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Resumo: O presente artigo buscou compreender o ensino superior com base em dois 

paradigmas: o dominante e o emergente.  O objetivo concentrou-se em identificar e analisar 

de que forma tais paradigmas são abordados por estudiosos que concentram seus estudos 

nestas duas abordagens. A pergunta norteadora do texto foi: sobre qual dos dois paradigmas 

podemos mencionar que a docência no ensino superior está pautada? A metodologia utilizada 

é de natureza bibliográfica, o corpus da investigação foi constituído de obras e artigos de 

periódicos sobre o ensino superior. O referencial teórico teve por base autores tais como: 

Alarcão (1996), Chauí (2001), Cunha (1998), Descartes (1993), Dewey (1979), Kuhn (1991), 

Masetto (1998), Santos (2002), Schön (2000), os quais subsidiaram a exploração de conceitos 

como docência no ensino superior, paradigmas educacionais, relação professor e aluno e 

pesquisa em sala de aula como construção de processos de aprendizagens. O estudo mostrou 

que o paradigma dominante não aparece como tema principal da docência nos estudos 

atualmente, já o paradigma emergente se sobressaiu nos livros e artigos analisados, ficando 

evidente uma mudança de perspectiva teórica frente à docência, ou seja, as conclusões 

oriundas deste estudo nos mostram uma tentativa da docência não basear sua prática em 

paradigmas que levam a instrumentalização do ensino, mas na reflexão do mesmo. 

Palavras-Chaves: Paradigma Dominante. Paradigma Emergente. Docência. Educação 

Superior. 

 

Considerações iniciais 

 

Em tempos de globalização neoliberal capitalista, em que a função do Estado e as 

políticas públicas para as universidades são gestadas e formatadas segundo exigências 

externas, busca-se repensar, alguns dos papéis das políticas educacionais, dentre elas, a 

política de formação docente. Esta, por muito tempo, foi configurada como especialização, ou 

seja, o saber executar tinha maior relevância que o saber pensar, e o mais importante neste 

caso, não eram a formação de profissionais reflexivos e produtores de conhecimento, mas no 



 

 

 

 

treinamento de profissionais que conseguiam dar conta das tarefas propostas, sendo 

executores de atividades previamente definidas. 

No livro Um discurso sobre a ciência, de Boaventura de Sousa Santos (2002) ele 

destacou a ordem científica dominante, tratada por ele como “o paradigma dominante”, que 

diz respeito ao modelo de racionalidade herdado a partir do século XVI e consolidado no 

século XIX. Essa nova racionalidade científica vislumbrava uma única forma de se atingir o 

conhecimento verdadeiro, aquela decorrente da aplicação de seus próprios princípios 

epistemológicos e de suas regras metodológicas.  

A partir disso, o estudo é uma análise dos conceitos relativos às abordagens de dois 

paradigmas – dominante e emergente – em relação ao processo docente. Nesta prerrogativa, 

não temos a pretensão de exaurir o tema, tampouco de propor generalizações de largo alcance, 

já que a forma de trabalho concebida constitui em uma tentativa de verificar, por um lado, se 

o estudo do paradigma dominante pode se constituir como lócus de trabalho na atual realidade 

sócio-político-educacional e, por outro, se o estudo feito é encorajador o suficiente para que 

possamos, quem sabe, sugerir uma mudança paradigmática do técnico para o crítico-reflexivo 

na docência no ensino superior. Desta forma, dividiremos o trabalho em duas partes, a 

primeira, contempla a caracterização histórica do paradigma dominante e a segunda parte, 

algumas perspectivas para o paradigma emergente na docência universitária.  

 

Caracterização e abordagem histórica do paradigma dominante 

 

Para compreendermos a expressão “paradigma”, primeiramente, nos remeteremos a 

Thomas Kuhn (1991) na obra A estrutura das revoluções científicas o qual entendeu que a 

ciência era um método para conhecer a prática, o funcionamento e os mecanismos de um 

objeto analisado. Procurou também compreender o comportamento do cientista, suas  atitudes 

e suas decisões e foi a partir da compreensão da prática do cientista que Thomas Kuhn 

desvelou os mecanismos internos das ciências. Para ele as ciências evoluem através de 

paradigmas.  Paradigmas são modelos, representações e interpretações de mundo 

universalmente reconhecidas que fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade científica. É por meio dos paradigmas que os cientistas buscam respostas para os 



 

 

 

 

problemas colocados pelas ciências. Os paradigmas são, portanto, os pressupostos das 

ciências. A prática científica ao fomentar leis, teorias, explicações e aplicações criam modelos 

que fomentam as tradições científicas.  Segundo Kuhn, os “paradigmas são as realizações 

cientificas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornece problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1991, 

p.13).   

