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EPÍGRAFES, INSPIRAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 

 

RONDÓ DA LIBERDADE 

 

É preciso não ter medo.  

É preciso ter a coragem de dizer  

 

Há os que têm vocação para escravo, mas há os 

escravos que se revoltam contra a escravidão. Não 

ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser 

livre. Mesmo os escravos por vocação devem ser 

obrigados a ser livres quando as algemas forem 

quebradas.  

 

É preciso não ter medo.  

É preciso ter a coragem de dizer  

 

O homem deve ser livre.  O amor é que não se detém 

ante nenhum obstáculo, e pode mesmo existir quando 

não se é livre . E, no entanto, ele é em si mesmo a 

expressão mais elevada do que houve de mais livre em 

todas as gamas do humano sentimento.  

 

É preciso não ter medo.  

É preciso ter a coragem de dizer  

 

MARIGUELA  
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É vulgar,  servil e inteiramente indigno chamar de 

educação uma formação que visa somente à aquisição 

do dinheiro, do vigor físico ou mesmo de alguma 

habilidade mental destituída de sabedoria e justiça . . .  

aqueles que são corretamente educados se tornam, via 

de regra, bons, e em caso algum a educação deve ser 

depreciada pois ela é o primeiro dos maiores bens que 

são proporcionados aos melhores homens .. .  

(As Leis,  Platão)  

 

Se acham mesmo que depois desta vida haverá outra 

melhor, por que tanta falta de pressa em ir desfrutá -

la? 

Epicuro  

 

Qual é o lugar do [professor]  na cidade? É o de 

escultor de [pessoas humanas].  

Simplício  

 

Se as teorias [pedagógicas] te seduzem, senta -te e te 

volta para ti  mesmo [pratique o método da lei tura 

imanente].  Mas não te chames jamais de [professor] e 

só sofras se alguém te der esse nome.  

Epiteto 

 

Há em nossos dias professores de filosofia,  mas não 

filósofos.  

Thoreau 

 

Penso que jamais houve alguém que tivesse prestado 

pior serviço ao gênero humano do que aquele que 

ensinou [profissão docente nas licenciaturas] como um 

ofício mercenário [o ofício de profissional da 

educação].  

Sêneca  
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EXISTO, LOGO PENSO! 

 

 

O espaço da praça,  bem que de volta eu queria  

onde a vida acontecia à volta da catedral.  

Os jardins, toda gente circulando tão normal,  

ocupando espaço público, em bancos de contemplar  

o azul, o verde, a brisa,  a mente, a prosa,  

os pássaros, o sorriso, intercâmbio da alegria,  

com pessoas se encontrando no prazer de relaxar,  

viver e conviver…  

 

No lugar da catedral ,  onde tudo acontecia,  

algo estranho aconteceu, novo perfil se estendeu.  

Desse espaço de humanismo,  

novamente compulsão formatada no consumo.  

Virou centro comercial o coração.  

Tudo se aprisionou.  

Tomou conta do espaço, o consumo tentação,  

 

Foi entrando pelos olhos,  nos ouvidos e nariz,  

tomou conta dos sentidos,  toda a mente do indivídu o, 

temeroso de exclusão, de expulsão do paraíso,  de comprar, 

consumir,  de ter mais por mais não ser.  

Tendo em vista a nova crise,  o consumo perde espaço,  

novo risco a arriscar interroga o mercado que desaba em 

aflição.  

Há no ar acontecendo novos jeitos, que não quero 

especular.  

Quero a crise que questione, desinstale,  que coloque no 

lugar,  o que é justo a cada ser no espaço da catedral,  

Cada qual com seu espaço alternativo de viver…  

Nova praça, nova escola,  novo tempo em saber me quero 
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ver.  

Quero sonhos, quero amar, com todo o mundo ser feliz,  

filósofo em meu querer…Novo jeito de entender,  

Transformar.  

Gaiô.  

 

 

Abril 7, 2009, JOSÉ SARAMAGO 
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VERBO SER 

 

 

Que vai ser quando crescer?  

Vivem perguntando em redor.  

Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome?  

Tenho os três.  E sou? 

Tenho de mudar quando crescer?  

Usar outro nome, corpo e jeito?  

Ou a gente só principia a ser quando cresce?  

É terrível , ser?  

Dói? 

É bom? 

É triste? 

Ser, pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas.  

/ . . ./ .  

Que vou ser quando crescer?  

Sou obrigado a Ser?  

Posso escolher?  

Não dá para entender.  

Não vou ser.  

Vou crescer assim mesmo.  

Sem ser.  

Esquecer.  

 

 

Carlos Drummond de Andrade  
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Qual o lugar do espírito  e/ou da alma  no ser humano? 

Como essas categorias dinamizam a existência da pessoa 

humana? Como elas existem em nós e dão sentido às nossas 

existências concretas, aos nossos em si  no mundo vivendo 

com os outros? Bem, a ideia de espírito e  alma  que inspira 

este ensaio é definida por Lispector. Ela foi encontrada, por 

acaso, em uma de suas obras . Ei-la:  

 

Tudo o que aqui escrevo é forjado no meu silêncio e na 

penumbra. Vejo pouco, ouço quase nada. Mergulho enfim 

em mim até  o nascedouro do espíri to que me habita.  Minha 

nascente é obscura. Estou escrevendo porque não sei  o que 

fazer de mim. Quer dizer:  não sei  o que fazer com meu 

espíri to. O corpo informa muito. Mas eu desconheço as  

leis do espíri to:  ele vagueia. Meu pensamento, com a 

enunciação das palavras mentalmente brotando, sem 

depois eu falar ou escrever - esse meu pensamento de 

palavras é  precedido por uma instantânea visão, sem 

palavras,  do pensamento - palavra que se seguirá,  quase 

imediatamente - diferença espacial  de um milímetro.  

Antes de pensar,  pois,  eu já pensei .  Suponho que o 

compositor de uma sinfonia tem somente o «pensamento 

antes do pensamento»,  o que se vê nessa rapidíssima idéia  

muda é pouco mais  que uma atmosfera? Não.  Na verdade,  

é uma atmosfera que, colorida já com o símbolo, me faz o 

ar da atmosfera de onde vem tudo.  O pré -pensamento é em 

preto e branco.  O pensamento com pala vras tem cores  

outras.  O pré -pensamento é o pré -instante. O pré -

pensamento é o passado imediato do instante. Pensar é a  

concretização,  materialização do que se prépensou. Na 

verdade, o pré -pensar é o que nos guia, pois está 

intimamente l igado à minha muda inconsciência. O pré -

pensar não é racional .  É quase virgem.  

 

Clarice Lispector.  In:  Um Sopro de Vida  

(Pulsações),  p.15.   
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MENSAGEM E REFLEXÃO 

POEMA AOS ESTUDANTES 

 

 

Amo estar junto dos seres humanos. Estar com eles faz 

bem à minha alma, ao meu ser. Com os s eres humanos sou e 

sinto-me vivo no mundo. Um ser -com-sentido. Sinto alegria 

e felicidade apenas por estar junto.  

Gostaria de estar com todos os seres humanos do 

mundo simultaneamente, para com eles desfrutar a vida por 

inteira. Queria fazer desta vontade uma possibilidade 

concreta. Sentir-me inteiro com eles, instantaneamente, ao 

menos um instante. Em todos os lugares onde eles habitam, 

trabalham e estudam. Como fazê -lo? Transcendendo meu 

corpo! Como posso alcançar tal  desejo para estar junto de 

meus semelhantes, e com eles viver e comparti lhar a vida 

intensamente? Tornando-me incorpóreo, em um ser 

transcendente.  Mas como?  

Bem, todos nós temos coisas na vida. Eu também. O 

que disponho, como educador,  é a companhia de estudantes, 

algumas horas desfrutadas uma vez por semana. Os 

estudantes são as concretas mulheres e homens com quem 

compartilhamos nossas vidas, a humanidade de nossos seres.  

Mas isto ainda é pouco! Demasiado ínfimo para saciar essa 

minha vontade de estar com eles, fazer mais com eles e por 

eles . . .  

No fundo, queria dedicar minha vida as(os) estudantes 

que trabalham comigo, que estudam comigo. Se não consigo 

nem com eles,  que estão próximos a mim, compartilhar a 

minha vida e o meu ser, imagine com os seres humanos do 

mundo distante . . .  

Bem, talvez seja por isso que tenhamos inventado o 

método da lei tura imanente.  Para estarmos juntos uns dos 
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outros, professores e estudantes. Ainda que estejamos 

fisicamente em lugares dist intos: eu em minha casa e eles 

em suas residências. Mas, ainda assim, podemos  estar 

juntos, unidos, se estivermos usando a leitura imanente 

como método de estudo. E, como todos demoramos estudar 

quando usamos esse método, poderemos estar juntos por 

muito tempo, sentindo a presença de nossas vidas,  porque 

estaremos estudando nos lugares onde existimos 

concretamente. Esta é uma boa razão para pensar que estou 

participando da vida dos estudantes, se eles estiverem se 

exercitando espiritualmente no estudo usando a leitura 

imanente como método.  

Então, se todos os professores e estudantes ,  de fato 

estudarem e usarem o método da leitura imanente, estarei  

com eles,  vivendo com eles no estudo, contribuindo para que 

todas e todos reinventem seus modos de vida, direcionando 

a trajetória de suas existências pelo estudo, fazendo suas 

existências mais belas, coloridas,  musicadas,  virtuosas e 

cheias de vida. Estarei  com os estudantes desenvolvendo 

suas virtudes,  um modo de viver singular,  que é estudar 

escrevendo e pensando no que se está escrevendo. E nesse 

exercício se transformando em intelectuai s, escri tores . . .  

criadores de si  mesmos. E por esta faculdade humana 

maravilhosa que é a faculdade da “razão sábia”.  

Mas e se os estudantes me odiarem por isso? Odiarem 

por me fazer presente diariamente em suas vidas? Por 

estarem frequentemente comigo em suas mentes e 

preocupações, ainda que esteja camuflado, de forma 

incorpórea,  nos momentos do método da leitura imanente? 

Bem, sobre esta hipótese não pensei. Não pensei porque 

pressuponho ser humano como eles, e que como humanos os 

estudantes,  necessariamente,  gostariam de mim. Porque o 

sentimento de gostar é próprio de ser humano. Nunca 

imaginei que ser humanos pudessem odiar seres humanos, 
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porque seria uma forma de eles odiarem a si  mesmos, 

simplesmente por serem humanos.  
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V IDA DE ESTUDANTE, V IDA DE PROFESSOR 

 

 

Bom dia meus bons estudantes. O que temos para hoje? 

Estudo! O que poderia ser melhor do que afirmar o governo 

de si  vivendo com os outros,  e contra os governos que nos 

governam sem nosso consentimento, nobre professor? 

Cansamos de sermos colonizados por nós mesmos, por não 

fazermos absolutamente nada por nós,  ficarmos passivos 

diante de nossa escravidão! O que poderia ser mais digno do 

que trabalhar em nós, por nós e para nós, com nossas 

próprias mãos, apoiados em toda sabedoria adquirida até o 

presente,  como artesãos de nossas vidas,  cuidando daquilo 

que é mais sublime no ser humano, a sua interioridade: alma, 

espírito ou consciência de si (com -ciência-de-si-no-mundo, 

consciente-de-si-no-mundo-com-os-outros)? Portanto, 

nobre professor, no e pelo es tudo, neste momento divino, 

vivendo em liberdade absoluta, cultivamos a ética das 

virtudes, fazendo de nossas vidas uma obra de arte, um 

poema literário de nós mesmos!  

Este é o sentido de valorizar a vida no estudo e na 

pesquisa,  professor:  valorizar nós m esmos, inteiramente,  

nossos corpos e nossas almas, nosso campo perceptivo; 

lapidando o campo de percepção para ler melhor o mundo: o 

cosmos, a natureza e nós mesmos, apoiados em todos os 

conhecimentos produzidos pelo trabalho do gênero humano, 

e que herdamos. Conhecimentos que potencializam o ser 

humano viver para o bem viver, para uma vida digna de ser 

vivida.  Por quê professor? Porque fazemos de nossas vidas, 

pelo estudo, um bem necessário a nós mesmos.  

Caro professor, veja, o único trabalho, labor ou 

“atividade humana sensível”, inventado pelo ser humano, 

cujo produto é a própria humanidade, é o estudo! Nele o ser 
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humano se aprimora e aperfeiçoa-se a si  mesmo. O estudo é 

um tipo de trabalho bem específico professor:  é “trabalho de 

si, em si, por si  e para  si”.  Uma forma de nós mesmos 

operarmos nossos corpos,  cuidarmos de nossas almas, 

purificarmos nossos espíritos. Estudo é terapia, enfatizam os 

estoicos. Aliás, não é você que afirma que temos o direito 

de nos dar o pensamento, em vez de permitir pensament os 

piratas colonizarem e habitarem nossas mentes, sem nossos 

consentimentos? Professor,  uma questão que nos intriga, 

você estuda de verdade ou tapeia -se como nós? Quantas 

horas por dia você se dedica ao estudo?  

Bem, vamos estudar! Cuidemos da estética da 

existência para viver melhor: mais belos e felizes. Vamos 

trabalhar em nós e não para os outros:  empresas privadas, 

empresas estatais,  empresas filantrópicas, ou qualquer tipo 

de empresa. Porque nós somos nossas empresas, elegemos as 

nossas vidas como o grande e maior empreendimento 

existente nesta galáxia. E, caro professor,  o estudo é uma 

atividade básica de todas as atividades humanas existentes, 

porque os conhecimentos objetivos, sistematizados ou 

científicos encontram-se condensados em todos as coisas 

que nos rodeiam: eletrodomésticos, máquinas e 

equipamentos, alimentos,  vestuário. Enfim, tudo, tudo nesta 

vasta cultura humana produzida pelo gênero humano. O que 

equivale a dizer que o estudo é o fundamento do “trabalho 

social  total”,  da “totalidade complexa das múltiplas 

determinações do ser social”.  

Sabendo dessas qualidades do estudo, qual o sentido 

em trabalhar para os outros? Para no final do mês sermos 

remunerados por uma miséria de salário? E isto quando os 

patrões-empresários-empreendedores cumprem a Lei! O 

sentido, nobre professor,  é esta eterna perversão de 

subserviência ao senhor patrão que nos assalaria,  essa 

obrigatoriedade de vendermos os nossos conhecimentos para 
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poder comer e dar de comer a nossas filhas e filhos? Então, 

nobre professor, libertemo-nos como você do jugo do 

capital,  ainda que parcialmente,  reduzindo a nossa jornada 

de trabalho ao máximo, por uma remuneração que nos 

permita viver com o necessário. Porque não há nada digno 

em se trabalhar para os outros,  essa vida é uma tormenta q ue 

nos atormenta cotidianamente,  e nos aprisiona e agrilhoa no 

“mundo da pseudoconcreticidade”. É uma vida de escrava e 

de escravo! 

Nobre professor,  somos l ivres estudando e 

escrevendo, sentindo o prazer de ser livre.  No estudo nossos 

sonhos e imaginações criam azas e viajam nesse universo 

que toca nossos sentidos e potencialidades humanas.  Sabe 

professor,  no estudo ouvimos a orquestra do universo, a 

sinfonia de seus sons.  Vemos a pintura das cores e 

contemplamos os seus ritmos e tons. Podemos nos exercitar  

espiritualmente. Agir sobre nós com alegria e paz no 

interior, conquistamos nele a tranquilidade da alma que os 

estoicos,  epicuristas e socráticos tanto enfatizam e insistem 

em suas filosofias,  em seus modos de vida e maneira de 

viver.  No silêncio do estudo ouvimos as vozes do interior,  

as pulsões do inconsciente, movidas pela pulsão de vida. 

Nesse labor pulsão de morte é derrotada, porque aprendemos 

a morrer felizes vivendo uma vida digna de ser vivida, nesta 

atividade humana sensível virtuosa em si mesma . No estudo, 

nós, homens e mulheres, em eterna formação de si com os 

outros no mundo, desfrutamos a vida como dádiva humana.  

Caro professor,  em nome de quê e para que se esforçar 

tanto para ser um reles profissional: para ser um “boia fria 

do saber”? Para trabalhar para outros,  sob o governo e 

capricho dos outros? Para sermos expropriados de nossos 

conhecimentos, quando colocamos as máquinas em 

funcionamento, abrimos lojas,  atendemos clientes em 

consultórios? Para mover empresas dos outros, professor, em 
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que o único objetivo deles é a acumulação de capital: o 

lucro? Qual o sentido disso, nobre professor, para uma vida 

digna? 

Caro professor, o que percebemos é que quanto mais 

qualificadas nossas capacidades laborais maiores são os 

lucros dos patrões! Para nós : estudantes ontem e 

profissionais hoje, apenas salário e uma jornada de trabalho 

extenuante? Profissional,  professor,  não é mais do que uma 

mercadoria que comercializa seus conhecimentos no 

mercado de trabalho!  

Não professor, definitivamente nós não quere mos ser 

isto: mercadorias humanas, reles profissionais ou 

especialistas! E a nossa dignidade humana, não conta? Não 

professor, não é possível não haver alternativa frente a esta 

ideologia da profissionalização, que nos apresenta como 

única possibilidade de  viver no mundo, a condição de ser 

profissional? Como profissionais não passamos de escravos 

modernos,  neste mundo moderno criado pelos burgueses! 

Ainda que nos trajemos de terno e gravata, essa fantasia que 

faz os intelectuais orgânicos ao capital  sentire m-se 

orgulhosos como um deles; fantasia que veste advogados, 

engenheiros,  homens do mercado e de negócios,  e todos os 

profissionais liberais! Os médicos também se fantasiam 

professor,  de jaleco branco. Sinceramente, parecem Pai de 

Santo! Mas estes são mais  autênticos professor, suas vestes 

não são fantasias, “invólucro mítico” que cobrem seus 

corpos e epidermes, referenciado em relações sociais 

mercantis!  

Nós estudantes desejamos ser mais do que uma forma 

social , que dá sentido as relações sociais de explor ação e 

opressão capitalista; desejamos ser intelectuais orgânicos da 

humanidade, liberta de todos os grilhões. Desejamos viver 

em nome da libertação de nós e do mundo, lutando contra 

todas as peias que nos escravizam. Lutando para conquistar 
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e usufruir o tempo socialmente necessário para apropriamos 

conhecimentos necessários para sermos felizes com os 

outros no mundo.  

Então, professor, o que temos para hoje? Viver.  

Cultivar o modo de vida digno vivido no estudo, nos 

constituindo em sujeitos de direitos livres, praticando o 

exercício espiritual de maior envergadura humana existente 

na galáxia: o estudo em liberdade, e com o currículo que 

estabelecemos, baseado nos princípios da formação de si  e 

formação humana, e em condições de avaliarmos a nós 

mesmos na conquista da autonomia intelectual,  que se forja 

na crí tica dialética.  Queremos usufruir com você, nobre 

professor,  a liberdade de estudar e permitirmo -nos,  em 

comunhão, encantarmo-nos com nossas e vossas sabedorias 

e virtudes, desejamos nos exercitar no trab alho da razão 

coletiva, mediante o diálogo crí tico para identificar as 

unidades significativas dos pensadores que estudarmos; 

registrar os efeitos dos sentimentos,  as imaginações, 

intuições e sentidos provocados por esses estudos em nós,  

em nossas almas e espíritos, com o objetivo de 

conquistarmos a consciência de si nesse processo, e assim, 

nesse esforço regular, disciplinado, com paciência e 

persistência,  sermos, quem saberá,  um nobre professor. 

Porque professor é quem estuda e pesquisa,  quem envelhece 

estudante como estudante,  que não desiste nunca em 

aprender a viver consigo e os outros. Professor não é aquele 

quem pensa que transfere,  passa ou informa aos “alunos” o 

que está escrito nos livros didáticos ou nos trabalhos 

acadêmicos: artigos, dissertações ,  teses, monografias e 

livros.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 FORMAÇÃO DE SI ,  PERCURSO DA FORMULAÇÃO TEÓRICO  

 

A ti boas coisas falarei,  ó Perses,  grande tolo! 

Adquirir a miséria,  mesmo que seja em abundância é 

fácil , plana é a rota e perto ela reside.  Mas diante da 

virtude, suor puseram os deuses imortais, longa e 

íngreme é a via até ela,  áspera de início, mas depois 

que atinges o topo fácil desde então é, embora difíci l 

seja 

 

Verso 289, Os Trabalhos e os Dias,  de 

Hesíodo, à mais ou menos quatro séculos antes 

da Academia de Platão.  

 

A formação de si  é diferente e oposta à formação 

proposta pelas políticas governamentais de educação, 

protagonizadas pelas classes dominantes e dirigentes.  

Sobretudo as polí ticas de formação escolar,  que também 

abarca a formação de professores n as universidades, 

formuladas desde o final do século XIX. Pode -se dizer que 

a formação de si  apenas existiu plenamente, em um tempo -

espaço considerável, na antiguidade greco -romana, nas 

escolas socráticas, epicuristas e estoicas. Parece -me que o 

marxismo, como escola de pensamento, é um fato tardio 

dessas escolas, como a escola de Frankfurt,  a escola de 

Budapeste, a escola neokantiana de Baden. Mas é preciso 

reconhecer que, de fato, na modernidade, foram os 

anarquistas aqueles que reviveram a espiritualidad e da 

formação de si  em suas escolas, de forma mais intensa e 

apaixonada.  
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Uma das características da formação de si  é a 

valorização da vida humana, a humanização intelectual  e 

cognitiva de si em detrimento de qualquer outro valor e 

prazer mundano, como o valor monetário e o prazer em 

consumir mercadorias 1;  e,  certamente,  ser consumido neste 

consumo e dominado por este valor. A formação de si  prima 

pela existência vivida em liberdade na fi losofia, isto é, na 

conquista de sabedorias no estudo e na pesquisa.  Me smo 

porque não há outra forma de se tornar sábia(o),  senão 

vivendo como amante da sabedoria.  Em outros termos, em 

fazer do estudo e da pesquisa um modo de viver ,  eis o 

fundamento dos filósofos antigos. O que significa ter a 

coragem de se entregar de corpo e alma à arte de aprender a 

se apropriar de conhecimentos objetivos. Mas a arte de 

aprender transcende a esta apropriação. No trabalho de 

aprender a saber,  aprender a estudar e a pesquisar,  também 

aprendemos a conquistar a tranquilidade da alma, a estética  

da existência e o sumo bem: o bem viver.  

Tudo isso constitui a espiritualidade de uma 

pedagogia específica, a pedagogia libertária.  Espiritualidade 

portadora, de igual modo, de um princípio educativo 

libertador.  Mas libertação de quê? Da ignorância,  da 

sujeição voluntária ao governo dos outros ,  e até da alienação 

dos sentidos, da percepção e sentimentos humanos mais 

profundos à linguagem insti tuída,  com seu regime de 

verdade e ordem do discurso da ordem. Na linguagem 

também impera hierarquia,  dominação e s egregação.  

Portanto, a formação de si  está fortemente 

comprometida com o bem viver  dos filósofos (amantes do 

estudo e da pesquisa) e,  por conseguinte, do gênero humano. 

Esta forma de existir no mundo com os outros ,  tem o bem 

viver no fazer filosofia como horizonte no presente.  Fazer 

agora e não depois. Depois é um futuro longínquo, um céu 

situado além dos lugares concretos onde existimos, depois 
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da vida,  e sem a certeza da nossa presença. A formação de 

si  é movida pela ética das virtudes no presente .  Mas como 

as pessoas comuns podem viver e alcançar o que a(o) 

sábia(o) conquistou? Elas devem praticar as técnicas de si  

ou “exercícios espirituais”, que os gregos chamavam 

também de askesis :  formas de ser ou de existir que valorizam 

o cuidado de si  no trabalho de si, em si , por si e para si .  

Neste cuidado  e neste trabalho  as pessoas fortalecem o 

governo de si .  Assim se constrói o “regime de verdade” 

filosófico (ou o geográfico, literário, arquitetônico, etc.), o 

complexo categorial do complexo social da filosofia , a partir 

do trabalho fi losófico: modo como os filósofos vivem a 

filosofia  ou modo de ser filósofo .  Nesta forma de existência 

a figura do sábio é revelada por Sócrates como exemplo e 

referência de vida,  ícone venerado por esse “regime de 

verdade” erigido pela filosofia clássica.  

Para os antigos, o que era ponto pacífico e, por sinal, 

muito valorizado, porque capaz de fazer a pessoa humana 

superar as amarguras da vida e conquistar o governo de si ,  

eram as técnicas de si .  E assim era pelo fato de essas 

técnicas  estarem comprometidas com a ética das virtudes  e 

a conquista do bem viver  (máxima desta ética). As técnicas 

de si  ou exercícios espirituais  têm o poder de promover a 

estética da existência .  Epicuro talvez tenha sido o filósofo 

que mais enfatizou o modo de vida filosófico como técnica 

de si .  Era considerado pelos filósofos,  que conviviam com 

ele, como exemplo de dedicação e amor à sabedoria,  pois 

mesmo na dor era o estudo (leitura e escrita) que o 

confortava. O amor a sabedoria era vivido por Epicuro com o 

terapia. Mas Sócrates, nas obras de Platão, também se revela 

como portador da mesma consciência e do mesmo empenho. 

