquisador não 

pretende estabelecer generalizações estatísticas, mas, sim, compreender o fenômeno em 

estudo”. 

De acordo com Nóvoa (2010, apud LOPES, 2012): 

 

os desenhos autobiográficos integram o atual movimento de repensar as 

questões da formação, partindo do entendimento de que ninguém forma 

ninguém e que a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre 

os percursos da vida (p. 167). 

 

Lopes (2012) destaca ainda que um dos principais desafios para os pesquisadores que 

optam pela metodologia autobiográfica é “observar e valorizar nas argumentações, 

intencionalidades e crenças produzidas e tencionadas na subjetividade do pesquisador”. 

Oliveira (2014) define a pesquisa autobiográfica da seguinte forma: 

 
Produzir pesquisa autobiográfica significa utilizar-se do exercício da 

memória. A memória é um elemento imprescindível para o trabalho 

autobiográfico, tanto nas perspectivas de história de vida, biografias, 

autobiografias, diários, memoriais, etc. A pesquisa autobiográfica, embora 

utilize narrativas, histórias orais, vídeos, fotos, imagens, filmes, documentos, 

etc., não pode abrir mão da memória. Utilizar-se da memória é fazer uso 

deste exercício de voltar atrás, buscar aquilo que nos afeta, que deixou 

marcas, adentrar, arriscar a lembrar fatos e passagens que nem sempre 

trazem satisfações. Rememorar é organizar o pensamento em forma de relato 

escrito, oral, visual. Buscar uma organicidade do pensamento par a melhor 

exteriorizá-lo. 

 

Portanto, a presente pesquisa caracteriza-se como autobiográfica, pois debruço-me 

sobre os meus diários de aula para compreender e entender como eu professora em formação 

estou refletindo sobre minha prática quais os níveis de reflexão tenho atingido e qual a 

importância disso no contexto em que estou inserida. 
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3.4 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O contexto desta pesquisa situa-se em um Projeto de Iniciação a Docência da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), especificamente no Subprojeto de 

Espanhol, o mesmo foi aprovado pelo Edital Capes 61/2013 e é vinculado à Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) da UEFS. Como a disciplina de Língua espanhola ainda não foi 

inserida na grade curricular das escolas públicas de Feira de Santana, especificamente nas 

escolas onde o subprojeto é parceira, oferece-se um curso semestralmente de língua espanhola 

para os alunos do ensino fundamental II e médio que tenham interesse em aprender uma 

segunda língua. 

Este curso é ministrado pelos estudantes do curso de Licenciatura em Letras com 

Língua Espanhola da UEFS, bolsistas ID do Subprojeto em questão e supervisionado por um 

professor supervisor da escola parceira e pela Coordenação do Subprojeto PIBID-

ESPANHOL-UEFS. As aulas acontecem duas vezes por semana com duração de 1h e 30 min 

cada aula ou aos sábados com duração de 3 hs. 

O trabalho do Subprojeto PIBID-ESPANHOL-UEFS, é norteado pelos princípios de 

Johnson et al (1999) e Lucero (2003), princípios estes que visam a aprendizagem cooperativa 

e colaborativa, o ensino aprendizagem de línguas por competências, a redefinição do papel do 

professor e do aluno e mudanças de paradigmas no ensino aprendizagem dentre outros. Além 

disso, o subprojeto focaliza em seis eixos temáticos a saber: publicações, políticas públicas, 

oficinas temáticas, TIC’s e ensino de línguas, formação de usuários de línguas e formação de 

professores. 

Em relação aos participantes da pesquisa aceito o desafio de analisar a minha própria 

prática, através do diário reflexivo escrito por mim no decorrer das aulas do PIBID Subprojeto 

de Espanhol em uma das escolas na qual atuei em 2016. 

 

3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para gerar os dados da pesquisa e compreender reflexivamente minha formação, 

utilizo os diários reflexivos, entendo-os como autonarrativas, pois são as minhas experiências, 

histórias vivenciadas no Subprojeto como instrumento teórico-metodológico. 

