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Introdução  

Esta comunicação procede de uma recente investigação realizada no âmbito de uma 

dissertação de Mestrado, cujo principal objectivo consistia na compreensão da importância 

das práticas reflexivas numa escola do 1º ciclo e o impacto das mesmas no desenvolvimento 

profissional dos docentes que nela exerciam funções. 

Deste modo, pensamos que fará todo o sentido participar neste encontro de Matemática, 

divulgando e partilhando as minhas experiências profissionais e/ou investigativas, com o 

intuito de proporcionar momentos de reflexão profissionais. 

Presentemente, no seio das nossas escolas, a expressão “avaliação do desempenho 

docente” é bastante discutida devido à recente legislação emanada pelo Ministério da 

Educação que preconiza a melhoria dos resultados escolares dos alunos e a qualidade das 

aprendizagens e proporcionar orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional, 

conduzindo, desta forma, o professor a reflexões mais profundas sobre as suas práticas de 

ensino na sala de aula. 

É neste contexto que as práticas reflexivas no ensino/escola, numa cultura colaborativa, 

poderão assumir um lugar de destaque no desenvolvimento profissional dos docentes e, 

consequentemente, no aperfeiçoamento do seu desempenho na sala de aula/escola. 

 

Metodologia: breves considerações 

Como investigadores na área da Educação revelámos preferência por um estudo de caso, 

por se tratar de uma investigação qualitativa e por considerarmos que as suas características se 

adequam às nossas pretensões e convicções: um estudo que incidisse na “compreensão mais 

completa” dos significados produzidos pelos actores num determinado contexto, assim como 

na constante descoberta de informações, mesmo quando não se pretenda generalizar 

resultados. 

O problema que motivou e cimentou este estudo prende-se fundamentalmente com as 

experiências profissionais e pessoais vividas pelo investigador – na escola, como professor e 
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coordenador de actividades; em cursos de formação, como formando – com as leituras 

especializadas e com os resultados de estudos de investigação. A par desta motivação pessoal, 

existiu um outro aspecto a considerar em qualquer investigação que é a actualidade do seu 

tema. Neste aspecto, a legislação em vigor é uma referência forte, assumindo, claramente, a 

actualidade e pertinência deste estudo.  

De seguida, destacamos aqueles que desempenharam um papel primordial – os oito 

professores que formavam o corpo docente da escola do 1º ciclo – aqueles que acederam com 

maior facilidade à informação, por terem conhecimento real das experiências, relatadas em 

narrativas escritas e orais, e pela boa vontade que demonstraram em comunicar esses 

conhecimentos num espírito de colaboração constante. 

As narrativas biográficas escritas e orais assumiram, neste estudo, o estatuto de técnica 

privilegiada, como a fonte de informação principal, assim como a análise documental.  

Após a recolha dos dados, iniciaram-se os procedimentos para a sua análise. Nesta 

actividade procuramos o sentido (representações) atribuído pelos participantes no seu próprio 

contexto, privilegiando um processo indutivo de análise de dados no qual as abstracções são 

construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando. 

Na última fase, realizámos o tratamento através da análise estrutural que surge no intuito 

de completar e contrastar com o processo indutivo de codificação e de comparação produzido 

numa análise qualitativa.  

 

Conceito de reflexão 

O conceito de reflexão é, desde a década de oitenta, um dos que mais atenção tem 

recebido nos discursos e na investigação sobre o ensino. Prática reflexiva, acção reflexiva, 

formação reflexiva, ensino reflexivo tornaram-se expressões incontornáveis para quem 

pretenda mostrar um vocabulário pedagógico actualizado; não seria de bom-tom profissional 

omiti-lo.  

Nesta diversidade de significados, Bengtsson (1995: 25) acrescenta que, no âmago 

destas expressões, também é possível identificar as intenções da ‘reflexão’, isto é, saber ao 

que conduz, reconhecendo-lhe uma “certa função de iluminação”, com o desígnio de 

converter o professor num profissional autónomo. 

