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RESUMO
O artigo pretende problematizar o processo de produção, socialização e apropriação social de conhecimentos. A relação
que envolvem essas três categorias é um campo de estudos que vem se consolidando com pesquisa de vertentes
críticas da educação, inconformadas com a situação em que se encontram as unidades escolares, no presente. A
metodologia se constituiu de um estudo de natureza bibliográfica, e a partir das análises e reflexões, conclui-se que,
sistematicamente, aos docentes é negado o tempo socialmente necessário para apropriação de conhecimentos,
mediados pelas pesquisas. Consequentemente, a inexistência de desenvolvimento de pesquisas pelos docentes que
atuam na educação básica impossibilita a recriação de conhecimentos e inovação dos processos pedagógicos.
 
Palavras chave: trabalho pedagógico, currículo e apropriação de conhecimentos.
 
RESUMEN
El artículo tiene como objetivo analizar el proceso de producción, la socialización y apropiación social del conocimiento.
La relación que involucra estas tres categorías es un campo de estudio que se está consolidando con los aspectos
críticos de la educación, la investigación inconformes con la situación en que se encuentran en unidades escolares, en
el presente. La metodología consistió en una naturaleza bibliográfica y de los análisis y reflexiones, se concluye que
negaba sistemáticamente a los docentes es el tiempo socialmente necesario para la apropiación del conocimiento,
mediada por la investigación. En consecuencia, la falta de desarrollo de la investigación por los profesores que trabajan
en la educación primaria impide la re- creación de conocimiento y la innovación en los procesos educativos.
 
Palabras clave: trabajo pedagógico, el currículo y la difusión del conocimiento.
 

 
1. INTRODUÇÃO

 
O artigo pretende refletir sobre o processo de produção, socialização e apropriação social de conhecimentos. Parte do
pressuposto que a educação escolar, como direito público, situa-se no âmbito dos direitos sociais mais amplos e se
constitui como dever do Estado. A partir deste preceito jurídico universal, o Estado deveria prover os mecanismos e
condições de acesso ao conhecimento sistematizado, o que realmente não ocorre. Mesmo na vigência de tal preceito,
predominam, amplamente, as desigualdades educacionais. Por outro lado, a instituição escolar (unidade educativa) é o
lugar concreto onde se organiza e executa o currículo e, por conseguinte, a socialização, apropriação e produção de
conhecimentos (SAVIANI, 1987 e 1999; DUARTE, 2001; ARROYO, 1985; PARO, 2000; BERTOLDO, 2002; BEZERRA,
2009). Daí nossa análise, neste artigo, refletir sobre os diversos aspectos que envolvem a natureza do trabalho
pedagógico nas unidades educativas.
O currículo é um construto sociogeohistórico e sua finalidade marcante, dentre outras, é organizar o processo de
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produção, socialização e apropriação de conhecimentos. Envolve, simultaneamente, o trabalho pedagógico e a
formação dos sujeitos pedagógicos (docentes e discentes), em séries anuais ou ciclos de aprendizagem, em períodos
anuais ou semestrais. O que importa, entretanto, é reconhecer a indissociabilidade destas categorias: trabalho
pedagógico, currículo e apropriação de conhecimentos.
O currículo dinamiza os processos educativos, mediados, sobretudo, pelo trabalho pedagógico. Realizado por docentes
e discentes, o trabalho educativo se apropria, reconstrói e socializa os conhecimentos sistematizados, de caráter
científico. Nisto, objetiva conservar e recriar a cultura, além de enriquecer a força de trabalho dos sujeitos pedagógicos –
docentes e discentes.
Sendo, o trabalho pedagógico, compreendido como uma atividade humana, orientada, teleologicamente, para a
apropriação de conhecimentos, envolvendo não apenas a plêiade de nexos causais imanentes a essa orientação, mas a
elaboração dos meios necessários aos fins propostos, seu objeto é, então, o conhecimento sistematizado, produzido,
historicamente. Tudo isto, em um complexo encadeamento de relações, porque este é o caráter da apropriação de
conhecimentos. Na gênese deste encadeamento, está a interação entre sujeitos: um ser humano, relacionando-se com
outro ser humano, desenvolvendo saberes fazeres, para melhor intervir de forma consequente e qualificada no mundo
envolvente.
