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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a possível influência do modelo de gerenciamento e 

produção de mercadorias, conhecido como toyotismo, no pensamento 

educacional do professor estadunidense do MIT – Donald Schön. No 

desenvolvimento do processo procura-se, tangencialmente, analisar a razão 

de como essa influência se concretiza. Diante da necessidade de encontrar 

um referencial teórico que permeasse a pesquisa, achou-se por bem utilizar 

outra categoria marxista que favorecesse a análise de como uma maneira 

bem específica de produzir bens poderia ser assimilada em nível filosófico. 

Para tanto adotou-se a noção do Bloco Histórico (situação histórica global) 

cunhada por Antônio Gramsci. Após uma breve análise da atual crise do 

capital, suas causas, conseqüências e respostas, passa-se, então, a analisar 

a estrutura do toyotismo: sua origem, suas peculiaridade e a análise da 

possibilidade de sua ocidentalização. Segue-se a isso uma análise dos 

argumentos de Donald Schön sobre a questão da reflexividade, tanto em 

relação ao profissional reflexivo quanto ao professor reflexivo. Isso se dá pelo 

entendimento de que ele funda uma única categoria e a aplica nas duas 

situações. Conclui-se com uma análise dos pontos principais levantados e 

discorridos no texto.  

Palavras-chave: Capitalismo – Toyotismo – Donald Schön – Professor 

Reflexivo.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the possible influence of the administration model 

and production of goods, known as toyotism, in the American teacher's of MIT 

educational thought–Donald Schön. In the development of the process it is 

sought, tangentially, to analyze the reason of how such influence is rendered. 

Due to the need of finding a theoretical referential that it permeated the 

research, it was used another Marxist category to favor the analysis of how a 

very specific way to produce goods could be assimilated in philosophical level. 

It was adopted, then, the notion of the Historical Block (global historical 

situation) coined by Antônio Gramsci. After a brief analysis of the current crisis 

of your capital causes, consequences and answers; it passed, then to analyze 

the structure of the toyotism: its origin, its peculiarity and the analysis of the 

possibility of its westification. It is followed than by an analysis of Donald 

Schön's arguments on the subject of the so much reflexivity in relation to the 

reflexive professional. That occurs by the understanding that he founds an 

only category and it applies it in the two situations. It is then finished with an 

analysis of the mentioned main points and discoursed in the text.  

 

 

 

Key word: Capitalism–Toyotism–Donald Schön–Reflexive Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho procura-se refletir sobre a possível influência do modelo de 

gerenciamento e produção de mercadorias, conhecido como toyotismo1, no 

pensamento educacional do professor estadunidense do MIT – Donald Schön. Tal 

interesse surgiu do estudo do Sistema Toyota de Produção – STP, quando se 

verificou uma semelhança entre algumas categorias encontradas neste sistema, tais 

como o just-in-time2, em tradução livre: feito na hora, e a produção em função da 

demanda, ou seja, o estoque zero, e alguns conceitos utilizados pelo professor 

quando trata do conhecimento-na-ação e da reflexão-na-ação, relacionados com sua 

teoria da reflexão. 

Quando se fala em “possível influência” vê-se que o estudo é guiado por 

um referencial teórico que leva em consideração a influência do mundo da produção 

em aspectos cotidianos da vida, ou seja, que a maneira de se gerenciar e produzir 

mercadorias também influencia a maneira de pensar, de fazer arte e de se relacionar 

com o próximo. Poder-se-ia utilizar a metáfora do edifício (infra-estrutura e 

superestrutura) desenvolvida por Marx e Engels, inicialmente, na primeira parte de 

“A Ideologia Alemã” e, retomada pelo primeiro, na terceira parte de “O Dezoito 

Brumário de Luis Bonaparte”. 

 Nesta perspectiva afirma-se que a estrutura econômica, ou seja, as 

relações de produção social dadas em uma sociedade condicionam tanto as formas 

de Estado quanto a consciência social, do que, necessariamente, conclui-se que a 

                                                        
1 Outros nomes são dados ao modelo em tela, tais como: Ohnismo, modelo japonês, 
produção flexível, produção enxuta (lean production). Todavia, escolheu-se o cognome 
utilizado, dentre outros autores, por Gounet e Coriat. 
2 Fischer (2004) em seu dicionário de palavras e expressões estrangeiras traduz just-in-time 
como: justo no tempo, perfeitamente no tempo e bem na hora (certa). 
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superestrutura não é uma manifestação autônoma, pois havendo qualquer 

transformação na base econômica refletir-se-á na superestrutura.  

Outro texto, considerado básico, que alude a este pensamento, encontra-

se no prefácio da obra “Para a crítica da economia política”: 

[...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações 
determinadas, necessárias e independentes de sua própria vontade, 
relações de produção estas que correspondem a uma etapa 
determinada de desenvolvimento de suas forças produtivas 
materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a 
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 
levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem 
formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção 
da vida material condiciona o processo em geral de vida social, 
político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina 
o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua 
consciência. (MARX, 2005, p. 52 – Grife-se). 

Um exemplo de que a explanação de Marx sobre esta teoria é algo 

extremamente coerente é o fato de aqueles que, firmados em perspectivas 

diferentes, defendem o modo de produção capitalista chegam a afirmar algo 

bastante similar: 

No entanto, a indústria automobilística é ainda mais importante para 
nós do que parece. Duas vezes neste século ela alterou noções mais 
fundamentais de como produzir bens. E a maneira como os 
produzimos determina , não somente como trabalhamos, mas ainda 
como pensamos, o que compramos e como vivemos. (WOMACK, 
2004, p. 1 – Grife-se). 

A utilização da citada metáfora, contudo, traz algumas complicações, pois 

há ponderações a serem feitas, entre as quais: 

I. Não é um reducionismo econômico, pois há o aspecto histórico; 

II. Há influência da superestrutura na infra-estrutura; 
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III. Há desigualdade entre a produção material e a artística e jurídica, 

v.g., a questão do Direito Romano e a produção capitalista. 

Diante da necessidade de encontrar um referencial teórico que 

permeasse a pesquisa, achou-se por bem utilizar outra categoria marxista que 

favorecesse a análise de como uma maneira bem específica de produzir bens 

poderia ser assimilada em nível filosófico. Para tanto adotou-se a noção do Bloco 

Histórico (situação histórica global) cunhada por Antônio Gramsci e que trata, em 

linhas gerais, de como se estabelece a conexão entre a estrutura e a superestrutura, 

ou seja, a existência de um vínculo orgânico entre elas; a identificação de como se 

procede a ligação orgânica que possibilita a produção de ações e pensamentos tão 

distantes do modo de produção e que sofrem sua influência.   

Para Portelli (1977) os principais aspectos da teoria política gramsciana 

gravitam ao redor do conceito de bloco histórico. Para outros estudiosos do marxista 

sardo, não obstante, tal conceito encerra simplesmente o entendimento das relações 

travadas entre estrutura e superestrutura. Na esteira da discussão vale ressaltar que 

é errônea a idéia de que o bloco histórico não passa de uma simples aliança entre 

classes (Lênin). 

Também, procurar-se-á demonstrar a semelhança que se supõe existir 

entre a produção de conhecimento gerado pela reflexão-na-ação e o que Mészáros 

afirma sobre a descartabilidade das mercadorias no atual estágio do capitalismo 

contemporâneo. Naturalmente, dentro do modo de produção capitalista e diante da 

atual crise, passou-se a produzir com o objetivo de uma vida útil mais reduzida 

(obsolescência programada); todavia, este ponto na atual conjuntura adquiriu 

proporções titânicas. 

Tendo como base este conceito, e entendendo-se que os fenômenos 

estão interligados, é que se inicia o texto por uma análise da crise estrutural do 

capital; apresenta-se o quadro com os aspectos econômicos e sociais que 

influenciaram e/ou sofreram influência no processo, como por exemplo: a) o fato da 
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queda da taxa de lucro; b) a fuga de capitais da produção direta e sua ida para a 

especulação; c) o desemprego etc.  

Também são analisados os caminhos tomados pelos países de 

capitalismo avançado, com o escopo de reverter o quadro, tais como: a 

implementação de políticas neoliberais e o uso de um novo modelo de 

gerenciamento e produção de mercadorias. Faz-se, a título de contextualização, 

uma ingerência do pensamento neoliberal no direito público brasileiro, 

demonstrando-se o quanto o mundo jurídico foi afetado por esta perspectiva 

econômica a exemplo da válida metodologia utilizada por Marx em “O Capital”, 

quando analisa concretamente o direito positivo (leis) referente ao trabalho, além de 

se tecer em alguns comentários sobre a teoria do liberalismo econômico, 

acreditando-se que esta contextualização é necessária para o melhor entendimento 

do pensamento de Schön.  

Neste momento, passa-se a analisar o surgimento e o desenvolvimento 

do toyotismo, precedido de um breve escrito sobre o fordismo e verificam-se os 

determinantes históricos e sociais que influenciaram as empresas nipônicas. 

Procura-se identificar quais as categorias basilares deste sistema, para 

posteriormente compará-lo com as categorias utilizadas por Schön. 

Por fim, analisa-se a categoria da reflexividade de Donald Schön, 

manifesta em suas teorias do profissional reflexivo , que por sua vez serve de base 

para sua teoria do professor reflexivo .  Analisam-se seus argumentos principais e 

alguns exemplos trabalhados por ele na tentativa de firmar suas categorias de 

conhecimento-na-ação e reflexão-na-ação. Para ele estas noções surgem como 

solução para a atual crise de confiança nos profissionais (practitioner) e em sua 

formação tradicional. Atacando a racionalidade técnica e apresentando uma nova 

epistemologia da prática, ele apresenta a solução para uma prática viável em 

tempos de crise.  
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CAPÍTULO I 

A CRISE DO CAPITAL  

 

Após um período áureo vivido pelos países de capitalismo avançado, 

período este alcunhado pelos franceses de Os Trinta Anos Gloriosos  (les trente 

glorieuses) e pelos anglo-americanos de A Era de Ouro , o capitalismo começou a 

apresentar sinais de crise. Nas palavras do historiador britânico, “a história dos vinte 

anos após 1973 é a de um mundo que perdeu suas referências e resvalou para a 

instabilidade e a crise.” (HOBSBAWM, 2004, p. 393). 

 Marcados pela crise de 1930 (A Grande Depressão), os países de 

primeiro mundo recusavam-se a reconhecer que de fato os problemas econômicos 

vivenciados por eles eram sérios e não se reduziam às recessões pontuais. Os 

resultados econômicos já não equivaliam aos das décadas passadas, não obstante 

observar-se um certo crescimento econômico. Em contrapartida, as demais regiões 

do globo (África e América Latina) viviam momentos de empobrecimento, e 

“ninguém duvidou seriamente de que, para essas partes do mundo, a década de 

1980 foi de severa depressão” (Id., p. 395). Os efeitos foram devastadores 

principalmente no que tange à questão do emprego, isto é, houve uma redução 

acentuada dos postos de trabalho nos setores primários e secundários. O 

desemprego passou a ser uma marca deste período, como irá se falar a posteriori, 

não um desemprego “aceitável”, mas como para alguns pensadores algo que se 

manifestou estruturalmente. 
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1. A razão da crise do capital ser estrutural 

 

É ponto pacífico que o capitalismo é um modo de produção que se 

caracteriza por uma busca incessante pelo lucro; todavia, após um longo período de 

acumulação, que tem seu início no fim da Segunda Guerra e prossegue até meados 

da década de 1970 (A Era do Ouro), o capital começa a ter problemas com a sua 

rentabilidade. Tal situação desencadeou, por exemplo, um abalo nas estruturas do 

binômio fordista/taylorista. 

Para alguns analistas, esta crise se configurava como mais uma das 

vividas pelo capitalismo; contudo, é divergente o pensamento desenvolvido pelo 

filósofo húngaro István Mészáros, que se analisa neste trabalho. Para Mészáros a 

crise atual do capital3 diferencia-se das passadas4 pelo seu alcance universal, sua 

incontrolabilidade e seu aspecto estrutural. Nas suas palavras, 

A razão principal por que este sistema forçosamente escapa a um 
significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, 
ele próprio, surgido no curso da história como uma poderosa – na 
verdade, até o presente, de longe a mais poderosa – estrutura 
“totalizadora” de controle à qual tudo o mais, inclusive seres 
humanos, deve se ajustar, e assim provar sua “viabilidade produtiva”, 
ou perecer, caso não consiga se adaptar (MÉSZÁROS, 2003, p. 96). 

                                                        
3 Mészáros considera distintas as categorias: capital e capitalismo. Para o filósofo marxista o 
capital já existia antes de sua manifestação como capitalismo ao afirmar que “a 
mercantilização da força de trabalho, que é o passo mais importante para alcançar a forma 
mais desenvolvida, a capitalista – apareceram em algum grau na história muito tempo antes 
da fase capitalista, em alguns casos, até milênios antes” (MÉSZÁROS, 2003, p.703) e que 
também permaneceu no cerne das sociedades pós-capitalistas do Estado tipo soviético.   
4 Alguns autores analisam a atual crise a partir dos ciclos de Kondratiev que “são ciclos 
longos que reúnem uma fase de expansão e uma fase de contração da economia (fases A e 
B)” (WALLERSTEIN, 2003, p. 72). Ainda segundo este autor, cada fase dura em média de 
25 a 30 anos e configura-se da seguinte maneira: FASE A – prevalência do pleno emprego, 
preponderância da produção, minimização dos custos de transação e aperfeiçoamento das 
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Para ele, o controle sociometabólico, isto é, aquilo que divide sócio-

hierarquicamente o trabalho e o subordina ao capital, é incontrolável pelo seu 

aspecto totalizante. Uma vez totalizante, subjuga todas as demais coisas à sua 

lógica sob pena da descartabilidade. Ora, se tudo converge à sua lógica, também os 

supostos mecanismos de controle, ou seja, a chamada livre opção, está sob seu 

jugo. Ele continua sua explicação sobre esta situação incontornável: 

Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente 
absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o 
sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente, os 
mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a 
educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que 
implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de 
viabilidade, desde as menores unidades de seu “microcosmo” até as 
mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas 
relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de 
decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes 
e contra os fracos (Id., p.96). 

Ainda na esteira desta conceituação do controle totalizante temos mais 

um esclarecimento que nos dá Arrais Neto (2003), ao tocar na questão contraditória 

do capital versus trabalho como elemento determinante encontrado na sociedade 

capitalista: 

Por enfoque totalizante, queremos nos referir aos trabalhos que 
conferem prioridade à compreensão da sociedade e da produção e 
reprodução derivadas das relações fundamentais do capital no plano 
da análise abstrata e das contradições delas decorrentes. Isto 
significa que suas perspectivas partem da centralidade da 
contradição capital versus trabalho como elemento determinante 
fundamental dos processos sócio-históricos, mesmo que fiquem 
obscurecidos aspectos históricos específicos de espaços 
geopolíticos econômicos diferenciados (ARRAIS NETO, 2003, p. 
103). 

 

 
                                                                                                                                                                             
técnicas existentes; e FASE B – desemprego, investimentos financeiros, minimização do 
custo da força de trabalho e inovação na produção. 
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2. Causas e conseqüências  

 

Antunes (1999), com lucidez, aponta as causas e as respostas à crise em 

tela: além da já citada queda da taxa de lucro e do  esgotamento do padrão de 

acumulação taylorista/fordista de produção, somam-se a ela: a hipertrofia da esfera 

financeira, a maior concentração de capitais, a crise do welfare state e o incremento 

acentuado das privatizações. 

Inicialmente, falar-se-á dos grandes grupos5 que na década de 80 

obtiveram um substancial aumento de suas dimensões. Tais grupos tiveram um 

crescimento sustentável proporcionado pelo investimento internacional (Investimento 

Externo Direto – IED), com isso ficando menos suscetíveis à crise que rondava o 

mundo. 

Este fenômeno deu-se, em grande medida (80%), dentro da área da 

OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em um fluxo 

“intratriádico” (CHESNAIS, 1996, p. 63), ou seja, entre os pólos: EUA, União 

Européia e Japão. Este processo gerou uma maior concentração de capitais por 

priorizar as aquisições/fusões em detrimento de investimentos criadores de novas 

capacidades. Pode-se argumentar que esta concentração de produção e 

comercialização não é nenhuma novidade no cenário econômico mundial, v.g., a 

indústria petrolífera. Todavia, como ressalta o pensador marxista François Chesnais: 

 

                                                        
5 Adota-se o termo “grandes grupos”, utilizado por Chesnais (1996) o qual entende-se como 
as indústrias multinacionais, também chamadas de empresas transnacionais etc. Quanto a 
esta denominação vale ressaltar que “mesmo se suas dimensões, seu “alcance global” e 
seu modo de funcionamento os diferenciam cada vez mais do grosso das organizações 
comumente chamadas de empresas ou companhias, vamos respeitar a terminologia 
consagrada” (CHESNAIS, 1996, p. 71). 
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O que é característico da chamada fase de mundialização é a 
extensão de estruturas de oferta muito concentradas, para a maior 
parte das indústrias de alta intensidade de P&D ou “alta tecnologia”, 
bem como a numerosos setores de fabricação em grande escala 
(CHESNAIS, 1996, p. 94-95). 

Quanto à razão da redução da taxa de lucro Antunes (1999) explica sua 

origem: 

[...] pelo aumento do preço da força de trabalho, conquistado durante 
o período pós-45 e pela intensificação das lutas sociais dos anos 60, 
que objetivavam o controle social da produção. A conjugação desses 
elementos levou a uma redução dos níveis de produtividade do 
capital, acentuando a tendência decrescente da taxa de lucro 
(ANTUNES, 1999, p. 29). 

Contudo, a redução da taxa de lucro é apenas um dos aspectos que se 

evidencia nesta crise que tem, como expressão fenomênica, a própria crise do 

fordismo e do modelo econômico de Keynes.  

Keynes achava que uma política governamental anticíclica correta, 
particularmente (mas não apenas) em setores como tributação, 
oferta de dinheiro, expansão e contração do crédito, taxas de juros 
(“dinheiro barato”), obras públicas e especialmente déficits 
orçamentários (“financiamento da economia por meio de déficits 
orçamentários”) e excedentes orçamentários. Poderia garantir o 
pleno emprego, ou quase, e uma taxa significativa de crescimento 
econômico por longos períodos, talvez para sempre. (BOTTOMORE, 
2001, p. 207). 

