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Resumo
Este estudo parte da análise dos Diários de Bordo de licenciandos do curso de Ciências
Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul, participantes do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, Subprojeto PIBIDCiências no ano de
2013. O objetivo desta pesquisa foi averiguar como ocorre a Investigação-Formação-Ação
na perspectiva da reflexão crítica e como a pesquisa da própria prática vai sendo
constituída pelos professores; identificar os níveis de reflexão que esse processo
constitutivo desencadeia, através das narrativas, bem como compreender o papel do
Diário de Bordo neste processo e como ele vem sendo utilizado pelos licenciandos.
Através da análise foi possível verificar a importância das escritas narrativas para o
crescimento reflexivo dos licenciandos durante o processo de formação inicial, no que se
acredita que o papel do Diário de Bordo foi crucial ao possibilitar o desenvolvimento da
escrita de narrativas reflexivas. Foi possível perceber como ocorre o avanço das reflexões
críticas e como o processo de refletir vai aos poucos constituindo um ideário docente no
licenciando, sendo, portanto, a reflexão uma categoria formativa que se insere no cerne
do processo de Investigação-Formação-Ação.
Palavras-chaves: Reflexão. Diário de Bordo. Ensino de Ciências. Formação de
Professores. Ensino de Biologia.

Abstract
This study is based on the analysis of the Log Diaries of the Biological Sciences course of
the Fronteira Sul Federal University, participants of the Institutional Program of Initiatives
for Teaching, Project PIBIDCiencias in the year 2013. The objective of this research was
to investigate how the Research-Training-Action in the perspective of critical reflection and
how the research of the practice itself is being constituted by the teachers; to identify the
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levels of reflection that this constitutive process triggers, through the narratives, as well as
to understand the role of the Logbook in this process and how it has been used by the
students. Through the analysis it was possible to verify the importance of the narrative
writings for the reflexive growth of the students during the initial formation process, in
which it is believed that the paper of the Logbook was crucial to enable the development of
the writing of reflective narratives. It was possible to perceive how the advance of critical
reflections occurs and how the process of reflection gradually becomes an educational
ideology in the student, being, therefore, the reflection a formative category that is inserted
in the core of the process of Investigation-Formation-Action.
Keywords: Reflection. Logbook. Science teaching. Teacher Formation. Teaching of
Biology.

Introdução
O processo de Investigação-Formação-Ação (IFA) é um modelo que favorece o
desenvolvimento da habilidade de reflexão interpessoal do sujeito (DOMINGUES, 2007;
ALARCÃO, 2010; GÜLLICH, 2013). Dentro desse modelo, pode-se categorizar as fases
de: “problematização da prática, planejamento, execução, reflexão, observação dos
resultados e replanejamento” (GÜLLICH; KIEREPKA, 2016, p. 76), que compreendem
uma investigação educativa ou uma investigação da própria prática. O que propicia essa
reflexão no processo de investigação são as narrativas, que, segundo a IFA, constituemse em uma “ação legítima para (re) significar práticas educativas”, apresentando-se
também “como elemento mobilizador da reflexão crítica” (DOMINGUES, 2007, p. 37).
Segundo Reis (2008, p.1): “durante as últimas décadas, também a educação
passou a reconhecer, de forma crescente, a importância da narrativa como metodologia
de investigação e de desenvolvimento pessoal e profissional de professores”. Assim, a
investigação-ação é favorecida pelas narrativas escritas no Diário de Bordo (DB), pois
possibilita, durante a formação, a organização do pensamento, a retomada de
experiências vividas, por isso os licenciandos podem iniciar o processo de reflexão das
próprias práticas, de modo que haja crescimento pessoal e desenvolvimento da
identidade docente nos mesmos, como ressalta Güllich :
no que concerne à investigação-ação (IA), os diários de bordo adicionam
ao potencial formativo do processo, dado pelo diálogo formativo, a
perspectiva da constituição dos docentes, como um processo de
desenvolvimento profissional, daí investigação-formação-ação. Pela escrita
reflexiva, o professor investiga sua prática, reflete, desenvolve-se (2013, p.
300):

