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Capítulo 1 
Técnicas e procedimentos de autoscopia na  
formação inicial e continuada do professor 

reflexivo: revisão descritiva da literatura 

Leila Regina d’Oliveira de Paula Nunes
Stefhanny Paulimineytrick Nascimento Silva

 Débora Regina P. Nunes
Carolina Rizzotto Schirmer

Introdução

Formação do professor reflexivo 

Tendo como suporte metodológico tópicos essenciais preconi-
zados pela pesquisa de Revisão Descritiva da Literatura, os objetivos 
do presente capítulo são rastrear, reunir, agrupar e sintetizar os resul-
tados conclusivos de estudos que tratam da utilização de técnicas e 
de procedimentos de autoscopia na formação inicial e continuada 
do professor reflexivo. Trata-se de trabalho de pesquisa descritiva, 
tendo como foco o saber produzido e disseminado, em bases de 
dados eletrônicas no período 1989-2019, conforme especificado no 
decorrer do capítulo. 

São múltiplas as fontes de informações necessárias para proceder-
-se ao delineamento do estado da arte, no que concerne à incorporação 
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16    Autoscopia: uma ação reflexiva sobre a prática docente

das técnicas e dos procedimentos de autoscopia na grade curricular, 
direcionada para a formação do professor reflexivo.  

Sob o ponto de vista histórico, nos últimos vinte anos, cons-
tata-se em vários países, em especial no Brasil, uma política de 
desvalorização da formação docente levada a cabo nas universida-
des públicas, além da crescente privatização da educação (Nóvoa, 
2017). Tais tendências encontram-se afinadas com as propostas 
de reformas educacionais alinhadas com os princípios do neoli-
beralismo (Cochran-Smith et al., 2015). Assim, para resgatar a 
educação brasileira, cujos resultados nas avaliações internacionais 
têm mostrado um quadro preocupante (Carnoy, 2015), conclusões 
de pesquisas apontam a formação de professores como variável 
essencial na resolução de problemas educacionais (Gatti, 2014; 
Barreto, 2019). Tal postura pode conduzir à culpabilização dos 
docentes, revelando, assim, uma visão estreita e maniqueísta do seu 
trabalho. Cientes dos riscos desse reducionismo e da simplificação 
do fenômeno da formação docente, mas ao mesmo tempo desejo-
sos de contribuir para o debate, o grupo de pesquisa responsável 
pela publicação deste livro disponibiliza ideias sobre uma prática 
recorrente encontrada na literatura contemporânea – o uso das 
técnicas e dos procedimentos de autoscopia na formação inicial e 
continuada do professor reflexivo. 

O movimento da formação do professor reflexivo emergiu 
na década de 1980 como uma insurgência contra as implicações da 
chamada racionalidade técnica, que aparta teoria e prática e ignora a 
criatividade e o discernimento do professor (Giroux, 1988). Segundo 
essa concepção, professores são recipientes passivos do conhecimento 
profissional, meros técnicos que executam programas de ensino ela-
borados por acadêmicos, especialistas que, em geral, encontram-se 
distanciados do ambiente da sala de aula. Assim, a velha dicotomia 
teoria versus prática contrapõe o conhecimento produzido na acade-
mia com aquele concebido pelo professor o qual, respaldado por sua 
experiência cotidiana em sala de aula, anuncia que “na prática a teoria 
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é outra”. Na verdade, como esclarece Zeichner (1994), a suposta 
distância entre ambas se expressa mais como um desencontro entre 
a teoria do observador acadêmico e a teoria do professor de sala de 
aula do que a própria diferença entre teoria e prática.

Historicamente, as origens da reflexão na educação remon-
tam a Dewey (1910). O filósofo americano apregoava que a reflexão 
emerge da confusão, da dúvida ou da perplexidade. Se aceitássemos 
acriticamente qualquer proposição imposta, a reflexão não se faria 
presente. Contudo, se tivermos dúvidas, ou o tema nos parecer 
confuso, é imperativo exercitarmos o pensamento, buscando novas 
evidências que possam confirmar ou negar a proposta inicial.

