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RESUMO

Este artigo discute a reestruturação produtiva e a emergência do paradigma do capitalismo cognitivo. Desde
então, a empresa passa a depender do conhecimento do conjunto dos trabalhadores. Para reparar o histórico
descaso com a qualificação da mão de obra, as organizações têm recrutado os profissionais da pedagogia, a
fim de encontrar nos seus recursos didáticos e metodológicos estratégias educacionais para maximizar a
aprendizagem de novas técnicas produtivas. Nosso propósito é chamar atenção para o potencial e os limites
do pedagogo frente ao conceito polissêmico da categoria analítica técnica, que ficou atrelada à razão
instrumental, ou seja, sob controle das elites hegemônicas. Acrescentamos, ainda, que este texto faz parte do
referencial teórico de um projeto de pesquisa que está em fase de pesquisa empírica.
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ABSTRACT

This article discusses the restructuring of production and the emergence of the paradigm of cognitive
capitalism. Since then, the company will depend on the knowledge of all workers; considering that in a
globalized and competitive market you need to constantly innovate. To repair the historic neglect of the
qualification of the workforce, organizations have recruited professional pedagogy in order to meet their
educational and methodological strategies educational resources to maximize learning new production
techniques. Our purpose is to call attention to the potential and limits of teacher against polysemic concept of
analytic technique category, which was linked to instrumental reason, under the control of dominant elite.
This text is a part of the theoretical framework of a research project that is in the process of empirical
research.
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1. Introdução

É sob o modelo econômico neoliberal, cujos gastos estatais em educação foram reduzidos, que a indústria
depende de trabalhadores com maior grau de escolaridade. Tal problemática acentua-se nos países
periféricos, considerando que nem todos universalizaram o ensino escolar, sobretudo, no quesito qualidade, a
exemplo do Brasil. No entanto, precisam participar da economia globalizada e estruturada pelo paradigma da
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sociedade pós-fordista.

É neste contexto que a área educacional, a exemplo da pedagogia, tem sido recrutada para auxiliar nas
estratégias que aperfeiçoem o ensino e aprendizagem nas empresas. Assinalando, assim, a inserção do
pedagogo para além da sala de aula. Coadunando com a perspectiva de que este profissional não pode ficar
limitado à docência. Como aponta Libâneo (2010), ser professor exige a racionalidade utilizada pelo
pedagogo, todavia, nem todo pedagogo tem que ser, necessariamente, um professor. Ou seja, a obrigação de
aplicar seu saber na escola.

A procura por profissionais habilitados em pedagogia nas organizações produtivas vem aumentando, desde o
recente processo de globalização, onde as mercadorias circulam mais facilmente nos diversos mercados
mundiais. Para manter a competitividade, foi necessário que as empresas fizessem maciços investimentos na
inovação tecnológica de bens, comércio e serviços. Prática que resultou no paradigma da sociedade em rede
(CASTELLES, 2005). Sendo que a interação social se dá pelo fluxo de informação e comunicação, utilizando
tecnologias tais como computadores, celulares, vídeo conferência, tablets, dentre outros.

Todavia, a inovação que estaremos enfatizando trata-se da técnica do ensino e aprendizagem, isto é, a
transmissão e recepção do conhecimento mediado pelo pedagogo. A exemplo do que tem sido realizado na
empresas e nas universidades corporativas.

Aceito assim, a inovação técnica será capaz de gerar novas aprendizagens no sistema produtivo e, em
contrapartida, inovar também as relações sociais de produção?
Seria este, então, o momento de mitigar a contradição entre capital e trabalho, mediante a necessidade de
qualificar a mão de obra fabril?
Qual o papel do pedagogo na organização que concebe tradicionalmente o trabalho como um insumo
produtivo coisificado, portanto, uma mercadoria?