Segundo Porlán e Martín (2001), o recurso metodológico que pode centrar todo o
processo de investigação de problemas práticos é o DB, pois a utilização recorrente do
mesmo permite que o autor reflita sobre o seu ponto de vista em relação à dinâmica
metodológica em que ele está envolvido, bem como o mesmo “propicia a formação do
hábito reflexivo na prática docente, por meio do desenvolvimento da escrita” (KIEREPKA;
GÜLLICH, 2017, p.1). Quanto a este hábito, Alarcão (2010) defende que, se adquirido
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desde a formação inicial, ele terá mais chances de perdurar por toda a carreira do
professor. O DB favorece também que ocorra conexão entre os conhecimentos teóricos e
os práticos, à medida que os autores refletem sobre as suas práticas, contextualizam as
mesmas e tentam melhor compreendê-las do ponto de vista teórico (PORLÁN; MARTÍN,
2001).
O papel exercido pelo DB é muito importante no processo de formação de
professores, pois a reflexão das práticas vem a se tornar um guia, ajudando a constituir o
ideário de docência, bem como ressalta Zabalza (2004, p. 27): “os diários de aula [...]
constituem recursos valiosos de pesquisa-ação capazes de instaurar o currículo de
melhoria de nossas atividades como professores”.
As reflexões sobre as narrativas escritas no DB constituem um papel primordial
durante um processo de IFA, pois “o processo de reflexão consiste justamente na
possibilidade de os professores em formação poderem pensar e modificar seus objetivos
a partir de discussões sobre o processo de ensino [e] aprendizagem” (IBIAPINA, 2008, p.
96). A reflexão constitui-se, portanto, em uma categoria formativa “que possibilita a
constituição docente e a própria ampliação da investigação- ação como modelo de
formação” (GÜLLICH, 2013, p. 196). Assim, o uso do DB, por meio da escrita de
narrativas, constitui um processo de autoformação, muito importante para o crescimento
pessoal e profissional, podendo ser utilizado tanto na formação inicial como na formação
continuada de professores:
o registro escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas
profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior
consciência do seu trabalho e da sua identidade como professor. A
formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de
reflexão e de autorreflexão que são essenciais numa profissão que não se
esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define,
inevitavelmente, a partir de referências pessoais (NÓVOA, 2009, p. 40).

A formação inicial é muito importante e determinante da constituição dos sujeitos
professores (GAUTHIER, 2006). Sabendo, portanto, da importância das escritas
narrativas para o crescimento reflexivo dos licenciandos durante o processo de formação
inicial, desenvolve-se esta pesquisa com o objetivo de compreender como ocorre o
processo de formação de professores de Ciências e como esse processo está
relacionado com os mecanismos desencadeados pela IFA. Para isso, analisam-se
narrativas de professores de Ciências em formação inicial, a fim de perceber como ocorre
a IFA na perspectiva da reflexão crítica. Pretende-se, também, compreender como a
pesquisa da própria prática vai sendo constituída pelos professores e passa a ser
refletida, quais os níveis e tipos de reflexão que o processo constitutivo, pela via das
narrativas, desencadeia.
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Metodologia
Durante a participação dos licenciandos de Ciências Biológicas da Universidade
Federal da Fronteira Sul - UFFS, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), no Subprojeto PIBID Ciências Biológicas, os mesmos desenvolveram
escritas narrativas em seus DBs sobre as suas práticas ministradas em escolas, as
observações de aula, bem como sobre as leituras que realizaram, para que assim
desenvolvessem as suas reflexões e tornassem-se mais críticos. Além disso, os
licenciandos que participaram do programa PIBID Ciências Biológicas, participaram
também do Projeto: Ciclos Formativos no ensino de Ciências1, que é a atividade de
extensão do Grupo de Estudos e Pesquisa no Ensino de Ciências e Matemática
(GEPECIEM), momento esse que proporciona o diálogo e sistematização de suas
reflexões.
Este trabalho busca primeiramente compreender como ocorre o processo de
formação de professores de Ciências e como esse processo está relacionado com o
procedimento de IFA. A fim de atingir o objetivo principal, analisam-se os DBs dos
licenciandos de Ciências Biológicas participantes do PIBID no ano de 2013.
Para a análise das narrativas, procede-se primeiramente com leituras sobre o
processo de IFA, sobre a reflexão crítica e a importância do DB como ferramenta para
que esses processos ocorram, de modo que se está fundamentado principalmente nas
ideias de Carr e Kemmis (1988), Contreras (1994) e Alarcão (2010) sobre IFA e a
perspectiva da reflexão crítica, e, nas ideias de Porlán e Martín (2001), sobre os tipos e
níveis que envolvem o processo de reflexão. Em seguida, parte-se para a análise dos
DBs dos licenciandos de Ciências Biológicas participantes do PIBID, realizando a
categorização destes excertos de acordo com os níveis reflexivos descritos por Porlán e
Martín (2001), como sendo: descritivo, analítico-explicativo e reflexivo-valorativo.
Foram analisados os DBs de 11 licenciandos. Os licenciandos entregaram as
escritas contidas em seus diários e aceitaram participar da pesquisa livremente como
sujeitos investigados, seguindo os preceitos éticos da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa
autorizaram a coleta e a análise das suas narrativas e os nomes dos mesmos foram
trocados pela expressão “A” como indicativo de aluno, seguida de um número de
identificação, como exemplo “A1”, para que assim as suas identidades ficassem
preservadas.