A característica básica do trabalho pedagógico é a apropriação de conhecimentos, sendo seus pressupostos a produção
e a socialização. O circuito por inteiro valoriza as capacidades cognitivas dos sujeitos envolvidos (LEONTIEV, 1978;
DUARTE 2003; BEZERRA, 2009). No entanto, no âmbito da escolarização básica no Brasil, na contemporaneidade,
constata-se uma realidade que oferece poucas condições para concretização deste processo. Negam-se,
sistematicamente, aos docentes a oportunidade e liberdade de produzir conhecimentos por meio de pesquisas.
Consequentemente, a inexistência de desenvolvimento de pesquisas pelos docentes que atuam na educação básica
impossibilita a recriação de conhecimentos e inovação dos processos pedagógicos. Ora, esta negação compromete a
formação e o aprimoramento da docência dos sujeitos pedagógicos nesta modalidade de ensino e, portanto, a
apropriação e socialização de conhecimentos (AUSUBEL & HANESIAN, 1983; BEZERRA e PAZ, 2014). Há um círculo
ou circularidade própria, inter e intra gerações, que é da própria natureza dos processos educativos, circularidade
rompida, quando o desenvolvimento de pesquisas é bloqueado.
O círculo dos processos educativos compreende um percurso que inicia na educação infantil e alcança a
profissionalização escolar. Neste percurso, há, simultaneamente, no capitalismo, valorização e coisificação do trabalho
pedagógico; o que reforça a diferenciação e as desigualdades educacionais (NOGUEIRA e CATANI, 1998). A
circularidade se caracteriza pelo fato de cada geração realizar o mesmo percurso realizado pela geração anterior, mas
este percurso é recriado e reformado continuamente. Isto não significa que haja uma evolução linear e sempre melhor
do que a anterior. O percurso futuro pode ser pior do que o do passado e do presente.
Postulamos que o trabalho pedagógico é uma atividade imprescindível ao enriquecimento da força de trabalho dos
sujeitos pedagógicos (docente e discente). Nesse sentido, é fundamental enfatizar as suas múltiplas temporalidades e
espacialidades, principalmente, as de maior relevância na valorização e enriquecimento do trabalho educativo, visando
demonstrar o peso relativo de cada uma delas no enriquecimento da “força produtiva do trabalho” (BEZERRA e PAZ,
2014).
Nossa expectativa é que o esclarecimento e consciência destes fatos permitam aos sujeitos pedagógicos estabelecerem
prioridades em suas ações educativas, considerando os tempos e espaços pedagógicos específicos, organizados no
processo do trabalho pedagógico pelo currículo, visando desenvolver as potencialidades humanas (culturais) e as
capacidades produtivas (laborais), de forma que cultura e trabalho sejam dimensões indissociáveis no processo
educativo, com sua espacialidade revelada em diferentes escalas e lugares, dependendo do ponto de referência do
observador em questão.
Podendo ser o trabalho pedagógico uma atividade realizada por sujeitos pedagógicos (docentes e discentes) em
instituições de ensino, mediado por uma infinidade de ocupações que lhe dão suporte na produção, socialização e
apropriação de conhecimentos, configurando uma intricada divisão sociogeotécnica do trabalho, muitas vezes seu
objeto se revela difuso, complexo e de difícil apreensão. No entanto, o que parece fato incontestável é a ação de uns, os
docentes, sobre outros, os discentes. Por isso, desde a década de setenta, do século XX, tem se enfatizado o caráter da
intersubjetividade e da interação no processo educativo, como objeto, por excelência, da pesquisa educacional,
fazendo-se, do lócus da sala de aula, quase um mito. Argumenta-se que, nesta célula (ou cela), ocorre a relação
primordial entre professor e aluno.