Este artigo faz parte do referencia teórico de um projeto de pesquisa que está em fase de investigação
empírica; cuja pretensão é analisar a participação dos pedagogos nas organizações empresariais na cidade de
Barreiras, localizada no oeste baiano. Trata-se de uma discussão de cunho qualitativo. Pois, visa apreender os
significados da relação entre sociedade e individuo; do real e do simbólico; enfim do que há de ideológico nas
práticas sociais (MINAYO, 1994) Dito dessa maneira, indicamos o método utilizado para a coleta e análise dos
dados. Nos limitaremos, aqui, a abordar texto com dados secundários obtidos em livros; que foram analisados
seguindo o método dialético. Nosso propósito é gerar melhor apreensão a respeito do potencial e os limites do
papel do pedagogo na valorização do trabalho na sociedade pós-industrial – denominada a sociedade do
conhecimento. Para Max Pagés (1987), é na dinâmica da estrutura sistêmica que as antinomias se
apresentam. Seguindo a perspectiva de Libâneo (2006), a pedagogia representa uma ciência cuja pretensão é
investigar a teoria e prática na área educacional no contexto social.

Na expectativa de que estaremos contribuindo para a apreensão das práticas educativas e suas implicações
sociais, nossa exposição seguirá a seguinte ordem: primeiramente, discutiremos as novas técnicas
produtivas, abordando-as sob a perspectiva da sociologia do desenvolvimento, de acordo com a teoria
econômica neoschumpeteriana e o advento do conhecimento como principal matéria prima para a inovação
tecnológica. Destacaremos, neste item, o modelo organizacional brasileiro conservador. Enquanto na segunda
parte, abordaremos o conceito multidimensional de técnica e os dilemas enfrentados pelo pedagogo para a
(re)educar os trabalhadores frente ao capital monopolista. Ou seja, torná-los consciente da sobrevalorização
da lucratividade da economia política capitalista em detrimento da precarização da condição humana.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Aprender a técnica da inovação numa sociedade em transformação

Os principais defensores da inovação técnica na sociedade contemporânea, como estratégia para a
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competitividade e sustento das empresas, são os neoschumpeterianos. De acordo com Tigre (2006), estes
teóricos se fundamentam em Schumpeter e a sua tese da “destruição criativa”; compreendida como a
substituição dos bens antigos por outros novos.

O pensamento neoschumpeteriano passou a ser um paradigma desde o advento do pós-industrialismo,
representado pelo modelo da empresa Toyota. Cuja especificidade consiste em promover as flexibilizações da
produção e do trabalho. Tal racionalidade visa facilitar o fluxo informacional e comunicativo, proporcionada
pela recente revolução tecnologia nas TICs – tecnologias da informação e comunicação (CASTELLS, 1995).
Este ambiente organizacional favorece a aprendizagem e inovação técnica dos processos produtivos.

Uma das condições necessárias para a sua sustentabilidade organizacional, é o saber. Com isso, o capital
imaterial – conhecimento – passa a ser o principal insumo produtivo; sobressaindo ao capital físico – dinheiro,
maquinário, etc. Daí a necessidade de investir na qualificação do trabalho, para em contrapartida obter
credibilidade através da obtenção das certificações do Controle de Qualidade Total (TIGRE, idem).

2.2 O Paradoxo da verticalização social pela educação

A reestruturação produtiva na sociedade contemporânea, representa um impasse para as políticas
desenvolvimentistas brasileiras, pois, o modelo organizacional da educação profissional, foi relativamente
bem sucedido, enquanto esteve em vigor uma ideologia autoritária, seja proveniente da ordem estatal seja na
vertente empresarial taylorfordista.

Esta deliberada opção resultou na hierarquização social, paradoxalmente, pela educação. A modalidade de
acesso ao ensino, no caso brasileiro, representa um elemento marcador e estruturante da estratificação
societária. Fica claro, então, que este sistema educacional, em vez de emancipar, reproduz as desigualdades
socioeconômicas. Isso porque, na divisão social do trabalho quem obtém formação geral – propedêutica –
tende a ocupar cargos de comando nas empresas. Enquanto os estudantes de ensino tecnicista – dotados de
conhecimento apenas pra executar funções – provavelmente ocuparão cargos de subordinação.