Em outras palavras, a visão keynesiana objetivava transferir para o 

trabalhador parte do lucro obtido pelos capitalistas; esta transferência ocorreria 

através de um sistema previdenciário governamental, da saúde, da escola etc. Isto 

só seria possível com a intervenção estatal na economia.  

Somado a estes fatos, autores como Brenner apontam como ponto 

nevrálgico desta crise a hipertrofia do setor financeiro que ocorreu inicialmente com 

o deslocamento, a partir do final da década de 1970, de um grande volume de 

capital, que era aplicado na produção, para a esfera financeira; tal fato “[...] foi a 
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conseqüência da incapacidade da economia real, especialmente das indústrias de 

transformação, de proporcionar uma taxa de lucro adequada” (BRENNER apud 

ANTUNES, 1999, p. 30). 

Esta explicação é corroborada por François Chesnais que a utiliza para 

explicar a gênese da mundialização financeira, escrevendo que: 

A gradativa reconstituição de uma massa de capitais procurando 
valorizar-se de forma financeira, como capital de empréstimo, só 
pode ser compreendida levando em conta as crescentes 
dificuldades de valorização do capital investido na  produção 
(claramente perceptíveis nas estatísticas) (CHESNAIS, 2001, p.17 – 
grife-se). 

 Mas, o que levou a uma drástica queda de lucratividade dos países de 

capitalismo avançado (Estados Unidos, Alemanha dentre outros), resultando neste 

redirecionamento de capitais, se as condições de produtividade estavam bem mais 

favoráveis do que em décadas passadas?  

Ao cabo da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos foram a única 

potência industrial não afetada diretamente por ela. Somado a isso, estava com seu 

parque industrial bastante aprimorado, pois vinha passando por um formidável 

desenvolvimento nos últimos cem anos. Wallerstein mostra, com clareza, a situação 

estadunidense da época: 

Este desenvolvimento econômico de longo prazo, reforçado pela 
verdadeira aniquilação das estruturas econômicas dos outros 
principais territórios da produção econômica mundial, deu aos 
Estados Unidos, ao menos momentaneamente, uma enorme 
superioridade em matéria de produtividade e assegurou aos 
produtores estadunidenses a dominação do mercado mundial 
(WALLERSTEIN, 2003, p. 71).  

Esta situação, contudo, não permaneceria ad infinitum, pois em meados 

dos anos 1960 muitos dos países europeus (principalmente a Alemanha e o Japão) 

expandiram rapidamente sua produção alcançando mercados antes dominados, 
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economicamente, pelos Estados Unidos, incluindo seu próprio mercado interno. Este 

excesso de capacidade e de produção fabril (que explica o esgotamento do padrão 

fordista/taylorista) saturou o mercado mundial, como ainda afirma Wallerstein: 

O crescimento da produção mundial decorrente da retomada e da 
produção da Europa Ocidental e do Japão provocou uma saturação 
do mercado mundial e uma diminuição brutal da rentabilidade de 
muitos dos grandes setores industriais, como os do aço, o de 
automóveis e o de produtos eletrônicos (WALLERSTEIN, 2003, p. 
76). 

A crise, que se arrastava desde a década de 60, teve conseqüências tão 

devastadoras que, além de atingir os países do Terceiro Mundo e os do Leste 

Europeu, chegou a afetar o centro da economia global – os EUA.  

Como reflexo deste desmantelamento econômico, na década de 80, o 

Japão ganhou a batalha global da competitividade tecnológica; todavia, não 

conseguiu manter seus sucessos e este mesmo Japão passou a sofrer abalos na 

segunda metade dos anos 90. 

Este quadro confirma que, se de um lado houve um processo de maior 

competição intercapitalista, maior desenvolvimento tecnológico, de outro, agudizou 

as contradições entre os países centrais e periféricos, disseminando problemas 

internos devastadores, verbi gratia, o desemprego6. O desemprego passa a ser, 

junto com o aumento da pobreza e da miséria, uma marca desta época, mas não um 

desemprego viável para o desenvolvimento do sistema. Agora ele se configurava de 

maneira estrutural.  

As conseqüências da crise e das ações escapatórias do capital têm 

destruído forças produtivas, o meio ambiente, além da força humana de trabalho que 

não tem sido beneficiada pelos avanços tecnológicos. Em outras palavras, as 

                                                        
6 Vale ser assinalada a esse respeito a crise que desestruturou Hong Kong e Cingapura, 
dentre outros, que, por não possuírem  mercado interno e serem completamente 
dependentes dos países centrais para se desenvolverem, sofreram com o desemprego em 
massa.  
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conseqüências disso tudo podem ser percebidas em duas dimensões: a 

degradação, nunca vista antes, da força humana de trabalho e do meio ambiente 

que já, desde algumas décadas, vem dando sinais de escassez e destruição 

(MÉSZÁROS, 2002). 

3. Medidas paliativas 

 

Diante deste quadro, os países de capitalismo avançado, buscando repor 

os patamares anteriores da taxa de acumulação, iniciaram “um processo de 

reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de dominação” 

(ANTUNES, 1999, p. 31). Duas, então, foram as frentes de batalha principais 

deflagradas neste processo: a) o neoliberalismo e b) a reestruturação da produção e 

do trabalho. 

As políticas de cunho neoliberal desenvolveram um programa de 

privatização, de retrocesso quanto aos direitos sociais e de desmantelamento do 

setor produtivo estatal, desencadeando a crise do welfare state (Estado do bem-

estar social ou Estado-Providência), que, dentre outras características, é configurada 

pela retração dos gastos públicos. 

 Ora, se o modelo de Estado-Providência7 tem como suporte o sistema 

produtivo taylorista/fordista, nada mais lógico, uma vez abalada sua estrutura, refletir 

em sua superestrutura. 

É justamente neste quadro que um novo modelo de gerenciamento e 

produção ganha espaço e se mostra como uma alternativa viável para solucionar o 

problema da taxa decrescente da rentabilidade. O modelo japonês ou Ohnismo tem 

                                                        
7Em linhas gerais pode-se afirmar, como o faz Antunes (1999), que o welfare state funda-se 
em um compromisso de mediação por parte do Estado tendo como resultado  um acordo 
fundado entre capital e trabalho.   
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sido esse modelo que, aplicado de maneira “pura” ou mesmo híbrida, tem aos 

poucos se universalizado no mundo capitalista.8 

Metodologicamente, após a breve explanação da crise do capital, causas 

e efeitos, passar-se-á à análise das duas vias utilizadas pelo capital para sua 

resolução da problemática. Resumidamente, se verá a lógica do liberalismo 

econômico para posteriormente entender o diferencial do novo modelo de produção 

de mercadorias em estudo. 

 

3.1 Liberalismo Econômico 

 

 

Historicamente a doutrina econômica liberal serviu de suporte para a luta, 

realizada nos séculos XVII e XVIII, contra governos absolutistas. Na Europa, essas 

idéias encontraram ampla aceitação, principalmente na França e Inglaterra, 

servindo, também, de base ideológica na peleja pela independência dos Estados 

Unidos. As idéias liberais atendiam aos anseios de uma burguesia cada vez mais 

consolidada e incomodada com a decadente aristocracia. 

 

Podem-se enumerar as características deste ideário econômico nos 

seguintes pontos: 

 

1) ampla liberdade individual; 

2) democracia representativa; 

3) separação e independência entre os poderes; 

4) direito à propriedade privada; e 

5) livre iniciativa e concorrência. 

 

                                                        
8 O valor universal se dá quando da mundialização do capital surgiu a necessidade de novos 
padrões de gestão de produção de mercadorias e não, simplesmente, uma resposta ao 
mercado interno japonês, que na década de 50 era inexpressivo (ALVES, 2000).  
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Neste último item, ressalte-se, incluem-se princípios basilares que, sob a 

ótica liberal, são capazes de harmonizar os interesses individuais e coletivos, 

originando, inevitavelmente, o progresso social. 

 

O papel do Estado é apenas instrumental, garantindo a livre concorrência 

e o direito à propriedade privada com os mecanismos necessários, tanto em tempo 

de pax social quanto em momentos de convulsão. A política intervencionista estatal 

não é aprovada, exceto no caso de evitar distorções provenientes do sistema de livre 

mercado, v.g., monopólio, pois seu pensamento está fincado na possibilidade de o 

controle ser realizado pelo sistema de concorrência. 

 

É importante não confundir a oposição a essa espécie de 
planejamento com uma dogmática atitude de laisse-faire. A doutrina 
liberal é a favor do emprego mais efetivo das forças da concorrência 
como um meio de coordenar os esforços humanos, e não de deixar 
as coisas como estão. Baseia-se na convicção de que, onde exista a 
concorrência efetiva, ela sempre se revelará a melhor maneira de 
orientar os esforços individuais. (HAIEK, 1990, p. 58). 

 

Pensamentos de autores como John Stuart Mill, David Ricardo e Adam 

Smith, por exemplo, procuraram identificar, à semelhança do teor das leis da 

natureza, as leis universais e imutáveis que regem a economia. Uma vez 

identificadas tais leis, o indivíduo poderia, longe das pressões do Estado e de grupos 

sociais, alcançar maior lucro com menor esforço. Não obstante, ao fim do séc. XIX, 

tanto a formação de monopólios quanto a concentração de renda e da propriedade 

põem em xeque o ideário liberal. O mundo capitalista passa a aceitar a intervenção 

estatal na economia, visto que a história demonstra tal fato por meio das cíclicas 

crises do capitalismo. 

 

O argumento do liberalismo econômico atual de um Estado mínimo é 

falacioso, em razão do dirigismo9 ocorrente na sociedade moderna. Afora as 

                                                                                                                                                                             
 
9 O dirigismo pode ser identificado por formas de regulamentação, participação e 
planejamento da produção. É óbvio que não se iguala ao ocorrido em uma economia 
centralizada, mas pode ser percebido por medidas tomadas nos países capitalistas 
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diretrizes apontadas pelos organismos econômico-financeiros internacionais, e.g., o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

(GATT). 

 

Outro autor que teoriza a função do Estado em uma sociedade livre (liberal) 

é Milton Friedman. Ao tratar da função do governo nesta sociedade, ele se utiliza da 

metáfora do jogo e distingue dois universos que se entrecruzam; o primeiro dos 

quais diz respeito às atividades diárias das pessoas, comparando-as às ações dos 

participantes deste jogo, para, em seguida, cotejá-las com a estrutura legal às regras 

do jogo: 

Do mesmo modo que um bom jogo exige que os jogadores aceitem 
tanto as regras quanto o árbitro encarregado de interpretá-las e de 
aplicá-las, uma boa sociedade exige que seus membros concordem 
com as condições gerais que presidirão as relações entre eles, com 
o modo de arbitrar interpretações diferentes dessas condições e com 
algum dispositivo para garantir o cumprimento das regras 
comumente aceitas. (FRIEDMAN, 1985, p. 31). 
 

Ainda consoante esse raciocínio, enumera os papéis básicos de um 

governo em uma sociedade livre: a) prover os meios de modificar as regras, b) 

regular as diferenças sobre seu significado e c) garantir o cumprimento por parte dos 

renitentes. O governo legisla e arbitra as livres relações na sociedade. Além disso, 

teria funções limitadas, chegando a abrir mão da participação em atividades que 

desenvolve. Passaria à iniciativa privada esse direito. 

Ainda nesta perspectiva há um argumento que afirma não reduzir o 

Estado ao mínimo, por ser impossível no presente momento, mas mudar o 

referencial que seria o “burocrático” para o “gerencial” tornando o mesmo mais 

eficiente.  No Brasil este argumento foi acolhido por intelectuais liberais, incluído 

nesta lista, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Para Pereira e  Spink  se 

configuraria da seguinte maneira a perspectiva gerencial: 

                                                                                                                                                                             
contemporâneos, como: tabelamento de mercadorias, serviços e salários, controle de 
comércio exterior, incentivos fiscais e creditícios, concessão de contratos de fornecimento 
ao Estado e execução de obras públicas. 
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A abordagem gerencial, também conhecida como “nova 
administração” pública, parte do reconhecimento de que os Estados 
democráticos contemporâneos não são simples instrumentos para 
garantir a propriedade e os contratos, mas formulam e implementam 
políticas públicas estratégicas para suas respectivas sociedades 
tanto na área social quanto na científica e tecnológica. E para isso é 
necessário que o Estado utilize práticas gerenciais modernas, sem 
perder de vista sua função eminentemente pública. “Gerenciar” difere 
de “controlar” quase da mesma forma que “fazer acontecer” difere de 
“evitar que aconteça” (PEREIRA, 1998, p. 7). 

 

 

3.2 As Políticas Neoliberais e sua repercussão no Direi to Brasileiro 

 

 

Um exemplo da força exercida sobre o direito pátrio do pensamento 

neoliberal que, como visto há pouco quer minimizar o Estado, pode ser percebido na 

reforma ocorrida na Constituição, a chamada reforma administrativa, concretizada 

pelas emendas nº 19/98 e 20/98. Também na educação, o efeito é sentido no 

processo da própria feitura e concretização da atual LDB. 

 

 

3.2.1 A LDB e a “desresponsabilização” do Estado 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Título VIII – Da Ordem Social, 

Capítulo III – Da educação, da cultura e do desporto, Seção I – Da educação (arts. 

205 a 217), trata, com base em princípios constitucionais, dos temas educacionais. 

Necessário se fez, porém, como já é tradição no sistema brasileiro, regulamentar 

infraconstitucionalmente a educação no Brasil. Logo após a promulgação da 

Constituição, iniciou-se uma elaboração popular da nova LDB que mobilizou 

diversos setores da sociedade, por exemplo, secretários de Educação de estados e 

municípios, associações de pais, de escolas públicas e privadas, dentre outras. Após 

seis anos (em 1994) deste processo e de apresentação de uma boa quantidade de 

emendas ao texto original, o projeto de lei foi enviado da Câmara ao Senado 
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Federal. Em abril de 1995, todavia, um projeto idealizado pelo MEC com um novo 

eixo orientador foi apresentado no Senado, ficando conhecido como a Lei Darcy 

Ribeiro, por ser este parlamentar o seu relator. 

 

No contexto desta lei, é fácil notar dois grandes problemas: um diz 

respeito à diminuição das responsabilidades do Estado com relação ao projeto 

original da Câmara, e outro coincide com o cerceamento da sociedade civil em 

participar das decisões sobre o ensino. 

Quanto à diminuição das responsabilidades do Estado relativamente à 

educação, identifica-se no art. 4o., incisos I, II e IV da Lei no.9.394/96 (LDB), in 

verbis : 

 

Art. 4 o. O dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: 

I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II. progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio; 

... 

III. atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 

crianças de zero a seis anos de idade;    

 

Vê-se, quanto ao inciso I, que somente o Ensino Fundamental (1ª a 4ª e 

5ª a 8ª) é gratuito e obrigatório, quando poderia ter-se estendido para os anos 

posteriores com estas prerrogativas; em relação ao inciso II, nota-se um jogo de 

palavras sem uma definição específica, quando se refere à progressiva extensão ; 

e quanto ao inciso IV, não se vê positivada a proposta do projeto derrotado que 

afirmava a obrigação de oferta assumida pelo Estado para essa faixa-etária, 

deixando assim um vácuo pedagógico. 

 

As palavras da deputada Esther Grossi sintetizam muito bem esse 

descalabro do Estado:  

A argumentação insistente do atual governo é de que a Lei de 
Diretrizes e Bases deve ser uma lei do possível, isto é, que ela possa 
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ser cumprida a partir de recursos financeiros disponíveis pelos 
esquemas orçamentários convencionais. 

É indiscutível um absurdo lógico, e portanto crime político, regular 
necessidades essenciais do cidadão pelos recursos orçamentários e 
não criar e orçamentar recursos para que atendam às necessidades 
básicas dos brasileiros.  É como o pai que quisesse modular as 
necessidades  fundamentais do filho a partir de um salário 
insuficiente, sem responsavelmente lutar para torná-lo suficiente. 
(LDB: Lei de Diretrizes e Base da Educação, 2000, p. 8).    

 

3.2.2 A Reforma Administrativa 

 

 

Outra ação do governo FHC configurou-se na EC nº 19/98 (DOU de 5 de 

junho de 1998), que reestruturou a Administração Pública, acrescentando o Princípio 

da Eficiência (art. 37, caput, CF), o Contrato de Gestão como nova forma contratual, 

além  de tocar a questão dos vencimentos dos servidores públicos e dos detentores 

de mandatos eletivos e na fixação de um teto salarial para a totalidade dos cargos, 

empregos e funções públicas. 

Por ser emenda bastante ampla, pois altera diretamente diversos títulos 

da Constituição10, procurar-se-á não fazer uma análise seqüencial do Texto Magno, 

mas privilegiar no comentário aqueles aspectos que aparentam maior visibilidade 

dos princípios neoliberais. 

 

a) Extinção da Obrigatoriedade do Regime Jurídico Ú nico 

 

 

A redação original do Texto Constitucional do art. 39, caput, CF instituía a 

obrigatoriedade da aplicação do Regime Jurídico Único – RJU para a Administração 

Pública Direta, autarquias e fundações públicas11 das esferas administrativas. 

                                                        
10 Por exemplo, altera o art.21, XIV, XXII, art. 144, § 1° , III. 
11 Resta saber se o constituinte contemplou a controvérsia sobre a natureza jurídica das 
fundações públicas, admitindo sua dupla natureza. 
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 
planos de carreira para os servidores da Administração Pública 
Direta, das autarquias e das fundações públicas. 

O RJU era a regra para os servidores que comporiam os quadros da 

Administração Pública Direita, autarquias e fundações12. Tais entidades estão 

diretamente ligadas a um serviço público de tal importância que devem ser 

assegurados aos seus servidores direitos que lhes possibilitem uma segurança no 

exercício de sua função. 

 

A EC nº 19/98 modificou essa garantia, tendo a seguinte redação: 

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão conselho de política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes.  