Nesta perspectiva, o autor considera que esta panóplia de percepções do termo 

‘reflexão’ merece ser clarificada, sugerindo a análise de duas propriedades que o caracterizam 

– a auto-reflexão e a meditação – assumindo, deste modo, a presença de consequências 

específicas no exercício da profissão do ensino e na preparação dos professores.  
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Com o (re)conhecimento destas propriedades marcantes para a clarificação do termo 

‘reflexão’, torna-se, sem dúvida, mais explícita a sua função no ensino e facilmente nos 

permitirão assimilar que a reflexão pressupõe uma formação de professores diferente daquela 

que promove o professor como um mero técnico que cumpre as indicações que os outros 

ditam. Portanto, seguindo nesta direcção, a reflexão promove uma formação de professores 

que assenta numa perspectiva prática, em que o professor é reconhecido como um profissional 

que desempenha “um papel activo na formulação tanto dos propósitos e objectivos do seu 

trabalho, como dos meios para o atingir” e com capacidades para produzir as suas próprias 

teorias, contribuindo “para uma base codificada de conhecimentos do ensino” (Zeichner, 

1993:16), ao longo da sua carreira profissional. 

Neste domínio, o filósofo Dewey (1989) define a acção reflexiva como aquela que 

envolve consideração de qualquer crença ou prática de modo activo, persistente e cuidadoso, à 

luz das razões que a apoiam e as consequências a que a mesma conduz, acreditando que a 

reflexão “não consiste numa série de passos ou procedimentos a serem usados pelos 

professores”, antes deve ser entendida como “um modo holístico de conhecer e responder aos 

problemas, uma maneira de estar como professor” (Ibidem). 

Assim sendo, o acto de reflectir acontece quando pensamos nos problemas e, enquanto 

os resolvemos, as atitudes promissoras de reflexão – entusiasmo, responsabilidade, paixão e 

confiança – actuam, desempenhando um papel crucial, particularmente no que concerne ao 

modo como o fazemos. 

Lalanda e Abrantes (1996: 50) acrescentam a pertinência da “natureza temporal” da 

actividade reflexiva, reconhecendo a “ingerência do passado e do futuro no procedimento 

reflexivo”, envolvendo “uma noção de futuro, uma previsão provável” com vista à resolução 

do problema.  

No entanto, para além destas dimensões temporais, existem outros factores contextuais, 

como, por exemplo, a pressão do tempo que pode provocar alterações na qualidade e na 

quantidade dos paradigmas de reflexão. Deste modo, é essencial ter em consideração aspectos 

como a disponibilidade, a disposição e a necessidade para reflectir como elementos 

imprescindíveis à qualidade da prática reflexiva.  

 

Níveis de reflexão na promoção do ensino reflexivo 

As investigações empíricas desenvolvidas pelos noruegueses Handal e Lauvas (1987) nas 

escolas secundárias do seu país, incidindo na observação do modo como os professores 

reflectem, foram importantes para o entendimento da prática reflexiva dos professores, 
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principalmente, na tomada de conhecimento dos níveis em que podia ocorrer o movimento 

deste processo. Ambos apresentam um modelo que promove a ‘prática reflexiva’ em níveis 

hierárquicos; desde que entra na sala de aula e explica, coloca questões, atribui tarefas, motiva 

e avalia, sempre em constante interacção com os alunos, até ao nível que implica uma maior 

exigência reflexiva, ou seja, implica reflectir a um nível mais profundo, obrigando o professor 

a outro modo de reflectir: questionando-se (e a outros) do modo como ensina se está correcto, 

se é ético ou se foi habilidosamente justificado. Este nível promove a partilha de experiências 

entre colegas, como modo de desenvolvimento profissional. 