Com o advento do toyotismo, o novo desenho organizacional deve ser constituído de acordo com o postulado
da sociedade em rede (CASTELLS, 2005). Surge o pós-industrialismo, representado aqui pela empresa
Toyota; que redimensiona a relação entre o centro do comando e o chão da fábrica. Isso porque a economia
de escopo requer um organograma menos hierarquizado e mais cooperativo entre os diversos departamentos
da fábrica, para fomentar a inovação técnica. Inovar, desde então, passa a ser a racionalidade adequada para
preservar a competitividade da empresa. Dito assim, o sistema hierárquico taylofordista cede lugar a uma
interação horizontal no modelo toyotista (TIGRE, 2006).

2.3 O lugar da educação pedagógica

Na hipótese de que a esfera do trabalho possa ser mais democrática na sociedade contemporânea,
acreditamos ser necessários fazer uma breve revisão do papel do pedagogo em sua origem, na antiguidade
clássica grega. Primeiramente, será abordada a proposta de educação pelos sofistas, enquanto método de
ensino. Posteriormente, discorrer-se-á sobre o conceito polissêmico do termo técnica; a fim de resgatar o
trabalhador da alienação vivenciada nas organizações pós-industriais - toyotista.

De acordo com Jaeger (2001), os sofistas representam, por excelência, o ideal de educador. Tinham por
objetivo tonar o espírito do homem consciente do que seria bom e belo – kalokagathia. O típico modelo
educacional para aprender tal virtude – areté -, esteva a cargo dos filósofos. Estes amigos da sabedoria
educavam a elite grega. Entretanto, no período clássico, séculos V e IV A.C., Atenas tem sua economia
internacionalizada e, com isso, os segmentos sociais com maior poder aquisitivo começam a reivindicar por
direitos.

Na realidade, os sofistas tentam dar conta de uma sociedade mais complexa, onde são requeridos novos
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saberes que atendam as necessidades do homem racional e não mais sujeitos às regras ditadas pela
natureza. Não é um movimento de cunho meramente teórico, como a requerida pela contemplação filosófica,
mas, orientado “por outros interesses da vida sobretudo pelos problemas pedagógicos e sociais que surgiram
em consequência da transformação do estado econômico e sociais” (JAEGER, idem, p. 348).

Os sofistas partem do suposto, ainda seguindo Jaeger, de que o homem precisa se libertar da natureza do
mundo físico e do domínio da natureza humana. Antes do século V A.C., a educação era restrita à
aristocracia, justificada pelo sangue divino. Esta perspectiva cosmológica pertence aos pensadores
pré-socráticos que relacionava à vida do homem, ao mundo natural. Os deuses resguardavam o destino
humano. Havia nesta perspectiva uma visão contemplativa, onde a moral e a política não fazia parte das
reflexões. Com o progresso econômico e a constatação da assimetria social, incide em questionar a
naturalização das diferenças. Progressivamente, surge, então, a concepção de uma natureza humana
ambivalente. Ou seja, em vez de ser determinada pelos deuses, agora, torna-se passível de autocontrole
através do uso da razão.

A título de ilustração vejamos um dos processos de racionalização do mundo natural implicar na racionalidade
de um mundo comunitário democrático. Tendo em vista que a vida é uma existência frágil, tanto sob o
aspecto físico quanto sob o social, a medicina parece ser um caso exemplar para reverter tal situação.

A área medica sempre esteve associada à cura através das superstições populares e exorcismo. O que levou
os médicos gregos a realizar análises empíricas, a fim de separar os procedimentos eficazes das crendices.
Obtendo significativos progressos na arte de curar. Isso demonstra o seguinte: se o homem está submetido
às regras da natureza, ele também pode se libertar de suas amarras. Há também outras lições a ser tirada
daí: sendo possível curar os males da natureza, é igualmente possível curar da dependência do seu
semelhante. Desde então, “o conhecimento é necessário para viver corretamente com boa saúde e para sair
da enfermidade” (JAEGER, idem, p.3357). Tanto física, quanto social – a dependência do outro.