Percebe-se que a política neoliberal pretende, com seu ideário de um 

Estado mínimo, enxugar cada vez mais sua folha direta de pagamento e 

indiretamente, evitar as aposentadorias e pensões de servidores contemplados pelo 

RJU e transferir para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS a maior 

quantidade possível de vínculos. Concorda-se, primeiramente, com Moraes (1999), 

quando acentua que “essa extinção da obrigatoriedade constitucional não revogou 

de plano toda a legislação ordinária que estabeleceu, na vigência da redação 

original do caput do art. 39 da Constituição Federal”. (1999, p. 64), assegurando 

direitos àqueles tocados por essa medida. Não obstante, acredita-se que a melhor 

análise do dispositivo é da lavra de Mello (2005) que defende a exclusividade do 

RJU para detentor de cargo público e expressa que as atividades passíveis de 

comportar regime trabalhista.  

Só poderiam ser aquelas que – mesmo desempenhadas sem as 
garantias específicas do regime de cargo – não comprometeriam os 
objetivos (já referidos) em vista dos quais se impõe o regime de 
cargo como sendo o normal, o prevalente. Seriam, portanto, as 
correspondentes à prestação de serviços materiais subalternos, 
próprios dos serventes, motoristas, artífices, jardineiros ou mesmo de 

                                                        
12 Essa regra tem como base o fato de essas entidades serem de personalidade jurídica de 
direito público. A exceção encontra-se na debatida possibilidade da existência de fundações 
públicas de direito privado. 
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mecanógrafos, digitadores etc., pois o modesto âmbito da atuação 
destes agentes não introduz riscos para impessoalidade da ação do 
Estado em relação aos administrados caso lhes faltem as garantias 
inerentes ao regime de cargo. (MELLO, 2005, p.241). 

 

b) Estabilidade do servidor público 

 

Outro ponto que pode ser tratado é o aumento do tempo do estágio 

probatório, que, anterior à citada Emenda constitucional, assim dispunha: Art. 41. 

São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em 

virtude de concurso público. 

Com a redação alterada pela EC em estudo, o estágio probatório passa a 

ser de 3 (três) anos e acrescenta a avaliação periódica de desempenho a ser 

regulada em lei complementar. O que resta é um maior rigor no processo de 

estabilização do servidor, que passa agora a ter maior possibilidade de fracassar 

durante este ínterim.  

 

c) Privatização 

 

 

A privatização13 foi outro movimento realizado pelas comentadas políticas, 

com o fito de pôr nas mãos da iniciativa privada grande parcela daquilo que 

pertencia ao povo. Tal processo é percebido também por um segmento de 

intelectuais que não se detêm na análise estrutural do fenômeno, contemplando 

mais as questões de ordem jurídica. Não obstante suas análises conseguirem 

perceber como essa sanha de privatização arrebenta também com questões de 

ordem jurídica, tal percepção é identificada em Di Pietro (1999:11): 

O fenômeno da globalização que, por sua vez, tem levado à busca 
de modelos do direito estrangeiro, leva o Governo a inserir no 

                                                        

13 Para Tochio Mukai (1998), privatizar significa “transferir para a iniciativa privada não só o 
serviço público mas também a própria empresa estatal que até então o preste.” (p. 83). 
Deve-se estar atento a este verbete, todavia, pois sua extensão varia de um campo mais 
restrito a outro mais amplo. 
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ordenamento jurídico brasileiro institutos novos ou a dar nova 
roupagem a institutos antigos, sempre com o objetivo de encontrar o 
melhor caminho para aliviar o Estado de suas inúmeras funções , 
aumentar a eficiência na prestação dos serviços públicos, fomentar a 
iniciativa privada para o desempenho de atividade de interesse 
público. (Fez-se realce).   

 

Além dos prejuízos institucionais e de ordem jurídica, há também aquelas 

que são medidas em cifras, como informa Aloysio Biondi (2003, p. 7), pois, “antes de 

vender as empresas telefônicas, o governo investiu 21 bilhões de reais no setor em 

dois anos e meio. Vendeu tudo por uma ‘entrada’ de 8,8 bilhões de reais ou menos – 

porque financiou metade da ‘entrada para grupos brasileiros’”.  

 

As PARCERIAS são também uma faceta da privatização em sentido 

amplo. Veja-se que o Estado procura acordar com a iniciativa privada a execução de 

determinados serviços mediante fomento do erário. Exemplos são as sociedades 

civis de interesse público (Lei nº 9.790/99), organizações sociais (Lei nº 9.637/98) e 

parcerias público-privadas (Lei nº 11.079/2004). 

 

O tema da parceria, certamente, continua em aberto porque parece 
ser inesgotável a intenção renovadora provocada pelo fenômeno da 
globalização, muitas vezes em detrimento da segurança jurídica , 
tal como ocorre em todo processo de mudança, especialmente 
quando muitas das alterações são levadas a efeito sem o desejável 
respeito ao ordenamento jurídico (Di PIETRO, 2005, p.12 – Grife-se). 
Parece que o que muda é principalmente a ideologia , é a forma de 
conceber o Estado e a Administração Pública. Não se quer mais o 
Estado prestador de serviços, quer-se o Estado que estimula, que 
ajuda, que subsidia a iniciativa privada, quer-se a democratização da 
Administração Pública pela participação dos cidadãos nos órgãos de 
deliberação e de consulta e pela colaboração entre público e privado 
na realização das atividades administrativas do Estado; quer-se a 
diminuição do tamanho do Estado para que a atuação do particular 
ganhe espaço; quer-se a flexibilização dos rígidos modos de atuação 
da Administração Pública, para permitir maior eficiência; quer-se a 
parceria entre o público e o privado para substituir a Administração 
Pública dos atos unilaterais, a Administração Pública autoritária, 
verticalizada, hierarquizada. (Id., p.14). 

  

Esse modelo de Estado não mais interessa ao capital, pois sua 

rentabilidade não permite a apropriação daquele volume dantes conseguido. Então, 
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muda-se a maneira de ser do Estado para que o capital possa se reproduzir da 

melhor maneira possível com ações que beneficiam explicitamente a iniciativa 

privada. 

Seja diminuindo seu campo de atuação na educação ou fragmentando e 

retirando os benefícios que um servidor tem como prerrogativa para melhor exercício 

de seu cargo público, tais ações demonstram o quanto traz insegurança jurídica este 

modelo de política econômica. 
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CAPÍTULO II 

UM NOVO MODELO DE PRODUÇÃO SURGE 

 

Para que se entenda a diferença entre o toyotismo e o fordismo é de bom 

tom que se faça um breve histórico e uma rápida descrição das características do 

último e de sua chegada e adaptação à realidade produtiva japonesa, 

transformando-se posteriormente no modelo de produção da reestruturação 

produtiva. 

1. O Surgimento do Fordismo 

 

O fordismo foi desenvolvido por Henry Ford (1919), proprietário da fábrica 

de automóveis Ford(Detroit - EUA), quando alterou o processo de produção de  seus 

carros. Ford tinha um objetivo comercial quando idealizou estas alterações: fabricar 

seu modelo T a preços baixos e, assim, possibilitar a sua compra em massa pelos 

agricultores norte-americanos (sua clientela em potencial). 

Sua dificuldade em produzir tal modelo residia no fato de seu produto final 

ser extremamente caro, devido ao tempo que levava para sua produção (12 horas e 

30 minutos). Outro ponto problemático era a extrema especialidade dos operários 

(operário-artesão) que fabricavam os veículos, praticamente, do começo ao fim. 

A demora na produção dava-se, principalmente, pela dificuldade que os 

mecânicos tinham em achar e adaptar as peças nos lugares certos; imagina-se a 

dimensão do problema ao averiguar-se que, em média, um carro possui mais de 30 

mil peças. 
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Então, Ford aplica em seu processo produtivo o taylorismo14, visando uma 

produção em massa de seus veículos,  alcançando neste novo modo de produzir  a 

ultra-racionalização das operações efetuadas pelos operários e o combate ao 

desperdício, principalmente, o de tempo. 

A primeira medida tomada foi a desqualificação dos operários-artesãos; 

isto se deu quando ocorreu o parcelamento das atividades. A partir deste momento o 

trabalhador repete os mesmos movimentos indefinidamente durante a jornada de 

trabalho. Mesmo assim, havia a necessidade de ligar os diferentes trabalhos. Então, 

instalou-se uma esteira que rola, “[...] permitindo aos operários, colocados um ao 

lado do outro, realizar as operações que lhes cabem” (GOUNET, 1999, p. 19). Uma 

outra alteração relevante foi a integração vertical15 adotada por Ford, pois o 

problema maior da antiga maneira de produzir era achar e adaptar a peça 

adequada. 

Em um outro momento, ele se deparou com o problema da 

desqualificação de sua mão-de-obra para a produção em massa (conseqüência 

inevitável do parcelamento). Visando a superação desse obstáculo, Ford dobra o 

valor da diária do trabalhador das fábricas de automóveis, conseguindo, assim, 

captar uma mão-de-obra mais capacitada no mercado. Uma vez transformada sua 

produção e com o operariado necessário sua fábrica torna-se a primeira da América 

do Norte e, posteriormente, do mundo16.  

Mas, uma pergunta tinha que ser respondida:  como obter lucro quando o 

gasto com salários ficou maior? A equação é a seguinte: mesmo com salários mais 

altos, ocorrera a redução do preço dos veículos em virtude da diminuição do tempo 

de fabricação; assim, uma vez vendidos em massa, a empresa recuperava o lucro.  

                                                        
14 Parcelamento das tarefas, racionalização das operações sucessivas e padronização dos 
componentes. 
15 Ford, então, compra as fábricas de autopeças e as padroniza (estandardização). 
16 O capital da empresa, que era de 2 milhões de dólares em 1907, passa a 250 milhões em 
1919. 
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Womack (2004) informa que entre 1914 e 1924 houve a destruição da 

vigorosa indústria americana de produção artesanal de veículos automotores. Para 

se ter uma idéia do impacto deste movimento de cerca de mais de 100 empresas 

automobilísticas houve uma redução para umas doze das quais contabilizava-se as 

que juntas somavam 90% do total de vendas – Ford, General Motors e Chrysler. 

Contudo, um fato deve ser comentado: mesmo com um quebra-quebra geral, não 

houve pedidos de intervenção governamental para que se amenizassem os efeitos 

do fordismo. Isto se deu pelo fato de que tanto a mão-de-obra qualificada quanto a 

não qualificada foram utilizadas largamente pelo novo sistema; em poucas palavras 

– não houve desemprego em massa. 

Aliás, até 1927, quando as vendas do modelo T entraram em 
colapso, Henry Ford enfrentava o constante problema de encontrar, 
na região de Detroit, mão de obra qualificada suficientemente para 
suas operações de ferramentaria. Ao mesmo tempo, o crescimento 
rápido das vendas de carros e caminhões, aliado aos preços 
continuamente em queda, criavam centenas de milhares de novos 
empregos não-qualificados na linha de montagem (WOMACK, 2004, 
p. 215). 

Durante algumas décadas, este modelo foi hegemônico, inclusive 

chegando ao arquipélago japonês, até entrar em crise na década de 1960.  Em 

suma:  deve-se enumerar algumas  características que singularizam o fordismo: a 

produção em massa,  o controle dos tempos e movimentos,  a divisão do trabalho e 

a fragmentação das funções, a separação da elaboração/execução no processo do 

trabalho, dentre outros. 

O fordismo, diante de tantos sucessos –  o tempo de fabricação passou a 

ser de 1 hora e 30 minutos –   inevitavelmente, passa a ser o modelo seguido pelas 

demais fábricas, que queriam evitar a saída do mercado.  
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2. A experiência fordista no Japão 

 

Antes do início do desenvolvimento do modelo toyotista de produção, que 

ocorreu por volta da década de 50, ocorreu no Japão (anos 20) a implantação de 

filiais automobilísticas das três maiores empresas de Detroit (EUA). Somente em 

1933, surge a primeira empresa japonesa com certo grau de importância  no 

mercado automobilístico - a Datsun (atual Nissan). 

Neste cenário, mesmo utilizando-se do sistema de produção fordista, as 

empresas nacionais japonesas não conseguiram ensaiar qualquer avanço diante 

das concorrentes norte-americanas, pois “os fabricantes dos Estados Unidos tinham 

tamanha vantagem no domínio da produção em massa que podiam inundar o Japão 

com veículos baratos, tarefa impossível para os concorrentes locais” (GOUNET, 

1999, p. 23). 

Mesmo com todo o esforço as empresas nipônicas não alcançavam uma 

situação que permitisse uma expansão da produção japonesa, sendo necessária a 

intervenção estatal protecionista. A medida utilizada foi a edição, em 1936, da lei da 

indústria automobilística que, em primeiro lugar, dificultou as importações e, em 

segundo lugar, proibiu a produção estrangeira em território japonês. Todavia, as 

empresas de Detroit permaneceram até 1939 por não haver indústrias similares e, 

principalmente, “para a fabricação de certos componentes” (Ibid).  

Contudo, a história não se encerra na década de 1930; no dia 19 de 

agosto de 1945 o Japão oficializa sua rendição, sendo este um marco para a história 

mundial e para a Toyota Motor Company, fundada por Toyoda Kiichirō em 1937. 

Neste período seu presidente e fundador disse: “Alcancemos os Estados Unidos em 

três anos. Caso contrário, a indústria automobilística do Japão não sobreviverá” 

(OHNO, 2002, p. 25). 
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O quadro que se apresentava era da intervenção norte-americana nos 

setores econômico, militar e político. Daí o entendimento de que havia a 

necessidade de conhecer “os Estados Unidos e aprender os métodos americanos” 

(Id., p.25).17 

Havia, contudo, fatores externos que davam uma conformidade única a 

ser superada pela cruzada supracitada, pois o mercado interno japonês tinha 

características singulares, conforme enumera Gounet (1999): 

a) o mercado (de consumo) era, naquele momento, limitadíssimo, levando 

os fabricantes a produzir com custos equivalentes aos da produção de 

massa; 

b) a procura configurava-se, preferencialmente, por veículos menores que  

correspondiam tanto ao poder aquisitivo dos japoneses quanto à 

geografia local; 

c) além do tamanho do veículo, havia uma demanda por diferentes 

modelos; 

d) enfim, não havia como estocar a produção em massa, pois acarretaria 

aumento de custo com aluguel de espaços. 

Tal configuração levou à seguinte conclusão: “o sistema norte-americano 

de produção não pode funcionar no Japão. É preciso adaptá-lo” (GOUNET, 1999, p. 

24). Ou como afirma Taiichi Ohno : 

                                                        
17 Esta visão ou propósito de Taichii Ohno, à primeira vista, parece ser um ação isolada e 
em conseqüência do momento de crise pela qual passava a Toyota e o Japão. Todavia, este 
princípio de se apoderar do saber para crescer remonta ao Pacto Imperial (1868), do início 
da Era Meiji, no qual um dos seus cinco artigos prescrevia “sobre a decisão de ‘procurar o 
saber em todas as partes do mundo, a fim de levantar as glórias do regime imperial’” (Lima 
Sobrinho, 1990, p.83). Como o Japão, inicialmente, não tinha uma elite empresarial que 
potencializasse o desenvolvimento tecnológico, o Estado o fez. Não obstante, não o fez 
apenas obtendo patentes, mas como um criador de processos. 
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O Sistema Toyota de Produção evoluiu da necessidade. Certas 
restrições no mercado exigiram a produção de pequenas 
quantidades de muitas variedades sob condições de baixa demanda, 
um destino que a indústria japonesa enfrentou no período pós-guerra 
(OHNO, 2000, p. ix). 

Os momentos difíceis na indústria japonesa pós-guerra continuavam; por 

exemplo, “a produção doméstica em 1949 foi de 25.622 caminhões e apenas 1.008 

carros de passeio” (Id., p. 31). Somente com a Guerra da Coréia, deflagrada em 

1950, a indústria japonesa recobra o fôlego e se expande; assim a indústria 

automobilística passou a receber encomendas do exército americano, que segundo 

Gounet (1999) foram salvadoras. 

Três anos após o fim da Grande Guerra no Japão “o recém-criado Miti, 

Ministério do Comércio Internacional e da Indústria, declara a indústria 

automobilística setor prioritário da economia nacional e apóia os fabricantes 

nacionais em toda linha.” (GOUNET, 1999, p. 24).  

3. O Sistema Toyota de Produção 

 

Thomas Gounet (1999) afirma que a gênese do toyotismo dá-se na 

década de 1940, quando finda a Segunda Guerra e o Japão encontrava-se 

derrotado pelos aliados. Contudo, uma pergunta deve ser respondida: em que 

momento o sistema toyota de produção ganhou notoriedade no arquipélago japonês 

e posteriormente no mundo? 

Segundo Taiichi Ohno (2002) somente após a crise do petróleo, ocorrida 

em  1973, e sua posterior recessão, o sistema toyota de produção ganhou evidência 

no cenário japonês. Muitas empresas japonesas estavam em nível zero de 

crescimento, mas a Toyota Motor Company obtivera e mantivera ganhos maiores 

nos anos 1975, 1976 e 1977, resultando na seguinte conclusão: ”Quando o rápido 
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crescimento parou, tornou-se bastante óbvio que uma empresa não poderia ser 

lucrativa usando o sistema convencional de produção em massa americano que 

havia funcionado tão bem por tanto tempo” (OHNO, 2002, p. 23).   

Com a meta estabelecida por Toyoda Kiichiro de alcançar os norte-

americanos em três anos, Ohno deparou-se com uma situação deveras complexa – 

o argumento de que eram precisos 9 trabalhadores japoneses para realizar o 

trabalho de um único operário americano. Essa história teve sua origem quando ele, 

em 1937, trabalhava na unidade de tecelagem da Toyota Spiniing e Weaving e ouviu 

que “um trabalhador alemão podia produzir três vezes mais do que um trabalhador 

japonês” (Id., p. 25). Ora, o cálculo tornou-se bastante simples: se a razão entre 

alemães e americanos era de 1/3, logo, de americanos para japoneses seria de 1/9. 

Todavia, Ohno duvidava que esta razão dava-se em termos de esforço físico, donde 

sugiu a hipótese de que o problema era o desperdício; em suas palavras: “Por certo 

os japoneses estavam desperdiçando alguma coisa. Se pudéssemos eliminar o 

desperdício, a produtividade deveria duplicar. Foi esta a idéia que marcou o  início 

do atual Sistema Toyota de Produção” (Id., p. 25). 

