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Observar criticamente a prática docente é tão importante quanto o próprio ato de educar. A quantidade 

de tarefas e demandas que um professor enfrenta no seu cotidiano reduz o tempo disponível para se 

dedicar à análise da sua ação pedagógica. O professor, carente de teorização com foco na sua própria 

prática, pode tornar-se uma vítima da falta de construção teórica sobre os seus próprios saberes docentes 

ou um refém consumidor da pesquisa educacional realizada por especialistas. Para romper esse círculo 

vicioso, entendemos que “a valorização da experiência de cada professor é fator preponderante para o 

avanço qualitativo das suas práticas” (BORGES; SANCHES NETO, 2014) e que estas práticas podem 

e devem ser vistas pelos seus pares, para que possam florescer e reconstruir os saberes docentes. Com a 

intenção de elaborar e formalizar o  argumento prático, analisamos uma proposta de ensino situada em 

uma escola particular da cidade de São Paulo, onde o professor lançou mão das tecnologias digitais para 

o tratamento pedagógico do conteúdo. O professor compartilhou com alunos do 2o ano do Ensino Médio 

uma possibilidade de interação entre: o uso da tecnologia, a aprendizagem entre pares (peer learning) e 

a vivência dos esquemas táticos do basquetebol. A partir do envio da temática da aula à turma, através 

de uma plataforma digital utilizada pela escola, os alunos puderam antecipar autonomamente o 

aprendizado do conteúdo, passando por uma espécie de aula invertida (flipped classroom). A aula 

começou com uma breve discussão sobre os esquemas táticos empregados no basquetebol. Em seguida, 

os alunos iniciaram o processo de aprendizagem entre pares e foram organizados em grupos. Então, os 

esquemas táticos elaborados pelos próprios alunos foram transportados graficamente para um aplicativo 

chamado Coach Note, que funciona como simulador tático. O aplicativo foi instalado nos tablets dos 

alunos, onde eles puderam simular as jogadas previamente estipuladas. Após a assimilação das jogadas 

por parte de todos os componentes dos grupos, os alunos vivenciaram os esquemas táticos na quadra, 

ou seja, colocaram em prática a teoria estudada. Como avaliação desse processo, foi utilizado um filme 

registrado pelos próprios alunos a partir da captura de imagens realizadas pelas câmeras GoPro, que 

foram instaladas nos armadores das equipes. Os alunos que participaram dessa estratégia de ensino 

apresentaram significativas mudanças atitudinais como protagonismo, cooperação, envolvimento, 
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respeito às regras e combinados. A parte conceitual da aula ficou reforçada com as discussões após a 

exibição do filme registrado pelos alunos. Entendemos que a análise da ação docente, a partir da 

argumentação prática, pode ser um fator preponderante para a formalização dos saberes docentes, bem 

como um potencializador das experiências dos professores. Consideramos que o objetivo da análise da 

ação docente não deve ficar apenas na intenção de justificar as práticas dos professores, mas que a 

reelaboração permanente da sua argumentação prática pode subsidiar a teorização das experiências 

profissionais pelos professores, explicitando os elementos de uma “teoria da prática”. 
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