Nesta visão, omite-se a relevância do sentido educativo, na produção e apropriação de conhecimentos, e
hipervalorizam-se a socialização e o papel do educador. Não se discutem, com a profundidade necessária, por exemplo,
as atividades intelectuais dos estudantes: no que elas os habituam e as disposições que neles se desenvolvem; a
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natureza ou especificidade destas atividades, quando são por eles desenvolvidas, e como eles as realizam. Desta
forma, os estudantes são reduzidos a receptáculos. Paulo Freire (1987, 1980) já esclareceu, o suficiente, os limites
desta “pedagogia bancária”, que concebe o aluno como objeto. Apesar disso, parece-nos que correntes interacionistas,
antropológicas e fenomenológicas, em educação, ou rejeitam ou ignoram a crítica freireana, na medida em que
persistem supervalorizando o professor nos processos educativos, em detrimento do aluno, como se aquele fosse capaz
de fazer milagres.
Oposto a esta visão, admitimos ser a riqueza o objeto da pesquisa educacional, isto é, o enriquecimento de docentes e
discentes pela incorporação de conhecimentos, efetuada pelo trabalho pedagógico. Hipótese que se revela estranha
àqueles que se habituaram a reduzir o fim último da educação escolar ao saber contar e escrever. Entretanto, é preciso
considerar que o objeto de uma ciência, sobretudo o relativo às ciências humanas, que norteia as pesquisas em geral,
não é um dado fortuito, subjetivo, decorrente da vontade do pesquisador ou resultado de desenvolvimento natural; é
marcado por luta política entre correntes de pensamento, que envolve, no mínimo, grandes editoras, instituições de
fomento à pesquisa, grupos corporativos de pesquisadores e o poder burocrático, existente nas diversas instituições
educacionais. Bourdieu (1998), com a formulação de “campo científico”, demonstrou que tais lutas e disputas também
envolvem o exercício do poder simbólico.
Propomos o conhecimento como objeto mediador do trabalho pedagógico e, portanto, que esta situação precisa ser
investigada sistematicamente, pois entendemos ser ela o elemento em torno do qual se processa, praticamente, a
totalidade das relações socioeducativas, que condicionam as práticas pedagógicas, formativas e curriculares. A
articulação dessas categoriais define, propriamente, as dinâmicas da educação escolar.
Nestas dinâmicas, os docentes e discentes assumem a posição de sujeitos, desde que produzam conhecimentos,
através de trabalho social cooperativo, em pesquisa, que exige atividades sincronizadas, correlacionadas e recíprocas,
tendo em vista o alcance dos resultados significativos. Isto difere o trabalho pedagógico em pesquisa de diversos modos
de trabalho humano, inclusive do trabalho pedagógico em ensino. Porém, não o exime, no capitalismo, de subsumir-se à
dinâmica do capital, à sua reprodução territoriometabólica, fundada no estranhamento.
O assujeitamento do trabalho pedagógico a esta reprodução ocorre em virtude do seu vínculo inexorável à acumulação
de capital. Assim, as mudanças nas estratégias de acumulação, que pressupõem desenvolvimento científico e
tecnológico para inovar processos e produtos, impõem reformas históricas às políticas educacionais, inclusive novos
arranjos jurídicos e institucionais, para viabilizar a reestruturação da economia, dadas as revoluções industriais.
Indústria abrange a totalidade das organizações econômicas e não apenas as empresas de bens de capital e consumo.
Isto atinge, diretamente, as modalidades de ensino técnico e profissional e, inevitavelmente, todo sistema educacional,
que abarca Educação Básica e Superior. As mudanças que assim se processaram no final do século XX foram de uma
tal radicalidade que, inclusive, se impuseram, no campo acadêmico, novas linhas de pesquisa e a emergência de novos
Programas de Pós-graduação em Educação. Fez-se imprescindível mudar os projetos políticos e pedagógicos das
universidades e, sobretudo, os conteúdos curriculares e a formação de docentes, para atuarem na rede escolar da
Educação Básica. Implantaram-se novas disciplinas como, por exemplo, a disciplina Profissão Docente. Tudo isso
passou a exigir reorientação da formação inicial e continuada de professores e a reorganização do trabalho pedagógico.
A disciplina Organização do Trabalho Acadêmico é sinal dessas mudanças e interesses em se promover esta
reorganização.