Dedicou sua vida inteira, corpo e alma, ao amor pela 

sabedoria. A vida inteira de Sócrates é o signo maior desta 

profunda entrega. Sêneca,  da mesma forma, é exemplo desta 
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entrega de corpo e alma ao amor pela sabedoria. Afirma 

como critério autêntico da filosofia estoica não a capacidade 

de pensar filosoficamente ou formular discursos filosóficos, 

mas viver como estoico. São tantos os fi lósof os antigos que 

compartilham desta filosofia de vida que é verossímil 

imaginar a existência de um ethos  orientador da vida na 

cidade, fundada no estudo.  

Não serão, por acaso, estas fontes e referências que se 

fazem presentes na memória de Marx, quando ele afirma, 

com todas as letras e com todas as forças,  que “os filósofos 

têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; [e 

que]  a questão, porém, é  transformá-lo”? Também aqui o 

filósofo é desafiado a colocar o corpo no mundo, a desfazer -

se da mera contemplação para “sujar as mãos” na matéria 

do mundo.  

O corpo e a alma (interioridade humana: emoções,  

sentimentos,  memórias,  intuições, consciência, 

inconsciente,  etc.) também constituem a matéria de um 

mundo específico: o mundo humano. E qual a marca dos 

seres que vivem nesse mundo? Do nosso ponto de vista é o 

que compreende o vasto campo da formação humana ou 

Paideia. É dentro desta vastidão que se localiza a formação 

de si,  que não pode ser desprezada ou segregada por ser 

particular e específica,  porque a formação de si  representa 

materialmente a formação genérica da pessoa humana. Mas 

há outros porquês: porque a formação de si é um 

pressuposto para viver no mundo humano. E porque a 

formação de si,  vivida com regularidade e intensidade, 

dentro dos parâmet ros do que Pierre Hadot (2017, 2016, 

2014) conceitua como “exercícios espirituais”, transforma 

as pessoas, que praticam essa formação, em obra de arte. O 

art ista é também uma obra esculpida com as mãos, cérebro e 

alma, por ele mesmo: o artista. O artista é  artesão de si 

mesmo, nos momentos em que ele se ocupa com a formação 
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de si  e com a laboração da obra de arte –a arte aqui é apenas 

um exemplo de ocupação humana, poderíamos util izar outra 

ocupação para fazer as mesmas reflexões.  

O artista, na perspectiva e horizonte da formação de 

si ,  é obra de arte.  E esta metamorfose,  transfiguração ou 

conversão da pessoa humana em obra de arte,  ocorre de duas 

formas: quando a pessoa se empenha em se apropriar dos 

saberes contidos na laboração da obra de arte e quando 

labora obra de arte.  As pessoas com talentos artísticos,  ou 

que se propõe a desenvolver esses talentos de si, em si e por 

si, sabem que têm que se apropriar dos saberes contidos no 

laborar arte. Depois disso, com a constância, intensa 

dedicação e no exercício de criar obra de arte, cada pessoa 

desenvolve sua forma específica de criação e imprime sua 

pessoalidade ou personalidade no laborar obra de arte, e, na 

maioria das vezes, se distingue por isso.  No labor de si ou 

no labor da obra de arte (neste,  é eviden te,  também ocorre, 

simultaneamente,  o labor de si),  o que ocorre é que as 

pessoas se autolaboram (o trabalho de si,  em si , por si e para 

si   ou  a  transformação da natureza em valores de suo e 

comodidades  são atividades humanas recursivas,  produzem 

efeitos nas pessoas que as realizam e também as transformam 

nessas atividades), fortalecem a sua pessoalidade (forma de 

ser) nestas duas formas de atividades humanas sensíveis :  

quando se apropriam de saberes que possibilitam a criação 

da obra de arte, e quando laboram arte com os saberes 

apropriados.  

Na formação de si  do art ista ou artesão, no processo 

de se formar ou se tornar artesão ou artista, e/ou na criação 

da obra de arte, a pessoa humana, necessariamente, atua ou 

age em si mesma, se forma e se afirma com o artista ou 

artesão. E, desta forma, afirma e atualiza o que é como 

pessoa, o modo de ser da pessoa, o que socialmente é 

possível  ser. Este processo é semelhante ao processo como 
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se forma e se perpetua o filósofo, o escritor, o educador, o 

educando, e todas as formas sociais,  as possíveis formas das 

pessoas serem no mundo concreto,  nos lugares onde elas 

existem. Postulamos, então, que toda e qualquer pessoa 

humana trabalha em si, por si  e para si ,  no seu corpo e alma, 

na formação de si ,  nesse fazer-se a si  mesma. Todas as 

gerações de pessoas estão obrigadas a procederem desta 

forma, eternamente: e assim sendo as pessoas humanas são 

em suas singularidades virtuosas, nos talentos internos 

despertos. O que evidencia uma certeza absoluta,  e a 

natureza das pesquisas socioeducativas tem seus próprios 

meios de evidenciar essa objetividade da existência humana 

no estudo e na pesquisa.  Nesta ontologia não há 

possibilidade de dizer que tudo é relativo.  

O pressuposto para esta transfiguração, da pessoa em 

artesão-filósofo de si e de mundos, é a apropriação de 

espaços:  usar, configurar ou reconfigurar lugares 

específicos,  de estudo e pesquisa.  Paratanto,  é necessário 

dispor para apropriar -se de todos os materiais e instrumentos 

que contribuam para provocar essa metamorfo se mediada 

pelas atividades intelectuais,  e dispor de tempo socialmente 

necessário para se dedicar a este metabolismo.  

Filosofar artisticamente, como enfatizado por Pierre 

Hadot (2017, 2016, 2014),  pode ser concebido, então, como 

uma atividade artística,  que através do diálogo, da 

maiêutica, da Paideia ,  da askesis ,  do trabalho de si, em si,  

por si e para si  forma o filósofo (são inúmeras as palavras 

que podem representar e significar essa possibilidade de as 

pessoas humanas tornarem-se belas e boas, através  da 

catarse formativa ).  Na catarse formativa  as pessoas 

conseguem transfigurar corpo, alma e mundo em obras 

admiráveis,  por elas mesmas, pela forma de ser e viver no 

mundo. São exemplos de obras humanas deste tipo o(a) 

pintor(a) e as pinturas (quem aprende  e se dedica na arte de 
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pintar);  o(a) escultor(a) e as esculturas (quem aprende e se 

dedica na arte de esculpir); o(a) músico(a) e as músicas 

(quem aprende e se dedica na arte de ri tmar, metrificar e 

harmonizar sons); o(a) arquiteto(a) e a arquitetura e 

urbanismo (quem aprende e se dedica na arte de fazer lugares 

e cidades,  o mais confortável, belo,  cômodo e funcional 

possível); o(a) escritor(a) e as escrituras (quem aprende e se 

dedica no fazer arte literária: ler e escrever sistemática e 

regularmente), entre outras ocupações.  

Toda e qualquer arte é exteriorização de uma atividade 

complexa portadora de “saberfazerarte” (tudo junto mesmo, 

e sem hífen, porque é como ocorre na realidade concreta: 

simultaneamente). A arte é indissociável [1] do  saber 

art ístico,  [2]  dos  nexos ou séries causais (que são os objetos 

materiais sobre os quais incidem as ações da pessoa humana, 

a elaboração e uso de meios e/ou instrumentos do trabalho 

art ístico,  e seus vínculos com o mundo), que compreende e 

viabiliza a atividade artís tica, e  [3] de  uma posição 

teleológica,  situacional, que confere sentido e direção a toda 

e qualquer atividade, inclusive à atividade artística. Todos 

esses componentes são imanentes ao trabalho artístico. Este 

é, portanto, portador de um saber artístico, que se faz 

presente no labor do artista sobre as matérias com o uso de 

instrumentos,  sobre as quais e com os quais ele age. É assim 

em qualquer lugar no mundo, porque este é um processo 

transhistórico ou ontogeográfico (do ser humano no 

território onde existe,  mediado pelo trabalho).  Esse saber é 

possível de ser apropriado pelas pessoas humanas no decurso 

de suas vidas, vivendo intensamente nesta apropriação. É o 

que permite dar forma à natureza, ao que se encontra na 

natureza, com os talentos despertados n este processo. Só 

para lembrar: o artista é natureza porque o ser humano é 

natureza! 
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Talentos humanos, inteligência, arte de fazer as 

coisas, não são dons,  resultam de intensa atividade praticada 

de forma regular,  para poder se desenvolverem e se 

manifestarem nas,  com e pelas pessoas humanas.  A obra de 

arte, resultado do trabalho de artistas talentosos, não existe 

na natureza. E o que não é obra da natureza é obra humana. 

Agora, para criar obras humanas o ser humano tem que, 

antes,  inventar-se a si mesmo como ser criador de obras de 

arte, como portador de saber artístico, com o qual, e agindo 

sobre determinada matéria e usando determinados 

instrumentos,  inventa obras de arte.  Esta capacidade 

inventiva é forjada nas atividades de formação da pessoa em 

artista, é na atividade do artista que se constrói  a obra de 

arte. A humanidade da pessoa migra na transfiguração desta 

em artista.  É na atividade em aprender arte e fazer arte, o 

que se aprende a fazer artisticamente,  que o artista se 

exercita no saberfazerarte.  O que significa transformar-se, 

antes de criar,  em criatura, em artista,  antes, mas também 

durante, da obra de arte pronta e acabada. Depois da pessoa 

se transfigurar em artista, o saber também passa a ocorrer no 

fazer, e no fazer o art ista inventa outros  saberes, e os saberes 

e fazeres passam a ocorrer simultaneamente, e assim o 

próprio artista se inventa e reinventa a si mesmo, 

coexistindo com os outros no mundo.  

O artista passa a se fazer no que ele faz com o saber 

próprio do fazer, saber do qual, com o  tempo, o artista acaba 

se tornando portador.  Porque, amigas e amigos, não há 

qualquer possibilidade de fazer qualquer coisa sem o saber.  

Fazemos o que sabemos fazer. Por isso, o que nos parece ser 

uma norma, antes de tudo, antes de criar obras de arte, o  ser 

humano tem que trans-formar  a sua própria pessoa em uma 

obra,  no ser artista,  e esta metamorfose posiciona 

teleologicamente o art ista (corpo e alma) nesta atividade 

específica,  concreta;  se lhe impõe esse sentido singular de 
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viver como tal  e exist ir desta forma no mundo com os outros.  

Este processo é o processo de personificação da forma social  

art ista. Sim, porque art ista é forma social , e confere sentido 

às relações sociais específicas, existentes no complexo 

social  da arte.  

O artista é uma forma de ser, forma social, modo de 

ser, forma personificada ao longo da vida de uma pessoa. 

Vida é igual a modo de ser, não existe de outra forma. Esta 

conversão de um simples ser no mundo, em um ser formador 

de si e formador de mundos, em formador de artista e cr iador 

de obra de arte,  é o que gera o que compreendemos como 

complexo social da arte (conteúdos da arte),  e como 

complexo categorial da arte (formas de ser da arte,  

categorias, representações dos mais diversos seres que 

povoam o mundo da arte). Este complexo categorial  

comporta o “regime de verdade” art ístico, e uma específica 

“ordem de discurso” art ística, mas o fundamento deste 

regime e desta ordem é a “atividade humana sensível” do 

art ista. A formação de si é também “atividade humana 

sensível”.  

O mundo da arte é apenas um exemplo, o ser humano 

criou e criará muitos outros complexos sociais e categoriais,  

da mesma forma, e desde a protoforma do ser social ,  a 

“atividade humana sensível”. É uma especificidade 

ontológica do ser humano, da natureza humana, hum anizar a 

humanidade das pessoas,  mediada por esses complexos, 

tendência geohistórica que não se pode conter, senão 

potencializar e tentar direcionar, mas sob muitos conflitos 

em sociedades que ainda persistem viver na “pré -história da 

humanidade”, e inclus ive conflitos bélicos:  “guerras frias,  

mornas ou quentes”.  

No mundo artístico, no complexo social e categorial  

da arte,  o ser humano cria obras de arte,  mas também signos 

e significados. No complexo categorial, onde simples 
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palavras ganham o sentido de forma de ser e é elevada ao 

estatuto de categoria, se ergue toda uma semiótica 2.  Cria-se 

um sistema sociolinguístico referenciado no complexo 

sociocategorial da arte, uma semiótica artística. Para 

participar plenamente deste complexo o ser humano tem que 

se transfigurar nesta forma de ser que conhecemos como 

art ista. É pelo fato da pessoa ter aprendido arte e ter 

decidido a viver para fazer obras de arte, que ela adquire a 

capacidade de se aprimorar em erigir obras de arte ao longo 

da vida.  O que se confunde com sua própria vida.  

A primeira vez que tomamos contato com esta 

filosofia da formação de si  foi em 2012, no artigo de Ricardo 

Ventura, intitulado A estética da existência: Foucault  e a 

psicanálise .  Neste artigo várias categorias ou formas de ser 

despertaram nossa curiosidade intelectual e investigativa: 

técnicas de si ,  askesis ,  estética da existência ,  ética das 

virtudes ,  cuidado de si ,  entre outras.  Então fizemos o 

levantamento bibliográfico dos trabalhos acadêmicos que 

investigam teoricamente essas catego rias como objeto de 

investigação, e as incorporam a seus “regimes de verdade”, 

e ordenam seus discursos com elas.  Foram centenas as teses,  

dissertações, art igos e livros que foram selecionados para 

estudos, levantamento e seleção ainda inconclusos, que 

parece não cessar nunca (maldito google e maldita internet 

que consomem meu escasso tempo de vida nesse planeta, que 

poderia estar sendo melhor usufruído na feitura de leituras 

imanentes de tantas obras literárias disponíveis!).  Mas, 

felizmente, já em nossos primeiros estudos, constatamos que 

os fundamentos filosóficos e epistemológicos da formação 

de si  foram formulados pelos socráticos, epicuristas e 

estoicos.  Dois intelectuais modernos se sobressaíam nas 

referências levantadas: Foucault e Bourdieu. Hoje, a estes, 

se acrescentaram muitos outros.  Bourdieu contribuindo com 

a formulação da sociologia reflexiva e recursiva: a arte de 
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fazer a sociologia voltar-se contra a sociologia; na 

autoanálise; na teoria do campo científico; na crí tica à 

ciência; na teoria do habitus  e na sociologia da educação.  

Apesar de Foucault e Bourdieu nos oferecerem 

recursos teóricos para refletirmos sobre aquelas categorias, 

suas abordagens contribuíram muito pouco para pensarmos 

a formação de si .  Foi apenas com a leitura da obra de P ierre 

Hadot,  de Ilse Hadot, de Platão, Epicuro e Sêneca, e muitos 

comentadores das obras desses pensadores, que se abriu 

efetivamente esta possibilidade.  

Mas o que nos ajudou mesmo nesta tomada de posição 

teórica, e antes de 2012, foram nossos estudos sobr e a 

categoria conhecimento na modernidade. E, por 

coincidência, o conhecimento é o objeto das atividades que 

corroboram com a formação de si .  Foram várias as questões 

que orientaram nossas reflexões sobre o conhecimento nas 

décadas de oitenta e noventa: por quê, mesmo com a 

Revolução da Imprensa, o Renascimento, o Iluminismo, as 

Revoluções Socialistas da primeira metade do século XX, a 

expansão das universidades e da escolarização na segunda 

metade deste mesmo século, e apesar do desenvolvimento 

das ciências,  tecnologias e inovações o ser humano não 

conquistou a emancipação humana? Por quê ainda vivemos 

em sociedades que se encontram na “pré -história da 

humanidade”? O que explica a “servidão voluntária” e a 

subserviência de populações inteiras de trabalhador es 

assalariados à grupos corporativos de capitalistas,  que 

governam gigantescas cadeias empresariais e Estados 

Nacionais? Quais as condições sociogeohistóricas que 

legit imam esta geografia do capital ,  isto é, a apropriação 

do território pelo capital? 

Começamos a responder estas questões na década de 

1980. E, em 1988, precisamente, formulamos uma possível 

resposta estudando a natureza da força de trabalho na 
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modernidade. Nossa questão era a seguinte:  sabendo que a 

força de trabalho gera valor, o que nela exi ste de tão especial  

e como nela isso se incorpora para,  em seguida, exteriorizar 

sua qualidade, distinção, valor,  determinante de sua natureza 

e condição, na explosão produtiva de valores de uso e 

comodidades humanas, que nos proporcionam conforto com 

as indústrias e longevidade com as ciências da vida? Mas 

creio que não foi possível responder a contento esta questão. 

A resposta não nos satisfez. Só conseguimos compreender o 

que legitima as diferentes formas de superexploração da 

força de trabalho, por exemplo, o trabalho das estagiárias e 

estagiários. Forma social criada pela Política Pública de 

Estágio Supervisionado e Curricular, no Regime 

Empresarial-Militar,  em 1967. Mas, apesar de tudo, foi um 

bom começo. Porque, nas pesquisas realizadas por nós, no 

final da década de oitenta, já percebíamos como se 

evidenciava o processo de dominação e “servidão 

voluntária” no capitalismo; a personificação de formas 

sociais que engendram nas pessoas personalidades 

subalternas.  

Depois, na década de 1990, conseguimos ava nçar um 

pouco mais em nossos estudos e pesquisas. Quando, após 

leitura atenta de algumas obras de Antônio Gramsci, 

descobrimos, com ele,  a existência do princípio educativo 

nas atividades laborais.  Portanto, que em todo trabalho há 

uma pedagogia que engendra a personalidade do trabalhador, 

e que pode ser de tipo subalterna  ou autônoma .  O 

desenvolvimento da personalidade, para Gramsci, é uma 

questão polít ica,  se forja no trabalho polít ico e organizativo 

que os trabalhadores realizam para conquistarem suas 

demandas sociais. Neste trabalho político e organizativo os 

militantes sindicais, inclusive os militantes dos movimentos 

sociais,  são formados. Esse trabalho político e trabalho 

organizativo ocorrem em processos de lutas entre as classes 
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fundamentais e suas frações. O mesmo tipo de formação 

ocorre com as elites e dirigentes das classes hegemônicas, 

no desenvolvimento das atividades dos cargos de direção, 

nas insti tuições estatais e privadas,  ocupadas pelos 

intelectuais orgânicos ao capital.  Aí as elites forma m-se para 

controlar o Estado e as empresas e governarem a sociedade, 

através de políticas públicas.  

A pedagogia da atividade humana sensível ou do 

trabalho  varia conforme os diferentes tipos de ocupações e 

atividades que lhes são correspondentes. Ocupações  e 

atividades hierarquizadas, distribuem populações 

economicamente ativas em uma infinidade de postos de 

trabalho, conforme a qualificação do trabalhador assalariado 

(grau de escolaridade e formação profissional). Esta 

distribuição hierarquizada consti tui a divisão 

sociogeotécnicaterritorial  do trabalho na modernidade e na 

pós-modernidade, perpassa todas as empresas e organizações 

econômicas, e exige personalidades específicas, que se 

manifestam desde o desejo de ocupar um determinado lugar 

nesta geografia ocupacional,  porque nesse desejo já se exige 

e se lhe é imanente um modo de vida para satisfazê -lo no 

presente;  assim compromete-se o presente,  o hoje e o agora 

das pessoas, no futuro desejado, e com isso posterga -se o 

bem viver no sacrifício e esforço que  é imperativo fazer 

agora. E fazendo da vida presente renúncias e sacrifícios, 

postergando-se o bem viver hoje para um futuro infinito,  

como uma curva assintótica,  as pessoas nunca vivem, 

simplesmente vegetam até a morte,  fazendo renúncias 

espirituais e materiais, e muitas vezes sofrendo neste mundo 

como um mundo desencantado. Esta é a estratégia moderna 

ou pós-moderna que o capital  encontrou para escravizar 

pessoas,  neste instante,  na velocidade da luz e via satélite, 

porque o capital não pode esperar para  lucrar amanhã e 

depois; lucrar é a sua razão de ser, sempre! Como se o tempo 
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social  fosse um absoluto:  “ tempo é dinheiro”! O ser é uno e 

absoluto desde a fi losofia pré-socrática .  Mas a pedagogia 

do trabalho na perspectiva de Gramsci  não se circunscreve 

ao universo das organizações econômicas, regidas pelo 

assalariamento, também está presente nas atividades 

sindicais,  religiosas,  políticas e culturais.  

A equação proposta por Gramsci é bem simples:  

quanto mais se faz necessário elevar a taxa média de lucro 

e, portanto,  a produtividade do trabalho, mais intensamente 

o trabalhador é desqualificado e explorado, o que, 

pedagogicamente,  e como contrapartida,  educa o trabalhador 

a se sujeitar à ordem produtiva, a desenvolver uma 

“personalidade subalterna”. Com isso ,  a autonomia do 

trabalhador,  no processo de trabalho, tende a ser anulada e 

destruída. Nestas circunstâncias, os sindicatos de 

trabalhadores também devem perder a autonomia política de 

organizar a categoria profissional.  

Como os dirigentes sindicais comba tivos desenvolvem 

lutas e resistências, e geohistoricamente erguem obstáculos,  

empecilhos e dificultam a reestruturação do território do 

capital, os sindicatos devem ser desregulamentados,  

reestruturados, para que a força da autonomia sindical  se 

dobre, e seus dirigentes sejam obrigados a negociar nos 

termos impostos pelo empresário ou patrão, com anuência da 

toga (justiça do trabalho),  da bala (polícia e exército) e da 

lábia (meios de comunicação de massa).  

Os textos de Gramsci demonstram que esta equação 

ocorre tanto na infraestrutura como na superestrutura, e que 

caberia aos assalariados criarem “instituições de vida livre”,  

na qual pudessem se politizar e se ocuparem de atividades e 

atribuições que desenvolvam a “personalidade de produtor”.  

O que seria possível  em organizações econômicas, políticas, 

sociais e culturais, autônomas, geridas por trabalhadoras. O 

que evitaria a docilização e alienação na formação da 
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personalidade. Ora, as atribuições ou atividades laborais que 

possibilitam o ser humano desenvolverem a personalidade 

autônoma é uma conquista do trabalhador, exige muita luta, 

que ocorre de forma desleal e corporativa nas diversas 

instituições públicas e privadas, dominadas pelas 

oligarquias e aristocracias de gestores.  Estas oligarquias e 

aristocracias de gestores desenvolvem todo tipo de 

estratégia para se perpetuarem no comando da gestão das 

instituições,  para exercer o poder institucional,  chegando 

mesmo, inclusive,  cometer abusos de poder abertamente, 

fenômeno categorizado juridicamente como assédio moral .  

As oligarquias e aristocracias de dirigentes:  os 

gestores institucionais, lutam para se manterem nos cargos 

de direção da administração pública e privada, para gerirem 

os processos de trabalho e gozarem dos privilégios 

institucionais negociados e concedidos por empresários e 

políticos. Paratanto,  usam de todos os art ifícios. Estas lutas 

ocorrem, inclusive, dentro das instituições de ensino, e a 

ética deontológica a legit ima.  

As teorias sociais de Gramsci desvendam os conflitos 

de classe tanto nas organizações econômicas, como nas 

organizações culturais. As suas teorias flexibilizam também 

a rígida concepção de Althusser dos aparelhos ideológicos, 

que postula a determinação da superestrutura pela 

infraestrutura, de forma automática e mecânica.  A  categoria 

hegemonia,  formulada por Gramsci,  se revela muito mais 

realista e poderosa do que a concepção althusseriana para 

compreender a dominação de classes na contemporaneidade.  

O princípio educativo existente nas “atividades 

humanas sensíveis” pode for jar personalidades subalternas e 

personalidades autônomas. Essas categorias presentes nas 

análises gramscianas: princípio educativo, hegemonia, 

personalidade, trabalho e polít ica são util izadas não apenas 

para compreender a dinâmica do princípio educativo na 
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superestrutura, mas também na infraestrutura,  em todas as 

organizações sociais, econômicas,  polí ticas,  culturais e 

“instituições de vida livre”.  

Nas sociedades modernas o poder e as riquezas são 

distribuídos desde as diversas atividades e ocupações 

humanas, que constituem a divisão 

sociogeotécnicaterritorial do trabalho .  Deste modo, 

podemos estudar a formação da personalidade desde as 

relações domésticas nas famílias, relações maritais entre 

mulheres e homens, pais e filhos,  atravessadas de chantagens 

emocionais e estratégias de poder, dominação e sujeição. E, 

do mesmo modo, podemos estudar a formação da 

personalidade nas instituições de ensino, nas organizações 

sindicais,  etc.  