Schön (1997 e 2000) advoga uma formação de professor que 
se caracterize por um practicum reflexivo. Com isso, propôs três pro-
cessos que podem auxiliar o professor na sua atividade docente: a 
reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão-
-na-ação. Reflexão na ação significa que o conhecimento tácito que 
o professor detém serve de guia para desenvolver a atividade prática, 
sem, contudo, sistematizá-la, mas se mostrando capaz de atender, 
com criatividade, às variáveis que atuam no contexto do ensino. Já a 
reflexão sobre a ação envolve a reconstrução mental das ações edu-
cativas, de modo a realizar uma análise retrospectiva e avaliar se seu 
conhecimento na ação contribuiu ou não para ofertar um ensino de 
qualidade. Finalmente, a reflexão sobre a reflexão-na-ação envolve o 
pensar sobre sua observação de suas próprias ações em sala de aula 
e o significado que o professor atribuiu ao ocorrido e à adoção de 
outros sentidos. Enfim, constitui-se uma ação, uma observação e 
uma descrição escrita (Rosa-Silva, Lorencini Junior e Laburú, 2010).

Origens e conceituação de autoscopia

Consideramos, assim, a reflexão do professor acerca de sua 
prática docente como pedra angular no processo formativo; na 
busca de novas metodologias e recursos para favorecer essa atitude 

Autoscopia.indd   17Autoscopia.indd   17 06/08/2020   09:08:1506/08/2020   09:08:15
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reflexiva do docente, depara-se com a autoscopia. A palavra autosco-
pia é formada pelos termos auto – ação realizada pelo próprio sujeito 
– e scopia – objetivo, finalidade, alvo (Sadalla e Larocca, 2004). O 
termo foi introduzido por M. Fauquet e S. Strasvogel, professores 
no Centro Audiovisual da Escola Normal Superior de Saint Cloud, 
França, ao final da década de 1960. Os autores pretendiam ado-
tar na educação francesa uma nova metodologia de formação de 
professores baseada no microensino americano (Linard, 2000).  A 
autoscopia emerge assim na confluência de dois fatores presentes 
naquela época: a insatisfação com a formação de professores e com 
o desempenho dos alunos, e o advento da tecnologia audiovisual 
americana. A pressão conjugada dessas forças, ideológica e tecnoló-
gica, marcou profundamente uma reflexão pedagógica estimulada 
pela exigência quase inexorável de inovações na década de 1960 
(Travers, 1973 apud Fauquet, 1980).  Para justificar a contribuição 
das imagens gravadas em vídeo, Travers (1973) argumenta que a 
imagem visual, conceituada como analogia concreta e intuitiva 
do real, seria assimilada pela memória mais facilmente do que o 
discurso lógico abstrato e, portanto, favoreceria a permanência e 
a fixação do conhecimento. Contrapondo-se a essa premissa, pro-
fetizada ingenuamente acerca da superioridade da imagem que se 
enriquece pelo aparente dinamismo de um filme, Piaget argumenta 
que essa prática é inadequada para a formação do construtivismo 
operativo, porque a inteligência não pode ser reduzida às imagens de 
um filme. De fato, o conhecimento não pode estar limitado a uma 
soma de informações armazenadas, implica antes a apropriação do 
objeto por um conjunto de operações que promovem a elaboração 
do conhecimento constituinte (Piaget, 1969). 

Autoscopia pode ser definida como a observação tardia do 
“eu” em uma situação pedagógica dada e registrada. Após essa 
observação de si próprio ofertada pelo vídeo, o professor tomará 
consciência de certas lacunas em sua ação, realizando, assim, a 
autoconfrontação e a autoavaliação, podendo conduzi-lo a um con-
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fronto com o outro, portanto, uma heteroavaliação, ocasião na qual 
é acompanhado pelo seu supervisor (Fauquet, 1980). De acordo 
com Linard (1980), a imagem que aparece na tela constitui-se em 
categoria intermediária entre o aspecto exterior objetivo e a visão 
interna subjetiva. É na interação de tais aspectos que a autoscopia 
funciona. Ferrès (1996) observou ainda que o encontro do sujeito 
consigo mesmo, que ocorre quando se assiste ao vídeo, em geral, 
estimula sua fala acerca do conflito que emerge entre a imagem 
objetiva e o “eu” subjetivo e as possíveis articulações entre elementos 
envolvidos nos registros, pois: 

É esse confronto que, paradoxalmente, ajuda a re-instalar o sujeito 
com todo o seu potencial reflexivo e expressivo. [...] Trata-se, pois, 
de uma reapropriação de si e também de uma ocasião privilegiada 
de autocrítica em face da representação que se tem do próprio papel 
no mundo e a atuação que nele se verifica (Sadalla e Larocca, 2004, 
pp. 422-3).