Para Souza (2004 apud LOPES, 2012) as narrativas autobiográficas tornam viável 

desvendar princípios pedagógicos, o agir e o pensar do professor, possibilitando repensar o 
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seu trabalho. Silva, Diehl e Molina Neto (2010 apud LOPES, 2012) “concebem as narrativas 

escritas como uma estratégia formativa, uma vez que ao falar de si o docente reflete sobre a 

experiência vivida qualificando a ação pedagógica e desenvolvendo novos conhecimentos”. 

Afirmam que: 

 

[...] ao expressarem com suas próprias palavras suas experiências e 

vivências, os docentes contribuem para que possamos compreender a visão 

de mundo, de educação, de ensino de aprendizagem, e, principalmente 

entendermos as teorias implícitas em sua formação pedagógica (SILVA; 

DIEHL e MOLINA NETO, 2010, apud LOPES, 2012, p. 102) 

 

Dentre as diversas fontes que se utiliza a pesquisa autobiográfica escolhi o diário 

como forma de registrar as minhas experiências em sala de aula, pois de acordo com alguns 

autores, os diários reflexivos na prática pedagógica é um instrumento que pode ser 

considerado ideal para o professor refletir sobre a sua prática. Dentro de um contexto de 

prática reflexiva Liberali (1999) destaca algumas vantagens ao se trabalhar com diários na 

formação contínua de educadores. A autora revela que o diário: 

 
[...] leva o educador a uma auto avaliação e percepção de suas mudanças e 

crescimento; auxilia a maior compreensão do material estudado; prepara os 

educadores para a discussão sobre um assunto, levando-os a assumirem 

posições; fornece uma visão ampla do desenvolvimento do educador após 

algum tempo de utilização constante; leva os educadores a níveis superiores de 

pensamento; auxilia os educadores a tomarem decisões informadas, pois 

podem questionar melhor aquilo que escrevem sobre suas prática [...] 

(STOVER, 1986. In: LIBERALI, 1999:40). 

 

Em consonância com as ideias de Fernanda Liberali (1999), outros autores como 

Mazillo (2004), Reichmann (2001), Sabota (2010), Tápias-Oliveira (2005), Zabalza (2007) 

destacam a importância do diário e entendo-o como: 

 

[...] um espaço em que os professores em formação inicial ou continuada, 

podem escrever sobre sua prática e formação, ações e trabalho [...] 

estabelecendo relações entre os acontecimentos de sua sala de aula e 

experiências pessoais e acadêmicas, refletindo sobre sua profissão, articulando 

“quem são, o que fazem, e por que eles fazem o que fazem como professores” 

(REICHMANN, 2013, p.126). 

 

Portanto, o corpus deste trabalho será o diário reflexivo escrito pela professora-

pesquisadora bolsista id do Subprojeto PIBID-Espanhol, aluna do curso de Licenciatura em 

Letras – Espanhol da UEFS. O diário foi escrito durante suas aulas no curso de espanhol em 
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uma das escolas parceiras do Subprojeto em que a mesma atuou e segue a pauta estipulada 

pela coordenação do Subprojeto. Foi orientada que após o término de cada aula na escola 

onde a bolsista desenvolve suas atividades, a mesma registre em seu diário as impressões 

sobre a aula de forma livre. 

Foram analisadas 21 aulas registradas no diário reflexivo da pesquisadora-bolsista id 

do Subprojeto no período entre 4 de maio a 26 de outubro de 2016. A pesquisadora não 

registrou todas as aulas, os diários variam entre 1 e 2 por cada plano trabalhado. Foram 

trabalhados 12 planos de aula sendo que cada plano é concluído entre a terceira e a quarta 

aula. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE 

 

A análise dos dados constituiu-se no primeiro momento da leitura dos diários. Em um 

segundo momento procurei identificar quais as ações aparecem nos diários e a que tipos de 

reflexão centraliza-se os diários escritos por mim com base nos critérios estabelecidos por 

Smyth (1992 apud Liberali, 1999) mencionados no referencial teórico desse trabalho. 

