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Resumo 

Este artigo trata de uma proposta da aplicação do conceito de professor reflexivo, de Donald 

Schön e, por conseguinte, da formação continuada, no corpo discente. Esta transposição tem 

como fundamento o ensino da crônica em sala. O objetivo é estimular o senso crítico do aluno 

afim de que este possa refletir sob o espaço físico, psíquico e cultural que o envolve, de 

maneira a fazê-lo perceber que os meios para sua formação ultrapassam os conteúdos 

disciplinares do ambiente escolar.  
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1. Introdução 

 

Na busca de estratégias para o ensino da literatura e de suprir a defasagem “do 

conhecimento prévio” de uma clientela específica, alunos do Ensino Fundamental e Médio, 

um dos pontos de articulação importante deste artigo, consiste em procurar alternativas, a fim 

de proporcionar ao aluno meios que o leve a refletir em função do contexto e da realidade que 

o cerca. Verificar as possibilidades que cada teoria acerca da linguagem nos oferece para dela 

extrairmos os recursos que darão suporte para um eventual estudo sobre a elaboração de 

atividades em sala de aula, a partir do gênero crônica. Considerando a preparação para um 

professor reflexivo, o que mudou a concepção da formação inicial para uma formação 

contínua, acredito que a cônica, por seu conteúdo e forma, torna-se uma importante 

ferramenta pedagógica para introduzir o aluno à leitura e a produção escrita e transformá-lo 

em um aluno reflexivo. Um aluno ciente de que o estudo requer um pensar e um repensar 

constante, cuja orientação é o aprimoramento do senso crítico. 
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A crônica retrata, de modo geral, os pequenos acontecimentos do cotidiano, aquilo que 

o olhar do cronista captou, e se não fosse por ele passaria despercebido. Porém, o que seria o 

cotidiano?   

Segundo LUCKMANNL e BERGER (1985) o cotidiano é lugar no qual se insere os 

símbolos e os valores que são apreendidos pelas pessoas quando entram em contato com o 

outro. A partir deste momento o ser humano se constitui como sujeito. Desse modo, o 

conhecimento da realidade engloba o pensamento e o contexto social, uma realidade que 

independe da nossa vontade, mas que ao ser apreendida forma a noção do homem comum. 

Este modo de se relacionar com o mundo contrabalança o objetivo e o subjetivo, em um 

movimento em que o indivíduo constrói e ao mesmo tempo é construído, moldado pela 

sociedade.  

O indivíduo mantém relação com o mundo social por meio de sua percepção. Esta 

passa a ser o seu conhecimento, amálgama dialética entre a realidade social e sua 

subjetividade.  

A transmissão do conhecimento, ou seja, a realidade da vida cotidiana, se faz por 

intermédio das linguagens criadas para a objetivação e a interação direta, face a face.   

Outro ponto, trata da interiorização da realidade em que o indivíduo percebe, 

interpreta, questiona e argumenta sobre uma situação. Neste caso, ocorre a assimilação da 

realidade conforme sua interpretação devido suas idiossincrasias. Na realidade, a 

interiorização é produto do universo simbólico que reflete como em um espelho o que está 

projetado na sociedade. Aquilo que as pessoas pensam ser sua identidade subjetiva se trata na 

verdade, do processo relacional com o mundo objetivado. 

Nessa perspectiva, como um repórter, o cronista se volta para a realidade cotidiana. 

Dela se alimenta para reproduzir em uma página sua impressão sobre o contexto que o 

envolve. Essa intimidade com as coisas do dia-a-dia permite criticar e/ou ironizar os fatores 

que constituem os indivíduos na objetivação e subjetivação da vida cotidiana.  

 Por outro lado, antes de tecer considerações sobre as práticas reflexivas de Schön, e de 

seu redirecionamento para a prática reflexiva do aluno por meio do estudo da crônica, 

apresenta-se outro fator a ser examinado. A formação inicial com as bases voltadas para o 

resultado das idéias de Schön (2000), a controversa formação continuada dos professores. 

 

2.  Formação Inicial: a necessidade de novos direcionamentos 

 



Conforme a Lei 11.788/08 das Diretrizes estabelecidas pelo MEC, Ministério da 

Educação, o estágio obrigatório deve fazer parte do componente curricular para obtenção da 

graduação de licenciatura.  