Convém lembrar, neste ponto, que, a despeito de a autosco-
pia favorecer a conscientização global da ação pedagógica, a obser-
vação do próprio desempenho, desacompanhada de uma troca com 
outro docente que conduza à reflexão, não produz mudanças no 
desempenho pedagógico futuro (Alvarez, 1986). Segundo a concep-
ção de Schön (1988), pode-se afirmar que a visualização da própria 
performance seguida de uma conversa com o outro pode instigar a 
reflexão sobre a ação e, posteriormente, até mesmo a reflexão sobre 
a reflexão-na-ação. 

Zeichner (2008) alerta, ainda, para a inadequação da prática 
reflexiva conduzida de forma individual pelo docente e da falta de 
atenção às condições do contexto social da atividade de ensino. Tal 
situação pode conduzi-lo a conceber os problemas como exclusi-
vamente seus, falhando em relacioná-los aos de outros professores 
ou ainda à estrutura da educação e suas contingências. A propósito 
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da necessidade de que o trabalho reflexivo seja conduzido como 
uma prática social em que professores interajam e se apoiem mutu-
amente na construção coletiva de uma estrutura de suporte para 
todos, Zeichner aponta para a importância da reflexão como uma 
prática social que ocorre em comunidades de prática no aprendi-
zado docente.1

Autoconfrontação e microensino 

Com uma linha de pensamento e atuação muito próxima da 
autoscopia, destaca-se o dispositivo da autoconfrontação. A litera-
tura acerca da autoconfrontação mostra a extrema relevância dessa 
análise para o ofício do professor. A autoconfrontação foi criada 
pelo linguista Daniel Faïta, em 1997, para estimular o estudo da 
atividade de condutores de trens na Europa e aperfeiçoada pelo 
psicólogo Yves Clot em sua Clínica da Atividade, no contexto da 
abordagem histórico-cultural de Vigotsky. A autoconfrontação, no 
dizer de Clot, constitui-se em um dispositivo metodológico dire-
cionado a investigar a atuação do trabalhador, de modo a ampliar 
seu raio de ação e poder de operar sobre o próprio meio e sobre eles 
mesmos. Esse procedimento mostra-se útil não somente como meio 
de os indivíduos se apropriarem dos saberes acerca de seu próprio 
ofício, mas também como recurso de transformação desse ofício 
pelos próprios trabalhadores com auxílio do pesquisador. Com efeito, 
quando um profissional é confrontado com sua situação laboral, tem 
a possibilidade de reelaborar os mecanismos empregados por meio 
de processos cognitivos e, assim, modificar sua atuação no futuro. 
1 O conceito de comunidade de prática foi cunhado por Wenger (1998), sob a perspectiva 

da teoria social da aprendizagem, para se referir às configurações sociais que agregam 
valor aos empreendimentos de seus integrantes e reconhecem como competente sua 
participação. O conhecimento coletivo resultante dessas práticas pertence a uma co-
munidade que possui um objetivo comum (Wenger, 1998). Assim, o conceito de 
comunidade de prática implica, necessariamente, uma perspectiva da aprendizagem 
como atuação social, e não individual (Nunes et al., 2018, p. 261).
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No Brasil, estudos sobre a autoconfrontação têm sido conduzidos em 
programas stricto sensu de pós-graduação em Educação desde os anos 
2000. Tais produções servem principalmente para coleta de dados, 
não avançando, contudo, na contribuição para a efetiva mudança na 
atividade laboral dos participantes (Perez e Messias, 2013).  

Outro conceito que se aproxima da autoscopia é o de micro-
ensino. Fauquet (1980) se refere a esse termo, fundamentado em 
Allen e Ryan (1972), como o encontro de um método e um instru-
mento a serviço da formação em geral e particularmente na forma-
ção de professores. O microensino surgiu em 1963, na Universidade 
de Standford quando Robert Bush, Dwight Allen e outros pesqui-
sadores começaram a estudar o processo de ensino em componen-
tes reduzidos, os quais foram chamados de destrezas técnicas, ou 
seja, procedimentos de ensino que professores usam em suas aulas 
(Villar Ângulo, 1977 apud Fernandes, 2004). O microensino se 
constitui em procedimento de formação de docentes que promove 
uma simulação de prática de ensino, quando são registradas peque-
nas sequências ou modelos de ensino, em escala reduzida, visando 
ao desenvolvimento de professores (Fernandes, 2004). Sant’Anna 
(1979) considera o microensino como tão real quanto uma aula 
comum, uma vez que é praticado com alunos em sala de aula, 
estando sujeito às mesmas contingências presentes em situações 
reais de ensino. A autora informa, ainda, que esse procedimento 
tem sido empregado no Brasil como atividade de prática de ensino 
em disciplinas como Didática, Prática de Ensino e Metodologia 
do Ensino, substituindo algumas práticas ou técnicas tradicionais 
(Arrigo, Lorencini Junior e Broietti, 2017). 