Nesse sentido, opto por apresentar a presente análise a partir das perguntas de pesquisa 

estabelecendo sua relação com a Competência Reflexiva: estabelecendo algumas categorias 

que facilite o debate que anseio sobre competência reflexiva na formação docente: (1) Quais 

as ações do PIBID e como elas auxiliam no desenvolvimento da competência reflexiva? (2) 

Qual a importância dos diários como espaço para reflexão? (3) E qual a importância do 

desenvolvimento da competência reflexiva na formação docente? 

As categorias mencionadas anteriormente visam responder as macroquestões de 

perguntas que norteiam este trabalho: 

1) Como o processo de escrita do diário reflexivo contribui para construção da reflexão 

docente? 

2) De que forma a proposta do Subprojeto do PIBID Espanhol pode colaborar para 

construção da competência reflexiva do bolsista? 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: ESCREVENDO SOBRE MIM E 

REFLETINDO SOBRE OS MUNDOS 

 

Nesta sessão discuto os dados gerados a partir de três categorias no intuito de 

ampliar o debate que anseio sobre competência reflexiva na formação docente, na presente 

seção escrevo também sobre mim e os meus mundos (pessoal, profissional e formativo). 

 

4.1 SOBRE O SUBPROJETO DO PIBID ESPANHOL E REFLEXÃO 

 

A partir da análise dos documentos gerados por mim como relatórios, relatórios finais, 

registros e do ponto de vista da revisão de literatura demarco algumas ações do projeto que 

implicam no desenvolvimento da Competência Reflexiva: (1) vivência escolar, (2) mudanças 

de paradigmas no ensino-aprendizagem de línguas, (3) desenvolvimento da competência 

docente do futuro professor de língua espanhola, (4) socialização de informações sobre o 

desenvolvimento dos cursos na escola e as (5) reuniões regulares. 

A ação 01 vivência escolar auxilia no processo de reflexão, ao conhecermos o espaço 

escolar, o projeto politico pedagógico da escola, onde a escola está localizada, o perfil dos 

alunos o grupo redimensiona a prática conforme o contexto em que trabalha. Essa é um dos 

pontos relacionados com a descrição como uma das fases para a reflexão crítica. Portanto, “a 

escola é entendida como um espaço formativo, privilegiado onde a experiência possibilita 

pensar o presente e o futuro, recuperar o sentido que muitas vezes, o trabalho cotidiano traz 

consigo” conforme salienta Cunha (2009). 

Nas reuniões semanais são realizadas leituras e discussões de textos teóricos que 

dialogam com a prática, discutem-se os problemas que surgem nas escolas, compartilham-se 

experiências e vivências do grupo em cada escola. A partir desses relatos coletivos tomamos 

novos rumos, redimensionamos a nossa prática conforme a necessidade dos aprendizes e do 

contexto em que atuamos. Portanto defendo que as reuniões comportam-se como sessões 

reflexivas e dessa forma é possível estabelecer um posicionamento de reflexão crítica já que 

há espaço para confrontar, ou seja, fazer encaminhamentos, estabelecer novos rumos 

coletivamente para prática. 

Outra ação do subprojeto que observo implicação com o desenvolvimento da 

Competência Reflexiva é a ação 06, desenvolvimento da competência docente do futuro 

professor língua espanhola, que tem contribuído para o desenvolvimento da minha 
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competência reflexiva e dos demais bolsistas visa promover estudos teóricos que me 

possibilitam “olhar” e dialogar com a prática. Esse processo pode ser evidenciado no processo 

de escrita dos diários no final das aulas, no momento em que escrevo reflito sobre o que faço 

e como o faço ao relatar como foi a minha aula, as minhas dificuldades, os problemas eu 

repenso conforme afirma Freire (1996) a prática de hoje, a de ontem para fazer melhor a de 

amanhã. 