Nesta perspectiva temporal, Schön (1997, 2000) também sugere três dimensões (níveis) 

de reflexão como caminhos possíveis a trilhar para o professor atingir a sua emancipação, ou 

seja, como alguém que decide e encontra prazer na aprendizagem e na investigação. Porém, o 

agir profissional, para Schön, assenta num “profissionalismo eficiente, um saber fazer que 

quase se aproxima de uma sensibilidade de artista” (Alarcão, 1996: 16), o que ele designa por 

“talento artístico”, definindo-o como “um exercício de inteligência, uma forma de saber” que 

é “rigoroso em seus próprios termos, e podemos aprender muito sobre ele (…) através do 

estudo cuidadoso das performances mais competentes” (Schön, 2000: 22). Esta competência 

artística, por um lado, convenciona um conhecimento tácito, “um conhecer-na-acção” (Idem: 

31) que, nem sempre, os bons profissionais são capazes de descrever “mas que está presente 

na sua actuação mesmo que não tenha sido pensado previamente, é um conhecimento que é 

inerente e simultâneo às suas acções e completa o conhecimento que lhes vem da ciência e 

das técnicas que também dominam” (Alarcão, 1996: 16). Por outro lado, esta competência “é 

criativa” porque incentiva ao desenvolvimento de novas formas de utilizar competências que 

já se possuem, proporcionando a aquisição de novos saberes” (Ibidem). 

Contudo, o conhecimento na acção não é suficiente. Na vida quotidiana, quando 

pensamos ao mesmo tempo que actuamos (perspectiva defendida por Schön), estamos a 

atravessar uma componente do pensamento prático designada por ele de “reflexão-na-acção”. 

Este primeiro nível de reflexão será seguido de outros dois: a “reflexão-sobre-a-acção” e a 

“reflexão sobre a reflexão na acção”. 

Assim, o primeiro nível – a “reflexão-na-acção” – incide num processo de diálogo com 

uma situação problemática que exige uma intervenção concreta e rápida, que se processa 

intuitivamente, remetendo para o processo de tomada de decisão por parte dos professores 

enquanto estão activamente envolvidos no ensino.  

A “reflexão-sobre-a-acção” – o segundo nível – desenvolve-se num momento posterior 

à própria acção, processando-se de maneira mais formalizada, com o apoio da linguagem e, 
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por isso, com outra possibilidade de rigor. Alarcão (1996) considera que exercemos este tipo 

de reflexão quando a acção assume uma forma inesperada ou quando a percepcionamos de 

forma diferente da habitual. Este tipo de reflexão tem a intenção de proporcionar aos 

professores momentos de análise sobre o ensino que desenvolvem, incluindo a observação 

por parte dos colegas.  

Na convicção da mesma autora, o nível “reflexão sobre a reflexão-na-acção” – o 

terceiro nível apresentado por Schön – ultrapassa, em valor epistemológico, os referidos 

anteriormente, pois entende que este leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e 

a construir a sua forma pessoal de conhecer. Esta perspectiva induz o profissional a uma 

prática investigativa, onde as suas pesquisas são enaltecidas como conhecimento válido. 

Na mesma direcção, mas com propósitos mais profundos, os trabalhos de Korthagen e 

Vasalos (2005:47), centram a sua atenção num processo de reflexão designado de “reflexão 

nuclear”, fundamentando-se na recente ênfase da psicologia “em atender às forças das pessoas 

em vez das suas deficiências”. Estes trabalhos revelaram-se muito importantes para o 

aperfeiçoamento da percepção do processo do ensino reflexivo e realçaram os benefícios que 

este processo pode gerar em termos de desenvolvimento profissional. 

Este tipo de reflexão está intimamente relacionado com a “situação ideal” (Idem: 54), 

aquela que o professor anseia atingir na sala de aula. Assim, após a identificação dos factores 

limitadores que podem interferir na assunção desta situação “não tinha tempo para parar e 

pensar que o que aquela criança disse era um contributo fundamental” (Carolina) e 

atendendo às qualidades centrais dos alunos, “ (…) elogio muito mais o trabalho quando uma 

criança consegue (…)” os professores podem atingir a tão desejada situação, conforme 

reconhece a Carolina: “ (…) faz mudar completamente a ideia e a auto-estima de uma 

criança para ela dar um trampolim, para que a criança no momento seguinte acredite que é 

capaz.” (Carolina).  