Método

Foi conduzido um trabalho de pesquisa de Revisão Descritiva 
da Literatura (RNL) com foco no uso da autoscopia na formação 
docente. Trata-se de delineamento de pesquisa bibliográfica cujo 
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objetivo é identificar tendências metodológicas ou teóricas, assim 
como padrões de resultados descritos em estudos sobre um deter-
minado campo de conhecimento (Paré et al., 2015). O emprego de 
protocolos estruturados de busca, assim como o uso de critérios de 
inclusão e de exclusão de trabalhos, são procedimentos adotados em 
revisões dessa natureza. Por fim, esse tipo de pesquisa caracteriza-se 
pela quantificação de dados de natureza qualitativa, como o tipo de 
metodologia empregada, os autores citados, entre outras variáveis 
(Paré et al., 2015).

Como critério de inclusão, foram analisados os resumos 
dos artigos, dissertações e teses publicados no período 1989-2019 
em diferentes bases de dados, a saber: Google acadêmico, SciELO, 
CAPES.2 As buscas incluíram textos redigidos em português, inglês, 
francês e espanhol, com a aplicação das seguintes palavras-chave: 
autoscopy, autoscopie e autoscopia; associadas aos termos: formação 
de professores, teacher training, formation d’enseignants e formación 
de profesores. Foram excluídos resumos sem descrição clarificada do 
conteúdo do artigo, como também aqueles referentes a fenômenos 
psicológicos de alucinação complexa durante a qual os pacientes 
experimentam duplicação visual do seu corpo (Blanke, Landis, 
Spinelli e Seek, 2004). Capítulos de livros foram excluídos desta 
revisão, assim como artigos, dissertações e teses protegidas e pagas. 

Para a seleção dos trabalhos, foi realizada, primeiramente, a 
leitura dos títulos e do resumo para fins de elegibilidade, conforme 
os critérios previamente estabelecidos. No banco de dados SciELO, 
não foram encontradas publicações com os descritores: autoscopia 
e formação de professores, autoscopy and teacher training, autosco-
pie et formation d’enseignants e autoscopia e formación de profesores, 

2 Google acadêmico é a ferramenta de pesquisa capaz de pesquisar diversos trabalhos 
científicos em diferentes línguas. SciELO: é uma biblioteca digital de livre acesso a 
periódicos brasileiros. CAPES é o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior do Brasil que oferece um banco de dados de 
pesquisas em diferentes áreas de ensino.
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tampouco com os termos autoscopy, autoscopie e autoscopia. Mas, 
com o descritor “autoscopia”, em português, foram encontrados sete 
artigos, sendo que três foram excluídos porque não entravam no cri-
tério de inclusão. Os quatro artigos restantes foram Loos-Sant’ana 
e Gasparim (2013); Rosa Silva, Lorencini Júnior e Laburú (2010); 
Rosa Silva e Lorencini Júnior (2007); e Sadalla e Larocca (2004). 

No Portal da CAPES, quando inseridos os termos autoscopy, 
autoscopie e autoscopia, verificou-se a ocorrência de 348 publica-
ções. Para fins de refinamento sobre o uso da autoscopia no con-
texto escolar, uma busca mais avançada foi realizada. Logo, com 
os termos autoscopia e formação de professores não foi encontrada 
qualquer publicação. Já com os termos autoscopy e teacher training 
foram encontrados quatorze artigos; destes, dois enquadravam-se 
nos critérios de inclusão supramencionados (Klepka e Corazza, 
2018; Arrigo, Lorencini Júnior e Broietti, 2017). Ressalta-se que 
oito deles foram repetidos, ou seja, já tinham sido localizados tanto 
no banco de dados da SciELO como no da CAPES, e quatro não 
se encaixaram nos critérios de inclusão. Um artigo foi encontrado 
quando inseridos os termos autoscopie e formation d’enseignants, 
contudo, a publicação não fazia ilação com as questões educacio-
nais. Quando procuradas em espanhol as palavras-chave autoscopia 
e formación de profesores, nenhuma publicação fez jus ao critério 
adotado nesta investigação. 