A medicina, tradicionalmente, concebida como ciência da physis, passa a servir como referência para abarcar
a dupla condição humana. Para curar o corpo e a alma – a natureza física e a social – faz-se necessário
aprender técnicas adequadas para tal intento. A partir disso, a educação cultural proposta pelos sofistas é um
dos “primeiros esforços para dominar a natureza física até o grau supremo da autoafirmação do espírito
humano” (JAEGER, idem, p.365).

Ora, se os sofistas foram capazes de criar estratégias para desnaturalizar as desigualdades sociais, quais são
os motivos de injúrias contra estes pedagogos?
Há uma série de justificativas, impossível de abordar nesta discussão. Mas vale apenas ressaltar as principais
que nos parece relevante, dado seu poder explicativo para a problemática aqui discutida: a pertinência do
pedagogo nas organizações produtivas contemporâneas.

De um modo geral Sócrates e Platão, deliberadamente se opunham aos sofistas, sobretudo, por considerar
que “o princípio de todo pensamento filosófico é a dúvida socrática” (JAEGER, 2001, p.341). A retorica
sofística era tida como um discurso vazio e voltado para interesses imediatistas. Ademais, eram acusados de
mercenários por cobrarem pelas aulas ministradas. Identificamos, aqui, um problema consensual referente ao
pensamento grego da antiguidade clássica: o desprezo pelo trabalho voltado para o sustento material.

É preciso destacar que os gregos não tinham uma palavra para designar a atividade trabalho, no sentido de
função social ou individual. Platão, por exemplo, excluía o artesão da vida política. Pois, sua ocupação não
tinha valor humano, no sentido do bem coletivo voltado para questões de ordem pública (ANDERSSON, 1998,
p.27). Para o pensamento hegemônico, o ócio, ou seja, o tempo disponível para aprender assuntos de
interesse público, é o que torna o homem digno de cidadania (ARENDT, 1998).

Todavia, argumentaremos que o desprezo dos filósofos gregos não estava, necessariamente, associado ao
trabalho em si mesmo, mas na possibilidade do homem perder sua autonomia a partir deste exercício
profissional. Fato explicável porque o tempo gasto com o trabalho de ordem prática, isto é, em busca do
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sustento diário, retirava o tempo necessário para refletir a respeito de questões não práticas, como a
disponibilidade para pensar e agir na ágora – espaços públicos pertencentes às assembleias deliberativas
estatais.

2.4 O lugar da educação pedagógica: o uso da téckhne

É o que nos permite compreender Migeotte (2005, p.33), quando norteia que “o trabalho manual não era
menosprezado em si, mas na medida em que se impunha como uma necessidade”. Na realidade preocupava
aos filósofos a perda da liberdade e a possibilidade da servidão. Dito com outras palavras, o risco de que
diante de uma pobreza extrema e suas consequências, isto é, “o estado de dependência a que podia levar a
pobreza: aquela que o pequeno artesão-lojista sempre a mercê do cliente e, principalmente do théte, figura
clássica do homem sem recurso que devia alugar seu trabalho a terceiros”.

Avançaremos um pouco mais, e observaremos que não havia uma grande distinção entre o trabalho do
filósofo e o trabalho realizado pelos sofistas na antiguidade clássica, no sentido de ocupação profissional. Nos
aventuraremos, aqui, conjecturar que, na realidade, quem os separam não é o trabalho, mas sim, a
interpretação dada ao termo técnica. Geralmente associado a funções voltadas para suprir as necessidades
materiais. Pois, quem se ocupava com estas atividades eram os erga; designando funções “práticas e os
trabalhos manuais que forneciam os bens necessários à vida”. O termo Cheirotechnia, por exemplo, tinha um
sentido pejorativo para denominar o trabalho manual. Esta modalidade profissional era expressa como
technai (MIGEOTTE, idem, p.34).