Na realidade, o que ocorre, é a permanência do aluno de licenciatura em uma sala de 

aula, de uma escola, na maioria das vezes localizada nas periferias das cidades, sem nenhum 

outro comprometimento, a não ser completar as horas de estágio exigidas por lei.  

No processo da sua formação inicial o professor deveria, o mais cedo possível, se 

aproximar do contexto no qual trabalhará, para encarar logo os problemas sociais que 

enfrentará na sala de aula. Em outras palavras, estar preparado para atuar em um contexto 

determinado que transcenda o espaço físico da sala de aula, conforme GARCEZ e 

OSTERMANN (2002, p. 259): 

 

Contexto – muito além de uma simples decorrência do ambiente físico, trata-se de um 

ambiente de significação que é interacionalmente constituído mediante o que as pessoas estão 

fazendo a cada instante em termos de onde e quando elas fazem o que fazem.  

 

Por isso, torna-se importante desenvolver bases cognitivas que sustentem a interação 

com o meio, e, se for o caso, modificá-lo segundo uma conduta pedagógica consciente dos 

problemas sociais da comunidade. Manter um posicionamento ao mesmo tempo racional e 

afetivo quanto aos fatores que interferem de forma negativa no processo de aprendizagem.  

Por outro lado, o professor se encontra em uma posição em que percebe seu trabalho 

desprestigiado. O que antes servia como perspectiva de uma via de acesso para uma 

valorização na sociedade, o conhecimento se volta para o imediato, isto é, o que eu preciso 

aprender ou quais as práticas necessárias para ter um trabalho rentável? Com efeito, a 

educação se vê estreitada pela massificação dos cursos para atender necessidades do mercado, 

o que tende a baixar a qualidade profissional dos formandos. O professor se forma para 

sobreviver, para a emergência, e não para exercer seu ofício com prazer.  

Não obstante, a formação inicial deveria se constituir com solidez em um ponto de 

partida para a formação continuada e permanente, exigência do mundo interativo em que as 

informações circulam nos mais variados sistemas de mídia.  

Todavia, esta formação, em que pese às vicissitudes da profissão, deve por uma 

questão de respeito e de valorização profissional, compreender a autonomia e não apenas 

priorizar o caráter contuidista e praticista, atitudes recorrentes nas políticas neoliberais para a 

educação.  

Destarte, pode-se apontar para a existência da separação do contexto de trabalho e do 

contexto que deve condicionar as práticas formadoras, pois existem situações diversas que 



requerem aplicações diferenciadas (IMBERNÓN, 2010. p. 9). No entanto, é inegável que se 

fez progressos e a formação continuada possui um vasto campo teórico que precisa ser 

compartilhado, pois é necessário pensar e trabalhar em conjunto e quebrar os isolamentos. 

Deixar de ser simplista para ser complexo no sentido de abandonar as certezas do 

conhecimento linear para aprender a caminhar “na escuridão e na incerteza” (MORIN, 2007, 

p. 55). 

Com efeito, o mundo de hoje prima pela busca obcecada pelo efêmero, e que 

desfragmenta o sujeito e os valores, destrói o antigo em favor de novas atitudes, nem sempre 

preocupadas em construir acessos ao autoconhecimento e a constituição ética dos sujeitos. De 

fato, as mudanças são inevitáveis e necessárias. Porém, quando tais mudanças dizem respeito 

à educação, há que se considerar a complexidade dos fatores sociais envolvidos. Afirmar 

princípios a priori, relevantes e imutáveis nas relações humanas, que no ambiente escolar 

forma o currículo oculto: 

 

o currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer 

parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita para aprendizagens sociais 

relevantes (...) o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, 

comportamentos, valores e orientações... (SILVA, 2001, p. 78). 

 

Por conseguinte, é inviável eleger um pensamento educacional único predominante, 

sem prejuízo para a autonomia dos professores e conseqüente esvaziamento das relações 

intersubjetivas no processo de ensino – aprendizagem.   