      Para Kuhn a ciência normal são as pesquisas que estão baseadas em conquistas do 

passado. Essas conquistas são reconhecidas pela comunidade científica de uma área particular 

e possuem duas características comuns. A primeira característica é que suas conquistas atraem 

um grande número de cientista em torno de uma atividade ou teoria. A segunda afirma que 

suas realizações estão abertas para a comunidade científica problematizar e resolver toda 

espécie de problemas.  Os cientistas que compartilham um mesmo paradigma estão 

comprometidos com as mesmas “regras” e “padrões” estabelecidos pela prática científica. “A 

ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo 

seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. 

Grande parte do sucesso do empreendimento deriva da disposição da comunidade para 

defender esse pressuposto – com custos consideráveis se necessário”. (KUHN, 1991, 

p.24). Kuhn (1991) afirma ainda que o paradigma se constitui como uma rede de 

compromissos ou adesões, conceituais, teóricas, metodológicas e instrumentais 

compartilhados. O paradigma é o que faz com que um cientista seja membro de uma 

determinada comunidade cientifica. Através da educação o jovem adquire os esquemas 

conceituais de sua atividade. É a educação profissional que lhe permitirá aprender e 

internalizar esses pressupostos. Uma vez aprendido o cientista vai compartilhá-los em sua 

prática profissional. Outra característica importante do paradigma é que ele não depende de 

regras externas.  

Para Kuhn (1991, p.69), os problemas e técnicas da pesquisa que surgem numa 

tradição não estão necessariamente submetidos a um conjunto de regras. A falta de uma 

interpretação padronizada ou de regras não impede que um paradigma oriente a pesquisa. Na 

verdade, a existência de um paradigma nem mesmo precisa implicar a existência de qualquer 

conjunto completo de regras.  Isso significa que a ciência normal não é um empreendimento 

unificado e monolítico. As várias ciências e seus vários ramos são bastante instáveis, muitos 



 

 

 

 

delas não têm coerência entre suas partes. Há grandes revoluções como pequenas revoluções, 

algumas apenas afetam apenas uma parte de um campo de estudos, outras afetam grupos 

bastante amplos. Devido a esta estrutura instável das ciências é impossível uma total 

padronização dos paradigmas.  Tendo em vista o conceito abordado por Thomas Kuhn, 

utilizamos, então, este termo na dissertação com o intuito de olharmos a educação superior 

como um centro de pesquisa em que, seus pesquisadores (professores) possam se utilizar do 

método científico para obtenção de uma docência pautada pela diversidade de ideias.  

Com isso, colocamos a racionalidade técnica-instrumental como uma das formas do 

paradigma dominante, pois ela habita no meio acadêmico com funcionalidade em meio aos 

pressupostos e perspectivas de docência. Já a concepção crítico-reflexivo é relacionada a uma 

forma de paradigma “emergente” para a sociedade pós-industrial e global, como uma maneira 

de representar e interpretar o mundo acadêmico na sua problematização modelar para esta 

comunidade científica. Para tanto, abordaremos brevemente três autores que, de certa forma, 

representam os pressupostos epistemológicos desse paradigma, quais sejam: René Descartes 

(considerado o pai do Racionalismo Moderno), Augusto Comte (principal autor da corrente 

Positivista) e Burrhus Frederic Skinner (um dos principais representantes do Behaviorismo).  