O registro histórico demonstra que do ponto de vista filológico a técnica não pode ser reduzida às ações
práticas e excluir as ações teóricas. Portanto, delimitar as funções manuais das intelectuais. O termo técnica
deriva do grego tékhne, para designar uma diversidade de funções. Precisamente, era utilizada para
expressar artifício, arte ou ciência.

Esta palavra engloba atividades tais como construir casa, fabricar sapato, tocar flauta, praticar a dança,
exercer a medicina, estudos matemáticos e meteorológicos, escrever e recitar poesia, dentre outras
(NUSSBAUM, 2009, p.83). Ora, o conjunto destas ocupações não anula o domínio simultâneo da teoria e da
prática. É, pois, factível ser médico ou tocar um instrumento, a partir do domínio teórico. Não é sem motivo
que no período clássico, inexistia uma linha fronteiriça entre tékhne e episteme. Conforme afirma Nussbaum
(idem, p. 84), mesmo “em alguns dos escritos mais importantes de Aristóteles” ou no pensamento de
Protágoras, “os dois termos são usados indistintamente”. Como explica Jaeger (2001, p.349), até os
escultores “escrevem a teoria da sua arte”. Os sofistas fazem, portanto, da educação uma técnica capaz de
transmitir e recepcionar conhecimento em diversas atividades sociais. “É, sobretudo, em medicina, ginasticas,
teoria musical, arte dramática, etc. que nós encontramos especialistas e obras especializadas”.

Fica claro, portanto, a polissemia do conceito de tékhne. Trata-se de um conjunto de técnicas onde o homem
é capaz de criar e executar tarefas, por ele concebidas.

Ao nosso ver, a educação é o campo, por excelência, para fomentar o desenvolvimento destas duas artes.

Entendido dessa maneira, faz-se necessário resgatar a técnica da educação profissional fundamentada neste
ideal de virtude, isto é, onde não esteja dissociado o processo de criação e de execução na produção de bens,
serviços ou comércio. Este é o papel cabível ao pedagogo. Que, na contemporaneidade, passa a ser
importância na gestão do conhecimento nas empresas (LOPES, 2007).

Para tanto, o pedagogo não pode se desviar da origem da arte de educar, a exemplo da praticada na Grécia
clássica. Valem lembrar que etimologicamente a palavra sofista deriva de sophos, tendo o significado de
professor de sabedoria. Dito assim, propomos que uma das condições para o exercício profissional ético, é
resguardar os ensinamentos de Protágoras, quando diz que o homem é a medida de todas as coisas. Para
este sofista grego, o individuo deve aprender a dominar o conhecimento nas áreas da física e da moral.
Objetivando educar-se para o seu sustento, mas, sem deixar de lado o interesse pelos assuntos políticos. Este
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adendo retira o caráter individualista e imediatista, atribuído a estes pensadores; tendo em vista que a
política é o campo do interesse coletivo (JAEGER, 2001).

Tal perspectiva coaduna com outro mestre da arte de educar. Para Paulo Freire (2006) nenhum saber
produzido pode destituir os adquiridos pelo indivíduo ao longo de sua existência. Como o indivíduo participa
de sua própria educação, ele não deve se adequar às regras da sociedade quando elas anulam a sua condição
cidadã. O ato de resistência equivale a uma ação política. Dito assim, todo aprendizado tem um caráter
intersubjetivo. Portanto, a educação perpassa pelo principio dialógico, diz o autor.

Ora, na proposta da educação como técnica de aprendizagem dos sofistas estão inseridas matrizes capazes de
orientar na formação de um trabalhador virtuoso. A virtude, neste momento, é no sentido pitagórico – abarca
a condição física e moral.