No Google acadêmico, 4.750 trabalhos foram, inicialmente, 
identificados empregando-se a palavra autoscopia em português, 
inglês, francês e espanhol. Na etapa seguinte, o vocábulo “autos-
copia” foi associado ao unitermo “formação de professores” nas 
três línguas, produzindo 63 estudos publicados em francês; 28 em 
inglês; 182 em espanhol; e 376 em português. Dos 649 estudos 
identificados nessa etapa, apenas 59 atenderam ao critério de inclu-
são, a saber: Afonso (1995); Alfonsi (2019); Arrigo e Lorencini 
(2015); Azaoui (2016); Baquero (2008); Beckers (2004); Beckers 
Leroy (2011); Beckers e Linden (2007); Gaudin (2011); Bouchard 
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e Gagnon (2002); Brandão (2017); Campos (2012); Carvalho 
e Passos (2014); Cloes e Mouton (2012); Corbeil e Normand-
-Guérette (2012); Derobertmasure, Dehon e Bocquillon (2015); 
Derobetmasure, Bocquillon e Dehon (2015); Domínguez (2015); 
Fagnant, Etienne Mottier Lopez e Hindryckx (2017); Fernandes 
(2004); Flandin (2015); François, Noël e Pirard (2018); Freitag et 
al. (2018); Gal Petitfaux (2015); Gaudin e Chalies (2010); Gossin 
(2010); Ildefonso (2013); Kusiak (2015); Leblanc (2007); Leblanc 
(2011); Leblanc; Ria e Veyrunes (2013); Leroy (2011); Leroy e 
Beckers (2015); Lindner e Peres (2014); Moreira, Ferreira e Sar-
mento (2005); Mottet (1992); Navarro (2016); Neto e Peixoto 
(2018); Nogueira e Lamas (2009); Olivesi (2012); Pacheco e Freire 
(2019); Papoulia-Tzelepi (1993); Peraya (1990); Phaneuf (2005); 
Piratello et al. (2016); Piratello et al. (2017); Ramos e Aragão 
(2018); Rosa e Silva et al. (2009); Schmidt et al. (2019); Serres 
(2006); Simons (2012); Soto Marin Gusmán (2017); Souza et al. 
(2019); Takahashi (2018); Tochon (1992); Torres, Soares e Car-
valhaes (2018); Tosta (2006); Vacheski e  Lorencini Jr. (2018); e 
Weiss Aymon Floris e Ferrez (2011). 

O processo de seleção desses artigos está esboçado no quadro 
1 a seguir: 
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Quadro 1 – Organograma que representa o processo de seleção 
dos estudos analisados

Fonte: elaboração própria.

Resultados 

A busca resultou em 65 publicações, sendo quatro identi-
ficadas no banco de dados da SciELO, duas no Banco de dados 
da CAPES e cinquenta e nove (59) na base de dados do Google 
acadêmico.

Para caracterizar os 65 (sessenta e cinco) trabalhos encontra-
dos, foram elaboradas tabelas em Excel com as seguintes categorias: 
autores, ano e tipo de publicação, referencial teórico, objetivo, local, 
tipo de pesquisa, procedimentos metodológicos, participantes e 
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resultados. Foi feita inicialmente uma análise quantitativa dos dados 
para posterior análise qualitativa. 

Os resultados dessa pesquisa de Revisão Descritiva da Lite-
ratura serão apresentados em duas etapas. A primeira consiste em 
um levantamento quantitativo dos dados e a segunda apresentará 
as análises qualitativas dos procedimentos e resultados dos estudos. 

Análise quantitativa 

Conforme observado no gráfico 1, dos 65 trabalhos identi-
ficados nesta análise, 77% (49) foram publicados nos últimos dez 
anos. Não são expressivos os números de estudos registrados na 
década de 1990. 

Gráfico 1 – Número de trabalhos publicados por ano

 Fonte: elaboração própria.

A maior parte dos estudos (77%) foi publicada em formato 
de artigo, seguida de dissertações e de teses, como observado no 
gráfico 2.  
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Gráfico 2 – Formato de publicação dos 65 artigos analisados

Fonte: elaboração própria.

Em termos de delineamento de pesquisa, a maioria declarou 
adotar uma metodologia qualitativa, conforme identificado no 
gráfico 3.

Gráfico 3 – Tipo de delineamento de pesquisa

Fonte: elaboração própria.
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Os participantes envolvidos nas pesquisas de natureza empí-
rica eram, majoritariamente, professores formados ou professores 
em formação, como assinalado no gráfico 4. Interessante observar 
que apenas três estudos trataram de professores de alunos com 
Transtorno do Espectro Autista (Silva, 2016; Schmidt et al., 2019) 
e deficiência múltipla (Corbeil e Normand-Guérette, 2012). 