Resultados
Segundo Porlán e Martín (2001), o uso do DB proporciona uma evolução nos níveis
de reflexão e investigação que, segundo o autor, são: descritivo, analítico-explicativo e
valorativo-reflexivo. O diário é um guia para que ocorra a reflexão da prática para que o
professor perceba o seu próprio processo de evolução. Pensando em apresentar de
1

Projeto de formação inicial e continuada, entre professores de escola, da universidade e
licenciandos, em que os participantes investigam problemáticas, refletem e (re)planejam
ações, em colaboração.
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forma mais sistematizada, os resultados da análise das narrativas contidas nos 11 DBs
dos licenciandos investigados, o Quadro 1 apresenta a frequência da ocorrência de cada
nível de reflexão nos excertos investigados de cada licenciando em cada uma das três
categorias/níveis de reflexão, a saber: Descritivo, Analítico-Explicativo e ReflexivoValorativo, bem como apresenta a categoria que mais predominou nos diários dos
licenciandos, juntamente com excertos dos mesmos que justificam a sua inserção nestas
categorias.

Quadro 1: Níveis de reflexão dos processos de investigação dos licenciandos
analisados, de acordo com as categorias de Porlán e Martín (2001).

Sujeitos

Descritivo

AnalíticoExplicativo

A1

Frequência
do nível
7: 29

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

10: 20
2:9
2:7
2:8
4:6
1:3
1:4
1:1

A10

1:5

A11

2:9

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

5: 29
5: 20
0:9
0:7
3:8
0:6
0:3
0:4
0:1
1:5
4:9
17: 29
5: 20
7:9
5:7
3:8
2:6
2:3

Exemplos
“[...] e no último período elaboramos um
cartaz com o esquema dos estados físicos
da água, eu fiz desenhos, ficou bem legal
[...]” (A2)
“Vamos usar o mato da escola para a
realização de uma trilha, mostrando aos
alunos as interações ecológicas, tiramos os
galhos e empecilhos do caminho para levar
os alunos amanhã” (A6)
“Foi passado um vídeo os alunos ficaram
bem atentos e a professora falou que no
fim do filme vamos responder algumas
perguntas [...]" (A9)
“Ela explicou qual é a função dessas rodas
de conversa e que nessa roda acontece
interações. Pois é um método de pensar
juntos, comunidades de aprendizagem
segundo Roque Moraes as rodas de
conversa
são
uma
reconstrução
envolvendo linguagem com pesquisa."
(A11)

“[...] enfim, penso que formações como
esta nos dão uma noção e um preparo
mais adequado, onde por meio de
discussões e debates todos aprendem e
dialogam.” (A1)
“Assistir o produto de um trabalho é algo
que demonstra que o esforço está trazendo
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ValorativoReflexivo

A8
A9

3:4
0:1

A10
A11

3:5
3:9

resultados, não pelo simples modo de
assistir a um vídeo produzido por todos os
bolsistas mas a evidência de que o
trabalho em equipe é importante para a
formação individual."(A3)
“Deve-se romper com a visão simplista de
atividade docente superando o modelo no
qual para o mundo acadêmico a pesquisa
do mundo da prática também deve se
superar a forma técnica de dar aula.”(A4)
“Entendo que deve haver uma interação
entre aluno e estudante, educando e
educador para se dar a formação ou seja
dar a oportunidade de interação entre
formação inicial e continuada.”(A7)
“Foi legal de ouvir o relato de uma
professora no qual ela disse que realizaram
práticas com mais frequência só foi
possível graças a inserção do pibid nas
escolas. Pois é para isso que estamos,
para tornar o ensino de ciências
melhor.”(A8)
“É dessa forma que acontece o processo
de formação retomando conceitos para
poder ensinar corretamente numa profissão
tão comum com alfabetização em
construção.”(A10)