René Descartes (1993) formulou um método que baseava toda a sua filosofia e a ordem 

que o pensamento deveria seguir para chegar à sabedoria em conformidade com o que ele 

pensava. A filosofia cartesiana foi, pois, antes de mais, um esforço por estender a todo corpo 

dos conhecimentos humanos o método matemático, que, em si, não é senão o uso normal da 

razão; as regras do método tiveram por objetivo descrever a maneira como opera o espírito ao 

pensar matematicamente. Nesse sentido, a filosofia na perspectiva cartesiana foi, pois, 

adquirir, o hábito de bem pensar; mas, quando se queria aplicar o método a objetos sobre os 

quais tínhamos opiniões já há muito formadas, era preciso, além disso, perder o hábito de mal 

pensar. A dúvida metódica consistiria, antes de tudo, em considerar provisoriamente como 

falsas todas as nossas opiniões passadas, depois, e, sobretudo, em mediar longamente sobre as 

razões que podemos ter para efetivamente pô-las em dúvida. No Discurso do método, 

Descartes (1993) insistiu na existência de uma única verdade, que pudesse satisfazer todas as 

exigências do método. Essa verdade se configurou no eu penso e, portanto, existo. Tal 

afirmação era a primeira de todas: o que, que se pense, pensa-se e, por consequência, não 

importa qual das outras afirmações pressupõe aquela. Mas, ao mesmo tempo, era evidente; 



 

 

 

 

porque era impossível pô-la em dúvida sem que o próprio ato pelo qual a puséssemos em 

dúvida não iria novamente a demonstrá-la: para duvidar que penso era preciso que eu 

pensasse, portanto, também existiria. Assim, da dúvida mais radical brotava a primeira 

evidência: duvido, logo, existo. 

Da dúvida cartesiana, brotavam muitas emulações, dentre as quais a que predizia que a 

perspectiva essente do ser humano estava fadada somente ao ato de pensar. Declara-se isso, 

evidenciou o próprio autor, negando ou dando menor ênfase na experiência humana e 

procurando a verdade inteligivelmente. Descartes relatou: 

Mas, porque agora desejava dedicar-me apenas à procura da verdade, pensei que era 

forçoso que eu fizesse exactamente [sic] ao contrário e rejeitasse, como 

absolutamente falso, tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de 

ver se, depois disso, não ficaria alguma coisa na minha crença, que fosse 

inteiramente indubitável. Assim, porque os nossos sentidos nos enganam algumas 

vezes, quis supor que não existe coisa alguma que seja tal como eles as fazem 

imaginar (1993, p. 73). 

 

Os primeiros argumentos que Descartes vai buscar junto aos cépticos são dirigidos contra 

o conhecimento de origem sensível; assim, encontramos a evidência do conhecimento 

puramente intelectual, como por exemplo, o da nossa própria existência enquanto substância 

pensante, ou seja, na tentativa de conciliar o espírito (substância imaterial) à consciência, 

distinguiu-o do cérebro, chamando o primeiro de res cogitans (coisa pensante) e o segundo de 

res extensa (coisa que ocupa lugar no espaço). Também fez críticas ao conhecimento sensível, 

separando com veemência o espírito do corpo e tornando-se o primeiro autor moderno que 

formulou claramente a divisão arbitrária de mente e corpo.  

 Numa outra perspectiva de ensino, Augusto Comte (1798 – 1857) foi responsável por 

criar e desenvolver uma corrente filosófica intitulada Positivismo. O Positivismo acompanha 

e estimula o nascimento e a afirmação da organização técnico-industrial da sociedade 

moderna e expressa a exaltação otimista que acompanhou a origem do industrialismo. É 

possível distinguir duas formas históricas fundamentais do Positivismo: o social de Saint-

Simon, Comte e John Stuart Mill, nascido da exigência de constituir a ciência com o 

fundamento de uma nova ordenação social e religiosa unitária; e o evolucionista de Spencer, 

que estende a todo o universo o conceito de progresso e procura impô-lo a todos os ramos da 

ciência.  



 

 

 

 

Tal corrente colocou como possibilidade a forma positiva de pensar o homem, a 

sociedade, o conhecimento, a moral e a religião. Foi a partir do estímulo positivista que 

nasceu a organização técnico-industrial e que permanece até hoje, porém, com maior ênfase 

no tecnicismo. O principal caráter do estado positivo ou real é a lei da subordinação constante 

da imaginação à observação.  Nesse sentido, Comte declarou em seu livro Discurso sobre o 

espírito positivo que “esta longa sucessão de preâmbulos necessários conduz enfim nossa 

inteligência, gradualmente emancipada, ao seu estado definitivo de positividade racional [...]” 