Para Ohno, o Sistema Toyota de Produção – STP tem como colunas de 

sustentação o Just in Time (JIT)  e  a Autonomação. O primeiro encerra uma filosofia 

de que na alimentação da produção deve-se ter o componente certo, na quantidade 

certa e  no tempo certo e visa a “absoluta eliminação do desperdício” (Id., p. 25), 

cuja vantagem consiste em, aplicando-o de maneira correta em um processo de 

fluxo integral, chegar a um estoque zero, nisto consistindo em “um sistema ideal no 

qual os itens necessários chegam ao lado da linha de produção no momento e na 

quantidade necessária” (Id., p. 50); soma-se ao JIT, o segundo princípio que em seu 

dizer é a automação com um toque humano. 

Os novos métodos de produção exibem algumas características 

peculiares. A exemplo dos supermercados onde as mercadorias são repostas nas 

prateleiras quando os clientes as retiram para compra, no toyotismo a empresa só 

produz o que é vendido; assim, a organização  da produção está em função do 
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consumo, diferentemente do modelo fordista, onde se produz o máximo em grandes 

séries, ficando a venda por conta do departamento comercial. 

Outra característica que também se diferencia do fordismo reside no fato 

de que o estoque  ficava em grandes pátios;  no Japão, passa-se a decompor o 

trabalho de uma fábrica em quatro operações (transporte, produção propriamente 

dita, estocagem e controle de qualidade), isso em virtude de não haver espaço físico 

e pela necessidade  de rentabilidade. 

Observando-se isoladamente tais operações, percebeu-se que somente a 

produção agregava valor ao produto. Contudo, as demais, mesmo gerando custos, 

são indispensáveis ao processo. A saída foi a máxima fluidez da produção. Passou-

se , então, a “situar tanto quanto possível as operações uma ao lado da outra, limitar 

o transporte no espaço mas multiplicá-lo no tempo” (GOUNET, 1999, p. 27). 

Para viabilizar a agilidade da produção desenvolveu-se o sistema 

KANBAM (espécie de placas), que tem muitas utilidades, mas a principal é a 

retroalimentação de peças utilizadas na fabricação dos carros. Por exemplo, quando 

uma peça é usada retira-se o kanban respectivo e a  enviam ao departamento que 

as fabrica, que, de pronto, reconstitui o estoque esgotado. 

Outra diferença reside no fato deste sistema  produzir uma diversidade de 

modelos. Para tanto, as máquinas devem ser modificadas para a produção de cada 

novo modelo. O problema do excesso de tempo utilizado para alterar as máquinas 

foi solucionado em 1969, por Shigeo Shigo por meio do SMED – Single Minute 

Exchange Die. Este método prepara ao máximo, antecipadamente, as operações de 

mudança para utilizar o mínimo de tempo no momento em que a máquina está 

parada18.  

                                                        
18Por exemplo, uma máquina de mil toneladas é readaptada em apenas 3 minutos, em 
oposição às 4 horas gastas antes do SMED.  
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Estas seriam as características quanto ao método de trabalho, mas há 

também uma alteração significativa quanto à atuação do operariado. Quem analisa, 

pormenorizadamente, estes pontos é Coriat (1994), ao afirmar que Ohno inaugura 

um método pós-taylorista, não sendo uma técnica exclusiva dos nipônicos por ser 

aplicável apenas em sua cultura; em outras palavras, ele rejeita as teses culturalistas 

sobre o toyotismo e defende seu caráter universal. Ainda, considera as inovações 

organizacionais desenvolvidas por Ohno e outros teóricos japoneses equiparadas às 

de Ford e Taylor. 

A tese geral que pretendo sustentar é que o sistema Toyota, ou, se 
preferirem, o ohnismo, constitui um conjunto de inovações 
organizacionais cuja importância é comparável ao que foram em 
suas épocas as inovações organizacionais trazidas pelo taylorismo e 
pelo fordismo. (CORIAT, 1994, p. 24). 

Destaca-se, neste contexto, o rompimento da relação um homem/uma 

máquina. Este método foi possível devido às flutuações da produção que 

flexibilizava a organização do trabalho. O operário já não trabalha em tarefas 

parceladas; agora suas atividades prioritárias são: a) deixar as máquinas 

funcionarem; b) viabilizar o seu funcionamento procurando reduzir ao máximo o 

tempo de não produção19. 

Duas conseqüências imediatas são percebidas: 

a) o trabalho não mais se amolda ao taylorismo; a relação estabelece-se 

agora entre uma equipe de operários em um sistema automatizado; 

b) o trabalhador deve tornar-se polivalente tanto para operar várias 

máquinas quanto para auxiliar um companheiro de equipe. 

Há, também, a desespecialização e a polivalência do operário, princípio 

pelo qual utiliza-se da linearização da produção e de uma nova concepção da 

                                                        
19 Desde 1955 o trabalhador da Toyota opera em média 5 máquinas; enquanto 4 funcionam 
ele prepara a quinta (Coriat, 1994). 
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organização do trabalho em torno de postos polivalentes. A versão oficial, em defesa 

do toyotismo, argumenta que no fordismo houve a destruição dos saberes dos 

operários-artesãos, que eram complexos, decompondo-os em gestos elementares; 

no novo modelo, contudo, era uma novidade que avançava para a polivalência; não 

ocorrendo o mesmo na desespecialização. 

Todavia, também a desespecialização é um projeto de 
racionalização do trabalho que ataca os saberes complexos dos 
operários qualificados, com o escopo de diminuir seus poderes 
sobre a produção, e de aumentar a intensidade do trabalho. 
(CORIAT, 1994, p. 53). 

Tanto é verdade que o operariado, percebendo este desmantelamento de 

seus poderes, iniciou um processo de greves visando à proteção de seus interesses 

que estavam a breves passos de uma condenação. Deste modelo surge a 

impressão de que o operário sai da atividade repetitiva e desqualificada e passa, 

então, a tornar-se polivalente em uma atividade produtiva onde busca identificar o 

mais rápido possível um problema, através de um sistema de luzes verde, laranja e 

vermelha, resolvê-lo e acelerar a produção.  

Diante do exposto, percebe-se que, além da utilização das políticas 

neoliberais para superação da crise em tela, a opção da utilização de um novo 

modelo de produção e gerência foi uma saída utilizada não só no Japão como 

também nos EUA e Europa. Hoje se fala em um toyotismo ocidentalizado, 

afirmando-se que houve uma adaptação do modelo japonês às peculiaridades do 

oeste. Contudo, não se pode perceber que todo este processo tem alterado a face 

do capitalismo atual. Seguindo este raciocínio é que surge de maneira pungente a 

hipótese da influência econômica no pensamento educacional. 
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4. A transferência do modelo japonês 

 

Outra questão que surge no contexto de discussão do surgimento de um 

novo modelo é referente à possibilidade da transferência do modelo japonês. Na 

década de 1980 já havia um processo de imitação dos métodos japoneses por parte 

do ocidente. Diante deste fato algumas perguntas surgem naturalmente; elas podem 

ser expressas do seguinte modo: 

1. A imitação do modelo japonês ocorre na íntegra ou somente 

algumas técnicas são copiadas? 

2. Há possibilidade da utilização somente de algumas técnicas e 

mesmo assim produzir-se com lucro? 

3. Tem-se conseguido bons resultados neste processo? 

4. Por que o método é copiado? 

Para Coriat (1994) os métodos japoneses são copiados porque 

correspondem a atual fase do capitalismo; tal modelo possibilita a extração de 

ganhos de produtividade, sendo o instrumento necessário para o enfrentamento do 

atual tipo de concorrência e competição característicos do mundo capitalista.  

Coriat (1994) afirma a possibilidade da transferência, todavia assente na 

possibilidade deste processo ser paradoxal e contraditório. Pois, mesmo que o 

sistema seja produto de situações concretamente dadas, não deixa de apresentar 

princípios passíveis de reprodução: 
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[...] a primeira contradição é aquela que opõe o caráter singular das 
condições de formação do sistema – e sua irredutível especificidade 
– à universalização das significações e dos resultados aos quais ele 
chega (CORIAT, 1994, p. 165). 

Pensa-se ao ler-se todo este “dilema” que nenhuma novidade vem a 

baila, pois o sistema Taylor passou por algo semelhante e o fordismo recém 

chegado à Itália foi analisado por Gramsci, que avalia o impacto de um modelo na 

formação histórico-cultural européia: 

Para dizê-lo em palavras pobres, a Europa quer fazer a omelete sem 
quebrar os ovos, ou seja, quer todos os benefícios que o fordismo 
produz no poder de concorrência, mas conservando seu exército de 
parasitas que, ao devorar enormes quantidades de mais-valia, 
agrava os custos iniciais e debilita o poder de concorrência no 
mercado internacional (GRAMSCI, 2001, pp. 242 e 243). 

Pode-se citar, por exemplo, a dificuldade enfrentada pelas técnicas 

(protocolos?) de tempo e movimento e a reação dos operários especializados, mas 

que passa a ser estabelecida como regra de produção. O resultado produzido em 

diversos países variou em conformidade com as vias seguidas e praticadas. 

Portanto, levando em consideração o ocorrido com o taylorismo e o fordismo 

os resultados também serão diferentes com o toyotismo.  

a) A impossível japonização 

As duas grandes direções para a “transferência” do modelo japonês, 

segundo Coriat são: 

1. acentuação sobre certos aspectos da estrutura estimulativa 

atribuída ao modelo; 

2. Importação das inovações organizacionais. 
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Para as empresas ocidentais um ponto que é percebido e entendido como 

central no modelo diz respeito às relações sociais de trabalho que para elas é a 

causa da eficácia da produção, ou seja, no modelo japonês a individualização das 

relações de trabalho e produção gera lucro. Contudo, percebe-se que há uma 

segunda intenção ao se tentar evitar ou mesmo superar a tradição negocial do 

modelo fordista, passando-se assim a uma administração discricionária: 

Estes métodos são introduzidos com mais ou menos agressividade: 
misturando ou alternando ataques frontais contra “direitos adquiridos” 
e renovação flexível dos métodos de controle social sobre o trabalho. 
Mas a intenção permanece a mesma: aproveitar-se da grande onda 
atual de liberalismo e do retorno, em estado de graça, da empresa 
que acompanha esta onda pra questionar a tradição de negociação e 
de contratualização herdada do período de crescimento fordista 
(CORIAT, 1994, pp.170 e 171). 

Para Coriat a transferência absoluta de todos os protocolos com sua fiel 

reprodução que constituem o modelo japonês é impossível. Todavia, a utilização de 

suas ferramentas garante ganhos de produtividade, pois as inovações 

organizacionais trazidas pelo modelo são por demais conhecidas: 

Mas se admitirmos que, com base em dispositivos organizacionais 
ou institucionais, que nada mais são do que as ferramentas das 
quais ele serve, o método japonês vale acima de tudo na medida em 
que ele inaugura para a empresa a era da regulação pelo 
engajamento – os ganhos de produtividade suplementares obtidos 
servindo para abrir o espaço das contrapartidas oferecidas aos 
assalariados a dimensões e objetos novos. (Id., p.172). 

O grande desafio para a ocidentalização do STP consiste em “conceber 

os tipos de contrapartidas e de compromissos sociais” (CORIAT, 1994, p. 173) e não 

agir rompendo com todas as vantagens dos trabalhadores herdadas da era fordista. 

Womack (2004) parece bastante entusiasmado quando afirma que “[...] o 

mundo inteiro deveria adotar a produção enxuta, e o mais rápido possível” 

(WOMACK, 2004, p. 214); seu otimismo é o resultado de sua impressão sobre a 

lean production que pode ser resumida assim por ele: 
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1. É a maneira superior de produção de bens; 

2. Propicia melhores produtos; 

3. Maior variedade de produtos; 

4. O custo é inferior; 

5. Os empregados (da fábrica à alta administração) realizam um trabalho mais 

gratificante. 

Mesmo reconhecendo a dificuldade da transição, acredita na 

possibilidade da implementação do mesmo com garantia de desenvolvimento e 

liquidez semelhantes ao ocorrido na empresas nipônicas. Contudo, recentemente 

uma notícia colocou em cheque todo este argumento; a General Motors – GM teve 

um prejuízo de US$ 1,1bilhão em 2005, o maior em 13 anos. Como resultado, 

inicialmente, três unidades serão desativadas nos EUA e 30 mil postos de trabalho 

deverão ser fechados. O presidente mundial da GM, Rick Wagoner, que em 2004 foi 

presidente da unidade no Brasil, afirmou que 

[...] o prejuízo foi gerado pelo resultados “claramente 
desapontadores” obtidos na América do Norte. A fatia do mercado da 
GM na região caiu de 26,3% para 25,2 em 12 meses. Enquanto isso, 
tradicionais rivais asiáticos, como a Toyota, a Nissam e a Hyundai só 
cresceram na América do Norte (Folha de São Paulo on line, 
19/04/2005). 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS DA CATEGORIA DA REFLEXIVIDADE EM SCHÖN 

 

Neste capítulo analisar-se-á a aplicação do pensamento de Donald Schön 

quanto à reflexão nos aspectos do profissional (practitioner) e do professor, ou seja, 

a origem de sua pesquisa, o desenvolvimento de suas categorias centrais, sua 

crítica à racionalidade técnica e exaltação ao talento artístico, e ainda sua orientação 

sobre a formação do profissional reflexivo e o professor reflexivo. Quanto ao último, 

a influência desta teoria no Brasil e as críticas consideradas relevantes.  

3.1. O profissional reflexivo 

No início da década de 1980, Donald Schön20 publicou seu livro sobre o 

profissional21 reflexivo (The reflective practitioner), após um longo período de estudo 

e reflexão sobre o assunto no qual explorou a base do conhecimento profissional 

advindo de sua própria vida profissional como consultor industrial, gerente de 

tecnologia e informação (TI), urbanista, analista de seguros e professor em uma 

                                                        
20 Desde o início da década de 1970, Donald Schön despertou seu interesse pela formação 
profissional quando foi convidado para participar de um estudo sobre educação em 
Arquitetura, coordenado por William Porter (Diretor da Escola de Arquitetura e Planejamento 
do MIT). Sua participação durou mais de uma década resultando em uma produção 
científica dividida em dois livros. Seu primeiro livro foi publicado em 1983 sob o título de The 
reflective practitioner, no qual estão as seguintes considerações: a) a proposição de uma 
nova epistemologia da prática tendo como ponto de partida, não o conhecimento sistemático 
profissional apreendido nas universidades, mas, sim, a competência e talento artístico 
(artistry) “[...] inerentes à prática habilidosa – especialmente a reflexão-na-ação (o pensar o 
que fazem, enquanto fazem)” (SCHÖN, 2000, p. viii); b) o conhecimento sistemático 
produzido pela racionalidade técnica, para ele, “ameaça a competência profissional”; c) 
Crítica ao currículo normativo, que causa “uma separação entre a pesquisa e prática não 
deixam espaço para a ‘reflexão-na-ação’, criando, assim, um dilema entre o rigor e a 
relevância para educadores, profissionais e estudantes”. O segundo livro... 
21 O termo em inglês – practitioner –, traduzido como profissional, não tem a mesma 
acepção de profissional lato sensu, ou seja, toda pessoa que exerce uma profissão. Sua 
denotação indica, como verificado no próprio texto de Schön, profissionais liberais, tais 
como: médicos, arquitetos e advogados. 
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escola profissionalizante. Estas experiências possibilitaram questionar a relação 

entre os tipos de conhecimentos que são exaltados na academia e os tipos de 

competências valorizadas na prática profissional; não obstante, estes interesses e 

pesquisas surgiram não como um jogo intelectual, mas como objeto de 

questionamento pessoal, in verbis:  

This exploration of professional knowledge stems directly from my 
working  life as an industrial consultant, technology manager, urban 
planner, policy analyst, and teacher in a professional school. Because 
of these experiences, the question of the relationship between the 
kinds of knowledge honored in academia and the kinds of 
competence valued in professional practice has emerged for me nor 
only as an intellectual puzzle but as the object of a personal quest. 
(SCHÖN, 1983,  p. vii). 

Em linhas gerais, sua tese reside na observação de que o modelo de 

formação do profissional realizado pela universidade valoriza in extremis o 

conhecimento produzido pela racionalidade técnica em detrimento do saber 

produzido pela e na prática profissional, no qual a intuição artística (artistry) é o 

diferencial em sua produção. Critica, pois, a racionalidade técnica colocando-a numa 

posição de ineficácia diante das situações vividas contemporaneamente, mas não 

pára por aí; prossegue dizendo que o caos vivido é o resultado do uso deste tipo de 

conhecimento. E continua seu raciocínio exaltando a intuição artística, também 

chamada talento artístico profissional, pondo-o como solução para as crises vividas. 

Completa que, mesmo ponderando sobre a dificuldade que alguns práticos têm de 

exprimirem racionalmente como resolver determinado problema, ele acredita ser 

este o caminho do sucesso dos profissionais diante da crise de confiança por eles 

vivida. 
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3.1.1 A Crise de Confiança do Conhecimento Profissi onal 22 

 

Schön inicia seu livro (The reflective practitioner) relatando a existência de 

uma crise de confiança em relação ao conhecimento profissional adquirido nos 

moldes da formação tradicional23; mesmo ressaltando o valor intrínseco das 

profissões, demonstra a decadência em que este tipo de profissional se encontra, 

mas em primeiro lugar ele aponta seus pontos positivos principais, que seriam: 

1. As profissões têm sido essenciais para o bom funcionamento da 

sociedade; 

2. Os principais negócios da sociedade são conduzidos pelas mãos 

de profissionais especialmente treinados para isso; 

3. Sendo necessário, eles defendem a nação, julgam e punem os 

foras-da-lei, administram as indústrias, tendo como palco de sua 

atuação as instituições formais, tais como: escolas, repartições 

públicas, tribunais, forças armadas, hospitais etc; 

4. As pessoas procuram os profissionais para a definição e solução 

de seus problemas; isso significa que é por intermédio deles que há 

um esforço para o progresso social; 

                                                        
22 Em seu segundo livro Educando o Profissional Reflexivo ele retoma este assunto e amplia 
seu grau de abrangência da crise para a formação do profissional, apresentando uma 
pedagogia própria que solucionaria as dificuldades geradas pela formação “tradicional”, ou 
seja, a do currículo normativo. 
23 A formação tradicional ou normativa é retratada por Schön como em primeiro lugar 
havendo a apreensão da ciência, depois a sua aplicação e por último um estágio no qual há 
aplicação dos conhecimentos técnico-profissionais.  
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5. Citando Everett Hughes, diz que em troca do conhecimento 

extraordinário que elas têm de questões de grande importância 

humana lhes são concedidos extraordinários direitos e privilégios. 