Estas qualidades centrais, potencialmente presentes no processo de reflexão, são 

consideradas essenciais, porque lideram as posições mais profundas e influenciam as tomadas 

de decisão nos níveis exteriores. Nas narrativas dos autores participantes, estas qualidades 

centrais – empenho, interesse, coragem, criatividade, persistência, sensibilidade – são 

tomadas como ‘ingredientes’ assíduos nas práticas reflexivas desenvolvidas na escola.  

Deste modo, a mobilização das qualidades centrais no ensino reflexivo pode produzir 

efeitos benéficos no ‘eu’, valorizando a identidade de cada um. Estas qualidades, quando 

encorajadas por um supervisor (ou colega) com experiência e que acredite que o professor 
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tem potencial para mudar, podem ser fulcrais para que o professor tome consciência desse 

potencial interior para enfrentar limitações. 

 

Locais, momentos e tempos propícios para a prática reflexiva  

O trabalho implica uma actividade de construção de regras, supostamente conferida na 

existência de espaços de debate, de confrontação de opiniões nas instituições ou organizações, 

como espaços imprescindíveis ao enriquecimento das relações sociais.  

Numa escola (ou agrupamento), estes espaços distribuem-se por espaços formais (as 

reuniões oficiais, as salas de aula) e não formais (os recreios, a sala dos professores, os 

corredores, a cantina e o parque de estacionamento). A eleição, por parte dos professores, para 

travarem conversas (pessoais ou profissionais), recai, principalmente, sobre os espaços de 

convívio (não formais), sendo dotados como os mais susceptíveis de construir confiança, 

cooperação e conhecimento entre os indivíduos, apesar de serem “considerados como não 

produtivos” (Ibidem).  

Contudo, as vozes dos participantes são uníssonas, defendendo que as práticas reflexivas 

não implicavam, necessariamente, a existência de um local formal e de um momento 

certo/ideal, pois, no entender da Patrícia: 

(…) qualquer lugar e/ou momento era propício para se reflectir, debater e partilhar 

experiências sobre a nossa prática como professores. Estas tertúlias surgiam numa sala qualquer da 

escola, na cantina durante a hora de almoço, no recreio ao ar livre, num qualquer café ou em casa 

de uma onde nos encontrássemos depois da escola, ou quantas vezes à porta do carro quando nos 

preparávamos para ir embora, mas alguém colocava uma questão pertinente e a conversa 

continuava. (Patrícia, narrativa escrita). 

 

O tempo em que ocorriam também não era relevante. Quando os professores sentiam 

que havia necessidade de reflectir sobre qualquer questão/assunto que implicasse silêncio e 

mais tempo, essas reuniões ocorriam após o horário lectivo, nos intervalos, na hora do 

almoço. No entanto, as reuniões formais e/ou informais eram entendidas como locais por 

excelência para a partilha e aconselhamento, onde o espírito de grupo era uma constante e 

onde todos se identificavam com o projecto traçado “Éramos uma verdadeira equipa de 

trabalho e ninguém se sentia ‘obrigado’ a reunir e, com isso, criámos um sentimento de ‘a 

nossa escola’, pois todos nos identificávamos com o projecto que avançávamos” (Catarina).  

Neste contexto para reflectir sobre a acção, sobre os esquemas ou sobre os sistemas de 

acção, o campo de possibilidades é, de facto, muito amplo, dominando a vida profissional de 

um professor e (quase) a sua vida pessoal.  
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Atitudes necessárias às práticas reflexivas   

Numa escola reflexiva, a dimensão afectiva não poderá estar ausente, na medida que 

alerta para o facto de afectividade atravessar toda a acção humana, desencadeada através da 

actividade cognitiva e metacognitiva manifestando-se, sobretudo, através da emoção, do 

sentimento e da paixão em que se polarizam as reacções afectivas, agradáveis ou 

desagradáveis do ser humano.  