As estratégias políticas dessas pedagogias, simbolicamente reconhecidas como pedagogias das competências,
desenvolveram-se sob a hegemonia do neoliberalismo (que se caracteriza, em linhas gerais, como supressão das
políticas estatais, comprometidas com a promoção do bem-estar social, pela privatização das empresas estatais,
desregulação da economia e desregulamentação dos direitos trabalhistas), e expressam o propósito de elevar a
produtividade do trabalho, inclusive do trabalho docente. Assim, em nome da qualidade total, da eficiência das
atividades educativas, da “gestão democrática”, da redução do custo aluno e introdução da lógica custo-benefício nas
relações de trabalho escolares, o capital subsumiu o trabalho educativo, em termos formais e reais. A problemática do
custo subordinou a problemática pedagógica. A qualidade educacional se subordinou à lógica quantitativista.
Institucionalizaram-se a aprovação compulsória e a massificação da certificação acadêmica; para tanto, foi necessária a
territorialização do ensino privado, financiado com recursos estatais.
Em meio a estas mudanças estruturais na sociedade contemporânea, a socialização, apropriação e produção de
conhecimentos, organizadas em currículos escolares, têm negado, sobretudo, aos docentes da Educação Básica, em
tempo, socialmente necessário, dedicado à pesquisa, reduzindo a valorização docente a salário. As propostas de
melhorar as condições de vida dos professores encontram grande adesão nos planos de cargos, carreiras e salários
que, no fundo, pretendem elevar salários. O discurso da relação teoria e prática, do professor reflexivo, facilitador e
mediador, articulado, ideologicamente, ao discurso que valoriza a formação profissional e, portanto, à docência como
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profissão, tem servido de instrumento legitimador da mercantilização e precarização da educação. Isso se desdobra,
com grande impacto, na desvalorização educacional, que se expressa na perda de status da escola e das pessoas que
aí desenvolvem suas atividades.
O que temos vivenciado é a lógica da produtividade educativa, que reduz o universo da apropriação de conhecimentos
ao etnocentrismo da sala de aula. Os currículos submergem nesta visão produtivista, pragmática e tecnicista, para
alguns, àqueles que ocuparão os postos dirigentes da sociedade e, numa visão informativa, muitas vezes recheada por
atividades de diversões arbitrárias, que ainda que envolvam famílias e alunos, e toda vizinhança, em eventos que
passam a vigorar como imprescindíveis nos calendários escolares, empobrece e esvazia de conteúdos o trabalho
pedagógico. Este currículo é oferecido àqueles que assumirão atividades subalternas na sociedade capitalista do
conhecimento. Por outro lado, a organização do trabalho pedagógico, tomada para análise, a partir desses dois tipos de
currículos, não pode ser concebida como uma característica da histórica dualidade estrutural que caracteriza o sistema
educacional brasileiro. Esse duo curricular é o que confere sustentação aos processos sociais de diferenciação e
desigualdade, imanentes ao sistema capital, que atravessam toda a sociedade.
Não seria a escola que conseguiria escapar das dinâmicas territoriometabólicas desse sistema. Pelo contrário, nela, há
as formas sociais que as pessoas precisam personificar para se inserirem no mercado de trabalho: as profissões. A
escola também emite os certificados e diplomas, exigidos em concursos ou qualquer seleção de recursos humanos
realizados por empresas privadas. Portanto, as competências e habilidades profissionais são medidas pelo número e
qualidade dos certificados e diplomas emitidos por instituições de ensino, autorizadas a funcionarem pelo Estado.
Para tanto, a partir das temáticas anunciadas nesse ensaio, pretendemos discutir as dimensões categoriais e natureza
do trabalho pedagógico, do currículo e da apropriação do conhecimento, a partir das contribuições de autores que
buscam fomentar o pensamento crítico, reflexivo e analítico da produção do conhecimento, no seio da sociedade capital.
 
2. TRABALHO PEDAGÓGICO, CURRÍCULO E APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTO: uma temática em discussão
 
A relação entre trabalho pedagógico, currículo e apropriação de conhecimento é um campo de estudos que vem se
consolidando como pesquisa pelas vertentes críticas da educação, inconformadas com a situação em que se encontram
as unidades escolares, no presente. Estas vertentes partem do pressuposto de que as reformas curriculares, inclusive
das políticas educacionais, decorrem das transformações que se desdobraram da reestruturação produtiva, ocorrida nas
três últimas décadas do século XX, que continuam influenciando os processos educativos no presente.