Embora a sociedade seja, segundo ele, completamente dependente dos 

profissionais, vistas as benesses acima descritas, há um crescimento vertiginoso dos 

sinais de tal crise. Em um segundo momento do capítulo introdutório, ele inicia sua 

argumentação apresentando os sinais da crise que são justamente os problemas 

que estão sendo gerados por tais profissionais: 

1. A mídia tem noticiado escândalos em que profissionais bastante 

estimados têm usado inapropriadamente sua autonomia:  

i. quando médicos e advogados, por exemplo, utilizam-se de 

seu prestígio para vantagens pessoais, além de falhas 

visíveis na atuação profissional; 

ii. Soluções apresentadas para problemas públicos têm gerado 

conseqüências não previstas, algumas vezes piores do que 

os próprios problemas.  

2. O resultado deste quadro caótico é a perda da fé no julgamento 

profissional. 

3. Tem-se gerado um clamor público para a instalação de um 

controle externo da atividade profissional, esforços para criar 

organizações civis para protesto e proteção contra as políticas de 

recomendação profissional, e demandas judiciais contra 

incompetências profissionais. 
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Nas palavras do autor: 

The crisis of confidence in the professions, and perhaps also the 
decline in professional self-image, seems to be rooted in a growing 
skepticism about professional efectiveness in the larger, a skeptikal 
reassessment of the professsions’ actual contribution to society’s 
well-being though the delivery of competent services based on 
special knowledge. (SCHÖN, 1983, p.12). 

Na descrição apresentada pelo autor sobre a chamada “crise de 

confiança no conhecimento profissional”, nota-se que a crise não reside apenas em 

uma questão meramente técnico-profissional. Quando profissionais, por exemplo, 

utilizam-se de seus prestígios para obtenção de vantagem de ordem pessoal, tal fato 

situa-se também na questão da ética profissional – neste caso poder-se-ia somar a 

esta crise uma crise da moral profissional. 

Outro ponto apresentado como indicativo da crise é o fato de os 

profissionais, ao tratarem de problemas públicos, piorarem a questão ao invés de 

resolvê-los. Neste ponto há que se levar em consideração que a maneira como é 

tratada a responsabilidade dos atos daqueles que exercem a função pública, mesmo 

que seja de maneira permissiva, não passa por uma aplicação de normas de direito 

público, que a rigor seriam mais rígidas em seu controle, mas sofre muita influência 

do Direito Privado em virtude do sistema jurídico norte-americano – common law que 

difere do civil law em que o Direito Administrativo define princípios que gerenciam a 

relação do Estado com o particular e com aqueles que manifestam sua vontade.    

De qualquer modo, não é objetivo neste trabalho analisar a crise 

apontada por Schön e, sim, a proposta que ele apresenta para solucionar tal crise. 

Em tempo, deve-se salientar que o motivo da crise, para ele, é a decadência do 

modelo baseado no currículo normativo para formação a profissional tendo como 

solução uma nova proposta de formar o profissional. Sua teoria tem como fulcro 

tanto o conhecer-na-ação quanto à reflexão-na-ação, considerada por ele mesmo 

como o coração de sua teoria e visa à superação do uso da racionalidade técnica 
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como suporte da produção do conhecimento, substituindo-o por uma epistemologia 

da prática. 

Vale ressaltar que ao criticar certas posturas dos profissionais, após um 

breve elogio, ele deixa de abordar, intencionalmente ou não, o aspecto instrumental 

do intelectual como um reprodutor de ideologias. Em Gramsci tem-se uma excelente 

teoria sobre a importância do intelectual na sociedade. Para ele os intelectuais agem 

como funcionários da superestrutura gerenciando os aspectos ideológicos, políticos 

e jurídicos, mas ainda funcionam como o vínculo orgânico entre a superestrutura e a 

infra-estrutura em um bloco histórico determinado.  

Se considerarmos um bloco histórico, isto é, uma situação histórica 
global, distinguimos aí, por um lado, uma estrutura social – as 
classes que dependem diretamente da relação com as forças 
produtivas – e, por outro lado, uma supereestrutura ideológica e 
política. O vínculo orgânico entre esses dois elementos é 
realizado por certos grupos sociais cuja função é o perar não ao 
nível econômico, mas superestrutural: os intelectua is  
(PORTELLI, 1977, p.15 – Grife-se). 

Teríamos aí, provavelmente, a resposta para a questão de como 

categorias desenvolvidas para gerenciamento e produção de mercadorias serem 

posteriormente utilizadas no âmbito superestrutural, ou em outras palavras, como 

um meio de produção de mercadorias pode influenciar/determinar aspectos tão 

distantes como o pensamento sobre educação? Três possibilidades podem ser 

ventiladas: a primeira entende que tal ocorre quando a educação é rebaixada à 

categoria de mercadoria; a segunda, quando o modelo também é de gerenciamento 

ou por conexões existentes em todo o sistema (Bloco Histórico24). Esse vínculo 

orgânico (vivo/dinâmico) entre estrutura e superestrutura se estabelece 

concretamente no gerenciamento dos interesses da classe burguesa pelos 

                                                        
24 Para Hugues Portelli (1977) a categoria de Bloco Histórico é central na teoria gramsciana. 
É claro que sua posição não é hegemônica entre os marxistas e não-marxistas, como se 
verifica em trabalho realizado por Norberto Bobbio em seu livro “O conceito de sociedade 
civil”,  no qual o autor aponta para a centralidade do pensamento do Sardo na sociedade 
civil. Outro autor que discorda de tal ponto de vista é Guido Liguori, em seu artigo Estado e 
Sociedade Civil: entender Gramsci para entender a realidade, que afirma ser “O Estado 
ampliado” sua categoria central.  
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intelectuais que criam e reproduzem um ideário que auxiliam na manutenção do 

status quo.    

3.1.2 A crise de confiança na educação profissional  

Em seu segundo livro “Educando o profissional reflexivo: um novo design 

para o ensino e a aprendizagem”, após um breve retorno aos conceitos de seu 

primeiro livro, Schön tratará de outra crise, agora a da confiança na educação 

profissional e reacende a antiga discussão sobre qual esfera de conhecimento deve 

prevalecer: teoria ou prática25, conhecimento acadêmico ou conhecimento vulgar.  

Para melhor explicar seu pensamento ele criou uma metáfora geográfica 

que possibilitaria identificar qual seria o melhor conhecimento. Ele afirma que existe 

uma “topografia irregular da prática profissional” (SCHÖN, 2000, p. 15) onde se 

destacam dois terrenos bem diferentes. Há o terreno alto e firme, e o pântano. O 

primeiro corresponde ao conhecimento produzido na academia que, através da 

pesquisa, gera teorias e técnicas que solucionam problemas. Todavia, os problemas 

abordados por este plano fogem da realidade do interesse do homem comum. Na 

segunda área geográfica é onde realmente os problemas interessam, e, ainda, 

desafiam as soluções técnicas. Lá o interesse é realmente importante.  Para ele o 

profissional se encontra em um dilema, e a opção por um caminho excluirá o outro. 

Em que terreno o profissional se estabelecerá?  

Percebe-se claramente que o autor procura desfazer toda e qualquer 

utilidade ligada à racionalidade técnica, mas não só isso; ele afirma ser ela o cerne 

de todos os problemas modernos. Ele detecta problemas, os quais foram apontados 

antes, mas fica apenas na superficialidade dos mesmos sem descer às possíveis 

                                                        
25 Este assunto é antigo e pode ser exemplificado pela discussão entre os filósofos do 
período da filosofia clássica grega que apresentava teorias para uma melhor sociedade. 
Platão em seu diálogo “A República” idealiza uma polis harmônica e justa dirigida por 
filósofos (intelectuais). Posteriormente seu discípulo partindo da vida prática escreve “A 
Política” que descreve a realidade dinâmica da sociedade. Um parte da idéia, o outro da 
prática. Este antigo dilema é muito bem retratado por Rafael em seu quadro intitulado “A 
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raízes de tais problemas. Então, passada sua prédica ele apresenta um modelo de 

educação que solucionaria essa crise. 

Neste ponto é necessário compreender qual a percepção, ou melhor, qual 

a idéia que ele tem de racionalidade técnica e qual sua utilidade para os 

profissionais. Em um determinado ponto de seu texto ele faz uma definição da 

racionalidade técnica, seu entendimento do profissional e de como a primeira serve 

de base para o profissional; em suas palavras: 

A racionalidade técnica é uma epistemologia da prática derivada da 
filosofia positivista (...) e que os profissionais são aqueles que 
solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios 
técnicos mais apropriados para propósitos específicos. Profissionais 
rigorosos solucionam problemas instrumentais claros, através da 
aplicação da teoria e da técnica derivadas de conhecimento 
sistemático (SCHÖN, 2000, p 15). 

Esta noção, não obstante, é confrontada com a realidade que os 

profissionais enfrentam em uma dada sociedade e em um determinado tempo. É 

relevante a afirmação que ele faz do período no qual os “problemas da prática do 

mundo real” se metamorfosearam de estruturas bem delineadas para a “forma de 

estrutura caóticas e indeterminadas” (SCHÖN, 2000, p. 16). Neste ponto ele está 

percebendo uma realidade justamente dentro de um contexto coincidente com o 

período da reestruturação produtiva (desde a década de 1970). Percebe o professor 

as alterações dos problemas em efervescência em uma sociedade que não seria 

mais a mesma.  

Como os problemas não se apresentam da forma já conhecida, assim 

também as soluções não podem ser apresentadas como dantes. Até aqui seu 

raciocínio flui dentro de uma lógica linear e segura. Isto se dá porque para ele “a 

definição de problemas é um processo ontológico” (SCHÖN, 2000, p. 16) e para 

tanto a formação do profissional, isto é, os “antecedentes disciplinares, papéis 

organizacionais, histórias passadas, interesses e perspectivas econômicas e 

                                                                                                                                                                             
escola de Atenas” onde se vê em seu centro ambos conversando, o primeiro apontando 
para cima e o segundo para baixo.  
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políticas” (Id., p.17) fazem com que as abordagens dos problemas sejam diversas. 

Para ele um determinado problema pode ter diversas abordagens de solução. 

Dentro deste esquema da racionalidade técnica o profissional estava 

seguro de sua atuação. Mas, quando um profissional depara-se com um problema 

de caso único? Por exemplo, “uma médica reconhece um conjunto de sintomas que 

não consegue associar a nenhuma doença conhecida” (Id., p. 16 e 17). 

Schön utiliza o argumento do caso único para pôr abaixo o conhecimento 

adquirido na universidade: 

E porque o caso único transcende as categorias da teoria e da 
técnica existentes; o profissional não pode tratá-lo como um 
problema instrumental a ser resolvido pela aplicação de uma das 
regras de seu estoque de conhecimento profissional . O caso 
não está no manual. Se ele quiser tratá-lo de forma competente, 
deve fazê-lo através de um tipo de improvisação, inventando e 
testando estratégias situacionais que ele próprio produz (Id., p. 17 – 
Grife-se). 

O autor faz menção ao “estoque de conhecimento profissional”, utilizando 

uma linguagem própria da linha de produção (fordismo), como algo ultrapassado e 

aponta para a possibilidade da produção da solução por meio de uma resposta 

voltada para a demanda, e feito na hora. 

Neste ponto, acredita-se ser necessário ouvir o que Marx fala sobre 

estoque quanto aos custos de circulação. Quando a mercadoria encontra-se entre o 

processo de produção (de onde vem) e o processo de consumo (para onde vai) ela 

configura-se como estoque, ou seja, existe como capital-mercadoria. Ainda afirma 

haver a possibilidade do capital-mercadoria ser produzido por encomenda “mas o 

curso do processo de produção e de reprodução exige que exista continuamente no 

mercado uma massa de mercadorias (meios de produção), portanto, estoque” (Marx, 

2000, p. 155). Até este momento a impressão é que o capitalismo requer o estoque 

como parte do processo. Todavia, o que é realizado no Toyotismo já havia sido 

indicado como algo melhor para o desenvolvimento do capitalismo. Colocando, em 
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questão essa novidade tanto do mundo produtivo quanto do autor estadunidense em 

estudo: 

Para o valor-capital em movimento – que se transformou em 
produto-mercadoria e tem de vender-se ou converter-se em 
dinheiro, que funciona, portanto no mercado como capital-
mercadoria –, formar estoque é uma permanência inconveniente e 
involuntária no mercado. Quanto mais rápida a venda, tanto melhor 
corre o processo de reprodução (Ibid). 

Outro ponto levantado por Schön, são os conflitos de valores ou conflitos 

de demandas: 

Em tais casos, os profissionais competentes devem não apenas 
resolver problemas técnicos, através da seleção dos meios 
apropriados para fins claros e consistentes em si, mas devem 
também conciliar, integrar e escolher apreciações conflitantes de 
uma situação, de modo a construir um problema coerente, que valha 
a pena resolver (Id., p. 17). 

Schön tenta por meio de seus argumentos provar que a racionalidade 

técnica não mais responde às expectativas da sociedade contemporânea, pois há 

um hiato intransponível entre a realidade e a produção científica.  

Ele continua seu ataque, agora criticando a educação profissional, pois, 

“se as profissões especializadas são acusadas de ineficácia e inadequação, suas 

escolas são acusadas de não conseguir ensinar os rudimentos da prática ética e 

efetiva” (Id., p. 18). São criticadas as faculdades de direito, de educação, 

administração e engenharia; neste último caso por estarem, dentre outros 

problemas, produzindo técnicos de formação estreita. A origem das críticas seria 

então o dilema entre o rigor e a relevância. 

Schön apresenta um tipo de competência, que instrumentaria uma 

solução, a qual denomina de talento artístico (profissional) sendo este uma “variante 

poderosa e esotérica do tipo mais familiar de competência que todos nós exibimos 

no dia-a-dia, em um sem-número de atos de reconhecimento, julgamento e 
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performance habilidosa” (SCHÖN, 2000, p.29) e acrescenta a esta competência o 

fato surpreendente de que eles “não dependem de nossa capacidade  de descrever 

o que sabemos fazer ou mesmo considerar, conscientemente, o conhecimento que 

nossas ações revelam” (Ibid). 

Tem-se então que este talento artístico - TA é utilizado pelos profissionais 

quando se deparam com situações singulares; ele é algo do dia-a-dia e que paira 

em uma zona nebulosa. Esta maneira de pensar reflete uma mudança nos 

referenciais epistemológicos como nos ensina Colom ao servir-se de Lyotard: 

(...) ao se mudarem as condições do saber, muda-se não apenas o 
sentido do saber, mas também o próprio saber. Que tenha mudado 
as condições do saber significa, porém, que a sociedade se 
transformou , já que a sociedade é o lugar – a condição - , a origem, 
ou o foco no qual se produz o saber, assim, pois, se a sociedade 
muda, não há dúvida de que mudam as condições a partir das quais 
o saber emerge (COLOM, 2002, p. 71 – Grife-se). 

3.2 Duas categorias-chave para o pensamento de Schö n: o 

conhecimento-na-ação e a reflexão-na-ação 

Antes de deter-se propriamente no coração de seu pensamento, a saber, 

a reflexão-na-ação, Schön explora uma categoria chamada conhecimento-na-ação, 

cujo entendimento prévio serve de suporte para a compreensão de seu argumento 

sobre seu conceito central e sua estrutura de funcionamento. Tomou-se a liberdade 

de se analisar o que ele escreve em seu primeiro livro e como estes conceitos foram 

depurados em seu segundo trabalho.   

 Ele inicia afirmando sobre um conhecimento do dia-a-dia da vida das 

pessoas de maneira geral que se configura no desempenho de suas atividades 

cotidianas de maneira espontânea e intuitiva; e mesmo as pessoas compreendendo 

o valor especial do conhecimento-em-si elas ou não conseguem descrever este 

conhecimento que as levou a um desempenho efetivo, ou a descrição deste 

conhecimento é vaga ou inapropriada. Tal conhecimento, na realidade, é geralmente 
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tácito26 e está implícito em nossos padrões de ação e em nosso contato com a coisa 

que estamos realizando, resultando na assertiva de que este saber está situado na 

própria ação realizada pela pessoa. Nas palavras do autor, “our knowing is ordinarily 

tacit, implicit in our patterns of action and in our feel for the stuff with which we are 

dealing. It seems right to say that  our knowing is in our action” (SCHÖN, 1982, p. 

49). 

Partindo do geral para o específico Schön passa a argumentar que os 

profissionais também dependem desse tácito conhecimento-na-ação. Segundo ele 

todo profissional competente pode reconhecer situações peculiares, por exemplo, 

quando um médico reconhece um conjunto de sintomas associados a uma doença 

específica sem que consiga descrever, razoavelmente, o processo que o levou ao 

reconhecimento. No dia-a-dia de sua atividade profissional, ele toma diversas 

decisões sem estabelecer racionalmente quais os critérios utilizados e exibe 

habilidades sem ter estabelecido quaisquer regras e procedimentos. Mesmo 

utilizando conscientemente teorias e técnicas, continua a depender do conhecimento 

tácito, de julgamentos e performances habilidosas. 

Os dois grupos de pessoas (as pessoas comuns e os profissionais) 

pensam sobre o que eles estão fazendo, às vezes enquanto estão fazendo. E esta é 

uma afirmação que reiteradas vezes ele traz à tona. Estimuladas por algum tipo de 

surpresa, elas voltam o seu pensamento para a ação e para o conhecimento que 

está implícito na ação. Neste processo várias perguntas podem surgir, tais como: 

Quais a características que me chamaram a atenção quando eu reconheci 

determinada coisa? Quais os critérios utilizados na tomada de uma decisão?  

Que procedimentos eu estou utilizando quando eu desempenho determinada 

habilidade? Como estou estruturando/armando o problema que estou tentando 

resolver?  