(1976, p.16). Dessa forma, ele conduziu seu pensamento num ideal um tanto autoritário em 

que a razão é a supremacia para um espírito positivo. A partir disso, ele considerou que 

(COMTE, 1976, p. 48): 

 

em primeiro lugar, em sua acepção mais antiga e mais comum, a palavra positivo 

designa o real em oposição ao quimérico: neste sentido, convém plenamente ao 

novo espírito filosófico, que fica assim caracterizado pela sua constante consagração 

às indagações verdadeiramente acessíveis à nossa inteligência, com a exclusão 

efetiva dos impenetráveis mistérios com que se ocupava sobretudo a sua infância. 

Num segundo sentido muito próximo do precedente, mas, entretanto distinto, este 

termo fundamental indica o contraste entre o útil e o ocioso [...]. 

 

 A designação composta por Comte para entendermos o termo “positivo” reforça os 

dualismos tanto de Platão quanto de Descartes, isto é, na separação entre mundo inteligível e 

mundo sensível, mente/espírito e corpo, útil e ocioso e, por fim, teoria e prática. Nesse 

sentido, em qualquer assunto, o espírito positivo condiz sempre a estabelecer uma exata 

harmonia elementar entre as ideias de existência e as de movimento, donde resulta mais 

especialmente, para com os corpos vivos, uma correlação permanente de organização e de 

vida, e, em seguida, por uma última especialização peculiar ao organismo social, a 

solidariedade contínua das ideias de ordem com as de progresso. O positivismo tornou-se um 

ideal autoritário e grande influenciador do movimento técnico-industrial que permeia a 

educação e a sociedade até os dias atuais.  

Já o Behaviorismo de Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990), corrente da psicologia 

contemporânea que tende a restringir a psicologia ao estudo do comportamento, eliminando 

qualquer referência à consciência, ao espírito e, em geral, ao que não pode ser observado e 

descrito em termos objetivos. Pavlov pode ser considerado o fundador do 



 

 

 

 

comportamentalismo, pois foi o autor da teoria dos reflexos condicionados e o primeiro a 

fazer pesquisas psicológicas que prescindiam de qualquer referência aos "estados subjetivos" 

ou "estados interiores". Neste sentido, Pavlov (1903, p.181) faz a seguinte indagação: “Para 

compreender os novos fenômenos, por acaso deveremos penetrar no ser interior do animal, 

imaginar ao nosso modo as sensações, os sentimentos e os desejos deles?” Para o autor, 

parece que a resposta a essa pergunta só pode ser um não categórico. 

No laboratório de Pavlov foi proibido, até sob pena de multa, o uso de expressões 

psicológicas como "o cão adivinhava, queria, desejava, etc"; e Pavlov não hesitava em definir 

como "desesperada", do ponto de vista científico, a situação da psicologia como ciência dos 

estados subjetivos. Todavia, o primeiro a enunciar claramente o programa do Behaviorismo 

foi J. B. Watson em um livro intitulado O comportamento — Introdução à psicologia 

comparada, publicado em 1914. John Watson (1878 – 1958), que dominou o pensamento e a 

prática da Psicologia em escolas e consultórios até os anos 1950 e, possivelmente, ainda 

presente nos dias atuais, iniciou sua carreira, dedicando-se a experiências com ratos e 

pombos, paralelamente à produção de seus livros. Criou pequenos ambientes fechados, 

conhecidos como “Caixas de Skinner”, onde observava os animais de laboratório e suas 

reações aos estímulos. Notabilizou-se como pesquisador original, desenvolvendo o conceito 

chave de seu pensamento, o “condicionamento operante”, um mecanismo que premia uma 

determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à 

ação. Depois de Watson, Skinner como um bom teórico comportamental, rejeitou noções 

como a do livre arbítrio e defendeu que todo comportamento é determinado pelo ambiente, 

embora a relação do indivíduo com o meio seja de interação e não de passividade 

(CARVALHAL; CHAMUSCA, 2008). 

Nesta via de significados e descobertas, a racionalidade técnico-instrumental foi 

tomando espaço e se cristalizando no ensino nas instituições de nível superior. Arraigada com 

a ideia de expansão que veremos mais adiante, a racionalidade técnico-instrumental se 

fundamentou na educação superior num momento, em que, a preocupação do ensino não era 

mais a aprendizagem, mas a capacidade de arrecadação financeira por grupos internacionais. 