Uma outra ação que destaco é a mudança de paradigmas no ensino-aprendizagem de 

línguas nas escolas que incentiva desconstruir práticas pedagógicas conteudistas, e de base 

gramatical promovendo práticas desenvolvimento de competências. Esse processo a partir das 

aulas permite que o ciclo proposto por Schon (1992) seja concretizado, pois há um 

conhecimento na ação já que durante as aulas os bolsistas demonstram o casamento entre as 

ações formativas do projeto. Posteriormente, há uma reflexão na ação, durante as reuniões 

com supervisores e com a coordenação a fim de ajustar as necessidades apontadas como, por 

exemplo, na elaboração do material didático. Em seguida uma reflexão sobre a ação já que se 

incentiva a reflexão pós-aula, na escrita do diário, por exemplo. E por fim, uma reflexão sobre 

a reflexão esse é o momento em que durante o projeto pretende-se mudar paradigmas, 

desenvolver competências, especialmente a reflexiva. 

 

4.2 SOBRE A COMPETÊNCIA REFLEXIVA 

 

Diante das discussões já tecidas no decorrer desse estudo e com base nos estudos dos 

autores mencionados percebi que das quatro ações-descrever-informar-confrontar-reconstruir 

- que desencadeiam o processo reflexivo apontadas por Liberali (1999, 2012) duas aparecem 

com mais frequência nos meus diários e em relação às categorias de reflexão é perceptível da 

leitura do corpus que eu desenvolvi dois tipos de reflexão: a técnica e a prática. Vejamos 

alguns excertos que justificam essa afirmação: 

 

Excerto: Hoje foi meu primeiro dia de aula na escola. Estava ansiosa para conhecer a 

turma. Inscreveram-se 16 alunos no curso, a faixa etária é de 10 a 13 anos. São 

estudantes do ensino fundamental II. [...] A aula de hoje não foi como esperava, 

preciso ler o material, o plano com mais antecedência, buscar estratégias para 

despertar o interesse dos alunos e incentivar a interagir e participar mais da aula.  

(04/05/2016) 
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Excerto: Finalizamos o plano 05 e iniciamos o plano 06. A classe 06 continua falando 

da família, dos graus de parentesco, da importância da família. (18/07/2016) 

Excerto: No finalzinho da aula tentei gravar um vídeo como o do início da atividade. 

[...] Não deu certo sempre que um começava a falar alguns riam e acabava 

desconcentrando o colega. (18/05/2016) 

Excerto: Hoje compareceram apenas 5 alunos dos 12 que estão frequentando. Iniciei o 

plano 03 que tem como tema: La escuela. (01/06/2016) 

 

Como podemos perceber os excertos acima descrevem como foi à aula, qual foi o 

tema trabalhado, quantos alunos compareceram e como os alunos comportaram-se diante das 

atividades, ou seja, eu descrevo o que fiz e julgo como fiz. É uma ação descritiva porque 

como esclarece Liberali (1999, 2012) nessa ação as pessoas fazem descrições de suas 

impressões da aula, dos alunos, do conteúdo trabalhado não permitindo muitas vezes aos 

demais ou a si próprio visualizar suas aulas de forma detalhada, por exemplo, o que os alunos 

disseram, qual é o período/ horário da aula, que tipo de trabalho foi desenvolvido grupo, 

individual, dupla, como foi apresentado o tema da aula, qual é o perfil da turma, como é o 

meu relacionamento com a turma dentre outras questões que caracterizam essa ação. 

Esses questionamentos são importantes ser mencionados nos diários, pois a realização 

dessas ações pode influenciar em maiores oportunidades e possibilidades no desenvolvimento 

da reflexão crítica. 

Vejamos outro excerto que caracteriza a ação descritiva: 

 

Excerto: Embora já estejamos próximo de finalizar o curso percebo que alguns alunos 

estão tendo dificuldades na leitura, na pronuncia [...] Escolhi um texto e chamei um de 

cada vez para fazer a leitura de no mínimo dois parágrafos anotei as dificuldades de 

cada um, em seguida chamei atenção no quadro dos erros mais recorrentes a 

pronuncia do r no inicio das palavras do v entre outros. (26/09/2017) 

 

Neste fragmento do diário eu trato como trabalhei a questão do erro ao perceber que 

embora já estivéssemos no finalzinho do curso alguns alunos estava tendo dificuldades com a 

pronúncia de algumas letras eu chamei-os individualmente e solicitei que lesse um ou dois 

parágrafos do texto anotei as dificuldades de cada um e em seguida chamei a atenção de todos 
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no quadro dando alguns exemplos de palavras que tem o r no início, no meio e no final da 

palavra e palavras que tem o v para que eles percebessem a pronuncia correta. 