                                                        
26 A expressão “tácito” é utilizada no sentido denotativo, ou seja, um adjetivo que significa 
segundo HOLANDA (20010):  1. Não formalmente expresso 1.1.Não traduzido por palavras. 
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Normalmente, a reflexão sobre o conhecimento-na-ação caminha 
paralelamente com a reflexão da coisa que se está fazendo. A 
pessoa depara-se com um jogo, ou problema, ou fenômeno 
interessante que leva o   indivíduo a tentar resolvê-lo. Como ele tenta 
fazer com que haja um sentido nisto, ele também reflete sobre o 
entendimento que está implícito em sua ação, entendimentos que ele 
superficialmente analisa, reestrutura e incorpora as suas futuras 
ações (Schön, 1982, p.50 – T.A.)27. 

Conclui afirmando que a reflexão-na-ação é algo central para a arte, que 

por sua vez é o diferencial para os profissionais que às vezes superam situações 

incertas, instáveis, excepcionais e com conflito de valores.  

3.2.1 O Conhecimento-na-ação  

 

Schön afirma ser possível pôr de lado o modelo da racionalidade técnica; 

isto levaria à idéia de uma prática inteligente que consistiria em uma aplicação do 

conhecimento para decisões instrumentais. Para ele tal fato não produz nenhum 

espanto quando se afirma a idéia de um tipo de conhecimento inerente a uma ação 

inteligente. Logo em seguida ele apela para o senso comum que admite a categoria 

do know-how (saber fazer) e esse entendimento não se estenderia muito em 

explicações para afirmar que o know-how está na ação – para ele, tal situação é 

uma corda-bamba por onde caminha o know-how.  

 

                                                        

27 Usually reflection on knowing-in-action goes together with reflection on the stuff at hand. 
There is some puzzling, or troubling, or interesting phenomenon with which the individual is 
trying to deal. As he tries to make sense of  it, he also reflects on the understandig which 
have bee implicit in his action, understandings which he surfaces, criticizes, restructures, and 
embodies in futher action. 

It is this entire process of reflection-in-action which is central to the “art” by which 
practitioners sometimes deal well with situations of uncertainty, instability, uniqueness, and 
value conflict 
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Não existe nesta concepção nada que afirme que o know-how 
consiste em regras e planos que é considerado na mente antes da 
ação. Embora, ele admita que algumas vezes se pense antes da 
ação, todavia é também verdade que em muitos dos 
comportamentos espontâneos da prática hábil é revelado um tipo de 
conhecimento que não tem base em uma operação intelectual prévia. 
(SCHÖN, 1982, p. 51 – T.A.).28 

Schön segue seu raciocínio citando diversos autores que alinhados com 

seus argumentos iniciais colaboram no esclarecimento buscado por ele. O primeiro, 

Gilbert Ryle, tem colocado que o que distingue uma operação mental sensível de 

operações superficiais não é sua origem mas seu procedimento, e isto não é menos 

intelectual do que um desempenho prático.  Intelectual não pode ser definido em 

termos de “sabendo fazer” em termos de “sabendo o que fazer”, também “pensando 

enquanto estou fazendo” e não “pensando o que faz enquanto faz”. Quando se faz 

algo inteligentemente, afirma, se faz uma coisa e não duas. Conclui, voltado para a 

forma ao dizer que: o desempenho tem um procedimento especial ou forma, sem 

antecedentes especiais.  

Outro autor é Andrew Harrison, que apresentou um entendimento 

semelhante em sua frase: quando se age inteligentemente “a mente da pessoa age”. 

Este autor informa, que ao passar dos anos, diversos escritos sobre epistemologia 

da prática têm sido combatidos pelo fato de que a ação habilidosa oferece 

revelações de um “conhecimento maior do que se pode dizer”. Têm-se inventado 

vários nomes para essa pluralidade de conhecimentos e detectado exemplos de 

diversos setores da prática. 

Ainda na esteira de seu raciocínio afirma que por volta de 1938, em um 

ensaio chamado “A mente nos assuntos diários”, Chester Bernard distinguiu 

“processo mental” de “processos não-lógicos”; estes não são capazes de serem 

expressos em palavras ou racionalmente e que são somente conhecidos por um 

julgamento, decisão ou ação. Para tanto ele apresenta alguns exemplos: julgamento 

                                                        
28 There is nothing in common sense to make us say that know-how consists in rules or plans 
which we entertaning in the mind prior to action. Although we sometimes think before acting, 
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de distância no golfe, um aluno do colegial resolvendo equações quadráticas e um 

experiente contador que pega um balancete com consideráveis complexidades que  

em questão de minutos ou poucos segundos consegue decifrar seu conjunto de 

fatos. Esses processos talvez sejam inconscientes ou ocorrem tão rapidamente que 

não podem ser analisados pelas pessoas envolvidas nestas atividades. Ao final ele 

afirma acreditar que nossos preconceitos cegam nosso pensar quanto aos 

processos não lógicos que são onipresentes na prática efetiva. 

Talvez um dos autores citados por Schön mais conhecidos seja Michael 

Polanyi, que cunhou a frase “conhecimento tácito”.  Ele apresenta exemplos sobre o 

reconhecimento de faces e o uso de ferramentas. Diz que, se nós conhecemos a 

face de uma pessoa, podemos reconhecê-la entre mil e, certamente, entre um 

milhão, pensando comumente que não podemos dizer como a reconhecemos. Da 

mesma forma, nós podemos reconhecer os humores da face humana sem a 

capacidade de dizê-lo, exceto de maneira totalmente vaga, quais os sinais  utilizados 

no processo de identificação. Quando se aprende a utilizar uma ferramenta nossa 

consciência inicial registra o impacto em nossa mão que é transformado em uma 

sensação dos pontos tocados nos objetos, enquanto os exploramos. Na frase de 

Polanyi, nós prestamos atenção a partir do impacto em nossa mão até os efeitos das 

coisas que estamos aplicando nela. Nesse processo, que é essencial para a 

aquisição da habilidade, as sensações serão internalizadas em nosso conhecimento 

tácito. 

Chris Alexander, em suas “Notas para uma síntese da forma”, trata do 

conhecimento envolvido em desenho. Ele acredita que é possível sempre 

reconhecer e corretamente a “má adequação” de uma forma em um determinado 

contexto, mas geralmente não se pode descrever as regras utilizadas neste 

processo ou no do reconhecimento da inadequação ou, ainda no reconhecimento de 

qual a forma mais adequada. Por exemplo, no que tange a artefatos tradicionais, 

eles se desenvolvem culturalmente através de sucessivas correções e detecções da 

má adequação até o resultado da boa forma. Assim, por gerações os camponeses 

                                                                                                                                                                             
it is also true that in much of the spontaneous  behavior of skillful practice we reveal a kind of 
knowing which does not stem from a prior intellectual operation. 
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eslovacos produzem bonitos xales em um entrelaçamento de linhas que têm sido 

enfiadas em tinturas caseiras. Quando as tintas foram disponibilizadas para eles, “a 

glória dos xales foi estragada”. A fabricação de xales não tem sido uma habilidade 

inata para fazer bons xales, mas uma simples capacidade, como alguns de nós 

temos, de reconhecer maus xales e os próprios erros. As gerações passadas 

reconheciam um erro de uma coisa mal feita e não a repetiam. A introdução no 

processo cultural do desenho para a produção de xales não pode produzir 

totalmente um novo desenho de alta qualidade; eles podem somente reconhecer o 

erro dentre um padrão familiar. 

Tem-se então toda essa seqüência de autores que são utilizados por 

Schön e que se alinham a seu pensamento, o qual posteriormente, como dito por 

ele, foi depurado em seu segundo livro (Educando o Profissional reflexivo), onde 

aparecem novos conceitos a serem trabalhados por ele em uma perspectiva mais 

prática e formativa. Contudo, nota-se que ele recorre ao dito em seu primeiro 

trabalho como adiante se fará perceber. 

Ele volta a desenvolver seu raciocínio, tratando do termo Talento Artístico 

Profissional. Tal termo é chave para o entendimento da reflexão-na-ação e significa 

“tipos de competência que os profissionais demonstram em certas situações da 

prática que são únicas, incertas e conflituosas” (SCHÖN, 2000, p. 29). Todavia, o 

que surpreende neste tipo é, justamente, a questão de prescindirem da necessidade 

de descrição do saber-fazer e a própria consciência deste conhecimento 

manifestado na prática. Schön defende que se sabe mais do que se tem consciência 

e na própria atividade do fazer isso se realiza naturalmente. Tal afirmação foi tomada 

de empréstimo dos autores acima citados. 

Em seu segundo livro, Donald Schön retoma o assunto e acrescenta 

novas considerações. Partindo do termo CONHECIMENTO TÁCITO, cunhado por 

Polanyi, prossegue ratificando seu argumento. Usando o exemplo que Polanyi 

utiliza, que é o da capacidade extraordinária de reconhecermos, imediatamente, um 

rosto familiar na multidão, ressalta a incapacidade de descrição do conhecimento de 

como o fazemos, ou mesmo da imprecisão da descrição. 
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Normalmente, não somos capazes de construir uma lista de 
características específicas desse rosto, distintas das outras à volta 
dele; e, mesmo se pudéssemos fazê-lo, o caráter imediato de nosso 
reconhecimento sugeriria que ele não acontece por uma listagem de 
características. (SCHÖN, 2000.p. 30). 

Assim ele cria o termo conhecer-na-ação, que são:  

[...] os tipos de conhecimento que revelamos em nossas ações 
inteligentes-performances físicas, publicamente observáveis, como 
andar de bicicleta, ou operações privadas, como a análise 
instantânea de uma folha de balanço. (Id., p.31). 

Mesmo afirmando que o conhecimento gerado na ação tem como 

característica sua incapacidade de descrição, ele chega a afirmar ser “possível, às 

vezes, através da observação e da reflexão sobre nossas ações, fazermos uma 

descrição do saber tácito que está implícito nelas” (Ibid). Todavia, o confronto entre a 

descrição com o processo de conhecer na ação resultará em distorções, pois o 

primeiro é estático e o segundo, dinâmico.  

O talento artístico profissional é apresentado como uma variante poderosa 

e esotérica “que todos nós exibimos no dia-a-dia”, de uma competência bastante 

familiar utilizada em atos de: reconhecimento, julgamento e performance habilidosa. 

Inicialmente, o autor não nomeia ou faz qualquer indicação de qual seja esta 

competência familiar, provavelmente esperando que seus leitores a identifiquem no 

processo de compreensão de sua escrita e a nomeiem conforme seus referenciais o 

que parece completamente contraproducente, visto que ele utiliza-se de tantas 

categorias usadas por outros autores, v.g., Polanyi. 

Logo em seguida argumenta, com assombro, que esses tipos de 

competências inominadas também prescindem de descrição do saber-fazer, assim 

como da possibilidade do indivíduo considerar, conscientemente, o conhecimento 

que nossas ações revelam. Para ele o Talento Artístico Profissional - TAP é uma 

competência, não competências, que se manifesta de diversas maneiras, em 

diversos tipos, e é multifacetada. 
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O que realmente interessa é que os procedimentos bastam em si 

mesmos, são auto-suficientes; o que realmente importa é se “se faz”, é a garantia da 

coisa dar certo; é pensar o processo. Nas palavras de Gilbert Ryle (apud Schön), 

“minha performance tem um procedimento ou uma maneira especial, e não 

antecedentes especiais”; leiam-se “antecedentes especiais” como conhecimento 

pensado e sistematizado. E a questão relevante quanto a esse ponto (conhecimento 

tácito) reside no fato do reconhecimento de um rosto familiar em meio a uma 

multidão ser, principalmente, imediato. Simplesmente, o rosto é reconhecido sem 

haver a devida explicação de como ocorre tal situação. 

Outra situação apresentada por Polanyi, e retomada em seu segundo 

trabalho, é a da “apreciação tátil das superfícies de materiais”; as pessoas 

identificam características de determinados materiais, por exemplo, profundidade, 

aspereza, sem que para isso se explique como se chegou a esta informação, seja 

pondo a mão sobre um objeto ou utilizando uma ferramenta. Neste ponto Schön 

parece contradizer-se, pois no primeiro exemplo dado ele fala das sensações 

provocadas pelo objeto nos dedos do observador. Nas palavras de Polanyi, nossa 

percepção parte das sensações nas pontas dos dedos para as qualidades da 

superfície. 

[...] podemos dizer que sentimos a mesa lisa, áspera, fria, pegajosa 
ou escorregadia, mas é improvável que digamos que sentimos uma 
certa compressão ou abrasamento na ponta dos dedos. No entanto, 
deve ser desse tipo de sensação que recebemos nossa apreciação 
das qualidades da superfície da mesa (SCHÖN, 2000, p.30). 

Logo em seguida afirma que na utilização de um graveto para a 

exploração de um buraco não se presta atenção nas sensações que o graveto 

produz nos dedos ou nas mãos, mas nas qualidades do próprio buraco. Parece o 

caminho de volta do seu raciocínio, pois faz-se necessário conhecimento prévio para 

qualificar um determinado buraco. Outrossim, chocando-se com o fechamento do 

parágrafo, afirma: 
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Capacitar-se no uso de uma ferramenta é aprender a apreciar, 
diretamente e sem raciocínio intermediário, as qualidades dos 
materiais que apreendemos através das sensações tácitas das 
ferramentas em nossas mãos (Id., p.31). 

No próprio ato de reconhecer algo, isto é, no ato em si – no processo, o 

indivíduo percebe se a coisa observada se enquadra ou não em um padrão; se o 

algo está certo ou errado. É lógico que o padrão deve ser algo anteriormente dado, 

normatizado. Contudo, citando Chris Alexander, afirma, novamente, que tal norma 

não precisa ser descrita. 

Novamente, Schön utiliza-se de argumentos do livro passado, 

acrescentando, todavia, novos exemplos que reforçam tal tese: a dos artesãos que 

na fabricação de xales de camponeses eslovacos identificam o desajuste de um 

elemento em relação a um padrão geral; do professor de tênis  que ensina a 

maneira correta de bater na bola (padrão) possibilitando ao aluno o reconhecimento 

do bater errado na bola; do médico que reconhece uma doença específica ao olhar 

o paciente, antes dos exames. 

Todos esses exemplos culminam na fala da impossibilidade ou 

desnecessidade da descrição de como e por que se deu tal fato. Posterior a essa 

afirmação, Schön fala que até é possível descrever este conhecimento tácito, 

contudo, “felizmente, o conhecimento implícito em suas ações é incoerente com sua 

descrição” (Ibid). Mais a frente, após sua definição do conhecer-na-ação, ele se 

rende e afirma a possibilidade, da descrição do saber em análise; “apesar disso, é 

possível, às vezes, através da observação e da reflexão sobre nossas ações, 

fazermos uma descrição do saber tácito que está implícito nelas” (Ibid, p. 31). 

Parece óbvio que Schön limitaria o poder dessa descrição denominando-a 

de construções,  pois tentam formatar algo espontâneo e dinâmico; “elas são 

sempre tentativas de colocar de forma explícita e simbólica um tipo de inteligência 

que começa por ser tácita e espontânea”. 
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 Em seu artigo “Conhecimento tácito e conhecimento escolar na formação 

do professor (por que Donald Schön não entendeu Luria)”, Newton Duarte faz uma 

crítica ao estudo de Schön na área de formação profissional em geral e da formação 

de professores em particular, afirmando que o professor norte-americano “pauta-se 

numa epistemologia que desvaloriza o conhecimento científico/teórico/acadêmico e 

numa pedagogia que desvaloriza o saber escolar” (DUARTE, 2003, p. 601); isto é 

correto quando se verifica a aversão que o autor tem da racionalidade técnica. 

O importante é frisar que Duarte não aceita a distinção que Shön faz entre 

conhecimento-na-ação e reflexão-na-ação, pois ao seu ver o autor estadunidense 

coloca a reflexão-na-ação nos mesmos termos do primeiro quando afirma: “assim 

como o conhecer-na-ação, a reflexão-na-ação é um processo que podemos 

desenvolver sem que precisemos dizer o que estamos  fazendo” (SCHÖN, 2000, 

p.35), coincidindo com o que tange à questão de ser tácito, isto é, não expresso. 

3.2.2 A Reflexão-na-ação  

 

Para Schön aprendemos, realmente, a aprender a fazer algo quando não 

precisamos pensar a respeito, isto é, o fazer é algo automático. 

No cotidiano do fazer das pessoas surgem situações que fogem ao 

padrão das soluções previamente aprendidas no conhecer na ação – que é revelado 

pela “execução capacitada e espontânea da performance” (SCHÖN, 2000, p. 31). 

Quando uma pessoa inicia uma ação rotineira leva um quantum de 

conhecimento que possibilita dar respostas às situações consideradas normais, pois 

o conhecer-na-ação proporciona respostas adequadas. Surge então a surpresa – de 

qualidade agradável ou desagradável – “que não se encaixa nas categorias de 

nosso conhecer-na-ação” (Id., p.33). 
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Ele afirma que o senso comum reconhece o conhecimento-na-ação e 

também reconhece que as pessoas às vezes pensam a respeito do que estão 

fazendo. Frases do tipo “ficar alerta” e “aprendizagem pelo que faz” sugerem não 

apenas que as pessoas podem pensar sobre o que fazem, mas que pensar sobre 

fazer algo enquanto se faz. Alguns dos mais interessantes exemplos desses 

processos ocorre em meio a uma performance (desempenho). Para exemplificar ele 

vai utilizar o exemplo dos lançadores do beisebol e dos músicos de Jazz que segue.  