Elas apresentam uma dinâmica socioterritorial própria e a formação de complexos categoriais que estão a exigir, para
serem compreendidos, cabalmente, a reconceituação teórica e metodológica das tradições clássicas das ciências
humanas, sobretudo as tradições críticas. O que não significa negar estas tradições.
As pesquisas, que assim se orientam, têm envidado esforços em, pelo menos, duas direções: (1) ampliar e reconstruir o
alcance analítico das teorias e metodologias da tradição clássica, visando apreender a trama objetiva que envolve
trabalho pedagógico, currículo e apropriação de conhecimento, e (2) desvendar, criticamente, dando maior visibilidade
aos impactos das mudanças contemporâneas, decorrentes da articulação daquelas categorias, que têm abalado as
estruturas pedagógicas convencionais.
As pesquisas, alinhadas ao segundo movimento, como a nossa, tratam de desvendar o entrelaçamento do sistema de
ensino na reprodução territoriometabólica do capital, que comanda, organiza e determina, dinamicamente, o currículo, o
trabalho pedagógico e a apropriação de conhecimentos. Mas esse controle é dissimulado por argumentos que
pretendem fazer crer que as reformas e políticas “públicas” de educação (curricular, formação e organização das
atividades pedagógicas) são necessárias e naturais, dado à globalização e às tecnologias de informação e comunicação
- TIC. Procura-se negar que estas políticas e reformas contribuem com as estratégias capitalistas contemporâneas, que
têm promovido a mercadorização do conhecimento e legitimado o poder institucional concentrado nos governos – o
status de professor é desvalorizado frente ao status de gestor, coordenador, supervisor e, até, secretário escolar. Pouca
força dispõe o poder intelectual no governo; quem governa é o campo de forças, constituído pelo poder burocrático,
empresarial e político. Eis os agentes que governam a sociedade.
A mercadorização do conhecimento e sua legitimação só foram possíveis porque se estruturou esse novo campo de
forças, composto pelo poder burocrático, empresarial e dos partidos políticos. Este novo campo é apoiado pelas
oligarquias acadêmicas, que existem no âmbito das universidades, sob o disfarce de gestores. Estas forças controlam e
estruturam o funcionamento da educação, nos três âmbitos do governo: federal, estatal e municipal. Um acontecimento
esboçado, desde as transformações do último triênio do século XX. Esta démarche geohistórica contextualiza o objeto,
que problematizamos, e revela a transcendência das lutas de classe no presente, que se radicou no território, deixando
o universo das organizações econômicas, as lutas entre patrões e operário, para se alojar no espaço geográfico. Hoje,
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na “sociedade do conhecimento”, essas lutas se fazem presentes nos processos de produção, socialização e
apropriação social de conhecimentos.
Assim, as mudanças na formação docente, por exemplo, imbricam-se, de modo amplo e profundo, às reformas
curriculares, como as desencadeadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de Professores, e às
características do trabalho pedagógico no contexto neoliberal. Certamente, há resistência, a qual vem sendo explicitada,
até o presente, pelo movimento pela profissionalização, formação e valorização docente. Movimento que, no cenário
hodierno, se aglutina em torno de instituições como ANFOPE, FORUMDI, CNTE e ANPAE, que desenvolvem suas lutas
estratégicas no interior do Estado Nacional, com pouco diálogo com a sociedade civil. A negociação das demandas
pelas lideranças desse movimento com a burocracia dos ministérios e partidos políticos têm resultado em sua captura
pelo sistema.
Querendo ou não, esse movimento contribui para aprofundar a precarização, desvalorização e desqualificação do
trabalho docente. E não apenas isto; tem fortalecido, ainda que se neguem as evidências dos fatos, a ideologia da
profissionalização. Ideologia que o Estado utiliza para justificar as políticas educacionais, que promovem a
mercantilização do trabalho docente, reduzindo a identidade do professor, sobretudo no âmbito da Educação Básica, à
transmissão e informação dos conteúdos dos livros didáticos. O que significa reduzir a docência a ensino, à sala de
aula. Ora, o que é isto, senão a desvalorização docente? E por uma razão concreta, porque aprofunda a expropriação
de conhecimentos, incorporados ao trabalho docente, obrigando-o a dedicar mais tempo a um maior número de
horas/aula, visando manter o poder aquisitivo; o que gera, consequentemente, uma contradição.