Levando em consideração o quadro um, analisa-se que, mesmo um Licenciado
fazendo os três tipos de reflexão, ele se detém mais a uma forma no contexto de todo seu
diário, sendo mais descritivos: A2, A6 e A9 e outros mais reflexivo-valorativos, como: A1,
A3, A4, A7 e A8 e A10. Sendo o nível explicativo-analítico um nível intermediário, ele não
se apresentava com tanta frequência nos diários dos licenciandos, mas é evidente que ele
faz parte do processo de crescimento/desenvolvimento da reflexão dos licenciandos. No
entanto, os licenciandos que estavam fazendo reflexões explicativo-analíticas evoluíram
para o nível valorativo ou retraíram-se ao nível descritivo, não se detendo tanto a esse
tipo de reflexão, pois ele é um passo intermediário do processo de reflexão. Este aspecto
será melhor discutido e visualizado a partir do Quadro 2.
Percebe-se que o aluno nunca faz apenas um tipo de reflexão e, mesmo que ele
alcance o nível valorativo-reflexivo, ele continuará fazendo uso dos métodos analíticoexplicativos e descritivos em suas narrativas, principalmente deste último, pois o mesmo é
importante para que o aluno se situe durante a sua narração, descrevendo cenários e
processos sobre os acontecimentos dos quais estão refletindo. Porém, fica visível
também, como em A5, que nem sempre uma forma de reflexão vai predominar sobre as
outras, pois o licenciando pode fazer uso de dois tipos de reflexão com a mesma
proporcionalidade. “A reflexão é um processo que precisa ser desencadeado [...] a escrita
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reflexiva e o diálogo formativo [...] farão com que os professores em constante formação
possam progredir [...] como autores e atores de sua própria formação” (GÜLLICH, 2013,
p.213).
O primeiro nível de reflexão, denominado descritivo, tem como característica uma
escrita muito genérica e pouco reflexiva, em que o autor se detém apenas a narrar os
acontecimentos das aulas de forma procedimental. São apenas descrições que
evidenciam a dificuldade dos alunos ao iniciarem seus diários e em refletirem sobre as
próprias práticas, assim estas narrativas não contribuem para que ocorra uma
transformação das práticas pedagógicas. Segundo Porlán e Martín (2001), por serem
muito simplificadas, elas são superficiais e não permitem a percepção do que não está tão
evidente. Essa fase se detém “em oferecer inicialmente um panorama geral e significativo
do que, do nosso ponto de vista, acontece na sala de aula, descrevendo as atividades,
relatando processos” (PORLÁN; MARTÍN, 2001, p. 24). Para exemplificar esse tipo de
reflexão, o excerto de uma Licencianda participante do PIBID em que ela narra o uso de
um jogo didático que desenvolveu com os seus alunos:
inicialmente foram confeccionados crachás, de gramíneas, coelhos e
jaguatirica. Depois fomos para a quadra de esporte da escola onde
dividimos em três grupos com os respectivos crachás. Ao sinal da
professora, os alunos de um determinado grupo deveria tocar um colega
de outro grupo demonstrando assim as oscilações que acontecem nas
populações, foram anotados e usadas posteriormente em sala de aula
para retomar os conteúdos estudados em forma de revisão (A1, 2013).