Ora, se é assim, atividades libertárias possuem 

princípios educativos libertár ios, e todas e todos que se 

ocupem dessas atividades desenvolvem, em tese, 

personalidades críticas, autônomas, criativas, rebeldes, 

resistentes à sujeição do trabalhador à administração de 

recursos humanos, pelos intelectuais orgânicos ao capital . A 

visão e percepção desta possibilidade nas atividades de 

pesquisa e estudo, e isto na década de noventa, fez -nos 

decidir,  fervorosamente,  em nos tornar professor 

universitário. Nossa dissertação sobre o Princípio Educativo 

do Planejamento Sindical Cutista ,  analisando a elaboração 

do planejamento estratégico do Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos do Rio de Janeiro,  entre 1991 e 1994, nos 

revelou que não é porque o dirigente sindical  tem 

consciência política,  e até consciência de classe, que ele é 

liberto dos grilhões que obstruem os caminhos da conquista 

da autonomia e da autoridade intelectual . E hoje temos plena 

consciência que não é por ser doutor ou mestre, portadores 

de diplomas universitários, que as mulheres e homens são 

livres, justos e dotados de personalidade autônoma. O 
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inverso parece verdadeiro! Mas também descobrimos um 

fato incontestável: o estudo e a pesquisa,  na perspectiva da 

formação de si ,  são portadores de um princípio educativo 

libertador: a amizade latente e potencial que rompe as 

relações autoritárias entre autoridades intelectuais 

hierarquizadas, como impõe o ordenamento 

territórioeducacional taylorista nas escolas  subsumidas à 

lógica e dinâmicas do capital.  

Concomitantemente a esses estudos de Gramsci, 

realizados no Instituto de Estudos A vançados em Educação, 

na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro 

(IESAE/FGV-RJ), desenvolvíamos outros estudos no Núcleo 

Interdisciplinar de Direito e Sociedade, na Universidade 

Federal  do Rio de Janeiro (NIDS/UFRJ -RJ). Estes estudos 

foram, sobretudo, políticos e sociológicos. Se a graduação 

em Ciências Econômicas, na Universidade Federal  

Fluminense (UFF), permitiu -nos estudar, com alguma 

profundidade, mas sem a maturidade necessária,  a Crítica da 

Economia Política Clássica,  formulada por Marx; se no 

IESAE, além de reler o Livro I,  Volume I de O Capital , 

lemos, com Gaudêncio Frigotto,  algumas obras clássicas de 

Gramsci; no NIDS estudamos Poulantzas,  Habermas, Chaim 

Perelman, Boaventura Souza Santos, Foucault, Castoriadis,  

Claude Lefort, Maquiavel,  Hobbes,  Locke, Rousseau, Della 

Volpe, Montesquieu, Sérgio Paulo Rouanet, e muitos outros.  

No final da década de noventa migramos para o 

Nordeste,  e nos cinco anos que residi em Recife fiz 

doutoramento em Sociologia na Universidade Federal  de 

Pernambuco (UFPE). Nesta mesma instituição tivemos a 

oportunidade de trabalhar no Centro de Educação e no 

Centro de Ciências Humanas e Filosóficas como docente,  e 

lecionar disciplinas no âmbito das Ciências Humanas,  como 

Sociologia da Educação, Trabalho e Educação e Economia 
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Política. Nesta última trabalhamos as reflexões ontológicas 

do filósofo Sérgio Lessa sobre a categoria trabalho.  

O contato com as reflexões de Lessa nos estimulou a 

ler, com mais vontade e determinação, algumas obras 

clássicas de Lukács: Introdução à Estéti ca Marxista,  

Estética, História e Consciência de Classe e os capítulos 

sobre o Trabalho e sobre a Reprodução Social  da obra 

Ontologia do Ser Social.  Os primeiros dez anos do século 

XXI foi dedicado a releitura e reelaboração de tudo que tinha 

sido escrito até então, e desta reelaboração escrevemos uma 

síntese à luz das teorias de Marx, Gramsci,  Lukács e 

Habermas.  

Mas o contato, no doutoramento, com a teoria do 

espírito da dádiva ,  de Marcel Mauss,  e com textos do 

movimento anteutili tarista francês, lidos com  o professor 

Paulo Henrique Martins, ampliou consideravelmente a forma 

como pensávamos a sociedade. Estudos da teoria do agir 

comunicativo de Habermas, com o professor Teury, também 

ajudou nisso. O doutoramento em Sociologia,  na UFPE, 

possibilitou-nos descobrir o que buscávamos desde a década 

de oitenta, nos estudos orientados pelo professor Gaudêncio 

Frigotto,  no Núcleo de Estudos do Trabalho e Educação 

(NEDATE): a ponte entre trabalho e educação. Esta ponte ou 

o que liga organicamente as categorias trabal ho e educação, 

no capitalismo, é a categoria profissão. Apenas conseguimos 

compreender esta ligação estudando Sociologia das 

Profissões, com a professora Silke Weber.  

O resultado sintético das pesquisas e estudos nos dez 

primeiros anos do século XXI, encon tra-se sistematizado em 

dois livros: Conhecimento, Riqueza e Política  e Crítica à 

Sociologia do Conhecimento e da Educação .  

Em 2002 ingressei  na Universidade Federal  de 

Alagoas como professor assistente. Dada as características 

da realidade agrária alagoana e da combatividade dos 
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movimentos sociais do campo, após a conclusão do 

doutoramento em 2006, reorientamos nossas pesquisas e 

estudos e iniciamos estudos em Geografia Humana, com 

ênfase no enfoque agrário.  Passamos a estudar os 

assentamentos da reforma agrária sob a jurisdição do 

Insti tuto de Colonização da Reforma Agrária em Alagoas 

(INCRA-AL). Para aprofundar nossas pesquisas neste campo 

conseguimos nos afastar temporariamente das nossas 

obrigações com o ensino para realizar estágio de pós -

doutorado na UNESP de Presidente Prudente, São Paulo. Foi 

o período mais profícuo dos nossos estudos, já em plena 

maturidade, e longe de tudo e de todos, vivendo numa cidade 

tranquila e acolhedora, dedicamos todos os dias e horas ao 

que estava programado no projeto de pesquisa.  Após um ano 

de estudos e pesquisas escrevemos o livro Geografia do 

Capital: teoria,  pesquisa e intervenção em políticas 

públicas .  Neste ano também houve tempo para reler, mais 

uma vez, o Livro I,  Volume I,  de O Capital  e os Grundrisse, 

além das obras de Milton Santos publicadas pela Editora da 

Universidade de São Paulo, Edward Soja, Bernardo M. 

Fernandes,  Lefebvre, Harvey, Postone, Lukács,  e muit os 

outros.  Os estudos dessas referências permitiram apreender 

o conceito da categoria território formulada pelos 

geográficos, que não tem qualquer similitude com a ideia 

vulgar de área e/ou palco. Território é uma categoria 

composta por outras categoriais:  governo, relações sociais e 

apropriação dos recursos sociais pelas classes em luta.  

Foi, então, em 2011, na realização do Projeto 

Território e Educação no Bairro Jacintinho,  selecionado 

pelo Programa de Ações Interdisciplinares (PAINTER -

UFAL), que, pela primeira vez, estudamos o método da 

leitura imanente na introdução do livro do filósofo Sérgio 

Lessa:  Trabalho e Proletariado no Capitalismo 

Contemporâneo ,  exposto em poucas páginas.  Um método que 

https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/viewFile/882/776
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já tínhamos ouvido falar,  muito superficialmente,  no 

encontro nacional de Educação e Formação Humana, em 

Fortaleza,  em 2011.  

Todos os estudos anteriores sobre conhecimento e 

território foram muito importantes para os desdobramentos 

que se sucederam após a realização desse projeto de ensino, 

pesquisa e extensão que se propunha estudar e pesquisar as 

relações entre as categorias território e educação. O 

resultado desse projeto foi o livro Território e Educação: 

análise crítica das contribuições do Observatório das 

Metrópoles ,  escrito com Denis Avelino.  

O texto do professor Sérgio Lessa foi  utilizado para 

orientar os diversos estudantes, de diferentes cursos de 

graduação, a lerem as referências do projeto Território e 

Educação no Bairro Jacintinho .  Mas o texto do professor 

Sérgio Lessa, apesar de original, é, de fato, m uito sintético 

e pouco didático, não conseguiu despertar o entusiasmo 

necessário para que os estudantes fizessem uso de sua 

proposta.  Poucos estudantes leram o texto, e os que leram 

apresentaram muitas dificuldades em entende -lo. Mesmo 

assim nós insistimos e continuamos a sistematiza-lo. O texto 

foi  lido diversas vezes com os interessados,  fizemos 

comentários e considerações críticas, frase a frase, palavra 

a palavra. Desta experiência concluímos que, se 

desejássemos continuar trabalhando com o método da le itura 

imanente, nas atividades docentes que realizamos, seria 

necessário reformular, reinventar,  ampliar,  e ler outras 

fontes que tratassem de enfoques metodológicos similares,  

para ampliar e fazer uma melhor descrição da leitura 

imanente formulada pelo professor Sérgio Lessa. Seria 

necessário dotá-la de uma pedagogia,  torna-la didática,  para 

os estudantes poderem uti lizá -la como exercício, como 

técnica de si ,  como exercício espiritual .  E, desta forma, 

vivê-la como habitus  para poderem despertar as disposições  
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que mobilizam as pessoas a estudarem e pesquisarem. Era 

necessário que a leitura imanente despertasse amor, entrega 

de si, do corpo e da alma, e uma profunda e regular 

dedicação para que os atores pedagógicos sentissem prazer 

e sabor em estudar e pesquisar,  aquisições só possíveis com 

entrega irrestrita e muita paciência e persistência. Eis o 

caminho para alcançar a estética da existência .  Sabíamos 

que isto não é possível ser ensinado, seria necessário que 

eles mesmos, estudando e pesquisando, percebess em a ética 

das virtudes  imanente ao estudo e a pesquisa,  por si  mesmos. 

Faltava, portanto, um método de estudo exequível e,  no que 

for possível , de fácil  aplicação!  

Integrantes do Grupo de Pesquisa descobriram outro 

livro do professor Sérgio Lessa,  que também tratava da 

leitura imanente:  O revolucionário e o estudo: por que não 

estudamos?  Estudamos, então, este livro,  mais 

detalhadamente do que o texto anterior (ainda hoje 

continuamos a reler este l ivro e reelaborar nossos 

comentários).  A grande lacuna dest e livro: O revolucionário 

e o estudo ,  nos parece ser a ausência de conceituação 

consistente,  calcada em dados concretos e realistas (o 

sentido “prático-crítico”, tão reclamado por Marx em 

filósofos materialistas como Feuerbach),  que supere o 

abstracionismo escolástico da análise da categoria estudo .  

Do nosso ponto de vista metodológico é preciso responder o 

que é o estudo e a pesquisa na gênese e desenvolvimento 

ontológico do gênero e da pessoa humana? Qual é o lugar 

do complexo social  e categorial  do estudo e da pesquisa 

nesta gênese e desenvolvimento?  

As postulações do professor Sérgio Lessa se perdem 

no historicismo abstrato e em generalidades sem localização 

geohistórica no mundo real.  Também este, referenciado na 

categoria “cotidiano”, é tomado como ima ginação abstrata. 

Estes são, para nós,  os limites teóricos do livro O 
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revolucionário e o estudo .  Além dos escri tos de Lessa 

estudamos o livro de Eliseu Sposito Geografia e Filosofia: 

contribuição para o ensino do pensamento geográfico .  A 

leitura deste livro ajudou a ampliar a nossa compreensão do 

método científico em geral, e da leitura imanente em 

particular, como um lugar geográfico. Passamos a considerar 

a teoria do campo científico de Bourdieu como uma teoria 

sobre um território muito específico, o terr itório da ciência,  

com governo, relações sociais e apropriação de recursos. 

Passamos a ler também, com a finalidade de tornar a leitura 

imanente mais didática, diversos textos de alfabetização e 

letramento, sociolinguística e literatura 3.  Estas lei turas nos 

proporcionaram o acesso à categorias mais concretas. Por 

exemplo, a categorias que podem ser compreendidas como 

componentes categoriais concretos da categoria abstrata 

estudo :  leitura  e escrita  (afinal,  o que significa a atividade 

de ler e escrever como fenômenos sociogeográficos ou na 

geografia social,  e quais as implicações dessas atividades 

nas nossas vidas e no estudo, pensemos estas questões de 

uma forma mais ampla, independentemente da escolarização 

posta, mas depois retornemos a ela para compreendê -la 

territorialmente). Leitura e escrita passaram a ser vistas por 

nós como os fundamentos ontológicos do estudo, e são 

analisadas profundamente na sociolinguística, na arte, na 

literatura e no debate sobre alfabetização e letramento. Daí 

a necessidade de estudar esses campos ou terri tórios de 

investigações.  É o que estamos realizando no estágio de pós -

doutorado hoje, na Universidade Federal de Pernambuco, 

sob a supervisão do professor Alexandre Freitas.  

É nos estudos sistemáticos dessas obras, de diferente s 

campos do conhecimento, e procurando contribuir, 

empiricamente, com o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos estudantes, que cursam a disciplina de 

Sociologia da Educação, no Curso de Licenciatura em 
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Pedagogia, que nasceu nossa proposta do método d a lei tura 

imanente. O que nos ajudou nesta formulação foi também a 

leitura atenta do livro de René Descartes Discurso do 

método: para bem conduzir a própria razão e procurar a 

verdade nas ciências .  Formulamos, então, a princípio,  para 

fazer estudos sistemáticos e poder analisar esses estudos, 

uma sequência pedagógica em quatro momentos ou 

aplicativos:  diálogo crítico ,  mapa das unidades 

significativas ,  diário etnográfico  e interpretação 

compreensiva .  Depois incluímos o mapa  das unidades 

epistemológicas .  Hoje, vemos a necessidade de incluir outro 

momento ou aplicativo: os pontos estruturantes dos 

trabalhos acadêmicos e livros didáticos.  

Colocamos em prática esses aplicativos,  desde 2011 

até hoje, nas turmas de graduação do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia;  na monitoria da disciplina de Sociologia da 

Educação que orientamos; nos projetos de pesquisa 

realizados, desde então, no Programa Insti tucional de Bolsas  

de Iniciação Científica  (PIBIC); e em projetos de extensão. 

Temos também trabalhado com a lei tura imanente em cursos 

de extensão para pessoas que desejam elaborar projetos de 

pesquisa e fazer leituras sistemáticas de referências 

bibliográficas específicas, para ingressarem em Programas 

de Pós-graduação, stricto sensu ,  de ciências humanas e 

sociais, sobretudo educação. A quantidade de aprovação tem 

sido muito superior às nossas expectativas.  

Em 2014 vivemos a experiência de socializar o método 

da leitura imanente aos professores do ensino fundamental,  

nos municípios de Canapi e Cajueiro, em Alagoas. E, em 

2016, passamos a trabalhar com a leitura imanente no ensino 

médio, através do Programa Círculos Comunitários -

Escolares de Atividades Extensionistas  (PCCAEx), primeiro 

nas Escolas Integrais de Referência do Programa Alagoano 

de Educação Integral  (PALEI), e depois em Escolas 

http://gvpesquisa.fgv.br/programa-institucional-de-bolsas-de-iniciacao-cientifica-pibic
http://gvpesquisa.fgv.br/programa-institucional-de-bolsas-de-iniciacao-cientifica-pibic
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Estaduais que os gestores concordaram em participar do 

PCCA Ex, no município de União dos Palmares (Escola 

Rocha Cavalcante),  Maceió (Escola Alfredo Gaspar de 

Mendonça) e Barra de Santo Antônio (Escola Felisberto de 

Carvalho).  

Para acelerar a divulgação desta nossa proposta 

fizemos um vídeo e passamos a oferecer Oficinas 

Pedagógicas,  de 8 horas,  para professores da rede pública e 

privada, nas três etapas de ensino: infanti l,  básico e 

superior. E soubemos que um professor de Irecê/Bahia, 

Mácio Machado (UNEB), tem util izado nossos textos para a 

formação de si ,  em Cursos de Graduação, Especialização e 

Ensino Médio, Técnico e Profissional,  nas insti tuições onde 

leciona, com resultados que o surpreenderam. Recebi um 

convite,  recentemente,  para socializar o método da leitura 

imanente, a partir  de 2019, em todos os dezesseis campi do 

Insti tuto Federal  de Alagoas (IFAL). E assim o Programa 

Formação de Si  ganha força,  contribuindo com o 

desenvolvimento da autonomia intelectual de estudantes e 

professores.  

No ano de 2017 escrevemos outro livro: Estudo e 

Virtude .  Trata-se da condensação de vários ensaios críticos. 

Nestes ensaios, inspirado nas obras de Pierre Hadot, 

aproximamos, pela primeira vez, o método da leitura 

imanente da filosofia antiga. Isto é,  nos esforçamos em 

fundamentar a leitura imanente nas filosofias socráticas, 

epicuristas e estoicas. A tese desse livro é simples:  o estudo 

e a pesquisa são modos de viver a vida, comprometidos com 

a formação de si ,  e contrapõe-se, vigorosamente,  à formação 

para o governo do outro ,  como é a formação profissional, 

fundada na ética deontológica.  Outra tese do livro Estudo e 

Virtude  é que o estudo e a pesquisa são, por excelência, 

“atividades humanas sensíveis”, o que Pierre Hadot concebe 

como “trabalho de si , em si e por si”. Este tipo de trabalho 
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faz jus ao que fortalece o estudo e a pesquisa:  a formação de 

si  e o governo de si .  

O estudo e a pesquisa foram pensados no livro Estudo 

e Virtude  como técnicas de si  e, enquanto tal, exercícios 

espirituais .  E com a mesma força de outras técnicas de si ,  

como a autoanálise e a meditação, o estudo e a pesquisa 

possibilitam a pessoa humana fazer de sua vida uma obra de 

arte, e conquistar o bem viver e a tranquilidade da alma. O 

método da leitura imanente  sugere procedimentos concretos 

para as pessoas libertarem-se do temor à deus, aprenderem a 

controlar os apetites e desejos insidiosos e se educarem a 

viver material e espiri tualmente com o necessário e 

suficiente.  Deste modo, a leitura imanente,  como didática de 

estudo, não apenas enriquece e socializa os seres humanos 

com os conhecimentos apropriados, como dissemina e 

fortalece a ética das virtudes, contribuindo para a f ormar 

pessoas humanas virtuosas.  

 

 EFEITOS DA DINÂMICA DA DIDÁTICA DO ESTUDO  

 

Admitamos que não haja essa significação 

indeterminada e que não entendemos sempre o que 

‘ser’ significa.  O que ocorreria nesse caso? Apenas um 

nome e um verbo de menos em nossa l inguagem? De 

forma alguma. Já não haveria simplesmente linguagem 

alguma. Não ocorreria que o ente se nos abrisse, de 

modo a poder ser chamado e dito. Pois dizer o ente 

como tal  implica compreender de antemão o ente,  

como ente,  isto é,  o seu ser.  Suposto qu e nós 

simplesmente não compreendêssemos o ser, suposto 

que a palavra ‘ser’ não tivesse nem mesmo aquela 

significação flutuante, então já não haveria 

absolutamente nenhuma palavra.  Nós mesmos nunca 

poderíamos ser aqueles que falam. Lá não poderíamos 
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ser o que somos. Pois ser homem significa ser um 

dizente.  

 

Heidegger, Introdução à Metafísica  

 

O método da leitura imanente ou didática de estudo,  

as diretrizes e princípios filosóficos que o orientam, o 

complexo categorial que lhe dá sentido e coerência lógica,  

política, ética, estética, ontológica e epistemológica, e que 

permeiam as ações que conferem efetividade aos seus quatro 

momentos ou aplicativos: diálogo crítico ;  mapa das 

unidades significativas e  unidades epistemológicas ;  diário 

etnográfico  e interpretação compreensiva  se propõe 

enfrentar um grande desafio sociopedagógico no século XXI: 

além de desenvolver a capacidade crítica de ler, registrar e 

escrever,  se propõe também a desenvolver a capacidade 

sociolinguística de compreender e interpretar,  por meio  da 

elaboração de textos livres, escritos por leitores -

pesquisadores, iniciantes ou experientes. Paratanto, exige 

destes leitores-pesquisadores, que seus textos produzidos 

com intenção de serem socializados e publicados, sejam 

claros,  concisos e objetivos,  que tenham coerência, coesão e 

apresentem a necessária unidade temática,  na típica 

organização textual,  já consagrada universalmente,  contendo 

introdução ,  desenvolvimento  e conclusão .  

Contudo, não devemos nos descuidar, sobretudo no 

âmbito das ciências humanas, sociais e aplicadas, de 

enfatizar os sentidos ético, estético e polít ico na composição 

dos livros didáticos e trabalhos acadêmicos.  O texto escri to 

pelo estudante, professor ou pesquisador, iniciante ou 

experiente,  deve explicitar a profunda consciê ncia e 

reconhecimento da presença marcante da estética textual, da 

estética da existência, da ética das virtudes e da politicidade 

imanente à produção, socialização e apropriação dos 



-  49 -  

conhecimentos objetivos. Sobretudo no âmbito das 

humanidades. Essas categorias (ética,  estética e política) são 

formas de ser que habitam o complexo social  do trabalho 

intelectual e incidem profundamente na transformação do 

modo de ser dos envolvidos em estudos e pesquisas,  desde 

que realizados com intensidade e regularidade, p aciência e 

persistência.  

O que temos constatado em nossas vivências com estas 

categorias ou modos de ser é que parece mesmo haver uma 

conspiração de forças para impedir que nós,  professores e 

estudantes, estudemos, por isso nós precisamos nos manter 

firmes no propósito de estudar,  contra tudo e todos, caso 

contrário não conseguimos, pois,  os empecilhos que se 

erguem contra a dedicação ao estudo e a pesquisa são 

imensos.  É preciso arrancar coragem da pedra para enfrentar 

as forças contrárias às situações de estudo: forças interiores 

e exteriores.  A formação de si ,  mediada pela leitura 

imanente, pretende despertar as incandescentes forças 

humanas interiores para combater os obstáculos das forças 

exteriores e interiores, contrárias e desestimulantes ao 

estudo e a pesquisa sistemáticos.  

As atividades intelectuais se desenvolvem nas 

instituições de ensino sob tensões, disputas e lutas políticas,  

desde a antiguidade clássica. Lutas que transformam a 

simples atividade de estudar em uma aventura muitas vezes  

sangrenta, por envolver status, poder, apropriação de 

riquezas,  investimentos vultosos em equipamentos e 

tecnologias de pesquisa, gastos com coletas e análises de 

dados,  remuneração do tempo socialmente necessário para 

dedicação a estudos de documentos históricos,  revisões e 

atualizações teóricas, categoriais e conceituais, e,  depois,  

muita dedicação para expor didática, lógica e numa ordem 

coerente os resultados das pesquisas, para que tornem -se 

inteligíveis para o público em geral.  Pois, certamente,  no 
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âmbito das ciências humanas,  um dos objetivos dos livros 

didáticos e dos trabalhos acadêmicos é conquistar o máximo 

de adesão e legit imidade dos leitores,  o que exige 

argumentos não apenas elegantes e consistentes, mas que 

afirmem uma ética,  estética e poli ticidade pactuadas, e desde 

o momento em que ocorre a apropriação dos conhecimentos 

existentes.  

Em uma ideia: o que o estudo e a pesquisa colocam em 

questão é a apropriação de si  no mundo, o que pressupõe a 

apropriação do território onde se realizam estudos e 

pesquisas, leituras e escritos, apropriação de diversos 

lugares onde se estabelecem governos, relações e vínculos 

sociais, e encontram-se os recursos necessários à 

apropriação de conhecimentos.  O que pressupõe a 

reprodução da existência.  A apropriação territori al  para 

realização de estudos e pesquisas envolve, portanto, o 

governo de si ,  a formação de si  e a apropriação dos recursos 

para se exercer este governo e viabilizar esta formação.  

Para que os atores pedagógicos tenham alguma chance 

de estudar e pesquisar,  considerando que vivemos no século 

XXI em engenhosas,  trágicas e dramáticas lutas e disputas 

territoriais, é necessário bloquear e controlar todas as forças 

em contrário,  que possam inibir, obstaculizar e travar os 

estudantes e escri tores iniciantes, e me smo os estudantes e 

escri tores experientes, para que vivam a l iberdade e a plena 

magia de ler e escrever criticamente, com uso de seu 

vocabulário,  em permanente mudança e expansão. E, assim, 

discorram sobre suas interpretações dos trabalhos 

acadêmicos e livros didáticos que tenham interesse em 

desfrutar prazerosamente, registrando e analisando, 

inclusive,  as compreensões de si , em todas as atividades 

intelectuais que envolvam o estudo e a pesquisa.   