Isto porque, para ser incorporado ao trabalho docente, o conhecimento precisa ser apropriado, antes, na atividade de
pesquisa, e o tempo para desenvolvê-la lhes é suprimido, quando aumenta o número de horas/aula ou a dedicação a
qualquer outra atividade diferente da pesquisa. O curioso é não haver reivindicação de tempo para dedicação a
pesquisas nos sindicatos, que defendem os interesses dos professores da educação básica nos planos de cargo,
carreira e salário. Como não há tempo para dedicação à pesquisa e, por conseguinte, à apropriação de conhecimentos,
o docente se desvaloriza, incessantemente; perde status e deixa de se reconhecer no que faz, porque sabe não ter os
requerimentos necessários para desenvolver as suas atividades intelectuais, com competência e desenvoltura,
acarretando o desestímulo pessoal, porque sabe dos limites de sua autoridade intelectual.
A incorporação de conhecimento, expropriado pelo sistema de ensino, no exato momento em que os docentes aplicam
as práticas de ensino na sala de aula, exige tempo, socialmente necessário, realizado em pesquisa, justamente o que é
negado aos professores da Educação Básica. Também há sinais claros de como esta ideologia vem penetrando e se
socioterritorializando no Ensino Superior, passando a colonizar, sobretudo, os cursos de graduação em pedagogia e
licenciaturas. É o caso, por exemplo, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que fortalece,
mesmo que parcialmente, o mito da sala de aula, como lugar absoluto de apropriação de conhecimentos, colocando
toda responsabilidade das contradições do sistema educacional sobre os ombros dos professores, presentes e futuros.
Cria a ilusão nos sujeitos pedagógicos, participantes, que, se os problemas das práticas da docência em sala de aula
forem resolvidos, as contradições do sistema educacional também o serão.
Ora, ao contrário do que se pensa, nas práticas de ensino, em sala de aula, ocorre a expropriação dos conhecimentos
dos docentes, tempo dedicado à transmissão dos conteúdos dos livros didáticos, seja nas instituições de ensino
públicas, confessionais ou privadas.
O postulado é o seguinte: quanto menor o número de horas dedicadas à produção e apropriação de conhecimentos em
pesquisa, pelos sujeitos pedagógicos, menor é a valorização do trabalho pedagógico. Em uma situação, em que se
nega o tempo, socialmente necessário à pesquisa, e o trabalho docente é reduzido, em suas atividades, ao critério custo
aluno e custo hora-aula, impede-se o trabalho pedagógico de se valorizar em termos absolutos. O que é pernicioso à
legitimação do próprio sistema escolar: estatal, privado e confessional. Mas isto é o que caracteriza as relações de
trabalho na sociedade capitalista, e as que ocorrem nas escolas não são diferentes. Por outro lado, quanto maior o
número de horas dedicadas às atividades estranhadas à produção e apropriação de conhecimentos, maior o
empobrecimento do trabalho realizado pelos sujeitos pedagógico, docente e discente. Tal contradição não é possível ser
resolvida com práticas de ensino em sala de aula, seja qual for o grau de excelência nelas existentes.
Na impossibilidade de resolver esta questão o sistema cria ideologias. Desde a segunda metade do século XX, e até
antes, mas com menos radicalidade, é a ideologia da profissionalização que vem cumprindo o papel de arrefecer,
conformar e acomodar os sujeitos pedagógicos a esta realidade de desvalorização, precarização e desqualificação do
trabalho docente. O sentimento de barbárie educacional, mal-estar docente, de instalação de uma espécie de caos
didático-pedagógico nas escolas, o sentimento mesmo de impotência dos professores e estudantes, têm, nesta
contradição, a causa primordial.