Na liga principal de beisebol (EUA) os lançadores falam, por exemplo, da 

experiência deles em partidas; sabe-se que: 

[....] somente poucos lançadores podem controlar um jogo inteiro 
apenas com a habilidade física. O resto dos jogadores tem que 
aprender a se ajustar para não cair fora. Se eles não podem, serão, 
no linguajar do esporte, patos mortos. O atleta adquire uma 
sensação especial em relação à bola, um tipo de comando que o 
deixa repetir o exato movimento que o levou a uma ação  bem 
sucedida.(SCHÖN, 1982, p.54). 29 

Para uma pessoa fora do “mundo” dos lançadores a compreensão dessa 

sensação é completamente dificultada. O que fica, contudo é que os lançadores 

estão falando sobre um tipo particular de reflexão. O que é “aprendendo a ajustar 

quando se está ausente“? Provavelmente essa expressão envolve uma atenção que 

o atleta deve ter ao lançar a bola para o batedor e como isto deve ser bem 

trabalhado; e na base desses pensamentos e observações, deve mudar a maneira 

de como tem sido feito isso. Eles afirmam: 

Quando você pega um “sentido da bola” isto leva você a repetir a 
mesma coisa feita antes e que deu certo; você está notando, o que é 
muito importante que você está fazendo algo certo, esse “sentido” 
permite você fazer algo novamente. Quando você estuda esses 
hábitos vencedores, você está pensando sobre o know-how que tem 
permitido você vencer. Os lançadores parecem estar falando sobre 

                                                        
29 Only a few pitchers can control the whole game with pure physical ability. The rest have to learn to 
adjust once they’re out there. If they can’t , they’re dead ducks. [You get] a special feel for the ball, a 
kind of command that kets you repeat the exact same thing you did before that proved successful. 
Finding your groove has to do with studying those winning habits and trying to repeat them every time 
you perform. 
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um tipo de reflexão em seus padrões de ação, nas situações em que 
são executados e no know-how implícito em suas performances. Eles 
estão refletindo sobre a ação e, em alguns casos, refletindo na ação. 
(SCHÖN, 1983, p. 55).30 

Outro exemplo interessante utilizado por ele diz respeito a músicos de 

jazz. Quando bons músicos de jazz improvisam juntos, eles também manifestam um 

“sentido para com a musicalidade”; fazem no local ajustes para o som que estão 

executando. Ao tocarem em conjunto eles sentem o encaminhamento da música e 

ajustam o seu tocar de modo apropriado. Eles podem fazer isso, em primeiro lugar, 

porque o esforço coletivo deles para a criação musical faz uso de um esquema – 

uma métrica, melodia e um esquema harmônico familiar para todos os participantes - 

que dão uma previsão de ordem para a parte. E mais, cada um dos músicos tem na 

leitora um repertório de figuras musicais que  podem executar em momento 

oportuno. Estes músicos improvisam, algo que em seu entendimento consiste em 

variação, combinação e recombinação de um conjunto de figuras no esquema 

musical e dão coerência para a performance. Como o sentimento musical o dirige 

para a música, que é desenvolvida fora da suas contribuições entrelaçadas, eles dão 

um novo sentido. 

 Para Schön eles estão refletindo-na-ação na música, eles estão tocando 

coletivamente enquanto dão suas contribuições individuais pensando no que estão 

fazendo e, no processo, envolvendo suas maneiras de fazer aquilo. Naturalmente, o 

professor do MIT não supõe que eles refletem-na-ação por meio de palavras. Mas 

provavelmente são reflexos que pensam um “sentimento musical” que não se 

assemelha ao “sentimento da bola” dos lançadores. 

Ato contínuo à demonstração destes conhecimentos não-expressos, ele 

passa a explicar a importância da surpresa. Diz ele que muitas reflexões-na-ação 

dependem das experiências da surpresa. Quando uma performance espontânea  e 

                                                        
30 When you “study those winning habits,” you are thinking about the know-how that has 
enabled you to win. The pitchers seem to be talking about a kind of reflection on their 
patterns of action, on the situations in which they are performing, and on the know-how 
implicit in their performance. They are reflecting on action and, in some cases, reflecting in 
action. 
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intuitiva não rende mais do que os resultados esperados, então a pessoas não 

tendem a pensar sobre isso. Mas quando um desempenho intuitivo leva para 

surpresas, agradáveis ou não procuradas, se responde com reflexão-na-ação. Como 

um lançador do beisebol, deve-se refletir com os hábitos vencedores ou como o 

músico de jazz. Em tal processo, a reflexão tende para um foco interativamente nos 

resultados da ação, a ação nela mesma, e o implícito conhecimento intuitivo na 

ação.  

O último exemplo apresentado para justificar a reflexão-na-ação é 

suficiente por tratar do aprendizado de crianças. Em um artigo intitulado “se você 

quer ter sucesso, pegue a teoria”, Inhelder e Karmiloff-Smith descrevem um 

experimento não muito comum sobre o processo de descoberta em ação de 

crianças. Eles perguntam sobre assuntos do mundo delas. As perguntas são sobre o 

equilíbrio de blocos de madeira ou barra de metais. Alguns dos blocos estavam 

sobre outros, mas outros estavam visivelmente ou não inclinados. Os autores 

prestaram atenção quanto aos processos espontâneos que as crianças realizaram 

ao tentaram aprender sobre as propriedades dos blocos, equilibrá-los na barra e 

regular suas ações após sucessos ou falhas. 

Como resultado identificaram que praticamente toda criança de idade de 

seis a sete anos iniciam do mesmo modo: todos os blocos foram sistematicamente 

em primeiro lugar testados em seus centros geométricos. Também, identificaram 

que ligeiramente as crianças mais velhas não pretendiam somente pôr todos os 

blocos em seus centros geométricos, mas que, quando convidados a adicionar 

pequenos blocos de variáveis formatos e tamanhos aos blocos já em equilíbrio, elas 

os adicionaram sobre dez blocos precariamente estáveis um ao topo do outro até 

que o centro geométrico ficasse com a distribuição nas extremidades. 

Estes pesquisadores explicam que esse comportamento persistente e 

praticamente universal atribuído às crianças chama-se uma “teoria-na-ação”: uma 

“teoria do centro geométrico” do equilíbrio ou como uma criança sobrepõe blocos, 

uma teoria na qual “coisas sempre equilibram-se no meio”. 
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Naturalmente, quando as crianças tentaram equilibrar por contrapeso os 

blocos nos seus centros geométricos, elas falharam. Como elas reagem a 

fracassos? Algumas crianças fazem o que os autores chamam uma “ação de 

resposta”. Elas agora colocaram blocos bem semelhantes e mais sistematicamente 

no centro geométrico, com leves correções ao redor desse ponto. Elas nos 

mostraram considerável surpresa não podendo fazer equilibrar os blocos em um 

segundo momento. As conseqüências de ação reduziram-se ao seguinte: pó-los, 

cuidadosamente no centro geométrico, corrigindo bem levemente ao redor do centro, 

abandonando toda tentativa declarando o objeto “impossível de equilibrar”. 

Outras crianças geralmente entre a idade de sete e oito anos 

responderam de maneira bem diferente. Quando o contrapeso dos blocos falhavam, 

nos seus centros geométricos, essas crianças iniciavam pelo centro delas. Elas 

fizeram primeiro visivelmente com blocos de contrapeso. Então gradualmente, e 

sempre e quase relutantemente os de 7 para 8 anos, iniciaram a fazer correções 

também em blocos não visivelmente pesados; nesse ponto observaram muitas 

pausas durante a seqüência de ações nos imperceptíveis itens pesados. 

Ainda mais tarde, como as crianças estavam iniciando realmente em 

questões relativas à teoria do centro geométrico, resultados negativos levaram-nas a 

fazerem as devidas correções para o equilíbrio. Finalmente as crianças paravam 

antes de cada item, inferiam o ponto provável de equilíbrio e os colocavam muito 

perto um do outro sem fazer nenhuma tentativa no outro centro geométrico. 

As crianças comportaram-se com um pensamento de que elas tiveram 

para firmar uma teoria-na-ação de equilíbrio de blocos não relacionada ao centro 

geométrico, mas ao seu centro de gravidade. Esse segundo padrão de resposta ao 

erro, os autores chamam “teoria da resposta”. As crianças trabalham por dentro de 

uma série de estágios. Quando primeiro confrontam um número de eventos que 

refuta seu centro geométrico das teorias-na-ação, elas param e pensam, iniciam a 

fazer correções embora vindo do centro geométrico. Finalmente, suas teorias-na-

ação iniciais pensam em todos os blocos em suas mãos; então deduzem o provável 

ponto de equilíbrio. Como alternam suas teorias do equilíbrio do centro geométrico 
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para o centro de gravidade, elas também alternam da “orientação de sucesso” para 

a “teoria da orientação”. Resultados positivos e negativos têm sido levados não a 

sinais de sucesso e falhas na ação, mas como informação relevante para uma teoria 

do equilíbrio. 

Com isto, é interessante notar como os autores observam e descrevem 

esse processo, compelidos a inventar uma linguagem. O processo conhecer-na-

ação que as crianças desenvolvem significa para ela mesma em termos de “sentir os 

blocos”; observadores re-descrevem esta cognição em termos de “teorias”. É 

importante salientar que para Schön os observadores transformam o conhecer-na-

ação das crianças em conhecimento-na-ação. 

Para ele uma conversão desse tipo parece ser inevitável em algumas 

tentativas de falar sobre a reflexão-na-ação; um uso mais intenso de palavras para 

descrever um tipo de conhecimento e uma mudança de conhecimento, que não são 

provavelmente representados em palavras no todo. Assim, das observações sobre 

os comportamentos das crianças, os autores fazem uma descrição verbal das 

compreensões intuitivas delas.  

Há na realidade um cuidado por parte de Schön ao abordar a produção 

dessas teorias. Ele afirma que essas são as teorias deles sobre o conhecimento-na-

ação das crianças. Tais teorias como tudo são construções deliberadas e que 

podem ser utilizadas para testes experimentais, podendo ser dito que enquanto a 

criança estava construindo uma teoria-na-ação em seu esforço para equilibrar os 

blocos, os observadores também estavam elaborando, no local, hipóteses sobre as 

teorias das crianças e providenciando oportunidades para respostas negativas  e 

positivas na ordem para verificar suas próprias teorias.  

Para Schön quando o indivíduo aprende realmente a fazer algo se verifica 

uma aptidão para executar seqüências fáceis de atividade, reconhecimento, decisão 

e ajuste. Todos esses fatores estão enfeixados na possibilidade de serem 

executados sem que o executor pense a respeito do processo que se realiza. A 
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coisa funciona de maneira espontânea e é auxiliada pelo conhecimento-na-ação. É o 

que nomeamos agir automático. Lembramos que um dos pilares do toyotismo junto 

ao jit é a autonomação. 

Contudo, ressalta o autor, há situações que fogem da rotina do fazer; um 

erro teima em resistir à correção. Surge um situação denominada de surpresa, ou 

seja, algo que não está em consonância com nossas expectativas. A reação diante 

da surpresa pode variar, pode-se ignorar seus sinais ou pode-se respondê-la 

utilizando-se da reflexão (luzes no toyotismo). Caso se utilize a reflexão duas 

maneiras estão postas para sua realização. 

A primeira consiste em refletir sobre a ação fazendo uma restrospectiva 

pari passu em uma busca de identificar se há alguma relação entre o ato de 

conhecimento-na-ação e o resultado inesperado. Esta prática pode se dá após o 

processo ou no meio da ação. Mesmo no segundo caso Schön afirma que o ato 

nada tem a ver com a ação apresente, pois há interrupção. 

Sua opção (que denominará de reflexão-na-ação) reside em “refletir no 

meio da ação, sem interrompê-la. Em um presente-da-ação, um período de tempo 

variável com o contexto, durante o qual ainda se pode interferir na situação em 

desenvolvimento, nosso pensar serve para da nova forma ao que estamos fazendo, 

enquanto ainda o fazemos” (SCHÖN, 2000, p. 32). 

O exemplo do portão ilustra bem a reflexão-na-ação no presente-da-ação. 

Ao tentar construir um portão de madeira e correias, Schön depara-se com uma 

surpresa – a oscilação. A cada dificuldade surgida ele apresentava uma correção, 

utilizando-se do processo de tentativa e erro. Sua conclusão quanto ao processo 

baseia-se na lógica que o processo tem em si, “porém, as tentativas não se 

relacionam aleatoriamente umas com as outras. A reflexão sobre cada tentativa e 

seus resultados prepara o campo para a próxima. Tal padrão de investigação é 

melhor descrito como uma seqüência  de ‘momentos’ em um processo de reflexão-

na-ação.” (Id., p. 33). 
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Paulatinamente, ele descreve o processo pelo qual passou na construção 

do portão, enumerando uma série de características: 

1. A descrição é idealizada; 

2. os momentos de reflexão raramente são tão claros, um em relação ao 

outro; 

3. a experiência da surpresa pode apresentar-se de forma a parecer já 

interpretada; 

4. A crítica e a reestruturação do ato de conhecer-na-ação podem ser 

resumidas em um processo único. 

Para se identificar a essência da reflexão-na-ação pode-se muito bem pôr à 

margem a distinção dos momentos do processo e a constância da seqüência, e 

evidenciar sua importância e significado para a ação. Difere, assim, de outras formas 

de reflexão, pois, segundo ele, 

Na reflexão-na-ação, o repensar de algumas partes de nosso 
conhecer-na-ação leva a experimentos imediatos e a mais 
pensamentos que afetam o que fazemos – na situação em questão e 
talvez em outros que pensamos considerar como semelhantes. (Id., 
p.34). 

3.2.3 A Reflexão-na-ação em movimento: O ateliê de projetos 

arquitetônicos como modelo educacional para a refle xão-na-ação 

 

Mesmo não influindo diretamente na discussão do texto, esta parte avança 

um pouco mais na teoria de Schön sobre “como” formar um novo profissional. Ele 

propõe como modelo, ou, como ele fala, “protótipo”, da reflexão-na-ação para outras 
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profissões o talento artístico em arquitetura. Seu argumento reside no fato de os 

arquitetos estarem preocupados, precipuamente, com o processo de projeto, que se 

dá fundamentalmente por meio do design. Ainda vale ressaltar que para ele a 

Arquitetura é um curso que permite melhor desenvolver sua teoria, pois ela se 

encontra em um meio termo nas universidades, pois, se de um lado necessita do 

conhecimento lógico-matemático, por outro é permeado pela necessidade da 

utilização da intuição (TAP). 

Tomando o design como um processo de construção e em sentido amplo, 

afirma: “[...] os designers juntam coisas e fazem com que outras coisas venham a 

existir, lidando, no processo, com muitas variáveis e limites, algumas conhecidas 

desde o início e outras descobertas durante o processo do projeto” (Schön, 2000, p. 

43). 

Ele não utiliza o conceito de design, segundo ele reducionista, o que no 

máximo é visto como um processo instrumental de resolver problemas, isto é, um 

processo de otimização. Filia-se, então, a Dewey, que define o designer 

(estilista/projetista) “como alguém que converte situações indeterminadas em 

determinadas” (Id., p. 44). Partindo de situações caóticas eles impõem sua própria 

coerência, analisando e criticando todo o processo. 

Utilizando um raciocínio que parte da categoria de construção, para ele 

todos os profissionais são construtores, pois os advogados constroem casos, os 

médicos diagnósticos, os planejadores políticas “como construtores de artefatos; 

todas as pessoas que praticam uma atividade são profissionais do design e, nessa 

perspectiva, a arquitetura exemplifica o talento artístico profissional” (Id., p.44). 

Apresenta, também, duas modalidades: o aspecto funcional e o aspecto 

artístico. O talento artístico tanto é identificado na vida cotidiana como no exercício 

de uma prática profissional. Esta dita prática profissional, que é conceituada como o 

domínio de uma comunidade de profissionais, enfeixa diversas características : 1) 

tradições de uma vocação e 2) convenções de ações. 
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3.3 Schön e a formação de professores 

 

Como foi visto, a teoria da reflexividade de Donald Schön foi inicialmente 

desenvolvida como resposta às necessidades geradas pela crise de confiança no 

conhecimento profissional. Dita crise abalou a forma tradicional de conhecimento, 

sendo necessária uma nova forma de produzir o saber que conseguisse superar os 

obstáculos impostos pela crise. Atacando a racionalidade técnica e a maneira como 

se estabelecia o currículo normativo, Schön mostra que a epistemologia da prática 

seria a saída para tais dificuldades. Com a noção de conhecimento-na-ação e 

reflexão-na –ação ele propõe uma nova maneira de produzir o saber para o 

practitioner. Posteriormente, ele utiliza analogamente sua teoria ao tratar do 

conhecimento específico dos professores tendo uma excelente aceitação no meio 

educacional31.  

  A teoria do professor reflexivo tem influenciado o meio educacional 

brasileiro desde o início dos anos 1990, sendo acolhida de maneira ampla no campo 

da Formação de Professores. Contudo, como alerta Pimenta (2002), uma das 

autoras brasileiras que mais tem produzido sobre o tema, tal conceito “tomou conta 

do cenário educacional, confundindo a reflexão enquanto adjetivo, como atributo 

próprio do ser humano, com um movimento teórico de compreensão do trabalho 

docente. ” (PIMENTA, 2002, p.18 – Grife-se). 

                                                        

31 Como bom exemplo do quanto Donald Schön é aceito, cite-se a utilização de sua idéia de 
reflexão-na-ação no ensino do Direito, conhecido como uma área resistente a novidades. 
Ventura (2004) em seu livro “Ensinar Direito”, quando trata do planejamento e da dinâmica 
da aula em si, propõe, com base no pensamento de Schön, um “jogo de perguntas e 
respostas” como “forma de precipitar o fluxo cognitivo do aluno” que leva a uma postura 
reflexiva, in verbis, “romper o monólogo expositivo através de perguntas e respostas; incita 
portanto ao pensamento reflexivo e ao desejo de participar do próprio processo cognitivo” 
(VENTURA, 2004, p.55). 
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Tal fenômeno não foi exclusividade do Brasil, conforme informa Alarcão 

(1996); Portugal também já discutira sobre o tema: 

Nos anos oitenta, os artigos sobre formação de professores 
começaram a aparecer repletos de referências a um autor – Donald 
Schön -, referências essas que, no virar da década, se intensificaram 
tantos que Schön chega a justificar, hoje, números temáticos em 
revistas da especialidade e constitui para muitos formadores de 
professores uma referência obrigatória (ALARCÃO, 1996, p. 11 e 
12). 

Como visto supra este conceito foi inicialmente desenvolvido por Donald 

A. Schön em seu livro The Reflective Practitioner (1983), que tem como escopo 

geral o indicativo de uma nova forma de conhecer e de formar profissionais liberais 

(practitioner) diante de uma crise de confiança que abala as profissões, e 

posteriormente, em Educando o Profissional Reflexivo: um novo design p ara o 

ensino e a aprendizagem (2000), que complementa sua teoria descrevendo sua 

concepção pedagógica. Mas sua análise sobre a formação de professores é 

encontrada, principalmente, em seu artigo “Formar professores como profissionais 

reflexivos”, que será analisado neste ensaio. 