Percebem-se, no excerto acima, todas as características descritas por Porlán e
Martín (2001) como sendo das reflexões de nível descritivo. A aluna inicia a reflexão
descrevendo a confecção de um jogo, logo em seguida passa a explicar como
procederam para a aplicação do mesmo, apresentando o local onde foi aplicado o jogo e,
por fim, descreve com riqueza de detalhes o que os alunos deveriam fazer durante o jogo.
Percebe-se que a reflexão descritiva é mesmo simplista e superficial, pois a aluna não
pensa sobre a atividade, não reflete sobre sua importância e nem mesmo sobre os
procedimentos da elaboração e aplicação do mesmo. Para que ocorra a reflexão da ação
de fato, o licenciando que faz as reflexões descritivas, ainda precisa passar por um
processo de distanciamento da ação em si, para analisar os fatos e reconstruí-los
retrospectivamente (ALARCÃO, 2010), afastando-se da descrição simplista das ações e
progredindo na espiral reflexiva.
O nível de reflexão que segue ao descritivo se denomina analítico-explicativo, e
compreende aquelas reflexões que não perdem a característica de serem descritivas, pois
a descrição é muito importante durante as narrativas para que o aluno situe os
acontecimentos. Mas, neste segundo nível, a reflexão já começa a tender para um lado
mais de análise e explicação detalhista dos acontecimentos, começa a ocorrer “[...] o
desenvolvimento de um nível mais profundo de descrição da dinâmica da aula através do
relato sistemático e pormenorizado dos distintos acontecimentos e situações [...] que lhe
permitem ir além da simples percepção intuitiva” (PORLÁN; MARTÍN, 2001, p.22). Essas
características reflexivas podem ser observadas no excerto que segue, em que a
Licencianda descreve o que aconteceu bem detalhadamente e em seguida passa a
analisar os acontecimentos envolvidos nessa descrição:
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em seguida acompanhei a aula de ciências. Então constatei o que a
professora tinha falado que é uma turma bem difícil de trabalhar, eles são
bastante inquietos e também por serem mais velhos eles não querem fazer
as tarefas em sala de aula eles acham que não precisam fazer as coisas,
desta forma acho que teria um pouquinho de trabalho com essa turma (A2,
2013).

O excerto acima permite perceber que o nível explicativo é bastante similar ao
descritivo, pois o avanço é lento e ainda se percebem, como no início do excerto,
características descritivas que são importantes durante a reflexão explicativa para situar o
contexto da reflexão. Mas, logo na sequência, percebe questões para além da visão
descritiva e analisa essas questões, de maneira que sua reflexão se torne mais
explicativa.
O último nível de reflexão, considerado o mais avançado, é o reflexivo-valorativo,
no qual “[...] começam a surgir dilemas práticos e conceituais sobre os temas que mais
nos preocupam e condicionam. À medida que se diferenciam os incidentes, avaliações e
interpretações, os núcleos do problema estão se formando” (PORLÁN; MARTÍN, 2001, p.
31). Tais características se evidenciam em alguns dos exertos coletados, como, por
exemplo, em:
fico triste pois aqueles outros alunos que estão recebendo no meu ponto
de vista um auxílio dos Pibidianos de forma não correta na qual as práticas
experimentais são utilizadas para comprovar a teoria ou como forma de
revisão ou estudo para a prova, será que dessa forma o aluno vai aprender
algo? (A4, 2013).

Percebe-se que o Licenciando não deixa de lado a reflexão explicativa, mas o
mesmo já vai para além da análise dos acontecimentos e reflete sobre eles, isso se
evidencia quando o mesmo passa a se autoquestionar, questionar a própria prática ou,
como no caso acima, a prática de colegas, o que muitas vezes faz com que ele altere
estas práticas e as melhore, “a indagação introduz um compromisso de mudança e de
aperfeiçoamento que as outras formas de reflexão não contemplam” (GARCÍA, 1992, p.
64). Assim, a reflexão vai se constituindo um “instrumento de desenvolvimento do
pensamento e da ação” (GARCIA, 1992, p. 60) e “a escrita do diário guia e rearticula a
reflexão nos sujeitos” (GÜLLICH; KIEREPKA, 2016, p. 71), de modo que seja possível o
crescimento individual dos licenciandos em relação às suas reflexões. É neste nível,
denominado por Porlán e Martín (2001) como reflexivo-valorativo, que acontece o que
chamamos de reflexão crítica, que, desencadeado pelo processo de IFA, caracteriza uma
formação “significativa na prática porque proporciona um modelo de como um interesse
humano emancipatório pode ganhar expressão concreta no trabalho dos participantes e
como pode suscitar melhorias na educação mediante os esforços destes” (CARR;
KEMMIS, 1998, p.216).
A IFA, ou seja, a pesquisa da própria prática vai se constituindo nos sujeitos
Licenciandos a partir do momento em que os mesmos conseguem passar das reflexões
descritivas para as reflexões valorativas, pois, quando os mesmos se encontram nesse
nível reflexivo, eles passam a questionar as suas próprias atividades, bem como a dos
colegas. Em alguns casos, conseguem constatar mudanças metodológicas/práticas que
poderiam ser realizadas nessas atividades, pois a reflexão "não deve direcionar-se
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somente a problematizar a prática, mas também a buscar novas soluções bem
fundamentadas, elaborando conjuntamente hipóteses de investigação" (PORLÁN;
MARTÍN, 2001, p.67). No excerto a seguir, percebe-se que o Licenciando consegue
refletir sobre a importância da própria atuação nas escolas como PIBIDiano, ao se
questionar como seriam as aulas sem o auxílio deles durante as experimentações:
isso nos proporcionou uma excelente discussão sobre as atividades que o
PIBID vem desempenhando nas escolas e como os professores se
comportariam nas escolas sem nossas participações será que as mesmas
continuariam com as atividades experimentais ou não? (A4, 2013).