Sobre a ação reconstruir identifiquei alguns excertos no diário, vejamos: 

 

Excerto: Sinto a falta dos jogos e brincadeiras no material que utilizamos no curso. 

(14/09/2016) 

Excerto: Na verdade o material que utilizamos foi pensado para alunos do ensino 

médio [...] tem muitas questões que devem ser repensadas, voltadas para esse público. 

[...] Faltou atividades mais dinâmicas nesse plano [...] Tenho adaptado algumas 

questões, mas não tenho condições de refazer o material sozinha. (06/07/2016) 

Excerto: A atividade 12 é composta por apenas 4 páginas precisamos acrescentar e 

explorar mais o tema. Podemos acrescentar textos ou vídeos que tratam dos tipos de 

comida nos diferentes países, curiosidades, etc. (10/10/2016) 

Faltou um vídeo na atividade abordando a variação linguística da língua nos 

diferentes países hispânicos. (04/05/2016) 

 

Os excertos acima revelam alguns problemas em relação ao material utilizado nas 

aulas como a falta de adequação ao nível dos alunos, enunciados confusos, aponto algumas 

sugestões tais como a inserção dos jogos e das brincadeiras no material a necessidade de 

repensar algumas questões, de suprimir e substituir alguns vídeos por outros de explorar 

melhor o tema da atividade. A presença do reconstruir, é nitidamente visível nesses excertos, 

justifico tal preposição com o que diz Liberali (2012) a esse respeito “reconstruir para a autora 

é entender que as práticas acadêmicas não são imutáveis e que o poder de contestação precisa 

ser exercido” é apontar novas possibilidades de fazer a partir das necessidades do grupo com 

o qual estamos trabalhando. 

Embora eu apresente na maioria dos diários o tema trabalhado, eu não informo os 

objetivos, o papel social da aula que faz referência as ações do Confrontar e Informar. 

Magalhaes (2002 apud RAMOS, 2003) com base em Smyth (1992 apud Liberali, 1999) 

ressalta que a ação de confrontar é essencial para o desenvolvimento da reflexão crítica.  Qual 

foi minha postura na aula?  Qual foi o papel dos alunos durante as atividades? Como o 

conhecimento foi trabalhado? Foi transmitido, construído, co-construído? Percebo que o foco 

principal da reflexão nos diários é o meu fazer pedagógico eu não confronto a minha prática 

com as teorias. A esse respeito, Ghedin (2012) afirma que a “consciência-práxis é aquela que 
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é orientada por uma dada teoria e tem consciência de tal orientação. Teoria e prática são 

processos indissociáveis”. De acordo com o pesquisador “separar a prática da teoria é arriscar 

demasiadamente a perda da própria possibilidade de reflexão e compreensão”. 

Diante do exposto, revelou-se nos meus diários a ausência da reflexão crítica, pois 

segundo Liberali (2012, p. 32-33) não basta criticar a realidade é necessário transformá-la 

“refletir criticamente envolveria não só o pensar sobre a prática, mas o desenvolvimento de 

alternativas de atividade docente em uma perspectiva que veria o papel da escola como local 

não neutro”. 

Em síntese, os excertos dos diários levam crer que dos três tipos de reflexão apontados 

por Liberali – técnica, prática e reflexiva, eu apresento indícios mais presentes das duas 

primeiras. Justifico essa afirmação com as definições apresentadas pela autora a mesma define 

a reflexão técnica como aquela que centraliza-se apenas com a apresentação ou 

exemplificação de conceitos e na apropriação desses conceitos para uso prático, a reflexão 

prática por sua vez parte da tentativa de pensar sobre o que se faz ao mesmo tempo que se 

atua é o que observo nos meus diários. 