De fato, segundo Aranha e Martins (2002, p.94), citando Jaeger, a pedagogia sofística detém uma
consistência sistemática de modo que passou a influenciar a educação ocidental. Basta observar que
formaram “um currículo de estudos: gramática (da qual foram os iniciadores), retórica e dialética; por
influência dos pitagóricos, desenvolveram a aritmética, a geometria, a astronomia e a musica”.

É possível, pois, conjeturar, a partir da citação acima, que a grade curricular proposta pelos sofistas
contempla uma diversidade de conhecimento, que, por sua vez, pode atender a formação exigida de um
trabalhador dotado de um saber complexo.

De fato, se no século XX, o conceito de técnica ficou associado apenas ao conhecimento destinado ao mundo
prático na produção de bens, serviços e comércio – modelo produtivista representado pelo modo de produção
fordtaylorista –, o século XXI parece exigir a retomada do dialogo com a matriz grega na área educacional.
Isso porque a industrialização taylorista-fordista reduziu o conhecimento equivalente ao quadrivium –
aritmética, geometria, a astronomia e a música – que foram racionalizadas de maneira a fomentar a produção
e consumo de massa.

Reconhecemos que a massificação do trabalho como geração de renda, auferiu um maior grau de liberdade
para quem depende desta ocupação para sobreviver (CASTEL, 1998). Além de haver outros ganhos, como o
fato do trabalho escravo ser condenado juridicamente. Entretanto, Marx (2002) nos alerta acerca da
precarização das condições trabalhista, tendo em vista que o termo proletariado deve ser entendido como
atividades cujo ganho seja apenas para manter ou reproduzir a prole trabalhadora. O trabalho de
subsistência, visa assegurar a reprodução do capital, através da manutenção das condições precárias de
existência daqueles diretamente responsáveis pela geração de riquezas. Teoria presente no conceito marxiano
da mais-valia – lucro médio obtido pela exploração do trabalho.

Entendemos, então, que no século XXI, caso a hipótese da economia cognitiva seja factível, isto é, dependa
do conhecimento do trabalho humano para a inovação tecnológica, a nova racionalidade implementada pelo
toyotismo obterá competitividade na medida em que valorize seu principal insumo produtivo. Isso porque a
exigência do trabalhado multifuncional para a inovação técnica, não resultará numa gestão eficaz e eficiente,
portanto, na sustentabilidade das empresas, caso continuem expropriando o trabalhador – exploração do seu
saber para a inovação de técnicas produtivas, sem contemplar seu conhecimento propositivo para inovar as
relações sociais de produção.

O trabalhador moderno não é mais um ente que vive sob os designíos da natureza; é um ser reflexivo e
dotado de um senso crítico que pode ser alienado ou se auto alienar quando vê sua existência anulada pelo
imperativo de ideologias falaciosas.

A falácia deve-se ao fato de que a legitimação da técnica como ideologia, a partir da produção e consumo em
massa, tem ameaçado não somente o emprego, mas também, o meio ambiente. Sob o risco de destruir ao
mesmo tempo o homem e o seu habitat. O habitat e o homem. Estamos nos referindo à técnicas produtivas
que estão extinguindo os recursos naturais; advento que impediria o fornecimento de matéria-prima para a

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/uma_contribuicao_critica_a_participacao_da_pedagogia_organizacion.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



indústria. Isso ameaça não somente a reprodução do capital, mas também, a sobrevivência da espécie
humana no planeta terra. Podendo, então, representar não somente o fim do homem, mas também, o fim do
capitalismo. O que é plausível, à medida que não haja a devida sabedoria de interagir com a natureza natural
– a biodiversidade – e a natureza física e moral do homem.

Para revertemos tal casuísmo, precisamos retornar ao pensamento humanista pitagórico, onde consta que o
homem é a medida de todas as coisas. Nesse sentido, os saberes produzidos na física e na moral, devem
estar a serviço do homem em geral e não do homem em particular. Portanto, deve servir à humanidade e não
exclusivamente ao capital monopolista.