Num breve resumo, idéia para a formação continuada de professores teve seu início na 

década de 1970 do século passado. Começa a se desenvolver nos países latinos a análise de 

formação dos professores que atinge seu ápice nos anos de 1980, em que se verifica um 

predomínio da formação técnica. 

 

Trata-se de uma época predominantemente técnica e de rápido avanço do autoritarismo sem 

alternativa, e com o aval dos gurus racionalistas. Época na qual o paradigma da racionalidade 

técnica nos invade e contamina, na qual a busca das competências do bom professor para serem 

incorporadas a uma formação eficaz é o principal tópico de pesquisa na formação continuada 

docente. 

 

Nos anos de 1990 começa a se introduzir a mudança deste quadro, embora de maneira 

tímida. Até que a partir de 2000 começa a grande mudança, por conseqüência das mudanças 

sociais que afetam as forças em conflitos da nova economia fruto da mundialização e que 

convergem também para a cultura e a educação. As formas anteriores de educar são colocadas 

em “xeque’ e se passa a considerar a formação emocional das pessoas. 



Na contramão desses avanços teóricos, as políticas governamentais para a Educação, 

ainda demonstram a tendência para um  deslocamento do professor do campo do sujeito de 

sua prática de ensino. 

 

3. Do professor reflexivo ao aluno reflexivo 

 

De acordo com Miranda (2002) o conceito de professor reflexivo e de professor 

pesquisador teve seu início na década de 1990 do século XX, cujo principal articulador é o 

norte-americano Donald Schön. A denominação professor reflexivo diz respeito a “um 

movimento teórico de compreensão do trabalho docente (MIRANDA, 2002, p. 18). Schön 

com base no conceito de Dewey de reforçar o caráter da experiência e a reflexão na 

experiência (Idem, p. 19) formula uma proposta que consiste na formação profissional voltada 

para a reflexão e a prática na construção do conhecimento Isso requer a superação de 

problemas por meio do conhecimento prático e diário criando um repertório de novas 

soluções para as “situações de incerteza e indefinição”: 

 

As idéias de Schön rapidamente foram apropriadas em diferentes países, além de seu próprio, 

num contexto de reformas curriculares nas quais se questionava a formação de professores 

numa perspectiva técnica e a necessidade de se formar profissionais capazes de ensinar em 

situações singulares, instáveis, incertas, carregadas de conflitos e dilemas, que caracteriza o 

ensino como prática social em contextos historicamente situados. (MIRANDA, 2002, p. 21) 

 

Desse modo, como trabalho inovador que possibilita uma quebra de paradigmas as 

idéias de Schön arrebatou seguidores, e foram aplicadas de imediato na área da educação. No 

entanto, com o decorrer do tempo, alguns estudiosos, também preocupados com a formação 

docente, começaram a apontar para algumas brechas na prática de suas teorias.  

A partir de certo momento, surgiram críticas questionando, por exemplo: para “que 

tipo de reflexão tem sido realizada pelos professores? As reflexões incorporam um processo 

de consciência das implicações sociais, econômicas e políticas da atividade de ensinar? Que 

condições tem o professor de refletir?” (Pimenta, 2002, p.22). 

 Em que pese à legitimidade das críticas ao trabalho de Schön é inegável sua 

contribuição para uma busca da melhoria do trabalho do professor recolocando em discussão 

todos os entraves que permeiam o exercício da prática profissional principalmente nas redes 

públicas de ensino.  

O importante é destacar que a discussão sobre suas idéias permitiram um vasto legado 

teórico pertinente ao campo de atividade da atuação e da formação dos professores 



decorrentes da necessidade de mudanças n área da educação que posteriormente teve 

continuidade em países como Portugal e Espanha. 

 A teoria do professor reflexivo reavaliada e incrementada pelos novos pontos de vista 

que contribuíram para sua melhoria com a formação continuada, também pode ser estendida 

para o corpo discente. A expectativa desse deslocamento teórico é tornar o aluno apto para a 

pesquisa, consciente de que toda formação pressupõe um caráter renovador e contínuo. 

Sempre seremos aprendizes e professores alunos. 