Deste modo, torna-se particularmente importante reconhecer que as emoções e as 

atitudes desempenham um papel crucial e que o estímulo para um envolvimento na reflexão 

quase sempre se encontra enraizado numa necessidade de entender melhor a situação e que 

estas dominam e influenciam a forma como o professor vive a prática reflexiva, ao longo da 

sua carreira, ajudando a esclarecer, muitas vezes, as suas reacções face à diversidade de 

contextos educativos com que se depara.  

A diversificação de investigações desenvolvidas no campo da Educação foi essencial 

para o reconhecimento e valorização das atitudes no desenvolvimento do ensino reflexivo. Já 

no início do século passado, John Dewey destacou a existência de três atitudes principais que 

integram a acção reflexiva. 

A mente aberta como uma atitude indispensável que certifica a “ausência de 

preconceitos, de parcialidades e de qualquer hábito que limite a mente e a impeça de 

considerar novos problemas e de assumir novas ideias” (Dewey, 1989: 43). Esta situação 

integra “um desejo activo de escutar mais do que um lado, de acolher os factos 

independentemente da sua fonte, de prestar a atenção sem melindres a todas as alternativas, de 

reconhecer o erro mesmo relativamente àquilo em que mais acreditamos” (Ibidem). Portanto, 

usámo-la no sentido “de estar disposto a reflectir sobre nós mesmos e a desafiar as nossas 

suposições, os nossos preconceitos e ideologias, bem como as dos outros” (Pollard, 1997: 15). 

Na segunda atitude do ensino reflexivo – responsabilidade – é privilegiado o 

comprometimento intelectual, já que esta assegura a integridade entre o que é coerente e 

aquilo que se defende, envolvendo uma cuidadosa consideração das consequências a que uma 

acção conduz.  

Por último, a terceira atitude apontada por Dewey (1989) – o entusiasmo – indica a 

forma como o professor acarinha as actividades que abraça e a energia que dispensa para lutar 

contra a rotina, sugerindo que o mesmo seja dedicado, honesto, enérgico e entusiasta.  

Nesta perspectiva, os professores que se envolvem afectivamente com o seu trabalho 

avaliam regularmente as suas próprias suposições e crenças, bem como os resultados das suas 
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acções e abordam todas as situações assumindo uma atitude de quem pode aprender algo de 

novo com este processo. Ou seja, os professores empenham-se continuamente para 

compreenderem a sua própria prática e a forma como a mesma tem impacto nos alunos, para 

além do esforço que gerem no entendimento das mesmas situações em diferentes 

perspectivas. 

Ainda na década de noventa, Korthagen e Wubbels (1995) expõem um conjunto de 

atributos e de características apropriadas pelos professores reflexivos, aferido após uma série 

de estudos desenvolvidos com professores em situação de formação. 

Estes atributos recaem, essencialmente, na capacidade do professor reflexivo “ser capaz 

de estruturar situações e problemas” (Idem: 59) e atribuir-lhe a respectiva importância. Neste 

processo de estruturação de experiências é importante que o professor seja induzido a “utilizar 

certas questões standard “ (Idem: 61) “Será que foram os alunos que não entenderam? Será 

que eu não usei as estratégias adequadas para os fazer entender? (Carolina), permitindo, 

deste modo, que seja capaz de “responder facilmente à questão do que pretende aprender” 

(Ibidem), isto é, evita a dependência de outros profissionais na tomada de decisão quanto à 

selecção dos seus objectivos de aprendizagem, estimulando o profissionalismo autónomo. 