Vejam bem, isso é um exercício que vai  nos 

aperfeiçoando na medida em que o praticamos. Quanto mais  
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se pratica,  mais se apura,  mais se aprimora, como qualquer 

esporte.  O que significa que ao realizar um bom diálogo 

crítico com o escritor ;  identificar as unidades significativas  

e epistemológicas ;  e tomarmos consciência dos nossos 

sentimentos e limitações intelectuais quando estudamos,  

enfim, do lugar intelectual que ocupamos no processo desse 

diálogo ,  o que se registra nas ações do terceiro momento: o 

diário etnográfico ,  mais nos qualificamos para interpretar 

compreensivamente os trabalhos acadêmicos e os livros 

didáticos.  Todas essas atividades que qualificam e valorizam 

a pessoa humana, qualificação e valorização que se 

acumulam no tempo com a apropriação dos espaços pelos 

atores pedagógicos –e os conhecimentos dentro deles– ,  se 

explicitam no quarto momento dos aplicativos do método da 

leitura imanente: a interpretação compreensiva .  Deste 

modo, realizadas as ações dos três primeiros momentos, com 

determinação e disciplina pressupostas,  não há dificuldades 

em se realizar a interpretação compreensiva .   

Agora, uma interpretação compreensiva  é, no nosso 

entendimento, tão ou mais rica do que um artigo. É muito 

mais consistente e convincente do que qualquer compilação 

de ideias, muitas vezes arbitrárias,  de diferentes tra balhos 

acadêmicos;  tão ou mais fecunda do que qualquer trabalho 

realizado nos cursos de graduação e pós -graduação, quando 

dissociados de pesquisa,  feitos sem sistematização e 

registro, tão necessários em revisões bibliográficas e estudos 

da arte. Por quê? Porque a interpretação compreensiva 

resulta de trabalho sistemático. Neste não apenas dialogamos 

cri ticamente com os escritores, objetivando registrar as 

unidades significativas e as unidades epistemológicas ,  mas 

submetemos os trabalhos acadêmicos e os liv ros didáticos a 

várias interrogações, colocando -os diante do tribunal da 

razão pública,  da opinião pública da ciência.  Desta forma é 

que submetemos a produção do trabalho intelectual  à crítica 
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mordaz de nossos pensamentos atentos,  e isto de forma mais  

profunda e radical  possível.  

Pensamos que tal  postura, ati tude e posicionamento 

teleológico e intelectual permite a estudantes, professores e 

pesquisadores reconstruírem conceitos e ideias acerca das 

categorias analisadas. Nesta dinâmica, eles não apenas se 

autoconstroem reflexivamente e recursivamente, como 

atualizam os conhecimentos produzidos pelo gênero 

humano. Na verdade, as pessoas não podem se eximir de 

vivenciarem, de alguma forma, essa dinâmica do complexo 

social  do trabalho intelectual. Tal dinâmica é  consti tutiva da 

natureza da dialética do trabalho em geral  e do trabalho 

pedagógico em particular.  

Nas ações dos momentos do método da leitura 

imanente, indicados logo no primeiro parágrafo deste tópico: 

a dinâmica da didática de estudo ,  se realizam também a 

tomada de consciência dos efeitos do texto sobre a 

interioridade psíquica e psicológica da pessoa humana, 

efeitos sobre o campo perceptivo e o campo dos sentidos,  

simbolicamente mediados.  Efeitos que mudam o 

comportamento humano por tencionarem os sent imentos,  as 

memórias e a consciência preexistentes dos estudantes,  

professores e pesquisadores. O que nos permite tomar 

consciência ou construir a autoconsciência não apenas dos 

sentidos do texto estudado, em relação a nossos 

conhecimentos adquiridos, mas,  agora,  com o uso dos 

aplicativos da lei tura imanente, dos conhecimentos 

acumulados a partir  da apropriação das novas categorias,  

conceitos e ideias, incorporados paulatinamente ao cabedal 

intelectual dos atores pedagógicos. E mais, a regularidade 

do uso do método da leitura imanente  permite perceber 

também os limites desses conhecimentos, não apenas em 

comparação aos socializados pelos trabalhos acadêmicos e 

livros didáticos, mas em ralação aos objetivos de 
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apropriação de novos conhecimentos projetados por  planos 

e programas de estudos.  O que amplia consideravelmente a 

visão do universo intelectual dos atores pedagógicos sobre o 

conhecimento objetivo.  

Este trabalho de apropriação do saber,  existente nos 

atos de estudar e pesquisar,  possui, de fato, um efeit o 

pedagógico, daí enfatizarmos o caráter pedagógico do estudo 

e da pesquisa, e que os aplicativos do método da leitura 

imanente também usufruem desta pedagogia.  O que 

ressaltamos na leitura imanente é que seus momentos ou 

aplicativos reconhecem existir ped agogia no estudo e na 

pesquisa.  Pedagogia muito pouco discutida e muitas vezes 

sequer imaginada, pelas mais diversas abordagens de 

pesquisas socioeducativas, que produzem seus estudos e 

reflexões no âmbito da educação infanti l,  básica e superior.  

Abordagens que reduzem a docência ao ensino, e 

hipervalorizam as práticas pedagógicas, restringindo as 

potencialidades da pedagogia da  formação de si  às 

atividades de sala de aula.  

A epistemologia da prática docente ,  por exemplo,  

ignora completamente a pedagogia do  estudo e da pesquisa, 

porque admite como única possiblidade didática os 

componentes curriculares da didática do ensino, possível  de 

ser socializada em diversas disciplinas:  didática do ensino  

de história, didática do ensino  de ciências sociais, didática 

do ensino  de matemática,  didática do ensino  de química, 

didática do ensino  de geografia, didática do ensino  de 

filosofia, entre outras.  O grande problema é que a pedra 

fundamental das didáticas de ensino ,  do qual não pode se 

libertar, é a “pedagogia bancári a”. O que nos deixa perplexo 

e nos faz inquirir se a pedagogia libertária de Paulo Freire 

chegou mesmo às universidades, aos cursos de formação de 

professores,  aos cursos de graduação em licenciaturas.  

Todas as polít icas governamentais de formação de 
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professores até hoje parecem ignorar a epistemologia 

pedagógica freireana. O exemplo mais recente é o Programa 

de Residência Pedagógica. Uma política pública de formação 

docente, para ser implementada nos Cursos de Formação de 

Professores, com o nítido objetivo  de precarizar,  

mercantilizar e monetarizar ainda mais a docência no Brasil.  

Os saberes imanentes ao trabalho pedagógico em 

pesquisa e os saberes imanentes ao estudo são impossíveis 

de serem apreendidos na reflexão da prática pedagógica, nas 

reflexões das atividades de ensinar, restritas às salas de aula.  

Os saberes imanentes aos estudos e pesquisas só são 

possíveis de serem apreendidos em outro lugar, onde e 

quando realizam-se os atos de estudar e pesquisar, atividades 

que não se realizam em salas de aula.  E mais,  ensino de 

qualidade é consequência de estudos e pesquisas 

sistemáticos,  regulares e consistentes,  é consequência de 

uma sólida formação teórica.  Sem estes aquele não passa de 

farsa e cinismo.  

Vislumbra-se com estas postulações que os trabalhos 

acadêmicos (artigos, dissertações, teses, livros e 

monografias) e os livros didáticos não são apenas 

constituídos de unidades significativas e epistemológicas ,  

permeia neles sentidos políticos, ideológicos, econômicos e 

cultuais,  que fortalecem determinado pacto de governo 

territorial ,  negociado entre as classes dominantes e 

dirigentes,  part icipando desta negociação gestores, juízes e 

todos os intelectuais orgânicos ao capital. Além disso, o 

método de pesquisa posiciona politicamente os 

pesquisadores, em seus atos de pesquisar realidades 

humanas,  inclusive nas pesquisas sociopedagógicas,  

corroborando para fortalecer ou fragil izar “regimes de 

verdades” e “ordens de discursos” hegemônicos nas ciências 

humanas,  sociais e aplicadas.  Regimes e ordens que 

conformam o poder intelectual ao poder simbólico: poder de 
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simbolizar por meio de enunciados verdades que se 

incorporam às mentes e constituem memórias pessoais e 

coletivas, inclusive crenças, sentimentos e convicções, e por 

meio da leitura e da escri ta.  

Portanto, além do trabalho pedagógico em pesquisa 

ser portador de relações de poder simbólico: poder de 

representar realidades e, com isto, desfazer, fortalecer ou 

recriar memórias, sentimentos e consciência a partir da 

apropriação de categorias, conceitos,  ideias e v ocabulário 

socioeducativos (complexo categorial,  com regime de 

verdade e ordem de discurso específicos), o método da 

leitura imanente desmistifica o poder deste trabalho 

sociolinguístico, e o ressignifica positivamente,  quando, por 

exemplo, nega a neutralidade axiológica e a naturalização 

das relações de poder subjacentes às relações imperantes na 

pesquisa acadêmica, por reconhecer,  evocar e tornar 

presente no estudo, ensino e pesquisa a estética textual,  a 

estética da existência, a ética das virtudes e a p oliticidade 

nos conhecimentos objetivos, produzidos pelos atores 

pedagógicos.  E convida estudantes,  professores e 

pesquisadores refletirem sobre as categorias politicidade do 

conhecimento, ét ica e estética no processo de sistematização 

dos estudos e pesquisas, processo que promove a 

independência e autonomia intelectual dos atores 

pedagógicos, na medida em que não reduz o estudo e a 

pesquisa à finalidade de comunicar os sentidos dos 

resultados de pesquisa e conteúdos dos componentes 

curriculares, porque também há conhecimentos implícitos, e 

até não identificados e revelados explicitamente nas 

pesquisas, sobretudo por trabalhos acadêmicos pragmáticos,  

estritamente empíricos, trabalhos que normalmente resistem 

em submeter seus processos e resultados ao crivo c rítico e 

contestatório da “razão sábia”. É por isso que os estudos 

sistemáticos da leitura imanente, diferentemente das leituras 
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arbitrárias,  pragmáticas e util itaristas,  provocam e 

despertam imaginações e sentimentos libertários nos 

leitores-pesquisadores,  no âmbito das ciências humanas,  

sociais e aplicadas,  por resistir à restrição dos processos e 

resultados do trabalho intelectual à produtividade imposta 

nas instituições de ensino pelo taylorismo pedagógico .  

Coroando todo esse trabalho, realizado nos trê s  

primeiros momentos da leitura imanente, somos desafiados,  

então, a elaborar a interpretação compreensiva ,  no quarto 

momento, e interpretar o que compreendemos do texto,  

inclusive criticar as nossas próprias compreensões nesta 

interpretação; fazendo de nós mesmos, de nossos 

entendimentos,  objeto de estudo, investigação e reflexão 

crí tica. Se é assim, o diálogo crít ico e a interpretação 

compreensiva  não se confundem com o fichamento, a 

resenha crítica,  o resumo ou a síntese, que são técnicas de 

estudo já convencionais; formas de leitura e registro que 

estamos acostumados a fazer nas universidades, nos cursos 

de graduação e pós-graduação. Diálogo crítico e 

interpretação compreensiva  são atividades mais complexas 

e ricas,  que mobilizam infinitas qualidades int electuais, 

afetivas, políticas, éticas e estéticas da pessoa humana. 

Potencialidades intelectuais e cognitivas,  até então mudas, 

são despertadas pelos “exercícios espirituais”, os momentos 

ou aplicativos do método da leitura imanente.  

A interpretação compreensiva  é materializada em um 

texto de autoria das mais diferentes formas de leitores:  

estudantes,  professores e pesquisadores,  entre outros, pronto 

para ser lapidado e transformado em artigo, capítulos de 

dissertações, teses e livros ou simplesmente em um  texto 

mais elaborado. Este é,  portanto,  um momento sublime e 

decisivo da leitura imanente.  Nele nos qualificamos como 

escri tor(a),  quando desenvolvemos habitus  e disposições ,  

necessários à escrita.  Esse é o feito e culminância do método 
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da leitura imanente:  transformar o leitor-pesquisador em 

escritor-pesquisador,  sem nunca esquecer a ternura e a 

amizade latente e em potencial , em cada ato de estudo e 

pesquisa.  Portanto,  agregando qualidades intelectuais 

(imbicadas à ética das virtudes ,  à estética da existência  e à 

politicidade dos conhecimentos ) até então inexistentes nos 

atores pedagógicos,  que não podem ser mais considerados 

meramente atores pedagógicos  com esta autonomia 

intelectual  conquistada, mas sujeitos pedagógicos ,  que é 

outra qualidade de pessoa humana. Ser escri tor é uma 

qualidade diferente de ser leitor. Qualidade forjada, 

justamente, na faina do trabalho pedagógico em estudos e 

pesquisas. Agir como ator ou sujeito nas sociedades e grupos 

sociais pressupõe a personificação de formas sociais que 

fortalecem a autonomia e a autoridade intelectual,  formas 

sociais correspondentes as relações ocupacionais e 

atividades que realizamos cotidianamente.  

Perguntamo-nos: não é este, de uma forma geral , o 

desejo dos atores e sujeitos pedagógicos do ensino 

fundamental, médio e superior (graduação e pós -graduação):  

aprender a ler e escrever,  compreender e interpretar os textos 

de todas as filosofias e ciências? Então, supondo que sim, 

todo e qualquer trabalho intelectual (estudos e pesquisas) 

deveria exigir ações  desta natureza; como, por exemplo, as 

ações propostas pelos aplicativos da leitura imanente. Ações 

que também ajudam compatibilizar os estudos planejados 

com os realizados. O que pressupõe o registro sistemático 

dos atos e fatos do trabalho intelectual,  v isando um melhor 

monitoramento e avaliação das ações estruturantes do estudo 

e da pesquisa, que exigem constantes releituras e 

replanejamentos, e muitas vezes, inclusive, reformulações 

de estratégias e mudanças metodológicas.  
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 PARA SUPERAÇÃO DA CHAGA DO ANALFABETISMO 

PROFISSIONAL E ANALFABETISMO FUNCIONAL,  NA 

ESCOLA E NA UNIVERSIDADE  

 

/ . . ./  a tarefa da educação estará quase completa quando 

os estudantes aprenderem a fazer,  isto é, quando eles 

se tornarem capazes de ir além do conhecimento 

teórico adquirido e souberem uti lizá-lo na vida prática 

ao exercer a profissão que escolheram como meio de 

subsistência e realização pessoal e profissional. O 

saber fazer ou dominar competências implica 

necessariamente o aprender a conhecer,  pois ambos 

transformam o aluno num técnico ou profissional 

capaz de aplicar esses saberes teóricos e práticos no 

trabalho que realiza /.. ./ .  

ASSIS, Orly Zucatto Mantovani de (Org) –  ANAIS DO 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO 

PARA O SÉCULO XXI. São Paulo: UNICAMP. 

MARÇO, 2018,  p. 7,  negritos nossos.  

 

O método da leitura imanente é dotado de quatro 

aplicativos ou momentos, organizados em uma sequência 

pedagógica: [1] diálogo crítico ;  [2]  mapa das unidades 

significativas e unidades epistemológicas ;  [3] diário 

etnográfico  e [4]  interpretação compreensiva .  Os 

aplicativos são realizados simultaneamente,  exceto a 

interpretação compreensiva .  Mas muito da interpretação 

compreensiva  já se manifesta na elaboração do diálogo 

crítico ,  por conseguinte, esta exceção é relativa.  

Esta forma metódica de nos apropriarmos de forma 

regular e sistemática dos conhecimentos existentes,  de se 

estudar usando o método da leitura imanente,  quebra,  e de 

forma radical , a lógica,  a ideia ou ideal, e a imagem 

sequencial , etapista e evolucionista da escolarização e do 
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pensamento linear,  efeitos da taylorização do trabalho 

pedagógico  nas insti tuições de ensino: e isto da educação 

infanti l à pós-graduação ( latu e strictu sensu ).  

A nossa estratégia de apropriação de conhecimentos,  

pelo método da leitura imanente, propõe outra  dinâmica. 

Prioriza a dinâmica espacial  em detrimento da dinâmica 

temporal.  O que se postula e se prioriza com a leitura 

imanente é o sentido geográfico do estudo, fundado na 

simultaneidade dos fatos existenciais e da própria vida. Em 

vez de Ensino de Geografia nos propomos a erigir a 

Geografia do Estudo ou Geografia da Apropriação de 

Conhecimentos, considerando-se as dinâmicas lutas e 

disputas territoriais,  e, desta forma, procuramos romper e 

superar a epistemologia da pedagogia bancária  ou 

epistemologia da prática profissional docente .  

Nossa tese é que a apropriação de conhecimentos pelos 

atores pedagógicos (estudantes e professores) consiste, 

simultaneamente, na prévia apropriação de espaços sociais, 

exige a configuração de diversos espaços geográficos, q ue 

devem ser integrados e art iculados entre si, para facil itar o 

“uso” dos diversos recursos pedagógicos, necessários ao 

estudo e a pesquisa, e isto simultaneamente.  Os 

protagonistas deste ordenamento territorial do trabalho 

pedagógico devem ser,  exclusivamente ,  estudantes, 

professores,  pesquisadores e arquitetos. Sem este 

ordenamento territorial, protagonizado por esses atores, o 

estudo ou a produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos se realizam de forma precária, corporativa e 

oligárquica,  e seus objetivos e metas ou serão totalmente 

frustrados ou resultarão inexequíveis.  É o que justifica os 

pífios resultados das ciências e da escolarização nas 

sociedades dependentes,  que herdaram as marcas 

geohistóricas da colonização e da escravidão: a “dialé tica do 

senhor e do escravo”, as formas oligárquicas e aristocráticas 
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de gestão e administração pública e privada, materializadas 

na cultura da subserviência e da “servidão voluntária” às 

autoridades instituídas:  religiosas, políticas, mili tares, 

familiares, policiais,  intelectuais,  jurídicas e 

administrativas.  

O método da leitura imanente é um procedimento 

sistemático de estudar,  uma didática de estudo. O objetivo é 

elevar a capacidade cognitiva de produção, socialização e 

apropriação de conhecimentos. Por tanto, o foco do método é 

o estudo e a pesquisa. E o que é estudo? O estudo, a lei tura 

e a escrita ou registro, é o primeiro ato de toda e qualquer 

pesquisa,  ato original que se desdobra em conhecimento 

objetivo. Estudo é uma forma concreta de trabalho: tr abalho 

intelectual. No processo de escolarização o trabalho 

intelectual é realizado, sobretudo, por dois tipos bem 

específicos de trabalhadores:  professores e estudantes.  Daí 

admitirmos ser razoável nomear este trabalho de trabalho 

pedagógico. Como atividade pedagógica,  estudar (ler e 

escrever sistematicamente) já é pesquisar. O estudo é 

pesquisa.  Estes são os pressupostos do ensino. Àquelas e 

àqueles que não estudam e pesquisam sistematicamente não 

deveria ser concedido o direito de ensinar, porque não são  

mais do que cínicos charlatões no âmbito da educação 

escolar e universitária.  

Nos parece precisa e reveladora, quando pensamos na 

concretude do trabalho pedagógico, uma das definições de 

Marx do trabalho humano, formulada nas Teses Sobre 

Feuerbach, e reafirmada em O Capital: “atividade humana 

sensível4” .  O estudo e a pesquisa ou trabalho pedagógico é, 

então, para nós, “atividade humana sensível”. Portanto, o 

método da leitura imanente,  em nossa perspectiva,  é um 

método de estudo, uma didática de estudo. El e pode ser 

utilizado para fazer estudos sistemáticos. Por exemplo: 

revisão bibliográfica ou revisão de literatura e estudo da 
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arte. Mas por meio do estudo, a pessoa humana age sobre seu 

corpo e sua alma, opera com o estudo os órgãos humanos 

responsáveis pela sensibilidade humana: os órgãos dos 

sentidos e da percepção e provocar, estimular ou sublimar 

sentimentos latentes.  O estudo tem, assim, uma ligação forte 

com o “sensível”. Ele mesmo se faz sensivelmente.  

Mas, além da leitura imanente contribuir, de um modo 

geral e efetivo, com a pesquisa acadêmica, possível de ser 

utilizada em todos os campos das ciências: naturais, exatas 

e humanas; o método é um forte antídoto à analfabetização 

profissional, funcional e/ou instrumental  (todo e qualquer 

profissional é tão somente um tipo de analfabeto funcional, 

inclusive o profissional de educação, um “boia fria do 

saber”, como postula Japiassu); e tem o poder de extirpar o 

analfabetismo funcional. Pode também contribuir para o 

professor elaborar o seu plano de aula  e trabalhar com mais 

precisão os “descritores” e os conteúdos dos componentes 

curriculares.  O objetivo perseguido é transformar o leitor em 

escritor. Isto é, enquanto estudamos desenvolvemos 

qualidades e valores atribuídos à autoria. Outro objetivo é 

desenvolver a autonomia e autoridade intelectual,  que nas 

sociedades contemporâneas pressupõe a capacidade de ler 

(compreender e interpretar) e escrever com clareza, 

coerência,  coesão, unidade temática e considerando, 

sobretudo, a didática de organização e exposi ção textual, dos 

trabalhos acadêmicos e livros didáticos, consagrada 

historicamente em introdução ,  desenvolvimento  e 

conclusão .  

Em nossas vivências em pesquisas,  ensino e extensão 

no ensino fundamental,  médio e superior o método da lei tura 

imanente vem se revelando, entre outras coisas,  como 

terapêutico. Ele tem diminuído a ansiedade de estudantes 

com dificuldades de aprendizagem e conflito cognitivo: 

ortográfico e gramatical . Tem desenvolvido, 
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significativamente, o campo de percepção, dos sentidos e as 

capacidades intelectuais das pessoas humanas. Por exemplo: 

capacidade em compreender, interpretar, em se auto avaliar; 

a capacidade da escrita de si e da análise crí tica da escrita 

dos outros; a capacidade de questionar e expressar 

cri ticamente, sentimentos, reflexões e ponderações.  

A leitura imanente é dotada de uma imensurável 

flexibilidade e versatilidade (versões). Se adequa 

perfeitamente às necessidades do [1]  querer aprender,  à [2] 

vontade de saber e às [3] disposições de estudo dos atores 

pedagógicos (professores e estudantes). Dada esta 

versatilidade e flexibilidade, os momentos do método da 

leitura imanente podem ser convertidos em aplicativos de 

uma plataforma on line .  Isto é,  pode contribuir, 

imensamente, para elevar, inclusive,  a qualidade da 

aprendizagem nos Cursos de Educação à Distância. 

Sobretudo os Cursos de Licenciaturas de EAD, cursos de 

formação de professores, e em todas as etapas educacionais:  

educação infantil,  básica,  graduação e pós -graduação ( latu  e 

strictu sensu ).  Mas não é uma panaceia,  não tem o poder de 

resolver os problemas gerados pela taylorização das escolas 

e universidades ,  de desalojar as aristocracias e oligarquias 

acadêmicas e escolares. A gestão democrática, por exemplo, 

é um blefe, é a força do cinismo institucionalizada na s 

instituições de ensino, sem limites em tempos pós -moderno, 

sobre a qual a leitura imanente não tem a menor capacidade 

de incidir diretamente.  

O método da leitura imanente apenas resgata a 

filosofia humanista.  Nesse sentido, está comprometido com 

a formação humana, o que os gregos conceberam como 

Paideia .  A leitura imanente protagoniza uma poderosa 

formação intelectual, ela objetiva humanizar as pessoas; 

isto é,  tornar viva ou revigorar as potencialidades 

intelectuais mudas, mas latentes e imanentes às pes soas 
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humanas.  Também pode ser entendido como didática de 

estudo. O método não é mais do que uma sequência 

pedagógica singular.  Esta sequência propõe uma formação 

humana diferente, nomeada por nós de formação de si .  A 

formação de si  confronta-se e contrapõe-se, como tipo 

específico de formação, aos projetos tradicionais de 

formação de professores: inicial  e continuada 

(RESOLUÇÃO N º  59/2014-CONSUNI/UFAL, de 

06/10/2014; RESOLUÇÃO Nº 2/2015 -MEC/CNE-CP, de 

01/07/2015 e PARECER CNE/CP Nº 2/2015, de 09/06/2015).  

A formação de si  é inspirada na filosofia estoica,  

sobretudo na filosofia de Aneu Sêneca. Um dos objetivos de 

nossos estudos é incorporar a filosofia estoica senecista ao 

método da leitura imanente. Porque entendemos que estudar 

e pesquisar é um modo de viver,  um modo de vida, não é 

natural estarmos subordinado à dinheiro,  curriculum lattes, 

produtividade intelectual, prova e concurso público. O ato 

de estudar e pesquisar é, sobretudo, um ato polít ico, porque 

exige priorizar a organização da vida intelectual  em relação 

as ocupações existentes na cidade. Estudar é um dos atos 

políticos mais controversos na cidade, porque pressupõe 

pessoas livres das necessidades materiais de existência, o 

que só é possível em democracias republicanas, governadas 

por organizações populares, onde o trabalho seja 

efetivamente um direito humano, isto é,  a todos os homens 

e mulheres é garantido o direito ao trabalho com retorno 

justo, que assegure a dignidade humana, regime idealizado 

por Platão em sua República .  Apenas homens e mulheres 

livres podem estudar, escravos, todos e todas que trabalham 

para outro visando assegurar sua sobrevivência ou 

subsistência, não possuem tempo livre paratanto, seja na 

antiguidade greco-romana, na modernidade ou pós-

modernidade. Nesse sentido, estudar  é um tipo de trabalho 

artesanal. É, na sua mais plena significação, arte. A filosofia 
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antiga, de acordo com Pierre Hadot, compreendia a filosofia 

do estudo como modo de vida.  Mas há, certamente,  um 

pressuposto incontornável para filosofar, para se tornar 

sábia(o): o estudo. Estudar é uma filosofia de vida.  