 

 

 

 

 

Paradigma emergente: perspectivas e pressupostos 

 

O paradigma dominante discutido e analisado anteriormente remonta toda uma 

tradição epistemológica dos tempos iniciais da modernidade. Entende-se que, com o advento 

da expansão do ensino superior, bem como com sua democratização, o ensino passa a ter uma 

dupla perspectiva: de um lado a pesquisa como foco institucional e de outro a prática, 

caracterizada como a obtenção de conhecimentos para “o aqui – agora”. Vimos, no estudo, 

que essa dicotomia foi primeiramente expressa a partir dos filósofos Pré-Socráticos, tendo 

continuidade com Platão e, na Modernidade, com Descartes. Essa dualidade, como havia de 

se esperar, chegou aos bancos escolares tanto do ensino básico quanto do ensino superior, na 

tentativa de solucionar problemas instrumentais, selecionando meios técnicos para alguns 

propósitos específicos.  

Donald Schön (2000, p.19) importante estudioso sobre Filosofia e Educação, declara 

que “o que os aspirantes a profissionais mais precisam aprender, as escolas profissionais 

parecem menos capazes de ensinar”, além disso, a versão de ensino da educação superior 

ainda está enraizada “como a dos profissionais, em uma epistemologia da prática profissional 

pouco estudada”, ou seja, “um modelo de conhecimento profissional implantado em níveis 

institucionais nos currículos e nos arranjos para a pesquisa e para a prática”. Schön (2000) 

critica esse modelo e parte da premissa de que precisamos, como docentes, “refletir-na-ação” 

para, só então, formarmos cidadãos críticos, pesquisadores, reflexivos e aptos, tanto para a 

teoria quanto para a prática.  

 Neste sentido, aprender, ensinar e refletir são atividades próximas da experiência de 

qualquer ser humano. Aprendemos quando introduzimos alterações na nossa forma de pensar 

e agir, ensinamos quando com o outro partilhamos ou cooperamos, e refletimos quando 

indagamos sobre as mais diversas formas de aprendizagens a  que estamos expostos, sobre 

nossas experiências e saberes que, ao longo do tempo, vamos acumulando. Assim, desde o 

nascimento, o homem enfrenta esses três desafios, que se alcançam pela aprendizagem a partir 

da interação entre as estruturas do sujeito e o objeto de estudo ou em grupo, as quais se 

renovam constantemente. A reflexão, neste caso, é parte indissociável entre ensinar e 

aprender, pois ela possibilita a indagação sobre as questões, das mais simples às mais 

complexas, bem como possibilita que sejam processados aprendizados, que permitem 



 

 

 

 

identificar os estímulos do meio interno ou externo e preparar respostas adequadas às 

informações descodificadas. A ciência que estuda a teoria da evolução nos explica que a única 

diferença entre nós, seres humanos e os outros animais, é a capacidade de reflexão, e sendo 

humano, o professor, por conseguinte,  também reflete. Além de tudo, é importante salientar 

que “toda reflexão está sempre historicamente situada diante de circunstâncias concretas que 

estão ligadas ao contexto social, político, econômico e histórico” (GHEDIN, 2005, p.130).  

 Desta forma, a questão mais problemática entre os níveis de reflexividade é o próprio 

processo de refletir, uma vez que este marca radicalmente o resultado do conhecimento 

fundamentado na reflexão, situado, por um lado, “nas condições históricas e objetivas do 

sujeito que reflete”, e, por outro, “no trabalho, como ação fundante do humano e de sua 

condição” (Idem). A partir disso, há que se destacar que o ser humano trabalha contínua e 

permanentemente por meio de seu trabalho, ou seja, somos “muito mais o resultado deste 

fazer que as possibilidades de nosso pensar sobre ele. Mais que isto, esta dialética entre fazer 

e pensar possibilitou ao ser humano, a instituição de seu ser” (Idem).  

Donald Schön (2000), que retomou a questão do “professor reflexivo”, pautou-se em 

três temáticas muito atuais: de um lado, “o conceito de profissional que tem de ser eficiente e 

a quem se pedem contas”; de outro, “a relação entre teoria e prática”; e, por fim, “a temática 

da reflexão e da educação para a reflexão” (ALARCÃO, 1996, p. 11). A partir desses três 

temas que perpassaram toda sua trajetória intelectual, Schön (2000) critica um modelo de 

ensino baseado na racionalidade técnico-instrumental que se traduz num modelo de aplicação 

científico aos problemas concretos da prática por meio da ciência aplicada. Na tentativa de 

superar um modelo técnico-instrumental de ensino, Schön (2000, p.32) propõe um novo modo 

de pensar a docência, ou seja, refletindo na ação, ou, em suas palavras, por meio da “reflexão-

na-ação”, ou ainda, como iremos chamar no decorrer do capítulo, uma prática para uma 

epistemologia crítica.  