Se assim é, uma das racionalidades para chegar ao modelo democrático proposto pelos sofistas (JAEGER,
2001; ARANHA e MARTINS, 1993), deve contemplar os saberes constituídos na grade curricular da tékhne.
Não estamos a apregoar que o trabalhador deva deixar de aprender o saber equivalente ao quadrivium,
entretanto, faz-necessário acrescentar o trivirium – gramática, retórica e dialética.

Acreditamos que nas organizações produtivas, o conhecimento tecnicista – quadrivium – e o conhecimento
propedêutico – trivirium – podem proporcionar igualdade de oportunidade aos trabalhadores na construção de
um mundo mais justo e democrático. A isonomia no período grego clássico, perpassa pela capacidade de
falar. O domínio da linguagem situava o homem como um ser livre. De acordo com Arendt (1998, p.49), o
falar não era uma conversa livre, esta ação “estava comprometida com um fenômeno determinado não pela
conversa, mas sim pelo fazer ou trabalhar”. A cidadania grega era uma conversação apenas entre iguais,
condicionada pela arte de falar. Nesta ótica, o homem que dependia do trabalho para sobreviver não dispunha
do ócio necessário para aprender a aprender. Além disso, lhe retirava a liberdade necessária para poder agir e
pensar.

Este, sem dúvida, é grande dilema homem moderno: trabalhar sem perder sua autonomia. Que esta tarefa
caiba ao pedagogo, no sentido atribuído aos sofistas.

Queremos com isso dizer que a inserção do pedagogo no sistema da economia capitalista, não deixa de vir
acompanhado de contradições. Pois, há riscos deste profissional ser cooptado pela ideologia do capital
monopolista. No sentido de não ter autonomia suficiente, para dotar o trabalhador de conhecimentos
emancipatórios. E, ainda, uma vez dotado de um saber mais complexo, é preciso investigar em que medida
haverá mais liberdade para trabalhador questionar as relações sociais de produção que, historicamente,
tendeu excluir o trabalhador de uma justa participação das riquezas socialmente produzidas.

3. Conclusão

Embora possam haver outros fatoes explicativos, esperamos ter contribuído para gerar uma melhor
apreensão a respeito dos novos modelos organizacionais, em destaque a demanda por uma maior educação
profissional; mediante a emergência do toyotismo. Este, requer trabalhadores detentores de conhecimentos
complexos, a fim de empreenderem inovações tecnológicas. Procuramos destacar, aqui, a participação do
pedagogo como gestor do conhecimento inovativo e os limites impostos pela lógica da reprodução capitalista:
maximizar a mais-valia – lucratividade – em detrimento do bem estar do trabalhador.

Foi norteado também que a sociedade contemporânea experimenta, no contexto do modo de produção
toyotista, uma nova chance para conciliar trabalho e capital. No entanto, não podermos desprezar os dilemas
enfrentados pelo pedagogo organizacional, tendo em vista a tradição expropriadora e excludente do
capitalismo.

Se o pedagogo é convocado para colaborar com técnicas de aprendizagens produtivas, esta convocação não
deixa de vir acompanhada de contradições. Este, seria, então, o grande desafio para o sucesso da educação
profissional mediada pelo pedagogo: o fato dele também ser um trabalhador e, portanto, estar sujeito à
logica da economia capitalista.
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Todavia, as novas práticas pedagógicas e a uma concepção mais democratica de sociedade pelo
empresariado, talvez, forjem uma nova nova oportunidade para equacionar estas antinomias. Dito assim, na

hipotese de tal assertiva, destacamos que a contradição entre trabalho e capital poderá ser atenuada ou acentuada na medida em que seja

resgatada a origem da palavra técnica.

Esperamos ques as reflexões aqui realizadas, possam despertar o desejo de novas investigações a respeito dos paradigmas que emergem da

relação entre trabalho e capital mediado pelo pedagogo organizacional frente à demanda por inovações tecnológicas. Para tanto, faz-se

necessário resgatar o sentido original grego do termo técnica: tékhne.
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