Aos poucos, através da reflexão das práticas, o licenciado se torna investigador da
sua prática, o que possibilita tudo isso é o processo de narração presente na escrita, ou
seja, uso do DB que vem a facilitar a rememoração das práticas. Outro exemplo de
reflexão sobre a sua própria atividade, bem como a atividade dos colegas, fica visível no
excerto abaixo, em que o Licenciando, ao refletir sobre a apresentação dos colegas,
percebe falhas na sua própria apresentação e aponta características do mesmo que
poderiam ser alteradas para uma melhoria:
ao ver a apresentação dos outros colegas que tanto a minha apresentação
quanto meu trabalho ficaram muito superficiais ou seja, deveria realizado
uma prática melhor para relatar assim a partir daquele momento comecei a
pensar em realizar práticas pedagógicas como experimentais mais
diversificadas para se meu relato ser melhor elaborado (A4, 2013).

Os resultados produzidos e aqui apresentados e discutidos evidenciam que as
reflexões geradas das descrições narrativas escritas nos DBs são importantes para o
crescimento pessoal e para o desenvolvimento da identidade docente. Portanto, é
importante formar professores que reflitam sobre as próprias práticas, com a expectativa
de que a reflexão possa ser um instrumento de desenvolvimento do pensamento e da
ação (GARCIA, 1992), fato já percebido nestes professores de Ciências em formação
inicial, ou seja, os sujeitos da pesquisa. Importante também ressaltar que a investigação
da própria prática, ao possibilitar uma reflexão intencionada e crítico-valorativa, também
provoca a autoformarão dos envolvidos num movimento permanente e por isso
processual, com base na experiência aqui analisada e no referencial da área de IFA.
A fim de demostrar o movimento reflexivo que ficou evidente durante a análise das
narrativas dos licenciandos nos DBs e facilitar a explanação desses resultados, construiuse o Quadro 2. Este apresenta o nível reflexivo em que os licenciandos se encontravam
em suas primeiras escritas, suas escritas intermediárias e suas últimas escritas, ao
saírem do Programa PIBID Ciências, após mais de três anos de participação e
desenvolvimento de DBs.
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Quadro 2: Comparação entre os níveis de reflexões dos licenciandos e o
movimento reflexivo-formativo possibilitado
Aluno

1ª escrita

Escrita
intermediária

Última escrita

A1

Descritiva

Explicativa

Descritiva/ Valorativa

A2

Descritiva

Explicativa

Descritiva/ Valorativa

A3

Descritiva

Descritiva/Valorativa

Descritiva/ Valorativa

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritivo/Valorativa

Descritiva/Valorativa Descritiva/ Valorativa
Explicativa
Explicativa/Valorativa
Descritiva/Valorativa
Descritiva
Descritiva/Valorativa Descritiva/Valorativa
Descritiva/Valorativa
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Explicativo/Valorativo
Valorativo
Valorativo
Explicativo