Em seu artigo “Formar professores como profissionais reflexivos”, Schön 

procura responder a perguntas voltadas para o tipo de formação, de conhecimento e 

de saber-fazer relacionados à capacitação para o melhor desempenho profissional, 

além de quais competências os professores ajudariam as crianças a se 

desenvolverem. Para ele estas questões são importantes e acham-se subjacentes 

ao debate de reforma do ensino32, que ocorria na época da produção do artigo.  

                                                        
32 Na introdução do artigo Schön contextualiza seu escrito na panorâmica social em que ele 
é produzido. Estava em processo uma “reforma educativa” da qual se pode extrair suas 
impressões: a) há inadequações na  educação da América; b) os fracassos do sistema de 
ensino são atribuídas aos professores e alunos; c) a reforma tem como base a criação de 
leis que controlaram o que deve ser ensinado, quando e por quem, além de implementar um 
sistema de avaliação dos professores e do conteúdo aprendido. Para ele este modelo de 
política educacional, que lhe é familiar, estabelece um controle do centro (governo) para a 
periferia (escola), promove um ”jogo paralelo” que se identifica pela adequação das escolas 
ao imperium do centro na busca da obtenção dos prêmios dados aos vencedores.  
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Para ele a crise de confiança no conhecimento profissional, que aflige 

outras áreas, também manifesta-se no meio educacional “num conflito entre o saber 

escolar e a reflexão-na-ação dos professores e alunos” (SCHÖN, 1992b, p. 80), 

sendo tal crise deflagradora da “busca de uma nova epistemologia da prática 

profissional” (Ibid). 

Um determinado experimento fez com que o Teacher Project33 

caminhasse calcado em considerações relativas ao conhecimento, à aprendizagem 

e ao ensino levando-se em relevo a perspectiva do aluno. Separados por uma tela 

opaca, um jovem orientava outro na montagem de um conjunto de sólidos 

geométricos de tamanho, formas e cores diferenciados. Mesmo o rapaz que 

orientava o segundo na montagem, orientando de maneira equivocada, esse 

conseguia resolver os problemas oriundos das instruções sem nexo. Isso fez com 

que os professores dessem razão ao segundo aluno quanto ao seu processo.  

O saber escolar tratado neste artigo nada mais é do que a racionalidade 

técnica tão criticada por Schön em sua teoria, ganhando uma nomenclatura própria 

do cenário educacional. 

[...] a noção de saber escolar, isto é, um tipo de conhecimento que os 
professores são supostos possuir e transmitir aos alunos. É uma 
visão dos saberes como factos e teorias aceites, como proposições 
estabelecidas na seqüência de pesquisas. O saber escolar é tido 
como certo, significando uma profunda e quase mística crença em 
respostas e exactas. É molecular, feita de peças isoladas, que poder 
ser combinadas em sistemas cada vez mais elaborados de modo a 
formar um conhecimento avançado. A progressão dos níveis mais 
elementares para os níveis mais avançados é visto como um 
movimento das unidades básicas para a sua combinação em 
estruturas complexas de conhecimento.  (SCHÖN, 1992b, p. 81). 

                                                        
33 O Teacher Project foi um trabalho realizado pelas pesquisadoras Jeanne Bamberger e Eleanor 
Duckworth. A pesquisa consistia em um seminário que durou entre 3 e 4 anos, em que durante várias 
horas por semana procuravam ajudar os professores do ensino básico e, Cambridge (Massachusetts) “a 
familiarizar-se com as suas estratégias de aprendizagem de matérias tais como a matemática, a física e 
a música.” (SCHÖN, 1992b, p. 80). 
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Para Schön a estratégia de ensino baseada neste saber é hierarquizada e 

autoritária; assim, “o conhecimento emanado do centro é imposto na periferia, não 

se admitindo a sua reelaboração” (SCHÖN, 1992b, p. 82). Ele faz referência 

inclusive com a reforma educacional que estava em curso quando da produção 

deste texto. 

Baseado ainda no Teacher Project, no qual um grupo de professores 

identificam as habilidades de um aluno em tentar resolver uma situação complexa, 

gerando um conhecimento ainda não recebido, ele atribui a este saber de 

conhecimento tácito – espontâneo, intuitivo, experimental e quotidiano. Dentre 

muitos exemplos ele cita a situação em que um aluno sabe dar o troco (subtração), 

mas não sabe somar os números. Daí, então Schön aconselha: 

Se o professor quiser familiarizar-se com este tipo de saber, tem de 
lhe prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreende-se, e actuar 
como uma espécie de detective que procura descobrir as razões que 
levam as crianças a dizer certas coisas (Ibid). 

Este professor que procura entender o processo de conhecimento 

particular do aluno promove a articulação do seu conhecimento-na-ação com o 

saber escolar posto e realiza um ensino nos moldes da reflexão-na-ação. 

Para Schön a formação tradicional não colabora para que o professor 

possa refletir na e sobre a sua prática. Ao invés dela, apresenta um novo paradigma 

com fulcro na intuição artística “a qual nos é apresentada como actuação inteligente 

e flexível, situada e reactiva, produto de uma mistura integrada de ciência, técnica e 

arte, caracterizada por uma sensibilidade de artista aos índices manifestos ou 

implícitos[...]” (ALARCÃO, 1996, p. 14). 

Ele apresenta uma seqüência de momentos que serviriam de base para 

uma habilidosa prática de ensino: em primeiro lugar o professor reflexivo permite-se 

ser surpreendido pelo que o aluno faz e diz; em um segundo momento reflete sobre 

a razão de ter sido surpreendido por tal palavra ou gesto e na terceira parte 
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reformula o problema e finalmente testa sua nova hipótese. Este processo é 

realizado sem o uso de palavras. Todavia, há a possibilidade de posteriormente o 

professor vir a refletir sobre a reflexão-na-ação ocorrida no processo de ensino, 

sendo possível sua expressão em palavras. 

Ao avançar em sua análise ele, em conjunto com uma das professoras do 

Teacher Project, Jeanne Bamberger, cunham os termos representações “figurativas” 

e representações “formais”. As primeiras implicam relações com situações cotidianas 

e contextualizados, enquanto as formais sãoreferências fixadas pelo saber escolar. 

Através da reflexão-na-acção, um professor poderá entender a 
compreensão figurativa que um aluno traz para a escola, 
compreensão que está muitas vezes subjacente às suas confusões e 
mal-entendidos em relação ao saber escolar. (SCHÖN, 1992b, p. 
85).  

Percebe-se que ele continua a negar a utilidade do saber 

escola/racionalidade técnica quando afirma não ser considerado um progresso a 

passagem da representação figurativa para a formal, sendo estrategicamente correto 

para o professor auxiliar o aluno a reconhecer estes dois tipos diferentes de 

representação. 

Outra dimensão da reflexão-na-ação é a questão da confusão que é 

emoldurada em termos de emoções cognitivas. Em linhas gerais a confusão do 

aluno diante de uma questão não compreendida deve refletir na confusão do 

professor, que busca, em sua interação com aquele, as respostas que não estejam 

prontas e acabadas. 

Todas estas estratégias de ensino-aprendizagem são abordadas na 

relação do professor com o aluno na busca da compreensão de determinada 

matéria. Schön amplia seu raciocínio para a possibilidade do uso da reflexão-na-

ação sobre a interação interpessoal com um aluno ou um grupo de alunos. 
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Neste ponto de seu artigo Schön avança criticamente sobre a questão do 

modelo de ensino que burocratiza a apreensão pelo saber não formalizado. Diante 

da frustração de alguns professores que se viram “amarrados” pela burocracia que 

quantifica o conhecimento, ele alerta que a reflexão-na-ação deve ”aprender a ouvir 

e aprender a fazer da escola um lugar no qual seria possível ouvir os alunos, que 

devem ser olhados como inseparáveis.” (SCHÖN, 1992b, p. 87). Utilizando-se desse 

argumento afirma que a falha do sistema escolar está em utilizar o saber tradicional 

que tem como base a epistemologia utilizada na universidade (científica). 

À semelhança de seu raciocínio desenvolvido em “Educando o 

profissional reflexivo”, o autor defende uma nova maneira de formar o professor com 

base em um estilo de formação baseada em instituições de formação artística 

(ateliers de pintura, escultura e design ou conservatórios de música e dança).  

Libâneo (2002) reflete sobre as questões suscitadas pela teoria do 

professor reflexivo com uma preocupação centralizada tanto nos reflexos que se 

fazem perceber no meio educacional brasileiro, que oscila entre as teorias 

consideradas clássicas e as novidades estrangeiras, quanto na possibilidade deste 

tema ser percebido de uma maneira reducionista, o que para ele seria uma forma 

equivocada, pois há pontos que enriqueceram a teoria educacional. 

Apenas não me parece frutífero do ponto de vista das ações 
pedagógicas concretas qualquer tipo de reducionismos. Esses 
reducionismos podem ser explicados, em boa parte, pela fragilidade 
do pensamento pedagógico brasileiro nas últimas décadas, que, por 
isso mesmo, submete-se facilmente aos modismos e as oscilações 
teóricas. O termo “oscilações” tem também o sentido de flutuação, 
mas seu sentido mais apropriado é o de variação alternada, algo que 
se move para um lado e para outro. A definição do dicionário para o 
verbo “oscilar” é mover-se tornando a passar (ao menos 
aproximadamente) pelas mesmas posições. É precisamente esse 
fenômeno que caracteriza, a meu ver a adoção da teoria do 
professor reflexivo entre nós. (LIBÂNEO, 2002, pp. 53-54). 

Quanto a essa questão de teoria/prática Kant, em seu opúsculo “Sobre a 

expressão corrente: Isto pode ser correcto na teoria, mas nada vale na prática”, 
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editado em 1793, traz considerações esclarecedoras sobre o assunto que, inclusive, 

contrapõem-se a Schön. Inicia o filósofo escocês conceituando as categorias em 

questão, pondo-as em direções opostas; para ele teoria seria:  

[...] um conjunto de regras práticas quando estas regras são 
pensadas como princípios numa certa universalidade, e aí se abstrai 
de um grande número de condições as quais no entanto, têm 
necessariamente influência sobre a sua aplicação. (KANT, 1995, p. 
57). 

Kant não põe a teoria em um prisma metafísico dissociado da realidade, 

pois a denomina de “regras práticas”. Tais regras passam por uma racionalização 

porque transformadas em princípios, e ganham/alcançam uma conotação 

universalizante chegando aos degraus da influência sobre a prática. Já a prática é 

definida como “não toda a operação, mas apenas a efectuação de um fim 

conseguida como adesão a certos princípios de conduta representados na sua 

generalidade” (Id., p.57). 

Kant raciocina de maneira lógico/formal entendendo que determinado fato 

deve adequar-se à regra – operando-se a subsunção. O sujeito então se utilizaria de 

um “acto da faculdade de julgar”, elemento esse de ligação/intermediação da teoria 

para a prática. Mesmo que ele vete ao prático em sua faculdade de julgar e elaborar 

novas regras (teoria), visto que isso levaria ao infinito, ele admite a incompletude de 

determinada teoria:  

[...] pode haver uma lacuna nas premissas; isto é, a teoria pode ser 
incompleta e o complemento da mesma pode talvez ter lugar só 
através de tentativas e experiências ainda por fazer, a partir da quais 
o médico ao sair da escola, o agricultor ou o fiscal, pode e deve 
abstrair para si novas regras e completar assim a sua teoria. (Id., 
p.57) 

Para Kant quando o profissional não consegue resolver um problema 

concreto a culpa não deve recair sobre a teoria (como se ela não tivesse valor para a 

prática); o que não havia era “teoria bastante que o homem devia ter aprendido da 

experiência” (Id., p.58). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que no decorrer do texto já se tenham demonstrado os pontos 

cruciais que se tentou dissertar neste trabalho; contudo a enumeração abaixo torna 

mais claras as linhas centrais ao redor das quais gravitaram a pesquisa:   

01. Existe uma teoria da reflexividade em Schön que é tratada por ele 

tanto em relação ao profissional reflexivo quanto ao professor reflexivo; 

02. Ele combate a racionalidade técnica como fonte dos problemas 

atuais da sociedade e apresenta uma epistemologia da prática que 

resolverá tal crise, que por sua vez é baseada em um talento especial; 

03. Critica a formação tradicional: apreensão da ciência, depois sua 

aplicação e por último um estágio no qual há aplicação dos 

conhecimentos técnico-profissionais; 

04. Ele mesmo afirma que a maneira antiga de buscar conhecimento no 

estoque está ultrapassada; 

05. Apresenta uma nova forma de produzir um conhecimento confiável: 

primeiro, produzindo-o de acordo com os problemas que surgem no 

cotidiano profissional (produção em função da demanda) –  verificou-se 

que o período do desenvolvimento de sua teoria corresponde ao da crise 

que se desenrolou da década de 1970 até a atualidade –  e segundo, 

utilizando-o somente para resolver este problema específico torna este 

saber descartável; 
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06. Sendo Schön um intelectual orgânico, assimila as categorias básicas 

do Bloco Histórico e o perpassa em área específica de seu conhecimento. 

Nesta parte far-se-á uma síntese do que acima está exposto. Sintetizando 

o que foi dito: Schön afirma que o coração de sua teoria é a reflexão-na-ação. Neste 

ponto, e tomando como base o argumento de Duarte de que não há muita diferença 

entre reflexão-na-ação e conhecimento-na-ação em termos ontológicos, esta 

reflexão efetiva-se quando o profissional depara-se com uma situação singular em 

seu cotidiano. Então, partindo do próprio problema, o profissional geraria um 

conhecimento específico para solucionar o problema-surpresa. Para ele, o 

profissional não retirou a solução de seu “estoque” de conhecimentos adquiridos em 

sua formação tradicional, mas elaborou um conhecimento em função do problema 

surgido no desempenho profissional. E nesta epistemologia-da-prática, o profissional 

não sabe como gerou/descobriu aquele conhecimento, pois o obteve intuitivamente.  

Ora, partindo-se das próprias definições dadas pelo professor do MIT, 

percebe-se que: 

a) a produção do conhecimento dá-se em função do problema dado no  

caso concreto, ou seja, para cada situação gera-se um conhecimento 

específico; 

b) há ainda uma outra questão quando ele afirma que neste processo 

não se caracteriza uma formação de um estoque de novos 

conhecimentos, pois eles passam à  inutilidade diante de novos 

problemas.  

Chega-se a uma convergência de formas. Ora, a impressão que se tem é 

que muito se assemelha essa lógica com o que se estabelece na categoria estoque 

zero  (toyotista). Segundo a lógica da produção enxuta (lean production) a indústria 

que produz mercadorias não mais os faz para estocá-los, assim, deixando para 

outros departamentos a responsabilidade da venda; atualmente a sua produção está 
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em função da demanda, ou seja, quando uma mercadoria é vendida então a fábrica 

é informada da necessidade de “repor a prateleira”.  

No caso do profissional/professor, ele depara-se com demandas que 

fogem ao seu controle – são as surpresas tão festejadas por Schön; elas não mais 

são passíveis de serem previamente calculadas sendo suas respostas preparadas 

na academia com o uso da racionalidade técnica. Necessário se faz “produzir” um 

conhecimento como resultado direto da necessidade; contudo, este mesmo saber 

não passará por um processo de depuração tornando-se algo disponível ao 

profissional; mais tarde, sua utilidade esgota-se no uso para resolver o problema 

surgido.  

Sabe-se que o modelo fordista produz um grande estoque e, desta 

maneira, sempre tinha à mão as mercadorias, assim como no modelo tradicional de 

formação profissional, no qual estocavam-se conhecimentos durante o curso de 

formação e sempre os tinha à mão quando se precisava deles. 

A questão que é levantada não é o desmerecimento deste tipo de 

conhecimento (até porque foge ao objeto da pesquisa); não se quer levar à berlinda 

algo que é apresentado por ele e que parece ser uma expressão do conhecimento 

que foi deixada à margem por aqueles que elegeram a racionalidade técnica como 

única forma de se conhecer. Como exemplo de como isso não está longe da 

verdade, basta reconhecer que historicamente a lógica de Aristóteles foi abraçada 

pela academia de tal forma que seu escrito, que se encontra no quinto livro do 

Organom que trata dos “topos34”, foi relegado a mera falácia. A questão é 

demonstrar que seu argumento coaduna-se com o que ocorreu na maneira de se 

produzir. É óbvio também que certos aspectos não foram transplantados sem o risco 

de mutação. Tal afirmação pode ser sustentada por fatos que estão a ocorrer em 

nossos dias como o fechamento de diversas fábricas da GM que utilizam um 

toyotismo ocidentalizado. 

                                                        
34 Topos são argumentos que não são premissas, isto é, verdades universalmente aceitas, 
mas opiniões  que são consideradas como verdades por sábios e que serveriam de base 
para a argumentação em busca da descoberta da verdade. 
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Outra influência do atual estágio do capital sobre o pensamento do autor 

é a verificação da lógica da utilização decrescente do valor de uso das coisas. Esta 

lógica é apresentada por Mészáros quando ele afirma o caráter da descartabilidade 

das mercadorias no mundo capitalista. Schön, por sua vez, afirma que o 

conhecimento (mercadoria) gerado é utilizado para aquele problema específico não 

servindo para outros que surgirão, tornando o valor de troca superior ao de uso. Não 

se procura produzir conhecimento racional e duradouro, mas intuitivo e descartável, 

pois, refletindo a lógica referente ao capital, que na “medida do progresso do 

‘capitalismo avançado’ tornou-se a eficácia com que o desperdício pode ser gerado 

e dissipado em escala mundial.” (MESZÁROS, 2002, p. 635).  

Ainda sobre a questão da durabilidade mínima continua o filósofo 

húngaro, quando critica o pensador capitalista: 

 

Assim, deve-se ignorar por completo o fato de que, em sua tendência 

geral, o modo capitalista de produção seja inimigo da durabilidade e 

que, portanto, no decorrer de seu desdobramento histórico, deve 

minar de toda maneira possível as práticas produtivas orientadas-

para-a-durabilidade, inclusive solapando deliberadamente a 

qualidade. (MESZÁROS, 2002, p. 636). 

O entendimento é facilmente comprovado quando se percebe que para 

haver escoamento da produção é necessário gerar necessidades e fabricar 

mercadorias que tendem a uma maior obsolescência. Exemplo prático a ser 

demonstrado são os aparelhos de telefonia celular. 

Ex positis, acredita-se que se tenha demonstrado aquilo que se pretendia 

pesquisar e discorrer.   
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