Nesta teia de atributos, os professores reflexivos assumem ser capazes de “descrever 

adequadamente e analisar o seu próprio funcionamento nas relações interpessoais com os 

outros” (Idem: 62), reflectindo, em particular, em como ajudar os outros (colegas e/ou 

alunos). 

Os professores reflexivos têm boas relações interpessoais com os alunos; desenvolvem 

um grau de satisfação mais elevado em relação ao trabalho “ (…) porque trabalhávamos com 

gosto e com vontade de fazer coisas diferentes (…)” (Elsa) e promovem a investigação e a 

reflexão na sala de aula com os alunos “ (…) levá-los a reflectir, porque é que deu este 

resultado no problema, porque é que seguiram este caminho e outro colega que seguiu 

aquele, as várias possibilidades de trabalhar na resolução do problema (…)”.  

Para além disso, os professores são encorajados a estruturar as suas experiências, os 

seus problemas; manifestam fortes sensações de segurança pessoal e auto-eficiência, 

centrando as reflexões na aprendizagem dos alunos “(…) passei a sentir o meu desempenho 

na sala de aula de forma diferente, ou seja, senti-me mais confiante e satisfeita com a minha 

postura profissional.” (Elsa); ou, então, quando a auto-eficiência é baixa reflectem em si 

próprios e, finalmente, parecem falar e escrever com relativa facilidade acerca das suas 

experiências. 
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Nesta perspectiva, viver a prática reflexiva implica, por parte dos professores, dominar 

competências cognitivas e metacognitivas, de forma a criticar a sua prática, os valores 

implícitos nessa prática, assim como os contextos em que se desenvolvem e as repercussões 

que estas têm na melhoria da qualidade dessa prática.  

A ênfase crescentemente atribuída à reflexão, como dimensão estruturante das práticas 

docentes, permite o enriquecimento das mesmas, possibilitando a construção de saberes 

indispensáveis ao desenvolvimento do professor e da instituição escolar (Silva, 2002).  

 

Conclusão 

As práticas reflexivas desenvolvem-se num processo dinâmico no tempo, onde a 

postura e as atitudes dos professores assumem um papel fundamental, pelo facto de 

impulsionarem as práticas reflexivas a vários níveis, destacando a sua capacidade de reflectir 

enquanto actuam e depois da actuação.  

A dinâmica dos professores participantes nas práticas reflexivas, bem como o seu 

investimento neste processo, levou-nos a perceber a importância da adopção de posturas 

profissionais – ser crítico, ser empenhado, ser responsável e ser autónomo – por parte do 

professor, emergindo, deste modo, o nascimento de um professor diferente; um professor que 

vai para além do conhecimento da técnica, isto é, que reflicta na e sobre a sua prática/acção 

na sala de aula, proporcionando-lhe tempos e espaços para a construção de novos saberes 

profissionais e, desta forma, melhorar o ensino na sala de aula e desenvolver-se 

profissionalmente ao longo da carreira. 

É nesta dinâmica reflexiva e em contexto escolar que o professor aprende a construir e a 

transformar os seus saberes profissionais essenciais ao bom desenvolvimento da sua prática 

pedagógica, onde o trabalhar no grupo – partilhar experiências e estabelecer relações de ajuda 

– é referência primordial, promovendo momentos profissionais significativos e motivadores 

para experimentar, para tomar decisões e resolver problemas do dia-a-dia.  

 Para além disso, emerge a ideia de que o professor é responsável por qualquer mudança 

que se opere (ou não) na escola, assumindo a mesma uma perspectiva horizontal, isto é, uma 

perspectiva de mudança que acontece na escola, no seio dos professores e onde os mesmos a 

instituem como sua e não imposta pelas entidades ministeriais.  

É neste caminho que aqueles que se interessam pelo seu trabalho, que se sentem 

cativados pela alegria de aprender dos seus alunos, devem seguir para reexaminar e renovar a 

sua paixão, bem como para construir e manter o seu comprometimento durante a carreira 

profissional (Day, 2004). 
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