Pode-se observar, no Quadro 2, que alguns alunos conseguem avançar no tipo de
reflexão passando a escrever reflexões que sejam explicativas e até mesmo valorativas,
como em A1 e A2, por exemplo. Percebe-se, também, que a maneira como essa
evolução ocorre varia em cada caso, sendo que alguns dos alunos passam da reflexão
descritiva diretamente para a valorativa e não fazem reflexões explicativas, como A3, A4,
A6, A7 e A8, grupo que caracteriza quase metade dos Licenciandos que tiveram seus
DBs analisados. Já a outra metade dos alunos apresenta um crescimento mais gradual,
indo de reflexões descritivas para explicativas e em seguida começam a refletir
valorativamente, alcançando o nível mais avançado de reflexão, como em A1, A2, A5 e
A10, assim fica evidente que, neste grupo, o processo de crescimento nas reflexões tende
a ser gradual.
A partir da análise do Quadro 2, pode-se perceber que todos os Licenciandos
fazem uso da reflexão descritiva durante suas escritas nos DBs, sendo esse o passo
inicial de reflexão e fundamental para que se alcancem os demais níveis. O tipo de
reflexão menos utilizado por todos os alunos foi a explicativa, porém isso pode ser
facilmente entendido ao passo que se percebe que, sendo o nível explicativo um nível
intermediário do processo de reflexão, o licenciando passa por ele, mas tende a evoluir
para o nível reflexivo ou retroceder para o nível descritivo, sendo assim, a maioria dos
licenciandos tendem a fazer menos reflexões desse tipo. No entanto, muitos dos alunos
que não fizeram uso das reflexões explicativas, em nenhum momento, conseguiram
chegar a fazer reflexões valorativas, o que prova que o avanço das reflexões nem sempre
é contínuo em alguns casos ele pode saltar um nível e em outros casos é passível de
retrocessos e regressões, como foi o caso de A8 e A11.
Existem também os casos em que não se verifica evolução na forma reflexiva, fato
que fica muito evidente em A9, assim como também se evidencia que esses casos de
pouca evolução na forma de reflexão estão relacionados com a pouca prática da própria
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reflexão. Como salienta Nóvoa (2009), o aperfeiçoamento e a inovação só são adquiridos
mediante o registro das práticas, construção de narrativas e a reflexão sobre as suas
histórias, portanto através da avaliação sobre o seu próprio trabalho, “a simples narração
da prática não gera crescimento profissional e é necessário o envolvimento na reflexão
crítica” (GÜLLICH; KIEREPKA, 2016, p. 75). Cabe frisar que Alarcão (2010) enfatiza que
o hábito da escrita, se adquirido desde a formação inicial, tende a perdurar pela vida
profissional adentro, assim, mesmo que de início seja difícil escrever, as escolas de
formação de professores precisam estar atentas a esta estratégia, no que o
desenvolvimento e uso do DB como instrumento precursor de narrativas reflexivas é
importante e deve ser ressaltado.
Segundo Zabalza (2004), o DB pode ser utilizado como recurso para dois âmbitos,
no âmbito da reflexão sobre a própria prática em que serve como mecanismo para que
ocorra o desenvolvimento pessoal e profissional e no âmbito da formação permanente
dos profissionais da educação, momento em que o DB serve como recurso formativo. O
DB não só possibilita o desenvolvimento da escrita reflexiva, mas também possui papel
constitutivo do sujeito, pois, “ao produzirmos narrativas, ao contarmos a nós e a outrem
nossa história de formação, estamos nos formando, reformando e transformando em
contato com o outro. É esse outro que nos confere identidade” (CHAVES, 2011, p. 217).
O DB possibilita o desenvolvimento da autonomia do licenciando durante o seu
processo de formação, pois através das reflexões feitas em forma de narrativas é possível
ir se constituindo como professor (WYZYKOWSKI; GÜLLICH, 2014). Sendo, portanto, os
papéis principais do DB: o desenvolvimento do pensamento e das reflexões críticas e a
constituição de uma ferramenta formativa, ao passo que instiga ao processo de reflexão
da própria prática, a autoformação.
Para Zabalza (2004, p.11), “os diários contribuem de uma maneira notável para o
estabelecimento dessa espécie de círculo de melhoria capaz de nos introduzir em uma
dinâmica de revisão e enriquecimento de nossa atividade como professores”. A revisão e
a rememoração das atividades constituem a reflexão e possibilitam o crescimento da
mesma. Pois não é a prática em si que gera conhecimento, mas sim quando essa é
refletida, ou seja, quando se para para pensar naquilo que foi feito e tentamos aperfeiçoar
e progredir.
Assim, a partir do contexto investigado, pode-se constatar a importância das
narrativas escritas e do DB para que ocorra o processo de reflexão valorativo, nível mais
elevado de reflexão. Pode-se perceber, também, que a frequência com que as narrativas
são escritas no DB influencia para que ocorra o desenvolvimento dos níveis de reflexão,
visto que os licenciandos que tinham mais escritas em seus diários conseguiram evoluir
em suas reflexões e os licenciandos que escreviam pouco não conseguiram evoluir,
permaneceram refletindo apenas descritivamente, como exemplo de A9. A escrita das
narrativas no DB favoreceu a construção/constituição da identidade docente, pois com a
escrita passaram a ter mais facilidade em refletir sobre as próprias ações e alguns até
conseguiam perceber essa importância do DB, neste processo: “para mim o diário de
bordo é uma constante construção da identidade docente” (A5, 2013).
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Pode-se verificar que o DB vem sendo utilizado pelos licenciandos como um guia
para a tomada de muitas decisões, decisões estas que vão constituindo o ser docente dos
licenciandos, também como articulador principal para o processo de reflexão propiciando
assim o movimento de IFA. A investigação-ação, propiciada pelo processo de reflexão
crítica, que é a forma de reflexão mais avançada, é alcançada pelas narrativas no DB “e
se torna efetiva, com sentido transformador das concepções e das práticas pedagógicas,
dos currículos, dos contextos escolares, quiçá das práticas sociais” (GÜLLICH, 2013, p.
197). O diário é usado pelos licenciandos principalmente como uma forma de registrar
experiências pessoais e fazer observações, apontar suas opiniões, pensamentos e
sentimentos ligados as suas práticas diárias.