Socráticos,  epicuristas e estoicistas vincularam o 

estudo a estética da existência  e a ética das virtudes .  O que 

consubstanciou um ethos  que repudia a banalização da vida. 

O estudo é o caminho para alcançar, incorporando a filosofia 

de Sêneca, a tranquilidade da alma .  É também o caminho 

para promover a catarse artística ou catarse estética :  fazer 

da vida uma obra de arte. E, assim, depurar a vida através da 

askesis ,  isto é, dos “exercícios espirituais” ou  das “técnicas 

de si”, como são o estudo e a pesquisa,  para conquistar o 

bem viver. O bem viver ou sumo bem é lugar e condição de 

repouso da alma e da vida da(o) sábia(o), incrementado pela 

dinâmica da filosofia (estudo e pesquisa). Para desfrutar 

plenamente desta dinâmica, não basta fazer discurso 

filosófico, é necessário viver como filósofo. A autenticidade 

da dinâmica filosófica está em como se vive e não em como 

se discursa, também não é simples apropriação de 

conhecimento. Há, assim, uma inversão radical da 

escolarização moderna. Mais do que ler e escrever ou 

aprender a usar a língua, sábio é saber viver.  

Então, concordando com os filósofos antigos, 

afirmamos com todas as forças de nosso coração, de nossos 

pulmões e de nossas razões que estudar e pesquisar são 

modos de viver a vida, formas de existir  no mundo com os 

outros,  um trabalho artesanal realizado na formação de si , 

na transformação de si e da natura naturans em obra de 

arte. Ora, a pessoa humana é uma obra de arte .  Professores 

e estudantes são artesãos de si mesmos, esculpidores de suas 

pessoas.  

Vale dizer,  há muito tempo que nos dedicamos 

prioritariamente ao estudo. Esse é o sentido de nossa 
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existência no mundo, nosso trabalho ou “atividade humana 

sensível”; a forma que encontramos para “sensibi lizar” 

nossos sentimentos,  afetos,  emoções e sensações,  vivendo no 

mundo com os outros que amamos e, por isso,  com eles 

fazemos amizade. Plenamente consciente disto, ocupamo -

nos o dia inteiro com o estudo e a pesquisa.  Vivemos 

estudando porque além do estudo nos proporcionar um 

imenso prazer, “orgasmos múltiplos”, é fonte de liberdade. 

Mais importante do que isso: fomos nós quem decidimos 

assim! Mas então qual o problema desta ocupação? É que o 

estudo enriquece apenas os estudantes,  torna nossa pessoa 

cheia de virtude e admiração, mas enquanto personificamos 

a forma social  estudante, e vivemos como estudante, não 

somos remunerados por esse trabalho. Observamos que 

professor é uma pessoa humana que optou por envelhecer 

estudando, nem por isso torna -se materialmente rico, 

endinheirado e proprietário de patrimônio invejável.  

Os empresários e os estados capitalistas negam -se a 

remunerar quem estuda, tampouco investem nesta atividade 

laboral. Os líderes e dirigentes carismáticos das igrejas 

católicas e os conservadores das igrejas presbiterianas, no 

Brasil, lutam publicamente por “escolas sem partido”, 

visando impor o império das ideologias do Partidos Social  

Cristão a professores,  estudantes e pesquisadores. Eles 

tentam e,  paratanto,  usam todos os recursos e mobil izam 

todas as forças políticas que controlam, para transferir o que 

consideram “ônus social” às famílias e ao Estado. Eis o 

motivo de não haver pesquisa na imensa maioria das 

instituições privadas de ensino: o lucro imediato.  

Não houve nem nunca haverá empresa ou igreja que 

remunere ou valorize pessoas que se dediquem à filosofia do 

estudo laico, porque esta nega o complexo social  e o 

complexo categorial destas instituições. O complexo social 

e o complexo categorial da filosofia do estudo são de outra 
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natureza, porque ela cultiva a pessoa humana como valor, 

excelência e “divindade humana”. Não há ser mais belo, 

justo e bom do que a pessoa humana, aquelas e aqueles que 

vivem com os outros no mundo estudando, lendo, escrevendo 

e comparti lhando seus saberes.  A fonte,  o que liga, desliga 

e religa os sentidos humanos no estudo, é a pessoa humana.  

Para o capital , a única formação razoável é a formação 

profissional,  analfabetização profissional ou alfabetização 

funcional :  formação voltada exclusivamente para as pess oas 

ocuparem uma função administrativa, também chamada de 

ocupação profissional para,  assim, serem administradas sem 

resistência. Portanto,  é através da profissionalização que se 

monetariza e se mercantiliza os atores pedagógicos e suas 

atividades, na modernidade e na pós-modernidade: a 

monetarização e mercantilização da produção, socialização 

e apropriação de conhecimentos, na formação profissional.  

A formação profissional transforma mulheres e homens em 

meras mercadorias,  coisas que se compram e se vendem  no 

mercado de trabalho assalariado, por dinheiro ou equivalente 

geral,  como acontecia no mercado de escravos. A única 

diferença foi  substituir o chicote pelo salário no processo de 

trabalho, o que possibilitou aprofundar e legitimar a 

dominação do escravo-assalariado pelo senhor-capital.  

Empresas privadas demandam força de trabalho 

qualificada ou valorizada pela apropriação de 

conhecimentos, eis a fonte de valorização do capital na 

civil ização moderna ou pós-moderna, de onde os 

empresários expropriam o excedente ou mais-valor em 

grande escala.  A formação propedêutica é de uma outra 

natureza ontológica,  ela possibilita ampliar o campo de 

percepção e o campo dos sentidos humanos, e a despertar as 

latentes potencialidades humanas adormecidas.   

O ponto de partida de nossos estudos sobre o método 

da leitura imanente, foram algumas obras do f ilósofo  Sérgio 
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Lessa, do geógrafo  Sposito e da pedagoga  Camargo. Esses 

estudos estão expostos no livro Formação de Si: professores 

desacorrentados na cé(lu)la de aula .  Neles encontram-se 

todos os esforços de um conjunto de estudantes que 

contribuíram para aprimorar o método da leitura imanente. 

O desdobramento desses estudos conduziu -nos a elevar o 

estudo e a pesquisa à objetos de investigação. E o resultado 

destes estão expostos no livro Estudo e Virtude ,  inspirado 

nas obras de Pierre Hadot,  Ilse Hadot e nas Cartas a Lucílio 

de Aneu Sêneca.  

Nossa contribuição tem sido o esforço para elevar esse 

método ao status  do que entendemos ser pedagogia .  Porque 

a pedagogia objetiva, sobretudo, desenvolver a maturidade 

intelectual e a capacidade de repensar, representar e 

ressignificar criticamente o mundo, a natureza, o gênero 

humano e, com isto, amadurecer mais ainda as capacidades 

cognitivas, além de despertar capacidades criativas pelo 

estudo e a pesquisa; mas, neste último caso, os atores 

pedagógicos, situados nesta atividade de repensar, 

representar, ressignificar e recriar sofrem todos os efeitos 

do metabolismo das atividades intelectuais.  Se há algum 

imperativo do método da leitura imanente é fazer as pessoas 

personificarem a forma social  pesquisador .  Mas pesquisador 

crítico, engajado ,  orgânico  no sentido de Gramsci.  A 

pedagogia da leitura imanente se propõe, então, a 

desenvolver a maturidade e a capacidade das pessoas 

humanas em formular respostas sociais, filosóficas,  

geográficas, etc.; portanto, desenvolver a capacidade e 

maturidade política das pessoas intervirem de forma 

qualificada na sociedade.  

A intervenção qualificada é possível,  não porque 

mulheres e homens se qualificam pro fissionalmente, mas 

porque os aplicativos pedagógicos do método da leitura 

imanente são movidos pela ética das virtudes ,  e,  se usados 
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regularmente, provocam habitus e disposições  que até deus 

duvida. Isto é, a pessoa que estuda e pesquisa de forma 

intensa,  regular e profunda, com o método da leitura 

imanente, fortalece o governo de si ,  a l ibertação de si  do 

trabalho alienado ou estranhado, l ibertação da alienação de 

sua vida às ocupações que praticamente a maioria absoluta 

da população está obrigada a se submeter por pura 

necessidade de sobrevivência.  

É com a formação de si  que nós humanos nos tornamos 

livres e autônomos, personificando formas sociais que nos 

libertam da sujeição ao governo dos outros ,  e governo 

governado por governantes que nunca poderemos tocar e que 

nunca veremos a face, porque são fundados na 

impessoalidade, são entes abstratos, sombras dos governos 

do mundo moderno e pós -moderno. A invisibilidade desses 

governos  se expressa, por exemplo, na abstração, reificação, 

fetichização e hipóstase  de categorias (formas ou modos de 

ser) como mercado, profissão, democracia representativa, 

cidadania,  entre outras. Mas, muitas vezes, a formação de si  

também nos liberta da alienação de nós mesmos, realizada 

por nossas próprias mãos, quando, por exemplo,  

pretendemos nos formar tão somente para atender os 

interesses do  mercado de trabalho ,  o  governo do capital .  E 

nesta pretensão anulamos e destruímos a nós mesmos: as 

latentes potencialidades que toda e qualquer pessoa humana 

é portadora. Este tipo de formação é movido por desejos que 

habitam nossos corpos e os comandam.  

A formação de si  pretende desterritorializar esses 

desejos,  que se alojam em nossos corpos,  sem nosso 

consentimento, para territorializar desejos outros,  

referenciados nas filosofias socráti cas, epicuristas, estoicas 

e marxianas. O que é possível  com a interiorização de 

regimes de verdade dessas filosofias, articulados por 

categorias, conceitos, ideias e vocabulários específicos. É 
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este regime que governa e comanda nossos corpos e almas, 

por isso deve estar subordinado à nossa autoridade 

intelectual,  porque é de nossa responsabilidade permitir ou 

não que eles habitem nossa interioridade humana, porque 

eles têm o poder de nos desumanizar, despolitizar, subjugar 

e nos transfigurar em coisas: mercadorias ou profissionais. 

É nosso direito usar categorias que residem em nossos 

corpos e conformem nossas almas e nos libertem da trama 

que nos torna presa fácil da “servidão voluntária”,  e 

potencializem nossa autonomia e autoridade intelectual. O 

vocabulário que incorporamos à nossa memória incidem 

decisivamente no sentir, pensar e existir humanos, nos 

sentidos e percepções das pessoas humanas.  

O governo do nosso corpo e alma pressupõe o governo 

do “regime de verdade” e do ordenamento do discurso da 

ordem, por que eles mobilizam nossos sentimentos; e, com 

isso, configuram nosso campo dos sentidos e percepções,  o 

sentido da liberdade de construir a pessoa que somos ou que 

queremos ser ou nos tornar.  Por isso,  é imprescindível 

resistir ao governo da linguagem produzida maquinicamente 

e tayloristicamente ,  pelo governo dos outros ;  não nos 

conformarmos em sermos restos do governo dos outros .  As 

lutas e disputas pela autonomia e autoridade intelectual  

pressupõem a luta pelo governo de si ,  a política de si e a 

linguagem de si  que informa e estrutura nossa pessoalidade .  

Estudar e pesquisar é também realizar a política de si  que 

envolve um governo e uma linguagem singular.  

Essas lutas e disputas (política de si) ocorrem, 

portanto,  desde a personificação de formas soc iais,  com seus 

regimes de verdades e ordenamento discursivo. Regime e 

ordenamento que constituem o complexo categorial. É nestas 

lutas e disputas pelo controle da política de si ,  que o corpo 

é territorializado e desterritorializado por categorias, 

conceitos e ideias,  que legitimam o regime de verdade, 
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ordenam discursos e cristalizam memórias e sentimentos. A 

política de si  é o que dá sentido a pessoa que nós somos. As 

ações movidas pela política de si ,  sobretudo pelo estudar e 

pesquisar, estão em desenvolve r a capacidade de 

hierarquizar e priorizar as ocupações nas cidades onde 

vivemos, de distinguir as ocupações que nos libertam dos 

que nos escravizam. As políticas de si  comprometem a 

existência da pessoa humana, em seus mínimos detalhes,  a 

cotidianidade por inteira. Daí a prioridade em lutar e afirmar 

até a morte o governo de si ,  o que ocorre nas lutas de estudar 

e pesquisar. Se sujeitar ao governo dos outros  é abrir mão 

da vida autônoma, crítica e criativa. Quando estudamos e 

pesquisamos afirmamos a condição de sermos pessoas 

autônomas, livres e independentes dos jogos e estratégias 

das ocupações que nos escravizam escravizando nossas 

personalidades,  nossa interioridade humana: sentimentos, 

memórias,  sentidos e percepções.  

De fato, é uma revolução social e psicológica, o que 

podemos provocar com a socioterritorialização da 

pedagogia do método da leitura imanente ,  porque ela afirma, 

cotidianamente, os valores encarnados e as estratégias 

perseguidas pela formação de si :  a l iberdade e autoridade de 

afirmarmos a pessoalidade desejada, a pessoa que desejamos 

ser.  A derrota no âmbito da política de si ,  política  que tem 

sua gênese e desenvolvimento na formação de si ,  implica a 

concordância positiva de nossa escravização ao governo dos 

outros .  Por exemplo, a condescendência com a formação 

profissional para inserção no mercado de trabalho 

assalariado, que não é mais do que um tipo ou modalidade 

de trabalho escravo.  

O que se confirma com a leitura imanente é a 

descoberta grega, feita no século IV a.  C., por Sócrates,  

Platão, Aristóteles, Epicuro, Sêneca e tantos outros: apenas 

a pessoa humana liberta das necessidades de sobrevivência 
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é plenamente l ivre e pode se dedicar a viver como filósofo,  

o que pressupõe entregar -se a vida inteira à busca da 

sabedoria, estudar e pesquisar com os outros no mundo é 

uma filosofia de vida .  Se antes escravos não filosofavam, 

não existiam para estudar e pesquisar, inclusive mulheres e 

artesãos, hoje, no século XXI, apenas mulheres e homens 

livres estudam, trabalhadores assalariados apenas assistem 

aulas. Qual a questão suscitada neste paradoxo?  É que  

“quando se assiste aula não se estuda, e quando se estuda 

não se assiste aula” .  

Estudar na modernidade ou pós -modernidade, para 

noventa por cento das pessoas que habitam o planeta, é lutar  

arduamente pela apropriação e humanização dos lugares, 

onde se vive o tempo livre do trabalho assalariado. E esta 

luta ,  para as classes trabalhadoras assalariadas,  ocorre a 

vida inteira! Ninguém, ser humano algum, estuda 

naturalmente,  espontaneamente.  O estudo  é uma conquista 

geohistórica.  É uma conquista que transcende o direito.  Não 

basta a constituição de uma Nação estabelecer que a 

educação é “direito de todos e dever do Estado”, e mesmo 

um Direito Humano Universal.  Porque, concretamente, o 

estudo ocorre em lugares e locais específicos, independente 

de Leis. E, na realidade, só se estuda em tempo livre, l ivre 

do trabalho destinado a subsistência.  

O estudo pressupõe um tempo socialmente necessário 

para os atores pedagógicos se apropriarem de 

conhecimentos. O que pressupõe também a apropriação de 

um determinado espaço, especificamente organizado para a 

realização das atividades intelectuais.  Nas sociedades 

contemporâneas a apropriação do espaço para estudo e 

pesquisa é determinada pelo orçamento estatal  e/ou fa miliar.  

Portanto, a configuração sociogeográfica de espaços de 

estudos e pesquisas é um problema de classes e luta de 

classes.  E, no entanto, a organização desse tempo/espaço de 
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estudos e pesquisas está associada ao desenvolvimento 

intelectual  e pedagógico de cada pessoa humana. O estudo 

como se realiza em espaços específicos exige uma 

arquitetura singular.  

É um absurdo pedagógico tentar homogeneizar ou 

uniformizar o tempo/espaço de estudo, reduzi -lo à mísera 

hora/aula  ou à mesquinha carga horária semanal média ,  

quando sabemos que o tempo pedagógico é diverso para cada 

pessoa e depende da apropriação dos lugares pelos atores 

pedagógicos; que significa apropriação do governo de si ,  

governo da vida dos atores pedagógicos ,  por eles mesmos .  

Obrigar, “comprimir o  tempo” e oprimir as pessoas humanas 

a aprenderem, num curto intervalo de tempo, conforme 

norma e regulação do Mercado-Estado (porque a 

normatização estatal sempre é decidida pelos partidos 

políticos empresariais),  só pode resultar em repetência, 

evasão, distorção série/idade, aprovação automática 

semestral, anual, seriada ou cíclica, resistência à 

aprendizagem, absenteísmo, fortalecimento dos obstáculos 

ao desenvolvimento cognitivo e violência simbólica nas 

instituições de ensino. E isto em grande escala. Ou então, 

resultar nessa massa populacional analfabetizada 

profissionalmente e alfabetizada funcionalmente ,  que não 

sabe compreender ou interpretar trabalhos acadêmicos e 

livros didáticos de quaisquer ciências, e não tem a menor 

condição de apreciar e muito menos vivenciar a arte literária 

(o conceito da categoria alfabetizado ou letrado funcional  é 

diferente de analfabeto funcional ou iletrado, e há também 

o analfabeto profissional ).  

Nestas circunstâncias, é notório o caráter inovador e 

criativo da formação de si .  Ela promove uma inversão 

completa de como vem sendo pensado e promovido as 

políticas de formação de professores na modernidade 5. 

Podemos tomar como marco geohistórico destas políticas o 
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final  do século XIX. No século XX elas se consolidaram nas 

políticas de formação profissional. E são estas políticas de 

profissionalização que, na contemporaneidade, constituem -

se imprescindíveis ao sistema-mundo globalizado pelo 

capital.  

A inovação da sequência didática da lei tura imanente 

ganha sentido quando admi timos esta sequência como um 

método de estudo. Ora,  parece -nos irrefutável a tese de que 

o estudo sistemático contribui, efetivamente,  na formação 

dos atores pedagógicos (professores e estudantes). Mas isto 

porque contribui, antes,  e fundamentalmente,  com a 

formação de si .  Independentemente se as pessoas são, 

pretendem, serão ou não professores e pesquisadores, ou 

melhor, intelectuais.  

A formação de si ,  mediada pelo estudo ou trabalho 

pedagógico (porque estudar e pesquisar é trabalhar, e 

muito!), contribui para desenvolver as potencialidades 

cognitivas da humanidade. A autonomia intelectual e o 

desenvolvimento cognitivo são apenas duas, dentre tantas 

outras potencialidades humanas,  despertadas pelas 

atividades de estudar e pesquisar.  Portanto, há, neste tipo  de 

trabalho de si , em si,  por si  e para si  um princípio 

pedagógico, porque educativo, e que merece ser investigado, 

a despeito da relevância do ensino e das necessidades de se 

saber ler e escrever ou usar a língua escrita em um mundo 

letrado.  

É nisto que temos concentrado nossas pesquisas nestes 

últimos 15 anos. Temos valorizado eticamente e elevado 

intelectualmente o estudo e a pesquisa à objeto de 

investigação. Alguns pensadores têm nos ajudado. Gorz, por 

exemplo, nos ajuda, quando postula:  “Nenhuma inst ituição 

pode, no lugar da pessoa humana, realizar o trabalho de 

aprendizagem, de apropriação, de subjetivação. O sujeito 

nunca é socialmente dado, ele é / . . ./  dado a si mesmo como 
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um ser que tem de se fazer, ele mesmo, o que ele é .  Nada 

pode dispensá-lo dessa tarefa, nem obrigá-lo a realizá-lo” 

(GORZ, 2008, p. 20, grifos nossos). Pensamos ser esta tese 

o fundamento do trabalho pedagógico, a razão da existência 

da escola e da universidade na modernidade e na pós -

modernidade, vivenciar a geografia da apropria ção do 

conhecimento com os atores pedagógicos, que apenas por 

meio da formação de si ,  isto é, do trabalho de si , em si , por 

si e para si  eles são capazes de se fazerem a si  mesmos, de 

conquistarem o bem viver e a tranquilidade da alma, vivendo 

estudando e pesquisando com os outros no mundo.  

Isto implica que para além da interação social na 

escola e da socialização dos conteúdos dos componentes 

curriculares, importa priorizar a análise da produção, 

socialização e apropriação de conhecimentos,  pelos atores 

pedagógicos (professor e estudante). Porque, é preciso 

enfatizar: é nesse processo que as pessoas se fazem humanas, 

se tornam autônomas e fortalecem a autoridade intelectual 

do governo de si  contra as autoridades intelectuais do 

governo dos outros .  

A formação de si  é uma política de organização de si,  

organização da vida íntima e da vida privada das pessoas 

humanas que se encontram em diversos espaços públicos nas 

cidades, portanto,  com fortes repercussões na vida pública.  

Em termos gramscianos,  na sociedade civil e na sociedade 

política.  

Agora, isto que estamos nomeando formação de si  se 

propõe como sistema pedagógico .  Mas sistema como os 

iluministas propuseram em sua Enciclopédia ou Dicionário 

razoado das ciências, das artes e dos ofícios ,  como um 

conjunto de princípios e métodos específicos.  Certamente,  

não ignoramos a necessidade de ajustar esta noção de 

sistema, pois tal proposição foi formulada em um espaço -

tempo, não apenas distante, mas geohistoricamente diferente 
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do nosso mundo, ainda no século XVIII.  Mas nem por isso 

esse conceito de sistema deixou de ser válido e perdeu 

totalmente sentido em nossa era.  

Na modernidade ou pós -modernidade, o sistema de 

ensino de todas as nações existentes em nosso planeta  se 

constituiu sociogeohistoricamente (em vários l ugares 

simultaneamente, envolvendo relações sociais, governo e 

apropriação dos recursos existentes),  por uma categoria 

singular projetada pelas relações sociais desde, pelo menos, 

1.100 a.  C.; uma categoria que pode ser considerada, hoje, 

como base da estruturação desse sistema: o trabalho dos 

atores pedagógicos:  pesquisadores, professores (docentes) e 

estudantes (discentes).  E, por ser assim, ela também é a 

chave da formação de si .  

Considerando a definição iluminista de sistema 

admitimos que a formação de si  pode também ser 

considerada um sistema como tal ,  porque possui um 

conjunto de princípios, diretrizes e métodos específicos que 

a estruturam. Mas a metodologia, neste caso, é a própria 

sequência didática, os momentos ou aplicativos do método 

da lei tura imanente.  Entre outras,  as categorias basilares do 

sistema pedagógico da formação de si  são: trabalho 

pedagógico ,  concebido como “atividade humana sensível”;  

método ,  compreendido como procedimento capaz de 

desenvolver a criatividade humana e posicionar 

teleologicamente os atores pedagógicos,  na medida em que 

esse posicionamento define o lugar desses atores na 

geografia social, definição que molda (amplia ou restringe) 

o horizonte desses atores,  o lugar sociogeográfico que eles 

necessariamente ocupam e desejam ocupar, no âmbito da 

sociedade; arte,  porque o objeto do trabalho pedagógico, o 

conhecimento, é trabalhado pelas pessoas humanas e atores 

pedagógicos de uma forma muito semelhante às formas como 

os artesãos trabalham os objetos art ísticos:  com as mãos, 
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olhos, cérebros e a alma –portanto, corpo e alma– ,  que 

mobilizam diversos sentidos e, com isso, despertam 

sentimentos e constroem o campo dos sentidos simbólicos, 

semióticos, e a percepção humana; princípios ,  os princípios 

e diretrizes da leitura imanente s ão ambivalentes, possuindo 

duas naturezas: natureza  norteadora, neste caso o estudo e 

a pesquisa  são as categorias norteadoras; e natureza 

pedagógica e educativa ,  neste caso a amizade e o espíri to da 

dádiva  são as categorias educadoras. Por último, e apesa r de 

já ter explicitado anteriormente, são as filosofias socráticas, 

estoicas, epicuristas e marxianas que embasam e animam as 

proposições e postulados desta nossa concepção de formação 

de si .  