 Essa possibilidade abre um espaço para que o aluno reflita criticamente sobre os 

deveres de estudante em situação constante de aprendizagem. Possa, de acordo com as novas 

propostas para o ensino, voltar o olhar para si, o contexto, a situação e o cotidiano da 

realidade em que vive e formar hipóteses e intervenções com o intuito de modificar esta 

realidade para melhor. 

  

4. A importância do ensino do gênero crônica na formação do aluno reflexivo 

 

A crônica, no início chamada de folhetim, termo emprestado do francês feuilletone, 

segundo Bender e Laurito (1993, p. 15) desde seu aparecimento nos periódicos brasileiros, a 

partir dos meados do século XIX, ocupando o espaço livre do rodapé dos jornais, é estudada 

por diversos escritores (mais tarde certos teóricos) incitados pelas vicissitudes do novo 

gênero, que tentaram, por meio principalmente da metalinguagem perscrutar alguns de seus 

elementos inovadores.  

Eram colocadas, publicamente, em discussão em colunas diárias ou semanais no 

jornalismo impresso. Quais assuntos abordar diante do seu imediatismo e de sua efemeridade? 

Seria jornalismo? Literatura? Ou o cruzamento de ambos? No entanto, no presente caso, 

nossa pesquisa perderia muito em originalidade limitando-se apenas a definições, pois já se 

organiza um corpus teórico subjacente.  

O principal na crônica é o prosaico como insumo da criação literária. Por isso, 

apresenta-se como um dos vetores do ensino da língua materna por meio dos discursos e das 

linguagens do cotidiano.   

Por outro lado, o estudo dos gêneros discursivos possibilita um trabalho produtivo, em 

que se considera a língua como interação. O objetivo é trabalhar o gênero discursivo crônica 

considerando as funções de suas linguagens em práticas de leitura e produção textual em sala 

de aula. 



Desse modo, incorporar no currículo escolar o estudo do gênero crônica, para o 

conhecimento das linguagens e valores subjacentes, bem como dos discursos que se 

manifestam nesses gêneros textuais e sua importância para o aprendizado da língua materna. 

A legitimidade de um projeto voltado para a crônica se deve ao fato do educando poder 

observar, ponderar sobre o seu espaço físico e social.  

A partir de suas inferências desenvolver competências e habilidades de formular 

hipóteses sobre outros assuntos que indiretamente afetam sua vida e pertencem de certo modo 

as formações discursivas instauradas pelos meios de comunicação e pelas mídias digitais. É 

imperativo, não apenas distinguir a tessitura das características propriamente intrínsecas, 

inerentes à produção, e de certa forma cristalizadas na mente do autor. 

A crônica possui como princípio básico registrar o circunstancial, e lançar mão de uma 

linguagem próxima de seu público estabelecendo o diálogo interativo cronista – leitor. Tal 

dialogismo permite um equilíbrio entre o coloquial e o literário.  

A crônica, portanto, constitui um gênero particular que oferece elementos para um 

exame literário, não apenas às suas constituições internas, mas também as suas relações com a 

exterioridade. Em um sentido mais específico, com o momento histórico e único em que é 

elaborada.  

Nesse ponto, a Língua Portuguesa dialoga com outras matérias curriculares, abordando 

questões pertinentes a História – o modo capitalista de produção nos campos e o desemprego 

nas grandes cidades que forçam os fluxos migratórios – a Geografia – no que se refere ao 

deslocamento das classes de baixa renda para as periferias das cidades brasileiras, causando 

grandes tensões sociais - novamente a Geografia em comunhão com a Ciência – no que diz 

respeito à poluição dos mananciais e a degradação ambiental provocadas pela falta de 

informação e do baixo poder aquisitivo das populações marginalizadas.  

Todos esses componentes adversos, decisivos na formação dos jovens com idade 

escolar, podem ser minimizados por intermédio de um projeto literário que respeite e prestigie 

o espaço e as comunidades locais.  

 

5. Conclusão 

 

  A transposição do conceito de Schön de professor reflexivo para o de aluno reflexivo 

tem por objetivo direcionar o estudante para o aprendizado responsável, considerando a 

intervenção na realidade por meio de práticas conscientes. Sob esse aspecto, os valores 



subjacentes ao estudo do gênero crônica, podem contribuir para a formação de um aluno 

crítico e atuante.  
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