Gráfico 4 –  Participantes envolvidos nos 65 estudos analisados

Fonte: elaboração própria.

Dos 65 estudos, 30 indicaram a área de conhecimento dos 
professores em formação, como identificado no gráfico 5.
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Gráfico 5 – Área de conhecimento dos professores em formação

Fonte: elaboração própria.

O gráfico 6 revela que os estudos foram realizados em nove 
países, a saber:

Gráfico 6 – Países onde os estudos foram realizados

Fonte: elaboração própria.
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A seguir, o gráfico 7  indica as regiões onde os estudos bra-
sileiros foram conduzidos. 

Gráfico 7 – Região do Brasil onde os 22 estudos nacionais foram 
desenvolvidos

Fonte: elaboração própria.

Os cinco autores mais citados nas referências dos artigos/
teses/dissertações foram os seguintes: Schön (1983; 1987), citado 
em 34 trabalhos; Sadalla e Larocca (2004), referenciado em 13 
estudos; Linard (1974; 1980), indicado em 10 pesquisas; Pastré 
(2006), citado em 8; e Leblanc (2001), presente em 6 estudos.

Análise qualitativa 

Observou-se uma miríade de procedimentos técnico-meto-
dológicos utilizados pelos autores dos 65 estudos analisados. Den-
tre eles se destacam as entrevistas abertas e as semiestruturadas, 
a observação participante, os registros escritos das reflexões dos 
participantes, a videogravação das aulas, a aplicação de questioná-
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rios, a demonstração de solução de problemas pelo pesquisador, as 
palestras e as notas etnográficas. Nem todos os autores apresentaram 
dados detalhados quanto aos procedimentos de coleta de dados 
empregados, enquanto outros efetuaram relatos ricos e profícuos. 

Serão apresentados, a seguir, formatos de condução dos estu-
dos encontrados na literatura revisada. Por exemplo, estudos foram 
desenvolvidos em fases distintas. Assim, é digno de nota o uso da 
chamada autoscopia trifásica (Rosa-Silva e Lorencini Jr., 2007; 
Rosa-Silva, Lorencini Jr. e Laburu, 2009; Rosa-Silva et al., 2010; 
Vacheski e Lorencini Jr., 2018), fortemente ancorada nos conceitos 
de Schön (1997; 2000). Na fase pré-ativa, o professor é levado a se 
preparar para a ação de ensinar, ou seja, discutir as concepções do 
processo de ensino e de aprendizagem, produzir materiais didáticos 
e elaborar planos de aula. Com isso, tem a possibilidade de refletir 
para a ação. Na fase posterior, isto é, fase interativa, envolvem-se 
as ações concretas que ocorrem na sala de aula e onde tenha lugar 
a reflexão na ação. Dada a dificuldade em captar o pensamento do 
professor, uma vez que está atuando junto aos alunos, o uso da 
videogravação será fundamental para a evolução para a terceira 
fase: a pós-ativa. Nesse momento, o professor reúne condições de 
realizar a autoconfrontação e analisar e avaliar seu próprio desem-
penho pedagógico. É quando ocorre a reflexão sobre a ação, a qual 
permite que o professor se conscientize da ilusão da prática e com 
isso reúna condições de aprimorar seu trabalho docente. 

Do mesmo modo, Silva (2016 apud Schmidt et al., 2019) 
propôs realizar, em seu estudo quase experimental, a autoscopia em 
dois momentos (fases): a autoscopia de treinamento e a autoscopia 
orientada. Na autoscopia de treinamento, conduzida na fase de linha 
de base (na qual não era concedida qualquer instrução à docente), 
os vídeos das interações professoras-alunos eram analisados e discu-
tidos pela participante e a pesquisadora. Após o término da última 
sessão da autoscopia de treinamento, as professoras filmaram uma 
de suas aulas e entregaram cópia do vídeo para a pesquisadora 
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selecionar cenas e dar início, assim, ao processo de autoscopia orien-
tada. Nessa etapa, ao invés de gravarem um conjunto de sessões 
consecutivas, as professoras passaram, primeiramente, pelo pro-
cesso de autoscopia e, posteriormente, retornaram às suas salas para 
realizarem novas filmagens. Desse modo, após cada gravação, era 
realizado um encontro para a autoscopia desta, e assim por diante.