  



-  77 -  

ENSAIO  I 

 

MÉTODO DA LEITURA IMANENTE COMO FORMAÇÃO 

DE SI: ESTUDO, PESQUISA E A ÉTICA DAS 

V IRTUDES 

 

 

Minha estimada interlocutora Alvania Mendonça leu 

esse primeiro ensaio,  e fez o seguinte comentário:  

Um texto ácido, claro e preciso.  Despertará força em 

quem o ler.  Ele faz as pessoas refletirem sobre si  

mesmas, enquanto ser humano (escravo) rsrsrsrs . . .  e 

a mercê do que foi  criado pelo próprio ser humano: a 

escravidão, o salário e a subserviência.  Num mundo 

de aparências em que o midiático é fato relevante o 

texto consegue abalar as estruturas da “falsa 

verdade”, digerida e concebida como verdade 

absoluta. “Há os que mandam e os que obedecem”. E, 

quanto menos se rebelam através do ato l ibertário da 

educação, melhor será para todos!?. Assim, caminha 

a humanidade .. .  

Estudar,  portanto,  é um ato de rebeldia e libertação 

das amarras que prendem a todos nós: física, 

psicológica e intelectualmente.  Como dizia Einstein 

“uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais 

voltará ao seu tamanho original”.  

Enfim, uma beleza de texto: reflexivo, gostoso e como 

dizem os “intelectuais de facebook (rsrsrs) sem 

mimimi.  Obrigada por me permitir o acesso e a 

oportunidade de fazer parte deste escrito com poucas 

palavras.  A propósito, amei o complemento da frase 

(ela refere a inclusão da categoria libertação à sua 



-  78 -  

frase “Estudar é um ato de rebeldia”). Me sinto 

honrada. Obrigada e um forte abraço. De sua aluna 

de sempre: Alvania.  

 

Outra educadora, comprometida com a elevação da 

qualidade da educação brasileira, e preocupada com o 

desenvolvimento intelectual dos estudantes de Ensino 

Médio, também comentou esse primeiro ensaio.  

Bom dia, Ciro. É difícil  viver nos juros escolares  

cercados por regras e convenções,  muitas vezes 

desnecessárias e desinteressantes para a nossa 

juventude. Hoje se vê uma juventude que não tem 

estimula pelo estudo, pelo simples fato de não ter 

professores preparados para o mundo atual. Se quer 

ser apenas transmissor de um conhecimento 

tradicionalmente visto no passado de estudantes.  

Reproduzir tal conhecimento não faz mais sentido 

para o aluno do mundo atual.  Em sua palestr a você 

foi bem firme quando disse que estudar é uma 

atividade artística. Fico imaginando como seria a 

nossa escola hoje vivendo essa atividade. Alunos 

livres, felizes com a escolha do estudo e não 

oprimidos com tantas regras determinadas para ela. 

Sexta à noite conversei com alguns alunos e eles me 

falavam que na escola falta algo para que lá dentro 

ele seja feliz.  E eu os questionai sobre o que falta e 

eles não me souberam responder. Isso me incomoda. 

Me faz mal vê-los aprisionados a um sistema falho e 

arcaico. Eu me sinto presa e só numa multidão que diz 

amém a tudo. (Adriano Melo, coordenadora da EE 

Almeida Cavalcanti).  
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1. ELOGIO AO ESTUDO E A VIRTUDE  

 

Ciro Bezerra 1 

 

Estudar é um ato de rebeldia e libertação!  

 

Alvania Mendonça 2 

 

A revolução da escola cabe aos sujeitos pedagógicos:  

estudantes e educadores,  e é agora! É preciso agir.  E 

parece-nos relativamente simples. Mas agir como, 

com que propósito,  em que sentido? O que nos impede 

e emperra:  a ausência de coragem, a covardia? Este 

ensaio se propõe a refle tir e problematizar estas 

questões.  

 

 

PREÂMBULO 

 

Muitos já diagnosticaram e identificaram o problema 

da educação brasileira. Problema já manifesto entre os 

filósofos atenienses da Grécia Antiga.  O que inclui os 

sofistas. Trata-se da dualidade estrutural, imanente à 

apropriação dos conhecimentos objetivos, sistematizados ou 

científicos. Conhecimentos impossíveis de serem 

incorporados vivendo-se a vida naturalmente, na experiência 

da vida cotidiana, que transcorre diariamente (por exemplo: 

“deixando a vida nos levar”, pelo mercado e a dinâmica do 

capital).  A apropriação dos conhecimentos objetivos resulta, 

sobretudo, e intensivamente,  do trabalho da razão para 

compreender o mundo. A vida humana pressupõe esta 

                                                 
1 E-mai l :  c i ro .ufa l@gmai l .com 
2 E-mai l :  vania_mend@hotmai l .co m  

mailto:ciro.ufal@gmail.com
mailto:vania_mend@hotmail.com
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compreensão, bem no sentido do adágio “decifras -me ou te 

devoro!”.  A faculdade da razão se faz presente, desde o 

momento originário da humanidade, nos atos das “atividades 

humanas sensíveis”,  o que Marx também compreendia por 

trabalho humano ou labor. A faculdade da razão se faz 

presente,  em Lukács (2004),  na dialética do trabalho 

(teleologia, nexos causais e elaboração dos meios. Ela está 

aqui de corpo inteiro!). Mas o que nos parece polit icamente 

fundamental é que a apropriação de conhecimentos 

objetivos fortalece o governo de si .  Ora, a perversidade de 

toda e qualquer escravidão é que além do ser humano estar 

condenado a vida inteira a trabalhar como instrumento de 

trabalho para o senhor, o governo do outro, o trabalho 

escravo anula todas as possibilidades de o escravo governar 

a si mesmo e a própria vida  e,  por extensão, em participar 

do governo da cidade. Nisto está a perda da liberdade e, com 

ela, a perda da dignidade humana. O trabalho escravo anula 

também a voz e o pensamento do escravo. Mais perverso 

ainda: anula a escri ta do escravo, a possibilidade  de ele 

representar a geografia, o que vive nas atividades que realiza 

para se apropriar dos espaços, e configurar uma paisagem 

própria e idêntica ao seu ser, o que para nós significa fazer 

história. A história feita por uma escrava ou um escravo 

revela, necessariamente, como se é escravizado na geografia 

escravizada: como o escravo e a escrava existem 

concretamente na apropriação do território escravizado, pelo 

governo do senhor, pelas relações e formas sociais 

escravocratas e na apropriação dos recursos e xistentes, ele 

próprio sendo recurso: recurso humano, instrumento de 

trabalho. Por isso, os povos escravizados não têm história ,  

são impossibilitados de cunhar e representar com suas vozes 

e pensamentos como vivem e existem nos lugares e no 

território, como um todo escravizado. A única história 

possível  é escrita por seus senhores.  Escravos não têm 
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história porque lhes é negado o direito de estudar e, com 

isso, ficam impedidos de ler e escrever ao mundo sobre si , 

sobre os sentidos de seus modos de vida.  Sim ples assim! A 

situação é mais perversa:  os escravos também são 

acostumados a ter aversão ao estudo e à escrita. Primeiro 

porque é um sofrimento para suas almas saber e compreender 

a sua condição humana de escravo: os sofrimentos do corpo; 

e, depois, ter a coragem de declarar publicamente esta vida 

espiritual  e carnal à todo o mundo. Portanto,  não têm coisas 

bonitas a dizer sobre si, e em todos os sentidos.  O que impera 

em suas vidas é tragédia e desgraça. O que tem para registrar 

no papel é miséria, desonra  e fome, perseguições e 

segregações de todo tipo. A escrava e o escravo já vivem 

assim, para que, mais uma vez, viver isto no pensar e no 

escrever? Não seria um duplo masoquismo? Não se permite 

a escravos sentir prazer na leitura e a sensação que a escrita  

provoca quando liberta a mente do presente e dá azas a 

imaginação, o que constitui também uma forma de poder,  o 

poder intelectual e art ístico de representar o mundo: o 

cosmos, a natureza e a si mesmo nestes âmbitos cósmicos e 

naturais. Tal poder é o que desperta a vontade de libertação 

dos seres humanos, a fuga, o enfrentamento com o poder do 

senhor e seus vassalos. Este ensaio trata da escravidão do 

povo brasileiro, que ainda persiste. Escravidão que se 

materializa na concreta negação da liberdade e direi to dos 

brasileiros estudarem e pesquisarem como labor ou modo de 

vida,  modo de viver,  modo de ser, modo de existir  no mundo 

com os outros,  e feliz, aprendendo a viver com o necessário 

para ser l ivre e deixar de trabalhar para o governo do outro 

a vida inteira. Não se nega o direito a matrícula escolar,  o 

que se nega é o tempo socialmente necessário para se 

apropriar dos conhecimentos objetivos.  Trata -se da 

condenação de nosso e tantos outros povos ao mercado, ao 

governo do capital .   
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INTRODUÇÃO 

 

A escravidão do corpo é obra da sorte. A da alma é 

obra do vício.  Quem desfruta da liberdade do corpo é 

escravo, se tem agrilhoada a alma; quem tem a alma 

livre desfruta de inteira liberdade, embora carregado 

de pesados grilhões.  A natureza, com a morte, põe 

cobro à escravidão do corpo, mas a da alma só cessa 

com a virtude.  

Epiteto (Máxima Nº1 6) 

 

No mundo moderno a escravidão persiste,  e sob as 

mais diversas formas, muito mais sutis e simbolicamente 

imperceptíveis à consciência humana. Porque no mundo 

moderno o senhor é diverso, costuma em vez de chicote 

pagar salários,  e isto,  em tempos modernos, é tudo que todas 

e todos escravos desejam. Sim, desejam mais uma coisa,  para 

todas e todos os escravos fundamentais para esse moderno 

sentido de ser escravo: serem profissiona is.  Como se 

exterioriza, hoje,  a forma social  do senhor de escravo?  Se 

exterioriza na sociedade civil (segundo Hegel) como patrão, 

empresário e empreendedor; na administração pública e 

privada o senhor personifica a forma social de gestor (reitor, 

pró-rei tores, diretor de unidades acadêmicos e institutos, 

diretor de escola,  coordenador, supervisor e articulador 

pedagógico, inspetor, todo tipo de administrador,  contador, 

economista, advogado subalternos às políticas públicas e 

empresariais do capital); nas igrejas senhor é padre, papa e 

pastor; na política vereador, governador, deputado, 

presidente e senador.  

No mundo moderno, como se vê, o senhor usa muitas 

máscaras para dissimular o seu domínio sobre os escravos: 

trabalhadores assalariados,  professores e e studantes,  fiéis, 

eleitores. Escrava e escravo no mundo moderno são, 
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sobretudo, os profissionais. Quanto mais qualificado, 

escolarizado, quanto maior o número de diplomas e 

certificados, mais escravo é o animal (racional é claro,  mas 

animal!). Escravos são todos os trabalhadores assalariados, 

presentes e futuros, por exemplo, o professor (no presente) 

e o estudante (no futuro).  Eu, por exemplo, sou um escravo 

“qualificado”, um reles professor universitário,  trabalhador 

assalariado. Personifico a forma socia l professor-

pesquisador, isto é,  ser remunerado, pelo governo federal, 

meu patrão, como professor -trabalhador de 40 horas e 

dedicação exclusiva.  

O sistema capital é um sistema de escravos,  uma 

ordem escravocrata singular,  um ordenamento territorial  

organizado pelo capital. Portanto, é uma escravidão de novo 

tipo, o que causa muita confusão em nossas consciências e 

compreensões acerca de quem somos nós nesta sociedade 

que se quer moderna, liberal  e democrática.  Esta 

configuração sociogeohistórica é consti tuí da, portanto,  por 

escravos modernos,  que em lugares distintos usam ternos e 

gravatas,  falam mais de uma língua e usam tecnologias que 

os distinguem dos restos dos mortais.  Estes também não 

escapam da condição de escravos,  escravos do sistema 

capital. Estes são: os empresários -empreendedores, juristas, 

políticos, advogados, administradores e magistrados.  

O robe dos escravos modernos,  hoje,  independente da 

classe social em que as pessoas estão posicionadas, e 

considerando as relações humanas com as tecnologia s de 

informação e comunicação, por exemplo, as redes sociais em 

voga, é viajar e postar fotos no face book; e difundi -las neste 

mundo comunicacional.  Ocupações que consomem um bom 

tempo de suas vidas escravizadas.  

Todas essas formas sociais,  patronais: pro fissional, 

empresário,  empreendedor,  gestor,  entre outras categorias 

ou formas de ser, constituem o complexo sociocategorial do 
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capital. São sobretudo lugares ocupados em uma geografia 

social muito particular. Lugares ocupados por escravos e 

vassalos submetidos à ordem hierárquica e territorial do 

senhor capital.  Com Gramsci podemos entender os vassalos 

como intelectuais orgânicos ao capital, o que legitima este 

constituir-se como governo hegemônico.  

No mundo moderno o chicote foi substituído por 

salário.  Da mesma forma que o chicote, o salário pune, 

violenta e humilha. Mas ninguém ouve os gritos dos 

sofrimentos dos escravos, segregados em suas casas em 

grotas e favelas.  Nesses lugares o que se houve são rajadas 

de metralhadoras. Rajadas de metralhadoras são  também os 

gritos de medo das burguesias,  nos ouvidos dos escravos, 

por eles serem escravos e desejarem o direito e a liberdade 

de serem livres para viver o estudo e a pesquisa como modo 

de vida. Mas este é lugar de vassalos não de escravos,  e 

escravo para os vassalos do capital não é gente,  chamam -nos 

de um nome pomposo e requintado: recursos humanos e 

trabalhadores qualificados .  Por isso o salário não 

escandaliza. Pelo contrário, o que faz os escravos serem fiel 

e profundamente escravos é o que os escravo s mais desejam: 

serem profissionais e ter carteira assinada, é o que garante 

um salário.  É pela vontade do escravo desejar ser 

fortemente, um simples trabalhador assalariado, se possível  

profissional dotado da mais alta qualificação, que a 

modernidade reproduz o ciclo perpétuo da escravidão. Como 

os escravos não vêm quem deposita a merreca de salário em 

suas contas-correntes, quando sentem realmente o peso da 

escravidão, ficam impedidos de reagir. Quem não tem salário 

nesse mundo de escravos o fardo da escr avidão é ainda 

maior, pois o desejo de o ser é mais ardente e desesperador.  

Os escravos, todo tipo de escravo: feminino e 

masculino, de qualquer etnia,  antigo e moderno, é impedido 

de estudar porque estudar é uma ocupação consigo mesmo, é 
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uma “atividade humana sensível” objetiva e subjetiva, 

simultaneamente,  é trabalho ou labor e liberdade. O estudo, 

o trabalho intelectual,  se exterioriza se interiorizando no 

corpo do sujeito-trabalhador que estuda (nomeamos os 

sujeitos que assim vivem suas vidas de sujeito s pedagógicos: 

professor-pesquisador e estudante-pesquisador),  aquela e 

aquele que desenvolvem a atividade de apropriação de 

conhecimentos objetivos, científicos e sistematizados 

sociogeohistoricamente pelos seres humanos. O resultado 

desta atividade é “incorporado” no corpo humano, fica aí 

dentro deste corpo como energia.  Marx chamou esta energia 

de força de trabalho 7.  O sujeito (sobretudo os sujeitos 

pedagógicos), neste caso, vive uma situação ambivalente:  

ele é, simultaneamente, sujeito -objeto. Isto é, neste tipo 

singular de trabalho humano, que é o “trabalho de si,  em si,  

por si e para si”, o sujeito é simultaneamente objeto, a 

fórmula é: sujeito=objeto (fórmula que encarna o espírito do 

Deus Janus, força motriz das revoluções sociais, movida por 

rebeldia e libertação, atua intensamente na raiz humana do 

ser no mundo, no que é necessária a existência e conservação 

humanas,  daí a sua radicalidade).  

Nos diversos procedimentos de apropriação de 

conhecimentos eles (os sujeitos pedagógicos) agem, 

certamente, sobre os objetos dessa apropriação (por 

exemplo, sobre os livros),  mas esta ação possui uma 

singularidade, é que ela é simultaneamente reflexiva e 

reversível. Isto é, age sobre o objeto de estudo e sobre o 

sujeito que estuda. Deste modo, no estudo, os sujei tos 

pedagógicos que trabalham na apropriação de conhecimentos 

trabalham, simultaneamente, seus corpos e suas almas, mas, 

ao mesmo tempo, podem pensar e refletir  sobre si , sobre o 

que ocorre consigo nesta situação, e nos mais diversos 

lugares em que se ocupe com o estudo e a pesquisa,  com esta 

forma de labor 8.  Portanto, uma das características do estudo 
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ou trabalho pedagógico em pesquisa é de ele ser “trabalho 

de si, em si,  por si e para si” (tudo de bom!).  

Os sujeitos pedagógicos no trabalho de apropriar 

conhecimentos trabalham em si,  em seus corpos,  e saem 

deste processo de trabalho enriquecidos com os 

conhecimentos sistematizados por um outro professor -

pesquisador-intelectual , o escritor. E neste processo o corpo 

ganha valor porque ele agrega e incorpora conhecimentos a 

si, e conhecimento também é riqueza. Nós nos enriquecemos 

na apropriação conhecimentos.  

Veja, para o capital  expropriar esses conhecimentos 

acumulados durante anos de estudos,  só tem um jeito:  fazer 

homens e mulheres,  que trabalharam duro no  enriquecimento 

de si, por se apropriarem de conhecimentos, força -los 

mesmo, a se assalariarem. E como isso é feito? Controlando 

o sistema educacional:  a política curricular,  a política de 

formação de professores e a política de avaliação de 

desempenho dos  estudantes (ENAD, ENEM, PROVINHA 

BRASIL, PIZA, entre outros) e submetendo o sistema 

educacional à ideologia da profissionalização 9.  Por isso é 

preciso saber em que medida o estudo ou trabalho 

pedagógico em pesquisa fortalece o governo de si  contra o 

governo dos outros ou nega o governo de si e submete os 

sujeitos pedagógicos ao governo dos outros. Na tensão e 

lutas que ocorrem entre essas formas de governo, Paulo 

Freire e Alvania Mendonça têm razão: “o ato educativo é um 

ato polí tico” e “estudar é um ato d e rebeldia”. Portanto, 

devemos de ser ingênuos em tratar o estudo como um ato 

espontâneo e natural  do ser humano. Estudar, promover a 

formação de si , é um ato polí tico. Nesta perspectiva,  estudar 

é o grito de libertação do governo de si  dos escravos, 

certamente gritos si lenciosos, mas as revoluções sociais 

contra o governo dos outros é o estrondo ensurdecedor que 

o estudo tem reservado, silenciosamente, às burguesias.  Por 
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isso estudar exige silêncio! E, também, por isso,  o estudo é 

fetichizado e reificado no sistema capital .  

 

DUALIDADE ESTRUTURAL:  PROBLEMA TRANSHISTÓRICO NA 

APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO OBJETIVO, SISTEMATICO 

E CIENTÍFICO 

 

O problema da dualidade estrutural foi subestimado na 

abordagem de Anísio Teixeira. E Acácia Kuenzer, quando se 

debruçou sobre ele,  perdeu uma grande oportunidade em 

demonstrar os seus limites geohistóricos. Mas ele se 

explicitou claramente na antiguidade. Os egípcios, por 

exemplo, conseguiram formulá -lo de forma muito clara e 

consciente em um papiro citado por Mason:  

 

Em um papiro egípcio do ano 1100 a.C. ,  

presumivelmente um pai  aconse lha seu fi lho:  

‘prefere  a  a t ividade  de escr iba  e  poderás  

abster - te  de qualquer  trabalho árduo,  tornando -

te  um magistrado de elevado prest ígio .  O 

escr iba  está  l ivre de todo trabalho  manual  e  é  

quem manda .  Tenho vis to  um fundidor  de  

meta is em sua  fa ina à  boca da  forna lha  com 

seus dedos semelhantes  aos de um crocodilo .  

Ele  exa lava  um cheiro  pior  do que ova de  pe ixe.  

Nunca  vi  um ferre iro  em cargo  de 

responsab il idade ,  nem um fundidor  nas funções 

de embaixador 10 (MASON, 1962,  p .  12) .  

 

A dualidade estrutural é, portanto, um problema das 

sociedades que vivem na “pré -história da humanidade”. Não 

é específico à civilização moderna, tampouco à sociedade e 

escola capitalistas.  

Nossa tese é que esta dualidade de termina modos de 

vida,  modos de ser e existir  em sociedades organizadas em 

classes sociais.  E estas classes,  mulheres e homens 

concretos, vivem em lutas de classe. Em outros termos, a 
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dualidade estrutural  se põe na apropriação do território pelos 

seres humanos (o que envolve o controle de relações sociais -

governo-recursos existentes e necessários à reprodução 

social).  E as condições de possibilidade da dualidade 

estrutural se manifestar,  ontogeograficamente (o que 

significa apropriação do território pelos a tos de trabalho, 

com o objetivo de o ser humano saciar suas necessidades), 

são as desigualdades nas relações sociais de produção e 

apropriação do excedente econômico. Isto é, desigualdades 

na apropriação de riquezas e poder.  

Um dos objetivos deste ensaio é  enfatizar a 

singularidade do estudo como trabalho pedagógico. Na 

verdade, ressaltar uma de suas faces, o de ser “trabalho de 

si, em si,  por si” e para si , na apropriação de conhecimentos 

objetivos11.  

Sobre a singularidade do estudo o professor Pierluigui 

Piazzi12 fez importantes considerações.  Por exemplo, 

distinguiu o que aparentemente é equivalente:  aluno e 

estudante. Isto é: aluno não é estudante! E eu acrescento: 

professor não é, necessariamente, comprometido com a 

formação humana, a formação ominilatera l, ainda que 

escreva livros. Mas baseando-nos no vídeo Como Adquirir 

Inteligência  (https://youto.be/Q1MllPy2rMc) percebe-se 

omissões da realidade concreta dos sujeitos pedagógicos na 

apropriação do território brasileiro. Sobretudo a 

especificidade do lugar  dos sujeitos pedagógicos nesta 

apropriação. Realidade que agora faz -se necessário 

explicitar porque é uma lacuna nos escritos de muitos 

estudiosos sobre o funcionamento do cérebro e a correlação 

dos estudos e do computador com o cérebro, e destes com a 

situação da educação brasileira 13.  O vídeo de Piazzi não foge 

à regra.  Normalmente os neurocientistas não enxergam, e por 

isso não ressaltam, a importância do posicionamento 

teleológico do professor -intelectual  no ordenamento 



-  89 -  

territorial brasileiro.  O lugar dos sujeitos pedagógicos neste 

ordenamento, inclusive como e em que medida e condições 

ele participa desse ordenamento, no governo das cidades 

capitalistas.  

Na verdade, há muitas lacunas nas formulações de 

Pierluigui Piazzi. Mas uma crí tica mais consistente  ficará 

para uma outra oportunidade, porque exige a lei tura 

imanente dos seus principais livros.  Mas já se nos parece 

patente o desconhecimento das teorias sociais e pedagógicas 

em seus vídeos. E ele preenche esta lacuna com analogias 

entre as categorias cérebro (Biologia), o computador 

(tecnologia) e o estudo (trabalho humano).  Estudo reduzido 

aprendizagem. Tal analogia, do nosso ponto de vista,  mais 

empobrece e limita do que enriquece e esclarece a sua 

exposição.  

Entretanto, o problema deste ensaio não to ma às 

reflexões de Piazzi  como objeto de análise. Elas apenas 

estartaram e motivaram nossa escri ta, por convergirem com 

um dos pressupostos do método da leitura imanente 

(abordaremos as características desse método mais adiante); 

que na sala de aula,  os encontros didáticos e pedagógicos 

são apenas momentos bem específicos do processo de 

apropriação de conhecimentos, mas não é,  de forma alguma, 

o mais importante. Mais importante é quando se estuda e 

pesquisa de forma regular, sistemática e com disciplina. 

Postulamos que o dispositivo pedagógico -cognitivo que tem 

o poder de registrar as informações no córtex cerebral , e 

criar memória, é a crítica .  Por isso, estudar não é 

simplesmente ler e marcar o texto, sublinhando com 

lapiseira ou marcador de texto amarelo,  mas registrar e 

reescrever,  sistematicamente, os conteúdos dos livros 

didáticos e trabalhos acadêmicos. Sobre essas características 

do estudo o professor de cursinho Piazzi nada diz.  
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De fato, nosso objetivo maior é sistematizar e 

sintetizar a nossa proposição acerca da didática de estudo 

que formulamos a partir do método da leitura imanente 

proposto, a princípio, por Sérgio Lessa 14 (2014, 2011). Mas 

a nossa proposição está mais comprometida com as filosofias 

socráticas, estoicas, epicuristas e marxistas.  

A conclusão a que chegamos após ter ouvido e 

transcrito o vídeo Como Adquirir Inteligência  de Piazzi é 

uma verdade incontestável:  a aula processada em salas de 

aula,  por mais geniais que sejam os professores,  é incapaz e 

insuficiente para desenvolver a autonomia intelectual  dos 

estudantes,  quando comparado a apropriação de 

conhecimentos processada por estudos sistemáticos, 

regulares e fecundos. Isto é, quando comparado com o 

trabalho pedagógico em estudos e pesquisas.  