Mais contraditório, ainda, é ver Projetos Políticos Pedagógicos de universidades, que constroem seus currículos com
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mais da metade de horas dedicadas às práticas de ensino (estágio, projetos integradores, entre outras disciplinas),
promovendo um “mergulho” (como está escrito e oficializado) dos sujeitos pedagógicos às práticas de ensino (na
verdade afogamento desses sujeitos em tais práticas), e negando a reflexão desenvolvida em pesquisas. Nestes
Projetos Políticos Pedagógicos, que explicitam a natureza da perspectiva do currículo, as disciplinas que constituem os
fundamentos da educação são concentradas, nos primeiros dois períodos, desaparecendo nos demais. Este é o caso,
por exemplo, do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, da Unidade
Acadêmica Centro de Educação, e de muitos outros cursos no Brasil. Nossa hipótese é que este fato é consequência da
extinção dos antigos Cursos Normais, responsáveis pela formação de professores para educação infantil e fundamental,
transpondo, acriticamente, para as universidades a responsabilidade desta formação, comprometendo uma significativa
carga horária, destinada aos fundamentos da educação e a pesquisa educacional. Pressupunha-se, com tal reforma,
que estas pesquisas se realizariam nos Programas de pós-graduação. O que, certamente, foi um equívoco irreparável,
pois os graduandos em pedagogia e licenciaturas têm se convertido em técnicos, transmissores de conteúdos de livros
didáticos, e a sua formação, em formação profissional, como ocorria nos Cursos Normais. Ora, quando os professores
deixam de pensar, a sociedade adoece e padece. O conservadorismo se expande e passa a dominar a cultura e a vida
social.
Há, portanto, um empobrecimento generalizado dos docentes e da docência, na disseminação dos conhecimentos,
quando os docentes se sujeitam ao regime de trabalho, nas unidades de ensino privadas, estatais e confessionais. A
pedagogia crítica tem ressaltado estas particularidades da educação escolar no contexto neoliberal (NOGUEIRA e
CATANI, 1998; GENTILE, 1995).
Admitindo essa dinâmica, intelectuais como Nóvoa, por exemplo, apesar de ser um dos mais ardentes defensores da
profissionalização do trabalho pedagógico, revela ter plena consciência de que “não há ensino de qualidade, nem
reforma educativa, nem inovação pedagógica e tecnológica sem uma adequada formação de professores” (1992b, p.
10, grifos nossos). Portanto, o trabalho pedagógico, a organização curricular e a apropriação de conhecimentos
aparecem como pilares da pragmática pedagogia das competências e estão enredados, categorialmente, às malhas do
poder, tecidas pelas políticas governamentais de educação. Por isso, a “qualidade, a reforma e a inovação” devem ser
“adequadas à formação de professores”, mesmo sob o comando das políticas e ideologias neoliberais. Parece que,
como sugere o extrato de Nóvoa, se controlarmos a formação docente, controlamos o resto: currículo, trabalho
pedagógico, apropriação de conhecimentos. O que não é verdade. Mas, tampouco o é, se o controle ocorrer sobre o
currículo ou o trabalho pedagógico. Mesmo com “formação de professores adequada” é possível existir “ensino [sem]
qualidade, reforma educativa [que não reforma] e inovação pedagógica e tecnológica [que não inova]”. Esta parece ser
a realidade paradoxal em que nos encontramos na atualidade. Portanto, a questão é outra.
Trata-se de um problema mais profundo das sociedades modernas: das relações sociais de produção e, em particular,
das relações sociais de trabalho em escolas ou qualquer organização econômica. A educação escolar é apenas um dos
complexos categorias do complexo trabalho. Se, entretanto, admitíssemos plausível a assertiva de Nóvoa, seria
necessário perguntar quem exerceria o controle. Evidente que, nas condições geo-históricas dadas, seriam os
burocratas, políticos, empresários apoiados pelas oligarquias acadêmicas, encalacradas no poder institucional e
impessoal das normas e legislações, que justificam a gestão dos docentes pelos grupos privados no poder, como já o
dissemos. Mas isto, justamente, se faz ausente nas formulações de Nóvoa – bem como de muitos teóricos da educação
contemporânea: Tardif, Lessard, Gauthier, Perrenoud e outros. Todos que contribuíram com suas teorias, para justificar
a urgência das reformas educacionais, amparados no signo da profissionalização, nos últimos anos do século XX.
Reformas que começam a nos oferecer os seus resultados.