 

4.3 SOBRE O DIÁRIO REFLEXIVO 

 

Liberali (1999) aponta algumas vantagens ao trabalharmos com o diário na formação 

docente ou continuada: 

• recupera a prática para a iniciação de uma reflexão sobre e na prática (BARTLLET, 

1990 apud LIBERALI, 1999); através de suas releituras, mostra padrões constantes, que 

apontam para características imperceptíveis num primeiro olhar (BAILEY, 1990 apud 

LIBERALI, 1999); 

• ·define uma filosofia pessoal de ensino, e reflete problemas sobre as construções 

feitas sobre o que é uma sala de aula e qual o papel do professor dentro dela (DEEN, 1987 

apud LIBERALI, 1999); 

• torna os educadores metacognitivos sobre suas ações ao se definirem sobre o que 

sabem, o que sentem, o que fazem e por que o fazem (ZEICHNER, 1981 apud LIBERALI, 

1999); 

• é um instrumento para veicular o pensamento do professor que permite auto 

explorar a ação profissional, autoproporcionar feedback e estímulos de melhoria, e estudar o 
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pensamento e os dilemas do professor a partir de sua perspectiva (ZABALZA, 1994 apud 

LIBERALI, 1999); 

• leva o educador a uma autoavaliação e percepção de suas mudanças e crescimento; 

auxilia a maior compreensão do material estudado; prepara os educadores para a discussão 

sobre um assunto, levando-os a assumirem posições; fornece uma visão ampla do 

desenvolvimento do educador após algum tempo de utilização constante; leva os educadores a 

níveis superiores de pensamento; auxilia os educadores a tomarem decisões informadas, pois 

podem questionar melhor aquilo que escrevem sobre suas práticas; ajuda a tornar a instrução 

mais pessoal e individualizada, levando o instrutor a conhecer cada participante 

separadamente (STOVER, 1986 apud LIBERALI, 1999). 

De modo geral, os diários são um espaço onde o professor dá voz as suas inquietações, 

frustrações e dificuldades. Esse instrumento permite ao educador repensar a sua prática, rever 

as suas ações conforme as necessidades dos alunos. Segundo Zabalza (2009 apud LOPES, 

2012) “olhando para trás analisando os pontos fortes e fracos, é possível reajustar o trabalho e 

progredir”. 

Para Souza (apud ALVES, 2004) “os professores que elaboram diários tornam-se 

notoriamente mais reflexivos e autocríticos que aqueles que não o fazem”. No momento em 

que escrevemos, lembramos sobre nossas experiências e automaticamente refletimos sobre o 

percurso. Ainda segundo Zabalza (2009 apud LOPES, 2012) escrever sobre o que estamos 

fazendo na aula é um processo excelente para conscientizar-se do nosso trabalho. 

Do meu ponto de vista, o diário permitiu que eu pudesse – em um primeiro momento – 

dialogar comigo mesmo, falar das minhas inquietações, dificuldades e frustações em um 

segundo momento possibilitou auto-observar-me, autoavaliar-me e em um terceiro momento - 

despertou em mim a vontade de fazer cada vez melhor as experiências seguintes de 

questionar-se de não acomodar-se de conscientizar-se da importância do meu papel na 

sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, retomo as perguntas de pesquisa que nortearam este estudo e apresento 

alguns impactos previstos com o desenvolvimento da pesquisa que se dividem em três 

aspectos: científico, educacional e metodológico. 

 

5.1 RETOMADA DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 

A presente pesquisa procurou responder duas questões de pesquisa que neste momento 

retomo para melhor sistematizar nossas reflexões: 

1- Como o processo de escrita do diário reflexivo contribui para construção da 

reflexão docente? 

2- De que forma a proposta do Subprojeto do PIBID Espanhol pode colaborar para 

construção da competência reflexiva do bolsista? 

A análise dos dados feita através da releitura dos diários constatou o desenvolvimento 

de alguns tipos de reflexão ao longo do meu processo de formação e evidenciou a importância 

dos diários como excelente ferramenta para refletir sobre as minhas ações e 

consequentemente desenvolver a reflexão-crítica. 