Mas o que nos deixa perplexo é que apenas  para a 

filosofia antiga, para quem educação era vista como Paideia 

ou formação humana, a filosofia ou estudo se revela como 

modo de vida.  Para esta perspectiva os neurocientistas 

(como Piazzi parece se propor) ou os didáticos de ensino 

mais célebres da atualidade (como Selma G. Pimenta e 

Libâneo) contribuíram muito pouco ou mesmo sequer 

acrescentaram uma gota de tinta ao que, desde muito tempo, 

identificou-se como as condições necessárias para se 

alcançar a “tranquilidade da alma”, a autonomia intelectual 15 

ou a conquista da inteligência. A condição necessária para 

esta conquista é o “trabalho de si, em si e por si” e para si . 

Em outros termos, a apropriação de conhecimentos por meio 

de uma didática de estudos ou, simplesmente,  estudo.  

Do nosso ponto de vist a há, então, uma lacuna 

transhistórica nas formulações daqueles que se depararam 

com o problema da dualidade estrutural na apropriação de 

conhecimentos. Ou por defini -la de forma pouco precisa e,  

por isso, as intervenções qualificadas na realidade se 
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frustraram, e, necessariamente, tenderam a se embotar, em 

seus resultados esperados; ou por ignorarem a natureza 

profunda desse problema. A questão é que não se discute o 

fato de ele determinar modos de vida,  formas de existir  

socialmente e, por conseguinte, a ocupação efetiva com o 

estudo e a pesquisa. Isto é, a dedicação ao tempo socialmente 

necessário para a apropriação dos conhecimentos objetivos. 

Como não se consegue superar tal  problema na sociedade 

capitalista, que é um obstáculo a qualquer tipo de formaç ão 

humana, o recurso e alternativa teórico -metodológica e 

discursiva é valer-se de metáforas ou analogias, como 

ilustrações e referências,  para encaminhar soluções. Mas, 

sabe-se, fadadas ao fracasso, desde a sua formulação.  

Na visão ingênua de Piazzi 16,  por exemplo, está a 

convicção de que o fracasso do sistema do ensino brasileiro 

se explica pelo fato da estruturação do sistema de 

socialização de conhecimentos objetivos basear -se na 

categoria aluno e não na categoria estudante.  Estruturação 

baseada num pressuposto falso: que as(os) alunas(os) 

estudam e aprendem na escola, quando estão em sala, 

sentadas(os) em suas carteiras, assistindo aulas.  Mas esta 

tese de Piazzi é apenas parcialmente plausível.  Realmente 

as(os) estudantes que apenas assistem aulas não ap rendem! 

Mas, o que faz uma vastidão de estudantes agirem assim, e 

não só no Brasil?  E os que estudam, não deveriam aprender? 

E por que os que estudam não aprendem? E, em muitos casos, 

os que não aprendem são estudantes que não se limitam a 

estudar apenas para as provas,  estudam com afinco, mas não 

aprendem! 

Para enfrentar essas questões Piazzi se contentou fazer 

analogia com o que chamou de “escada da inteligência 17”, e 

que envolve três categorias: cérebro, computador e estudo. 

Assim, na “escada da inteligência” os sujeitos pedagógicos 

podem se projetar e se ver subindo na representação mental  
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na figura da escada, e imaginar (ilusoriamente e não 

realisticamente) que podem subir indefinidamente. Mas 

Piazzi sabe que eles nunca chegarão ao último degrau, e a 

culpa será sempre deles, por eles não terem se dedicado o 

suficiente, porque a “escada da inteligência” é constituída 

de degrauzinhos de espessura pequena, quase invisíveis a 

olho nu, e o cume se encontra infinitamente longe do 

primeiro degrau. É por isso que , do nosso ponto de vista, 

metáforas e analogias são armadilhas sociais. É como a tese 

de Delfim Neto e Mário Henrique Simonsen em tempos de 

Ditadura Empresarial -Militar.  Eles afirmavam uma outra 

analogia semelhante a analogia da “escada da inteligência” 

de Piazzi. Eles propugnavam em suas teorias baseadas em 

cálculos matemáticos e estatíst icos,  que supunham 

inquestionáveis, que era preciso fazer o bolo da poupança 

crescer para depois dividir. Bem, o bolo cresceu e nunca foi  

dividido. Para nós,  entretanto,  é preciso revolucionar a 

escola,  e agora! E nós não apenas temos consciência desta 

possibilidade, mas sabemos fazê -lo! Contra nosso projeto só 

temos o sistema capital e seus intelectuais orgânicos (que se 

dizem de esquerda!).  Mas se Deus está conosco quem poderá 

ser contra nós! (Isso é só para amenizar o desespero e a dor 

intelectual alojados no meu ser).  

Vou ser mais radical: a formação de professores 

oferecida pelas Universidades Federais e Estaduais,  nos 

Cursos de Graduação em Licenciaturas,  deixam muito  a 

desejar no desenvolvimento intelectual  dos futuros 

professores.  Isto é,  os professores em formação nas próprias 

universidades públicas, colocam em questão esta formação 

quando na conclusão de seus cursos sentem muitas 

dificuldades, e em muitos casos incapazes de elaborarem 

artigos, trabalhos de conclusão de curso ou uma simples 

monografia. Ora, ninguém duvida que os estudantes dos 

Cursos de Licenciaturas estudam e estudaram. Então o que 
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explica a limitada capacidade intelectual desses estudantes? 

Nós acreditamos que seja a forma de eles estudarem, a 

concepção que eles têm de estudo e pesquisa, e também do 

que pensam sobre ser professor 18.  Porque, no fundo, as 

universidades, o Ensino Superior,  transformaram -se em um 

pool de cursos de qualificação profission al modular, 

semestral, que oferecem uma quantidade de disciplinas e 

conteúdos impossíveis de serem apreendidos 

semestralmente.  Situação que se repete todo semestre,  e que 

se afirma independentemente de nossas responsabilidades, 

vontades e compromissos.  Situação que parece estar posta aí  

por alguma força ou criatura (Estado), e que não podemos 

fazer nada a não ser nos resignarmos em repetir todo o 

semestre a mesma coisa,  ao custo dos sofrimentos dos 

estudantes.  

Esta situação revela que não há qualquer compro misso 

com a formação teórica sólida,  crítica e socialmente 

referenciada nas classes trabalhadoras,  nos Cursos de 

Graduação em Licenciaturas.  O que parece importar é,  tão 

somente, a emissão de diplomas e certificados em massa.  

Veja,  eu estou falando de Cursos de Formação de 

Professores .  Há demanda do mercado e o Estado atende. Eis 

como ocorre a reprodução do problema da dualidade 

estrutural. E assim, os estudantes e futuros professores são 

“excluídos no interior” do sistema das instituições de ensino 

de uma formação humana vigorosa.  Pouco conta se isto 

ocorre no Ensino Superior. Aliás, este ensino, cada vez mais 

profundo e territorialmente se nivela ao Ensino Médio, 

Técnico e Profissional.  

Sócrates,  entre os gregos,  como indicado nos diálogos 

de Platão, ressa ltou a “humildade” ascética.  Paratanto,  usava 

o recurso da aporia como meio de questionar a arrogância do 

poder e da força do pensamento forjado no senso comum, 

mas também combatia as crenças e convicções filosóficas 
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viciadas, cristalizadas no espírito dos  fi lósofos, adquiridas 

na própria experiência de filosofar.  Deste modo o diálogo 

era o que deveria ser preservado, porque era o que 

determinava o modo de vida dos filósofos,  e não suas crenças 

e opiniões, que os acompanham em seus túmulos.  

Com a maiêutica e a técnica da aporia Sócrates 

persegue em seus discursos redigidos por Platão coerência 

entre os conhecimentos adquiridos com a experiência da vida 

filosófica e o conhecimento construído com o trabalho da 

“razão sábia”.  Ora, tanto o método dialógico ou ma iêutica e 

a técnica da aporia foram propostos, vividos e exercidos, 

efetivamente, como meio de combater o problema da 

dualidade estrutural,  em nome da formação de si,  e pelo 

“trabalho de si,  em si  e por si”. Assim os fi lósofos atenienses 

viviam e se curtiam, conferindo prioridade à vida filosófica: 

estudando, pesquisando e dialogando entre si sobre suas 

conquistas. Nós sabemos o fim trágico a que levou o combate 

empreendido por Sócrates à dualidade estrutural. Ele foi 

preso e em nome da ética da virtude que  defendia de forma 

intransigente tomou a cicuta e cometeu suicídio (se 

assassinou, e a justificativa foi  o princípio de liberdade de 

escolha, e assim optou pela morte em vez da fuga).  

Por outro lado, estoicos e epicuristas, contrapuseram 

à dualidade estrutural a busca destemida da “tranquilidade 

da alma” e do “bem viver”.  Princípios virtuosos por eles 

valorizados. Renunciaram radicalmente o dinheiro,  o temor 

a Deus, a fama e os prazeres do mundo em nome do estudo 

e da filosofia. E, com isso, negaram o gover no dos outros, 

porque o estudo e a filosofia só podem ser vividos como 

ética,  como modo de vida,  no governo de si, mesmo que para 

isso seja necessário viver com o necessário e neste sentir o 

maior prazer.  

Até modernos como Descartes, que se preocuparam 

com a apropriação dos conhecimentos objetivos,  como valor 
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ético, não t iveram outra escolha senão propor, no caso de 

Descartes,  a dúvida em conhecer como força motriz da busca 

do saber. Não há como certificar este tipo de dúvida, senão 

seguir estudando e pesquisando. Sim porque a cada 

descoberta, dela deve-se duvidar. Duvidar da própria dúvida 

que se duvida é o sentido da filosofia cartesiana. Não há 

limites para “razão sábia”, para as atividades comprometidas 

em produzir,  socializar e se apropriar de conhecime ntos 

objetivos.  Ele é um dos pressupostos ontológicos do ser 

humano e está presente nos atos do trabalho humano. 

Portanto, na vontade despertada pela necessidade de 

conservar a própria vida. A dúvida ascética de Descartes 

funciona como princípio primordial  para manter viva a 

necessidade inalcançável do conhecimento absoluto,  

alcançável apenas em intenção. De ser e estar consciente do 

fato da apropriação do conhecimento objetivo ser condição 

vital  da existência humana. Ainda que esta pretensão limite -

se a verdade racional ele percebeu, reconheceu e formulou a 

dúvida ontológica como fonte da sabedoria moderna. A razão 

de ser do conhecimento objetivo.  

Pois bem, ainda não localizei em todos esses filósofos 

uma proposição consistente para enfrentar o problema da 

dualidade estrutural  e o lugar da filosofia e do estudo dentro 

desta problemática.  Toca-se, tangencia-se, tem-se a 

impressão de que os grandes filósofos como Pierre Hadot 

têm consciência deste fato,  mas não há uma teoria,  uma 

dissertação, um discurso profundo, direto e bem trabalhado 

e arquitetado sobre essa hipótese que estamos levantando 

neste ensaio:  de o estudo ou trabalho pedagógico em 

pesquisa ser uma arma poderosa no enfrentamento da 

dualidade estrutural 19.  

Algumas pistas valiosas nesse sentido, que p odem 

transformar nossa hipótese em tese,  são as obras de Verney, 

Spinoza, Rousseau, Erasmo de Roterdã e,  atualmente,  os 
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Hadot’s.  Mas esse objeto tem que ser construído por nós 

porque ele não existe empírica e teoricamente formulado. Os 

filósofos só concretamente o esboçaram. Não propuseram 

uma ati tude ou procedimento que nós pudéssemos realizar, 

didaticamente, tendo em vista esta finalidade. O que 

entendemos ser uma política. O que se percebe clara e 

fortemente é que o pressuposto desta polí tica para enfren tar 

a dualidade estrutural, para muitos, como os socráticos,  

estoicos e epicuristas, e que lhes se revela como fonte e 

elixir da felicidade humana, da vida e da existência como 

bem, princípio de toda virtude e libertação, seja da 

escravidão ou do obscurant ismo, é o estudo e a pesquisa; em 

suma: viver a filosofia como modo de vida.  

Ora a sociedade capitalista é absurdamente contrária a 

fazer do estudo e da filosofia uma política,  um modo de vida, 

um direito a ser garantido pelo Estado Nacional. Por 

conseguinte, não há nada mais anticapitalista do que isto. 

Esse deveria ser o ponto de partida de todas as lutas contra -

hegemônicas ao capital. Como não há consenso sobre esta 

tese, só nos resta seguir construindo esse consenso. O que 

acalenta nosso espírito é saber da possibilidade de esse 

combate poder se socioterri torializar.  

Esse tipo de “trabalho de si , em si , por si” e para si,  

que caracteriza o estudo ou trabalho pedagógico em 

pesquisa: intelectual e pedagógico ao mesmo tempo, 

comprometido teleologicamente com a descoberta do 

desconhecido; com o conhecimento objetivo; com as 

técnicas e transformações destas em tecnologias, para 

facili tar o ser humano na realização do trabalho pesado, e 

gerar tempo livre para maior desfrute do ócio por todos os 

homens e mulheres vivos. Em uma palavra,  o campo de 

atividades reconhecido como campo das ciências e 

cientistas,  no qual os seres humanos ocupam -se 

exclusivamente com o estudo e a pesquisa, o trabalho 
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exercido neste campo, é singular, totalmente diferente de 

tudo quanto é trabalho, quando vivido como modo de vida e 

orientado pela ética das virtudes.  

A ciência, como complexo social e complexo 

categorial, hoje e desde o Renascimento, se fez 

absolutamente necessária à sociedade e no sistema capital. 

É condição imprescindível na modernidade e do capitalismo; 

pressuposto do conhecimento objetivo e, em termos 

geohistóricos,  do devir humano. Seja qual for o modo de 

produção a ser erigido pelos homens e mulheres no futuro, o 

conhecimento científico se manifestará como exteriorizaçã o 

do gênero humano. Não tem sentido pensar em outra 

alternativa geohistórica e ontogeográfica.  

As atividades científicas compõem com outros 

complexos de atividades o ethos  e a cultura moderna e, 

inclusive,  são endógenas à síntese do processo histórico da 

geografia humana. Apesar da sua singularidade, a ciência, 

os resultados por ela gerados, se fazem presentes na vida dos 

habitantes de todo o planeta e até na galáxia.  

Pois bem, como poucos procuraram clarear a 

concreticidade desta nobre e genuína atividade humana, que 

é o estudo: fonte de tantas prosas e poesias que ressaltam as 

virtudes humanas; mas também por reconhecer a sua 

desgraça quando a apropriação de conhecimento é 

privatizada e negada à maioria de nós, negada a liberdade e 

o direito de estudar. Portanto,  por existir  esta contradição na 

modernidade, é que nós ousamos a nos arriscar em fazer uma 

pequena contribuição neste ensaio:  apresentar uma 

sequência pedagógica que chamamos didática de estudo e 

analisar as consequências polít icas desta proposição  

metodológica.  

Um dos objetivos, portanto,  deste ensaio, é,  

justamente, problematizar as consequências polí ticas deste 

método, admitindo a hipótese de o estudo ser assumido como 
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a categoria estruturadora deste método. Ou, como 

preferimos, um conjunto de “a tividades”,  exercícios, 

“humanos”, que aguçam o campo perceptivo, “sensível”, dos 

sujeitos pedagógicos. Este ensaio foi escri to para esses 

sujeitos e a “atividade humana sensível” é um dos conceitos 

atribuídos por Marx à categoria trabalho humano, no 

capítulo 1, l ivro I,  Volume I de O Capital.  Onde discute a 

categoria mercadoria. Nós trabalhamos nossas reflexões 

sobre o “trabalho de si, em si e por si” a partir deste 

conceito.  

Mas que método é este? Qual o seu objetivo? Por que 

atribuir tanta importância a um conjunto de procedimentos 

de estudo? Será que um método pode mudar o mundo? Claro 

que não! Santa ingenuidade se pensássemos que sim. Mas 

pode mudar a vida de muita gente, part icularmente dos 

sujeitos pedagógicos: apenas a população de estudantes e 

professores do mundo inteiro (mas é pouco!).  

O método que propomos é apenas um método de estudo 

e pesquisa. Ele ajuda fazer revisões bibliográficas e estudos 

da arte de forma mais rigorosa, menos arbitrária. Mesmo no 

âmbito das pesquisas socioeducativas ele se propõe apenas 

como método de revisão bibliográfica. Ele também pode 

contribuir com pesquisas que se proponham fazer estudos da 

arte. O que de certa forma conforta nossa alma é saber que 

toda e qualquer pesquisa,  independente se no âmbito das 

ciências humanas,  da natureza ou das exatas é necessário 

fazer revisão bibliográfica. Porque é nela que se delimita o 

tema, se constrói  o objeto,  quando se fundamenta teórica e 

filosoficamente a pesquisa,  se processa os recortes do 

objeto, quando se adquire a familiarid ade necessária do 

pesquisador com o campo de investigação ou tema da 

pesquisa.  De acordo com Ada Judith Alves (1992, 1991) não 

é possível  fazer pesquisa sem estudo bibliográfico e,  quando 
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feito superficialmente, geram pesquisas de péssima 

qualidade.  

O método que propomos afirma uma forma de 

trabalho, o “trabalho de si, em si e por si” dos sujeitos 

pedagógicos.  Exercido por esses sujeitos com a finalidade 

de eles realizarem suas humanidades no estudo e na 

pesquisa, no campo da ciência, do conhecimento 

sistematizado e científico.  A este tipo específico de trabalho 

concreto nomeamos de trabalho pedagógico em pesquisa ou, 

simplesmente,  estudo.  

O método da leitura imanente, proposto por nós, que 

alguns estudantes carinhosamente apelidam de Método de 

Estudo Ciro Bezerra, é composto, por enquanto, de quatro 

momentos20,  mas esses momentos podem aumentar de acordo 

com as nossas necessidades intelectuais, para aumentar a 

compreensão do objeto:  

1.  Diálogo Crítico;  

2.  Mapa das unidades significativas e Mapa das 

unidades epistemológicas,  

3.  Diário Etnográfico;  

4.  Interpretação Compreensiva.  

 

Em linhas gerais, o objetivo dos dois primeiros  

momentos é desenvolver a memória. O terceiro,  diário 

etnográfico, desenvolve a consciência de si dos sujeitos 

pedagógicos na escrita. Na escrita porque a proposta 

fundamental do método é que se aprenda estudar, 

cri ticamente, fazendo diálogo crítico com o autor, 

escrevendo e registrando as críticas,  e não simplesmente 

lendo. É preciso, portanto, interrogar o autor e convertê -lo 

em interlocutor. Não é ou tro o sentido do “trabalho de si , em 

si, por si” e para si .  

No momento diário etnográfico registramos os efeitos 

que os trabalhos acadêmicos e livros didáticos provocam em 
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nossos sentimentos e campo perceptivo, com suas diversas 

linguagens,  materializadas em categorias,  conceitos, ideias 

e um conjunto de palavras desconhecidas pelos sujeitos 

pedagógicos. Os registros no momento diário etnográfico 

correspondem, em certo sentido, aos atos falhos em 

Psicanálise: imagens repentinas; pensamentos dispersos,  

aparentemente desconexos e sem correlação direta com os 

conteúdos estudados; viagens mentais, ocasionais, em que o 

pensamento vaga espontaneamente sem o consentimento 

consciente dos sujeitos pedagógicos; insights; intuições, 

entre outras manifestações.  No quart o momento, o da 

interpretação compreensiva, o exercício regular de 

interpretar a compreensão, desenvolve a capacidade da 

escri ta sistemática, organizada em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. O que o aproxima de um 

artigo, e a ele é similar.  

Gostaríamos de fazer uma observação muito 

importante: não se aprende a fazer leitura imanente apenas 

lendo o livro Professores Desacorrentados ou ouvindo a 

minha explicação, ou de qualquer outra pessoa que domine 

essa técnica de estudar e pesquisar. Mas se exercita ndo nela, 

trabalhando nela, refletindo-se nesta atividade muitas e 

inúmeras vezes.  Porque o método é uma didática de estudo, 

mas também um modo para viver estudando. E com 

regularidade, persistência, paciência e disciplina. Caso 

contrário não será possível  apreender21 esta metodologia 

plenamente. O método é apenas um meio sistemático e 

racional de aprender. Ele não é algo que se compreenda 

ouvindo, mas se exercitando. É a regra! O método também 

não é uma camisa de força,  mas uma orientação política.  

Com o tempo os sujeitos pedagógicos se l ibertam do roteiro 

proposto e inventam o seu próprio modo de estudar. O que 

importa para nós é que agora não nos encontramos órfãos em 

relação ao saber estudar: ler e escrever, e que há uma 
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proposição consistente que pode se r vivida, experimentada e 

cri ticada. Portanto, saímos da arbitrariedade 22.  

O objetivo desses quatro exercícios,  em que se registra 

sistematicamente a apropriação dos conhecimentos 

objetivos,  é desenvolver a autonomia intelectual dos sujeitos 

pedagógicos. São exercícios cuja meta é transformar as(os) 

leitoras(es) (sujeitos pedagógicos) em escritoras(es).  O que 

se trabalha no método é o desenvolvimento da autoria,  a 

conquista, depuração e aprimoramento de um esti lo próprio 

de ser no trabalho de escrever:  o ser  escri tor(a).  

O sentido deste método é, precisamente,  apenas um: 

demolir o poder da autoridade intelectual  do autor -escritor,  

na medida em que o converte em interlocutor.  Com isso o 

método forja,  cria condições,  para a afirmação da autoridade 

dos sujeitos pedagógicos (estudantes -professores-

pesquisadores),  leitoras(es) -escritoras(es). Paratanto,  é 

necessário também desfazermo-nos da hierarquia entre os 

sujeitos pedagógicos no ensino, nos encontros didáticos e 

pedagógicos. Esta atividade deve empoderar “as(o s) 

alunas(os)” na medida em que, simultaneamente,  o(a) 

professor(a) for se desempoderando do poder de saber.  É o 

que, do nosso ponto de vista,  tende a contribuir com a 

elevação da autonomia intelectual 23.  

O que se propõe é a ruptura com a reprodução de uma  

cultura ancorada na “pedagogia bancária”, que posiciona 

teleologicamente o estudante,  e isso desde sempre, desde a 

educação familiar,  na condição de filho (destituído de 

qualquer poder, autoridade e razão),  perante a autoridade e 

poder dos pais (adultos).  Desta forma as pessoas são postas 

como objeto desde sempre, desde a tenra idade. E aprendem 

a obedecer e cumprir ordens. Este posicionamento precisa 

ser superado esta cultura bancária, pelas próprias mãos 

das(os) estudantes. É o que se põe, implicitamente , com o 

método da leitura imanente. E com golpes de marreta.  Outro 
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posicionamento teleológico dos sujeitos pedagógicos é o 

suficiente para tal demolição. Posicionamento que coloque 

as(os) estudantes na condição/lugar de sujeitos, nas relações 

pedagógicas.  Este é o posicionamento que o método da 

leitura imanente, através dos exercícios realizados nos 

quatro momentos, exige dos estudantes,  mas também das(os) 

professoras(es). O que gera enormes conflitos entre os 

sujeitos pedagógicos, e dos sujeitos com eles m esmos. Pois 

o que se propõe é que eles assumam a responsabilidade e o 

compromisso com a formação de si . Isto é,  assumam o 

governo de si,  a decisão em priorizar determinadas 

atividades completamente desvalorizadas, em geral, pelas 

autoridades das insti tuições sociais (pais,  padres,  pastores,  

dirigentes das organizações sociais). E, em grande medida, 

pelas(os) próprias(os) professoras(es) brasileiras(os): o 

estudo e a pesquisa.  Atividades tidas como banais e sem 

relevância comparadas a uma série de ações conc orrentes e 

correntes no cotidiano. Tais como: interação nas redes 

sociais; trabalho remunerado; malhação em academia; jogos 

amorosos e afetivos; diversão e lazer de um modo geral;  

assistir  televisão. E tudo aquilo que a juventude representa 

como “tô de boa”. Estudar e pesquisar,  nesta realidade, não 

deixa, certamente, ninguém “de boa”, mas “mal”, “dow”, 

“pra baixo”. Levantar a cabeça, estar para cima, curtir  a vida 

é tudo, menos estudar e pesquisar. Estas ações foram 

convertidas,  pela cultura capitalista,  em atividades 

supérfluas. Reduzidas a assist ir  aulas e fazer provas para 

conseguir média para aprovação.  