Para Schön (2000, p.33), refletir na ação é:  

uma situação de ação para a qual trazemos respostas espontâneas e de rotina. [...] As 

respostas de rotina produzem uma surpresa – um resultado inesperado, agradável ou 

desagradável, que não se encaixa nas categorias de nosso conhecer-na-ação. [...] A 

surpresa leva à reflexão dentro do presente-da-ação.  

 

Desse modo, a reflexão é, pelo menos em alguma medida, consciente, ainda que não 

precise ocorrer por meio de palavras. A reflexão-na-ação tem uma função crítica, ou seja, 



 

 

 

 

questiona a estrutura de pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Assim, a reflexão gera o 

experimento imediato, pois, experimentamos novas ações com o objetivo de explorar os 

fenômenos recém-observados, testar nossas compreensões experimentais acerca deles e 

afirmar as ações que tenhamos inventado para mudar as coisas para melhor. Portanto, um 

paradigma reflexivo, necessariamente, deve-se partir do ato reflexivo. 

 

 

Considerações Finais 

  

 O pensar crítico-reflexivo abrange um estado de dúvida, hesitação, perplexidade, 

dificuldade mental e um ato de pesquisa para encontrar a resolução da dúvida. Para Dewey 

(1979, p. 24), “a necessidade da solução de uma dúvida é o fator básico e orientador em todo 

o mecanismo da reflexão”. A necessidade que Dewey via estava voltada à formação de um 

profissional reflexivo, envolvendo suas atividades na busca e na investigação, distinguindo 

estas do ato de rotina, onde havia aceitação sem reflexão acerca da realidade do ensino. Na 

perspectiva da ação reflexiva, há a problematização da realidade vivida. A partir de estudos 

sobre John Dewey, surgem os estudos de Donald Schön (2000), como já mencionado, sobre a 

nova epistemologia da prática profissional. Nessa perspectiva, a expressão “professor 

reflexivo” ganhou força com as ideias deste pesquisador em reação ao modelo de 

racionalidade técnica que permeava o contexto educativo de vários países, na década de 1980. 

Essa lógica da racionalidade técnica-instrumental criticada por Schön (2000) reforçava a 

separação entre aqueles que pensavam e planejavam o trabalho pedagógico e aqueles que o 

realizavam. O professor era considerado como um técnico ou executor, cuja função consistia 

em aplicar as ideias e os procedimentos elaborados por outros grupos sociais e/ou 

profissionais. 

 Para Isabel Alarcão (1996), a difusão das ideias de Schön contribuiu para que se 

produzisse a imagem de um professor mais ativo, crítico e autônomo, livre para fazer escolhas 

e tomar decisões, contestando aquela do profissional cumpridor de ordens que emanavam de 

fora das salas de aula. Nessa perspectiva, o professor reflexivo se caracterizou como um ser 

humano criativo, capaz de pensar, analisar, questionar a sua prática a fim de agir sobre ela e 

não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. Por conseguinte, 

espera-se que o professor reflexivo seja capaz de atuar de uma forma mais autônoma, 



 

 

 

 

inteligente, flexível, buscando construir e reconstruir conhecimentos. Para que o docente se 

constitua como profissional reflexivo, Isabel Alarcão (1996, p.180) aponta dois fatores 

fundamentais, que estão inseridos na máxima: “Professor: conhece a tua profissão e conhece-

te a ti mesmo como professor para te assumires como profissional de ensino”. Com base nessa 

afirmação, percebemos que a reflexão desse profissional implica o conhecimento de si mesmo 

e de sua prática, para que possa analisá-la e desenvolver-se no sentido pessoal e profissional.  

 Por fim, a reflexão é essencial para a construção da identidade docente e para o seu 

desenvolvimento profissional, pois permite que o professor seja capaz de transformar sua 

prática e de constituir-se como sujeito autônomo que pode suscitar mudanças no contexto 

educacional (ALARCÃO, 1996). Nesse sentido, é importante ressaltar que o professor não se 

constitui sozinho como profissional reflexivo, mas em interação com outras pessoas de seu 

convívio acadêmico e de outros lugares. A reflexão é, portanto, um processo coletivo. 
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