Para compreender esta trama, que constitui um verdadeiro magma de significações pedagógicas, sem deixar brechas à
despolitização do discurso pedagógico, é necessário desvelar as características do entrelaçamento entre sistema de
ensino e reprodução territoriometabólica do capital, desde os acontecimentos concretos, que envolvem o cotidiano das
unidades educativas, às políticas educacionais mais amplas. Para tanto, precisamos de categorias de análise que deem
visibilidade a tais acontecimentos. Ao mesmo tempo, não podemos nos descuidar do diálogo que tais categorias devem
estabelecer com as formas genéricas de sociabilidade, pois são a materialização das vivências particulares, no cérebro
dos seres humanos. Com a capacidade de abstração e distanciamento das particularidades do real, podemos elevar o
ser à razão e compreendê-lo na sua complexa empiricidade.
É assim que o trabalho humano e a formação humana, categorias abstratas, dialogam com o trabalho pedagógico e a
formação dos sujeitos pedagógicos, categorias concretas; que o currículo dialoga com o Projeto Político-pedagógico
escolar. Este é o traço teórico e metodológico, que tem orientado a pedagogia crítica mais representativa neste campo
temático, e que mantivemos nesta reflexão.
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3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo se esforçou em reconhecer que o campo temático do trabalho pedagógico e a sua articulação com o currículo e
a apropriação de conhecimentos precisa avançar de modo mais amplo, convincente e rigoroso.
Assim, é preciso e possível fazer avançar as tradicionais análises sobre trabalho pedagógico e formação docente, que
se restringem às modalidades iniciais e continuadas de formação pedagógica, para um tipo diferente de formação, a
formação de si, realizada no trabalho pedagógico em pesquisa; queremos enfatizar como o trabalho pedagógico,
sobretudo em pesquisa, contribui na formação docente e discente. Propomos que o trabalho pedagógico em pesquisa,
em si, é um ato formativo, porque o seu sentido primordial é a produção e apropriação social de conhecimentos.
Admite-se, certamente, que os sujeitos pedagógicos, docentes e discentes, se formam em diversos momentos, mas
enfatizamos que o trabalho pedagógico em pesquisa é imprescindível a esta formação. Assim, procura-se deslocar o
foco da sala de aula para uma atividade pedagógica mais ampla: a pesquisa. O ensino de qualidade, as práticas de
ensino que buscam excelência de aprendizagem na docência, são determinados pelo tempo-espaço, socialmente
necessário, dedicado à apropriação de conhecimentos que ocorre no âmbito da pesquisa. O bom ensino é
consequência de uma boa pesquisa.
Esta é uma proposição ancorada nos escritos de Gramsci (1981, 1988) sobre a formação dos intelectuais orgânicos na
sociedade civil, pois é a este tipo de formação que a ideologia da profissionalização e a formação profissional se
contrapõem e procuram anular. Por isso, Gramsci é um pensador original que pode nos ajudar a resistir e enfrentar, com
sua teoria trinitária do princípio educativo do trabalho e sua teoria da catarse, a desvalorização que o neoliberalismo
impôs ao sistema educacional contemporâneo. Não apenas ajudar na crítica à natureza do trabalho pedagógico, como
dimensão concreta do trabalho humano abstrato, mas na visibilidade da dialética material e imaterial entre trabalho
pedagógico, currículo e apropriação de conhecimentos. O que está em discussão é a tese fundamental de Marx (1984),
que “o ser humano se forma pelo trabalho”. No caso específico da educação escolar e parodiando Marx, que “o trabalho
pedagógico forma os sujeitos pedagógicos”. Mas não é nenhum trabalho pedagógico que forma sujeitos. Há princípio
educativo que forma subalternos, como adverte Gramsci. O trabalho pedagógico estranhado forma docentes e discentes
assujeitados, dóceis e subalternos aos processos sociais que os dominam. Como o trabalho e a formação pedagógica
estranhados podem ser enfrentados, a princípio, pelo trabalho pedagógico em pesquisa, desde que desenvolvido
criticamente, sobretudo sob as matrizes teóricas do pensamento crítico, procuramos afirmá-lo neste artigo com a força
argumentativa de que dispomos.
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