Conclusão
O processo de escrever nos DBs é uma prática vivencial que precisa ser aprendida
pelos professores em formação inicial, pois é uma estratégia formativa muito importante
para a sua constituição docente. Essa aprendizagem passa por vários processos, desde a
escrita inicial, que tende a ser mais descritiva e simplista limitada ao detalhamento das
aulas e aos procedimentos de organização, num tipo de reflexão em que professor não
vai para além das ações, não questiona as práticas e não demonstra opiniões. Mas à
medida que o professor passa a refletir com mais frequência, o mesmo vai iniciando um
diálogo reconstrutivo em que constrói associações amplas faz análises e a partir dessas
começa a expressar sua opinião e reconstruir as suas práticas e ideários de docência.
O processo de reflexão tende a ser contínuo, indo de reflexões descritivas para
analítico-explicativas e, por fim, se tornam reflexivo-valorativas, porém o avanço das
reflexões nem sempre é contínuo em alguns casos ele pode saltar um nível e em outros
casos é passível de retrocessos e regressões. Além disso, os licenciandos sempre terão
um tipo de reflexão que vai predominar nos seus DBs, no entanto o licenciando no geral
fará uso de outros tipos de reflexão porém com menor frequência, como observado nesta
investigação. Nesta pesquisa, os tipos de reflexão que mais forma usados pelos
licenciandos, em ordem decrescente, foram as reflexões valorativas, seguidas das
descritivas e as menos utilizadas foram as explicativas. Acredita-se que, sendo o nível
explicativo um nível intermediário do processo de reflexão, o aluno passa por ele, mas,
tende a evoluir para o nível valorativo ou retroceder para o nível descritivo, sendo assim a
maioria dos licenciandos tende a fazer menos reflexões desse tipo.
Pode-se constatar, também, que é durante o nível, denominado reflexivo-valorativo,
que acontece o que chamamos de reflexão crítica, que desencadeia o processo de IFA.
Pois é nesse nível que o licenciando passa a se questionar, fazer associações e expressa
a sua opinião nas suas escritas reflexivas, alterando o seu modo de pensar uma prática e
consequentemente a maneira como irá realizá-la. Portanto, o processo de IFA ocorre na
perspectiva da reflexão crítica como uma metodologia formativa, que possibilita a
construção e reconstrução do ideário docente, em que professores em formação inicial ou
continuada, durante a reflexão, estão pesquisando sobre as próprias práticas e assim
passam a perceber o seu próprio caminho evolutivo.
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Por fim, pode-se afirmar, a partir da análise feita nos DBs, a importância das
escritas narrativas para o crescimento reflexivo dos licenciandos durante o processo de
formação inicial, pois “narrar constitui uma estrutura fundamental na experiência humana”
(ARAGÃO, 2011, p. 15) e o DB é um elemento/instrumento crucial nesse processo.
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