Consciente de que há muito que se estudar sobre esse tema, apresento alguns impactos 

com o desenvolvimento dessa pesquisa, impactos que dividem-se em três aspectos: científico, 

educacional e metodológico. 

 

5.2 IMPACTO CIENTÍFICO 

 

A pesquisa proposta passa a fazer parte dos trabalhos de conclusão de curso que 

versam sobre a temática do Subprojeto do PIBID Espanhol contribuindo para a construção da 

memoria do projeto. Além disso, subsidia o plano de trabalho sobre Competência Docentes 

no PIBID Espanhol ao enfatizar a Competência Reflexiva fazendo um convite a novos 

estudos que possam pesquisar cada uma das Competências Docentes e sua relação com as 

ações do PIBID. Ainda fortalece as pesquisas em Linguística Aplicada no eixo Competências 

docentes. Nesse quesito fortalece o projeto como uma ação estratégica para potencializar a 

formação docente do professor de língua estrangeira contribuindo para uma educação 

linguística de qualidade e de valorização das línguas estrangeiras. 
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Além disso, é imprescindível dar destaque a pesquisa autonarrativa. A pesquisa 

autoreferenciada é um desafio. Por um lado porque falar de si não é fácil, refletir sobre a 

própria prática é uma tarefa difícil, que deixa no processo de escrita a marca da subjetividade. 

E se faz importante pensar em propor pesquisas que questionem o seu lugar, seu ponto de 

vista e essa escrita pessoal é científica, pois se faz necessário que se escute as vozes 

silenciadas como o do professor ainda em formação. 

 

5.3 IMPACTO EDUCACIONAL E METODOLÓGICO 
 

Ao construir os diários reflexivos os bolsistas desenvolvem um espaço para refletir 

sobre sua prática contribuindo para com um ponto importante é a conscientização a respeito 

do seu próprio processo formativo inicial. Os benefícios dessa pesquisa poderão ser 

percebidos durante todo o processo e evidenciados no próprio contexto da escola pública, 

espaço de atuação do bolsista, e na universidade. Espera-se estimular junto à coordenação do 

Subprojeto do PIBID Espanhol e demais coordenações de línguas estrangeiras a implantação 

do diário reflexivo como um instrumento de acompanhamento das ações do projeto e de 

desenvolvimento de competências. Considero ser significativa a discussão mais detalhada do 

que vem a ser o diário reflexivo antes da sua solicitação, pois quanto mais ciente ficava da sua 

importância melhor conseguia dialogar com o diário e a adoção de um roteiro de escrita 

orientativo que poderia ser baseado em Liberali. 
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ANEXO 

 

Quadro 1. As marcas linguístico-discursivas da reflexão crítica (LIBERALI, 1999). 

 

Formas da ação 

 

 

Objetivos 

 

Mundos 

Discursivos 

 

Sequências 

Fases 

 

 

Descrever 

 

 

Revelação da ação em forma 

de texto para os participantes 

 

Envolvimento do 

interlocutor no 

mundo narrado 

ou exposto 

 

Descrição de ações 

(contextualização e 

ações) 

 

 

 

 

Informar 

 

 

 

Busca pelos princípios que 

embasam (conscientemente 

ou não) as ações 

 

 

 

 

Mundo exposto 

 

Exposição: 

problematização e 

explicação de ações 

ou exemplos do 

escrever. 

Descrição: 

apresentação do 

tema-título, 

apresentação das 

características, 

comparação com 

outros elementos 

das situações. 

 

 

Confrontar 

 

 

Interrogação das ações, 

princípios, teorias, situando-

os num contexto cultural, 

social e político. 

 

Envolvimento do 

interlocutor e o 

mundo exposto 

 

Argumentação: 

definição da tese e 

do ponto de vista. 

 

 

Reconstruir 

 

 

Reorganização das próprias 

ações como resultado de 

descrever, informar, 

confrontar. 

 

Envolvimento do 

interlocutor e o 

mundo narrado e 

exposto 

 

Descrição das 

ações: (Exemplos, 

contextualização e 

ação) 

 