Afonso (1995) conduziu igualmente seu estudo de grupo 
(experimental e de controle não equivalente) destinado a investigar 
se o registro em vídeo permite o desenvolvimento de processos 
metacognitivos em futuros professores de matemática durante a 
resolução de problemas, em quatro fases. Nas fases 1 e 4, ocorria a 
resolução livre de problemas de processos. Na 1.ª fase, os partici-
pantes deveriam pensar alto para resolver os problemas e registrar 
por escrito todo o processo de resolução de problemas. Essas ses-
sões foram registradas em vídeo e áudio. Na 2.ª fase, ocorriam o 
ensino e a demonstração de resolução de problemas similares pelo 
pesquisador. Na 3.ª fase, o grupo experimental realizou o processo 
de autoscopia (filmada) ao avaliar as cópias de registros escritos 
de problemas não resolvidos a contento na 1.ª fase e justificar sua 
avaliação em conteúdos teóricos ensinados na 2.ª fase.  

  Em outros estudos, os autores combinaram a autoscopia 
com o microensino, procedimento que promove uma simulação de 
prática de ensino com registro de pequenas sequências ou modelos 
de ensino, e foram bem-sucedidos (Arrigo e Lorencini Jr., 2015; 
Arrigo et al., 2017).

Outro aspecto importante verificado foi o modo de conduzir as 
sessões de autoscopia: se de forma isolada, com o participante e o pes-
quisador somente; ou de forma coletiva, durante a qual a autoscopia 
é associada à heteroscopia, ou seja, avaliação do desempenho docente 
por parte de seus pares. A despeito da recomendação de Zeichner 
(2008), de que a prática reflexiva seja conduzida como prática social 
na qual professores interajam e se apoiem mutuamente na constru-
ção coletiva de uma estrutura de suporte para todos, a maioria das 
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práticas de autoscopia descritas nos textos foi conduzida de forma 
individual, isolada. Por outro lado, a avaliação coletiva do desempe-
nho docente esteve presente nos estudos de Tochon (1992), junto a 
estudantes; de Azaoui (2016), no ensino de línguas; de Nogueira e 
Lamas (2009), com professores de instituição de ensino superior; de 
Pacheco e Freire (2019), em um programa de capacitação de cunho 
colaborativo no desenvolvimento profissional de professores em con-
texto de diversidade cultural; e de Alfonsi (2019), com licenciandos 
em Ciências Biológicas. 

Será apresentado, a seguir, um panorama geral dos resulta-
dos alcançados, visto que uma descrição detalhada dos resultados 
de cada estudo foge do escopo deste capítulo e será realizada em 
futuras publicações. 

De modo geral, os textos analisados são eloquentes em indi-
car os efeitos benéficos do processo de autoscopia no desempenho 
pedagógico e pessoal de professores e de seus alunos. Convém 
destacar, contudo, que, embora a autoscopia possa promover a 
conscientização global do comportamento pedagógico, a percepção 
do próprio desempenho, desprovida de um esquema orientador 
dessa reflexão, não produz modificações nas condutas pedagógicas 
(Alvarez, 1986 apud Afonso, 1995). 

Entre os efeitos mais específicos dos procedimentos de autos-
copia citados pelos autores revisados, estão: melhor planejamento 
das aulas, confronto do plano de aula com as ações pedagógicas que 
de fato ocorreram em sala de aula, alerta diante de certas situações 
de ensino para a tomada de decisões (Rosa-Silva et al., 2009); 
maior domínio do conteúdo, melhor configuração e organização 
do tempo de duração de aula, mudanças nas estratégias de ensino, 
melhor planejamento de ações futuras e incremento da autoavalia-
ção (Piratelo et al 2017; Souza et al., 2019); apropriação racional 
de regras e valores, autoconhecimento e conhecimento do outro, 
identificação e expressão de sentimentos e aprendizagem de formas 
mais justas e eficazes de resolver conflitos (Ramos e Aragão, 2018); 

Autoscopia.indd   33Autoscopia.indd   33 06/08/2020   09:08:2006/08/2020   09:08:20



34    Autoscopia: uma ação reflexiva sobre a prática docente

melhor percepção das relações entre os alunos e de como ela (a pro-
fessora) agia com os alunos (Sadalla e Larocca, 2004); compreensão  
da importância  do vínculo afetivo, melhora na confiança mútua 
entre professores e alunos (Loos-Sant’ana e Gasparim, 2013); dis-
posição a questionamentos, proposições de soluções, dissolução 
de preconceitos em relação aos alunos (Rosa-Silva et al., 2010); 
elemento motivador para apropriação de conhecimentos técnicos 
de pecuária (Baquero, 2008); identificação das próprias dificuldades 
na prática pedagógica, ressignificação de elementos presentes no 
vídeo e melhor interpretação e valorização dos conteúdos de ensino 
(Navarro, 2016; Brandão, 2017); adoção de postura investigativa 
em momentos posteriores na prática pedagógica (Tosta, 2006); ino-
vação de práticas de formação docente (Fernandes, 2004); ajuste de 
práticas pedagógicas às demandas formativas e cognitivas dos alunos 
(Silva, 2016; Vacheski e Lorencini, 2018); promoção do encontro 
entre teoria e prática pedagógica (Mottet, 1992); melhor desem-
penho do aluno com Deficiência Múltipla (Corbeil e Normand-
-Guérette, 2012) e do aluno com autismo (Silva, 2016); maior 
participação dos alunos em sala de aula (Pacheco e Freire, 2019); 
melhor capacidade de refletir sobre o próprio pensamento (Afonso, 
1995); desenvolvimento de habilidades de comunicação de alu-
nos de enfermagem com o público atendido (Torres et al., 2018); 
desenvolvimento da autonomia (Carvalho e Passos, 2002); busca 
de soluções pedagógicas na literatura científica (Cloes e Mouton, 
2012); possibilidade de observar o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento da professora e de suas escolhas e dificuldades ao 
planejar uma aula (Klepka e Corazza, 2018); e criação de formas 
alternativas para avaliar os alunos (Nogueira e Lamas, 2009).   

Limitações e alertas encontrados no uso da autoscopia foram 
relatados por alguns autores.  Gaudin e Chaliès (2011) afirmam 
que os dados revelaram a natureza paradoxal do uso da ferramenta 
de vídeo na formação profissional. Por um lado, essa ferramenta 
oferece aos supervisores a possibilidade de acompanhar os pro-
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fessores iniciantes de maneira mais eficaz em todas as etapas que 
compõem seu aprendizado. A ferramenta de vídeo permite, entre 
outras possibilidades, reproduzir a natureza dos observáveis   (por 
exemplo, a diversidade do comportamento dos alunos), a velo-
cidade das imagens (possibilidade de congelamento ou exibir a 
câmera lenta) ou o número de repetições. Paradoxalmente, o uso 
da ferramenta de vídeo parece ser limitante quando se questiona o 
desenvolvimento em situação de treinamento ou classe dos profes-
sores iniciantes após a sua aprendizagem. Justificada pelo arranjo da 
realidade que autoriza, a ferramenta de vídeo coloca os professores 
iniciantes em uma prática profissional virtual que às vezes é difícil 
de reimplementar no contexto real da classe.

Derobertmasure, Bocquillon e Dehon (2015) alertam para 
a existência de pré-requisitos para a realização da análise reflexiva. 
Eles são componentes necessários para colocar em palavras as prá-
ticas, como também analisar, descrever uma prática auto e hetero- 
-observada. Fornecer feedbacks no processo de formação dos alunos 
também se faz fundamental, especialmente quando se utilizam de 
dispositivos de vídeo. 

Azaoui (2016), ao analisar o processo de auto-heteroscopia 
(comentários filmados dos alunos dirigidos à professora) sobre 
as interações ocorridas em sala de aula e suas práticas de trans-
missão verbal, verificou que as palavras dos alunos nem sempre 
são complacentes, o que pode questionar a natureza da prática de 
auto-heteroscopia . Logo, é necessário reunir os alunos antes para 
que tenham suas perguntas bem elaboradas, para que esse espaço 
de auto-heteroscopia não se torne uma situação de sentimentos 
violentos. Além disso, o papel de empatia do pesquisador com o 
professor deve ser sempre primordial nesse tipo de procedimento.   

À guisa de conclusão, destaca-se o potencial formativo-refle-
xivo do processo da autoscopia, associada ou não à heteroscopia, à 
autoconfrontação, ao microensino, ou outras estratégias, e como 
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tal constitui-se num elemento altamente relevante para a formação 
inicial e continuada de docentes.   

Nos seis capítulos seguintes, são descritas pesquisas empíricas 
conduzidas recentemente junto a professores e pais que atendem 
alunos com Transtorno do Espectro Autista, com Múltipla Defici-
ência Sensorial. Tais estudos, constituídos de teses e de dissertações, 
têm como objetivo verificar os efeitos do processo de autoscopia 
no desempenho de professores, pais e alunos. 
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