A conversão ou transfiguração das pessoas na forma 

social  estudante-pesquisador,  isto é,  sujeito geohistórico 

comprometido e responsável com sua formaçã o, é a condição 

primordial da educação escolar libertadora da “pedagogia 

do(a) [trabalhador(a)] oprimido(a)” e explorado(a) pelo 

capital. A personificação da forma social estudante -
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pesquisador é o pressuposto necessário para desenvolver a 

autonomia intelectual, o autogoverno ou governo de si. O 

controle da vida por si e para si .  Esta personificação é 

realizada nas ocupações das pessoas com certas atividades 

que forjam determinadas personalidades,  como compreende 

Gramsci (a teoria da personalidade formulada por este 

pensador).  

Deste modo, é na personificação da forma social -

pesquisador e na destruição do personagem aluno, por meio 

desta metamorfose provocada pelos quatro momentos do 

método da leitura imanente,  que se subverte a hierarquia 

intelectual existente na escola capitalista: a “pedagogia 

bancária24”. Subversão empreendida por uma pedagogia 

libertária, que se conquista com o trabalho pedagógico. 

Agora não mais subordinado à obrigação de assistir aula,  

fazer provas e conseguir média para aprovação no ano letivo. 

E, no final, conseguir um certificado ou diploma para se 

inserir no mercado de trabalho como profissional,  

mercadoria qualificada e desejada pelos patrões e 

capitalistas:  o “mercado”.  

Negando a formação mercantil  e, por conseguinte, a 

ética deontológica e profissional que lhe dá sustentação, a 

leitura imanente valoriza a escri ta de si na vida escolar, 

como momento mágico de valorização de si, pelos sujeitos 

pedagógicos, no simples ato de estudar e pesquisar. E, assim 

é que se pensa que seja possível  conquistar o prazer e o sabor 

em estudar. Por isso,  tudo e todos parecem conspirar contra,  

e negar aos sujeitos pedagógicos,  o direito e liberdade deste 

ato singelo, escolar, aparentemente inofensivo e 

pedagogicamente neutro: o ato de estudar e pesquisar.  

Contra essas forças se propõe o “trabalho de si, em si,  por 

si” e para si.  O trabalho pedagógico em pesquisa ou, 

simplesmente,  estudo. Para enfrentar todas as conspirações 

imperialistas e das elites nacionais colonizadoras, todas as 
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tramas e regras invisíveis ao campo perceptivo dos sujeitos 

pedagógicos que negam o direito e a liberdade de estudar.  

Vejam, nós consideramos que todos são livres para 

estudar ou realizar quaisquer atividades. O livre arbítrio é 

garantido em lei e reconhecido como direito de ex pressão 

pelos direitos humanos. Mas esta arbitrariedade se reduz 

significativamente quando pensamos, concretamente,  nos 

sujeitos pedagógicos nas escolas brasileiras. No juízo de 

ninguém admite-se a hipótese de os médicos,  ao contrário de 

tratar pacientes com remédios farmacológicos, usarem jogos 

e brincadeiras para alegrar os enfermos. As determinações 

ontológicas do ser humano são também culturais e 

teleológicas, são determinações geohistóricas e racionais. 

Portanto, o ato de estudar não é um ato espontâne o e natural, 

mas uma conquista geohistórica, desdobrada do complexo do 

trabalho, necessário à existência humana. Estudar se forjou 

na luta do afastamento das barreiras naturais, para se afirmar 

a humanidade do ser humano. E por isso foi  conquistado 

como direito a ser exercido plenamente pelos seus sujeitos 

de direito,  os sujeitos pedagógicos, e regularmente,  no 

cotidiano do labor desses sujeitos,  no trabalho pedagógico 

de forma persistente e com paciência 25! 

Na prática,  nas sociedades que vivem na “pré -história 

da humanidade”, o trabalho pedagógico: o estudo e a 

pesquisa,  desde sempre, foi vivido por um exíguo 

contingente de pessoas (em 1100 a.C.,  no Egito, pelos 

escribas, como vimos). E deste a maioria populacional de 

professores, docentes, educadores e form adores então 

“excluídos”, marginalizados e segregados. Como postula 

Bourdieu (2008), estão “excluídos no interior” das próprias 

instituições de ensino: proibidos de estudarem, pesquisarem 

nas escolas, nestas basta trabalharem “descritores”: porque 

é o que cai  nas diversas avaliações governamentais de 

desempenho. Portanto, não deixam de estar dentro do 



-  105 -  

mercado de circulação do conhecimento -mercadoria. 

Professores e estudantes estão situacionalmente aí 

localizados, desde sempre.  

Como ato revolucionário o estudo revolve pela raiz os 

sentidos escravocratas incrustrados nos sujeitos 

pedagógicos por existirem num mundo reificado, 

hipostasiado e estranhado 26.  E/ou por demolir as diferentes 

formas de trata-lo como banalidade, afirma-se o estudo como 

trabalho concreto  e pedagógico, “atividade humana 

sensível”.  E, como tal, primordial.  E, por isso,  deve assumir 

a supremacia na ordem de importância das ações vivenciadas 

pelos sujeitos pedagógicos. Esta é a razão de ser do trabalho 

pedagógico em pesquisa realizado especif icamente pelos 

sujeitos pedagógicos. Porque, veja bem, estudar um trabalho 

acadêmico, um livro didático, não é simplesmente lê -lo,  mas 

reconstruí-lo a partir de um método de estudo que possibilite 

tal reconstrução. É preciso realizar e ter a consciência de  

que se está vivenciando, plenamente, a dialética do trabalho 

(LUKÁCS, 2004), no trabalho pedagógico em pesquisa.  

Mas toda esta teoria sobre o estudo tem uma 

consequência política, territorial , psicológica, social,  

cultural  e filosófica em todos os coletivos escolares,  em 

todos os povos. Porque estudar é, por excelência, uma 

atividade ante capitalista, ante utilitarista e ante pragmática.  

O estudo e a pesquisa em Ciências Humanas negam 

radicalmente o sentido da sua existência reduzir -se aos 

interesses do mercado. Isto é,  hipotecar a vida (ou alienar a 

vida) em nome de uma profissão, porta de entrada do 

trabalho estranhado ou alienado, e razão de ser do capital .  

Deste modo, negando a positividade do sentido de ser 

profissional, nega-se a coisificação dos suje itos 

pedagógicos, a personificação de formas sociais requeridas 

pelas relações sociais capitalista. No e pelo estudo e 

pesquisa os sujeitos pedagógicos são reconhecidos como 
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pessoas,  se afirmam com seus nomes, e resistem como seres 

humanos que são: simples  pessoas na conquista da 

“tranquilidade da alma”. Eis o primeiro passo da conquista 

da autonomia intelectual  e afirmação do governo de si. Eis 

também as razões porque não se estuda e pesquisa,  e porque 

“70 milhões de professores e estudantes jamais leram u m 

livro” (PIAZZI,  Como Adquirir Inteligência ,  

https:/ /youto.be/Q1MllPy2rMc).  

Dado as proporções socioculturais e políticas de 

banalização do estudo e pesquisa (sempre l igado a poder, 

dinheiro, fama e status, desde os gregos, e formulado 

conscientemente, pe lo menos, desde 1.100 a.C.),  convém 

enfatizar o seu valor ético, comprometido em afirmar as 

virtudes. Faremos esta ênfase vislumbrando as possíveis 

consequências (ou postulados) do trabalho pedagógico em 

pesquisa,  o “trabalho de si,  em si  e por si”.  

 

Consequência 1 :  

O trabalho pedagógico fortalece a autoestima dos 

sujeitos pedagógicos, sobretudo dos estudantes -

pesquisadores. Um sinal estampado no rosto dos 

estudantes-pesquisadores espelha isto (veja,  professor 

não é mais do que um estudante veterano, que go sta 

muito de estudar e, por isso, acaba encarnando esta 

forma social que é o ser professor,  alguém que vive o 

estudo-pesquisa como condição humana). Quando 

aprende estampa no rosto do estudante -pesquisador 

uma alegria indescritível , é a impressão do confor to 

na alma. Um sinal do que o poder do trabalho da 

faculdade humana da razão é possível:  alegrar a vida.  

 

No e pelo estudo adquire -se a consciência de que o 

conhecimento não é uma propriedade do professor,  

intrinsecamente a seu corpo e ao seu ser. O conhec imento 



-  107 -  

está na atividade, no fazer, no estudar, e não na explicação. 

Por maior que sejam os esclarecimentos que a explicação 

proporcione aos “alunos -ouvintes”. O conforto de passar a 

entender o que a princípio parecia paradoxal e enigmático é 

uma conquista  indescritível,  é um sentimento de alegria que 

conforta os sujeitos pedagógicos na atividade de estudar, 

estampa na sua face naturalmente com um sorriso de 

conquista. O que não significa negar a importância da 

explicação como recurso didático e pedagógico e 

desvalorizar o mérito dos excelentes explicadores. Longe 

disso! Mas reconhecer apenas que tais méritos são possíveis 

de serem alcançados por qualquer pessoa que estude, 

alcançáveis pela dedicação, pela quantidade de exercícios 

que nos dedicamos a um dete rminado conteúdo, 

independentemente da área de conhecimento: ciências 

naturais, exatas ou humanas.  A(o) professora(or) é apenas a 

representação de uma possibilidade autêntica, concreta e 

visível,  quer dizer,  palpável, de que todo ser humano é 

portador de conhecimentos adquiridos nas mais diversas 

atividades que se exercita intensa e profundamente. Esta 

aquisição aumenta quando realizada com método: disciplina, 

persistência e paciência.  

Portanto, os conhecimentos estão no trabalho 

pedagógico realizado por su jeitos pedagógicos e podem se 

converter em memória através de contínuos exercícios e 

atividades praticados sistematicamente com disciplina,  

paciência e persistência. Quem trabalha aprende com o que 

trabalha, transformando o objeto. No trabalho ou processo 

de trabalho, que é um processo de transformação da matéria -

bruta em matéria-prima e, desta, em produtos ou valores de 

uso, o ser humano aprende, se apropria de um conhecimento 

específico, determinado pelo objeto de trabalho sobre o qual 

se trabalha. Este conhecimento é conhecimento objetivo. 

Trabalhando o ser humano incorpora conhecimentos. Há uma 
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dialética interna em toda “atividade humana sensível”,  

concreta, que desencadeia uma complexa transformação no 

ser humano: a teleologia, o necessário conhecimento  dos 

nexos ou séries causais (causalidade) e a elaboração dos 

meios (instrumentos de trabalho). Toda essa dinâmica 

também se faz presente no trabalho pedagógico em pesquisa. 

Não há a menor possibilidade de se fazer qualquer coisa sem 

o saber.  Mas os seres humanos podem “fazer sem o saber” 

(“fazem mas não o sabem”). Fazem sem ter a menor 

consciência do porquê estão fazendo, da existência de 

saberes nos fazeres que realizam. E, assim, ignoram sua 

sabedoria. Ainda que empírica.  

É um mito ou falsa a crença de que o professor 

transmite,  informa ou passa conhecimentos para os “alunos”. 

E isto mesmo no âmbito da educação infantil 27.  O 

conhecimento está na atividade de estudar.  E “estudar é um 

ato de rebeldia e libertação”. Estude, seja rebelde, liberte -se 

da mediocridade a que querem submetê -lo! 

Mas em sociedades desiguais em que a maioria é 

explorada e oprimida por uma minoria, como nas sociedades 

capitalistas, o estudo é uma atividade vivida e exercida por 

poucos:  os intelectuais orgânicos ao capital.  Isto é, 

concretamente, os gestores públicos  (estatais), gestores 

privados  (administradores,  economistas, juristas,  

contadores,  quando em cargos com gratificação funcional) e 

os gestores religiosos (aqueles que ocupam cargos de gestão 

nas Igrejas). Portanto, um número i nsignificante de pessoas 

comparado às populações das classes trabalhadoras 

exploradas e oprimidas. E, com a colaboração dos gestores 

dos negócios do capital,  sem o que a dominação e submissão 

dos trabalhadores assalariados ao capital não seria possível.  

Mas os intelectuais orgânicos ao capital também são 

subjugados ao capital. São componentes da engrenagem do 

sistema capital.  
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O que tem facilitado imensamente a gestão do capital  

pelos seus intelectuais orgânicos, princípio imposto como 

imperativo cultural na modernidade ocidental  e oriental  

desde, pelo menos, o século XVIII,  é o princípio do trabalho 

assalariado, estranhado. Tipo de trabalho que permite 

concretizar a alienação das “forças produtivas do trabalho”, 

a capacidade produtiva.  E toda a ideologia que  lhe dá suporte 

e o acompanha: que “o trabalho dignifica o homem e a 

mulher”;  que a propriedade privada dos meios de produção 

e do excedente econômico se justificam pelo suor do corpo, 

o trabalho duro. Mas outra coisa também justifica a 

propriedade privada , a aquisição dos meios de produção por 

meio da compra com o equivalente geral de mercadorias: o 

dinheiro. E na atualidade a ideologia da profissionalização. 

Esses princípios são aqueles que hegemonicamente regulam 

a vida social moderna. Toda existência pl anetária circula em 

torno deles. Eles dão sentido ao ser capital. Porque o capital 

é um modo de ser, um modo de organizar o mundo humano.  

O mito do trabalho assalariado tem dominado as 

mentalidades na modernidade ocidental  e oriental.  Aliás, é 

um sinal  de modernidade. O problema é que ele fortalece o 

“poder da violência simbólica”, que acaba se vingando do 

próprio assalariado, sujeitando -o a uma vida cujo único 

conforto é o sentimento de ser uma mercadoria “valorizada” 

no mercado de trabalho: um profissiona l.  

Na modernidade ser mercadoria é ser profissional, é o 

melhor que pode acontecer a um trabalhador, como é 

almejado ardentemente. E é esta hegemonia de concepção de 

trabalho28 o que tem legitimado a exploração e opressão de 

uma maioria por uma minoria. Esta, que vive da 

expropriação dos conhecimentos dos trabalhadores 

assalariados adquiridos ao longo da vida de toda uma 

existência escolar, que tem início por volta dos 6 anos (as 

vezes antes) e conclusão por volta dos 25 a 30 anos,  é a 



-  110 -  

burguesia capitalista,  os empresários-patrões-

empreendedores 29.  Estes que exploram e oprimem o povo 

brasileiro trabalhador,  expropriam esses conhecimentos 

desde o momento que os trabalhadores qualificados são 

postos a trabalhar. Os burgueses capitalistas também se 

apropriam da massa de excedente econômico, gerados em 

volume cada vez maior, exponencialmente, pelos 

trabalhadores assalariados.  Como resultado do 

desenvolvimento científico e tecnológico, os empresários -

empreendedores-patrões, a burguesia capitalista golpista do 

Brasil ,  desfrutam de uma qualidade de vida infinitamente 

superior comparada com o modo de vida dos trabalhadores 

assalariados.  

Os expropriadores de conhecimentos,  exploradores de 

trabalhadores assalariados e apropriadores de excedente 

econômico ou mais-valor, isto é,  os capitalistas-

empreendedores-patrões se colocam sempre a mesma 

pergunta: como aumentar a produtividade e a eficiência do 

trabalhador? Como aumentar o lucro e a acumulação 

ampliada de mais-valor? Em outros termos mais realistas: 

como explorar e oprimir, mais intensamente, o trabalhador 

assalariado? A resposta é basicamente a mesma em todo 

planeta:  fazer homens e mulheres acreditarem, desde 

criancinhas (porque os pais e adultos,  toda uma geração 

pregressa, acreditam) que a vida se reduz a trabalhar pa ra 

outro, o governo do outro: o mercado, o estado, o empresário 

e patrão.  

Ora, o convencimento e adesão dos povos ocidentais e 

orientais a esta ideologia tem sido conquistada através do 

que Bourdieu (2008, 2006, 1987) nomeou de “violência 

simbólica”, desencadeada pelo “poder simbólico, que entra 

pelos olhos”, ouvidos e todos os órgãos dos sentidos, órgãos 

que conformam o campo dos sentidos.  “Violência” que 

ocorre sem derramamento de sangue, por vontade própria das 
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pessoas,  por desejos latentes,  por desejos -pulsões. É um tipo 

de dominação mais eficiente do que as formas de dominação 

realizadas pelo martírio e autopunição ou autoflagelação e 

tortura.  E mesmo as “tecnologias do poder”, como o pan -

óptico (panoptikon) (FOUCAULT, 1987).  

O convencimento e adesão ao  trabalho estranhado ou 

alienado também tem sido conquistado com as ideologias do 

capital humano e da profissionalização, em suas inúmeras 

versões. E o que me parece poderosíssimo para o sucesso 

desta dominação naturalizada é a deontologia ou ética 

profissional. A entrega de diploma ou certificado exige que 

todo profissional preste juramento a um código de ética 

profissional. E se quebrado alguma regra ou norma a licença 

conquistada para o exercício profissional é suspensa. Nesse 

caso, o número do diploma ou certificado perde a validade 

no território nacional. E, perder a validade de exercer uma 

profissão liberal é perder um lugar que oferece status e 

poder, no âmbito da geografia social  ou ordenamento 

territorial .  

Caçar a l icença concedida pelo Estado signi fica que o 

diplomado é desautorizado e impedido legalmente de exercer 

a profissão. Profissão no sistema capitalista é valor 

educacional, jurídico e político, equivale a ser cidadão em 

Atenas a cinco séculos antes de Cristo.  E isso 

territorialmente. Isto é,  a profissionalização é constitutiva 

do ordenamento territorial do capital,  como são todas as 

redes escolares e sistemas de ensino.  

A ideologia da profissionalização, materializada 

curricularmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e,  agora, na Base 

Nacional Comum Curricular,  as famosas polí ticas 

curriculares,  empreendidas pelas classes empresariais (CNI, 

Sistema S), têm reduzido progressivamente os sentidos da 

escola a apenas um sentido: o sentido unilateral  de 



-  112 -  

empresa30.  Por conseguinte,  há luta e disputas empresariais 

para fazer a escola funcionar como empresa. E, como 

empresa,  a escola deve ser orientada de acordo com a lógica 

empresarial do mercado capitalista. Isto é, produzir 

mercadorias em massa e com regularidade para o mercado de 

trabalho. O que significa fabricar força de trabalho 

qualificada (o imaterial) para abastecer o mercado humano 

sem trabalho. Há que  se introduzir nas escolas os princípios 

racionais calculistas e contábeis das partidas dobradas e os  

princípios da administração de empresas (taylorista,  fordista 

e toyotista):  controle de tempos e movimentos visando 

eliminar o tempo morto nos currículos;  bater metas que 

visam elevar a produtividade, com qualidade e eficiência, do 

trabalho pedagógico: reduzir evasão, repetência e baixo 

desempenho escolar;  reduzir à cada ciclo produtivo (ano 

letivo) o custo aluno, introduzindo as tecnologias de 

informação e comunicação nas atividades escolares, 

sobretudo nas atividades pedagógicas (EAD), para elevar o 

retorno ou benefícios (cálculo de retorno dos investimentos) 

frente aos custos.  

Alguns gestores (intelectuais orgânicos do capital) 

vêm na formação de professores,  mais profissionalização do 

que formação, sobretudo em Cursos de Graduação, o 

pressuposto necessário para elevar a produtividade do 

trabalho pedagógico na escola. A qualificação de 

professores aumentaria a circulação de força de trabalho 

qualificada no mercado de ensino para atender a expansão 

da rede privada e estatal de escolas.  Is to é, as demandas 

empresariais. Ora não é esta a razão de ser das polít icas 

públicas do Estágio Supervisionado e Curricular na 

Educação Básica e no Ensino Superior? Outra política 

pública com propósitos semelhantes,  orientada pela 

ideologia da profissionalização, é a políti ca pública do 
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“primeiro emprego”: “trabalho ou emprego” precário e 

temporário,  como não poderia deixar de ser!  

Com as políticas curriculares,  as políticas de formação 

de professores e as políticas de avaliação de desempenho o 

Estado e o governo, capitalist as,  têm controlado toda 

sociedade brasileira,  geração após geração, difundindo a 

ilusão de que a aquisição de diplomas e certificados, a 

experiência profissional (adquiridas no 1º emprego, em 

estágios supervisionados e curriculares) é um pressuposto 

necessário e suficiente para uma vida bem -sucedida, um 

futuro garantido. O que significa:  emprego estável, bem 

remunerado, inserido em planos de cargos e carreiras.  

Na verdade, esta é uma grande armadilha ideológica 

montada pelo capital após ter saído dos escomb ros das 

Guerras Mundiais. Uma armadilha em que diversas gerações 

de dirigentes sindicais caíram. Queda decorrente da derrota 

do projeto anticapitalista do leste europeu, de Cuba e todos 

os povos inclinados ao socialismo.  

Uma vez adquirido o diploma do Ensino Superior as 

empresas privadas de ensino enfiam na cabeça dos 

diplomados que a posse deste diploma não basta, e que é 

necessário fazer pós-graduação. Isto é,  curso de 

especialização, nos quais não se aprende nada, apenas 

elevam o faturamento das empresas  privadas de ensino 

superior.  

Por sua vez, antes de concluir os cursos de 

especialização a(o) estudante descobre que há cursos strictu 

sensu .  Estes são os cursos de mestrados e doutorados. E 

depois de percorrer toda essa trajetória de escolarização, que 

parece infindável 31 na “escada da inteligência”, a(o) 

estudante movido pela ideologia da profissionalização se 

depara com a situação do desemprego, que é endógeno ao 

capital. E que, para ingressar numa Universidade Pública 

precisa realizar um concurso pública , quase exíguo em 
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tempos de crise,  em que uma vaga é disputada por milhões 

de candidatos. E alguns com doutorado no exterior ou nas 

melhores universidades do Brasil,  e que falam e escrevem 

fluentemente, mais de duas línguas. Finalmente o estudante 

que concluiu o programa de strictu sensu  movido pela 

ideologia da profissionalização descobre,  com tristeza, que 

o seu lugar não é além daquele de lecionar em empresas 

privadas que atuam no Ensino Superior,  que não investem 

em pesquisa, pagam uma hora-aula ridícula,  que mal dá para 

sobreviver.  E, abandonando a ilusão de se tornar um 

pesquisador, de conformar a ser reduzido a “dador de aulas”. 

E se entope, então, de hora -aula, consultorias e assessorias, 

provisórias e temporárias,  e vira trabalhador precarizado, 

temporário e, agora,  em virtude das polí ticas educacionais 

existentes em nosso país, muito provavelmente daqui a 

poucos anos, trabalhador -professor-intermitente. Isto é o 

que Marx chama de proletário.  Neste caso, proletário 

intelectual  ou proletário do saber,  como os professores da 

Educação Básica: cumpridores de horários,  executores de 

atribuições definidas pelas políticas educacionais, 

subservientes aos princípios e normas organizacionais 

escolares: estatais,  privadas e/ou confessionais.  Como em 

qualquer empresa capitalista.  

Sim, isto só pode ser suportado dentro de algumas 

condições materiais de existência:  

1.  Baixíssima remuneração;  

2.  Desemprego em massa e;  

3.  Gestores capachos do sistema capital, isto é, 

subservientes às polí ticas públicas governamentais 

e/ou estatais, de educação, conforme os interesses 

do capital.  

 

De um modo geral , a maioria das ocupações em 

organizações escolares -empresariais, fora da rede federal 32 
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de ensino, não têm a menor chance de se vincularem a planos 

de carreira decente. Esses, quando ex istem, é para conformar 

os trabalhadores assalariados aceitarem a seguinte norma: 

num futuro distante, quando se aposentarem, serão bem 

remunerados e poderão desfrutar a vida feliz. Mas se ainda 

tiverem saúde, disposição e não falecerem antes.  Há um erro 

aqui: nem mais desta i lusão podem os trabalhadores 

sobreviverem após as reformas educacionais do governo.  

Portanto,  o que lhes fizeram acreditar em anos a fio 

não passa de uma grande farsa. E, o mais grave, o doutor que 

fez curso de doutorado e leciona numa empresa privada que 

atua no nível superior de ensino não aprendeu a enfrentar a 

superexploração de sua mão-de-obra.  Com o movimento 

sindical desmontado e desmobilizado, tem que se resignar a 

se sujeitar e morrer nesta situação!  

 

Consequência 2 :  

Se o conhecimento objetivo não está no e com o 

professor,  educador,  docente ou formador, onde ele 

está? Está no trabalho pedagógico, orientado pela 

amizade.  

 

A atividade de estudar é a única atividade inventada 

pelo ser humano capaz de não apenas desenvolver a 

intel igência,  mas a consciência da humanidade do ser 

humano e, com isso, o governo de si. Na verdade, o 

desenvolvimento da inteligência é o menos importante.  O 

mais significativo, do ponto de vista político,  é o 

desenvolver-se como ser humano, no âmbito da ética das 

virtudes,  ét ica subjacente ao trabalho de si, em si e por si”,  

e comprometida com o governo de si.  

O estudo é uma forma de catarse gramsciana. Nele há 

um princípio educativo singular, e que pode ser vivido 

profundamente pelos sujeitos pedagógicos. Ba sta observar o 
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que ocorre com alguns estudantes no Ensino Superior, 

estudantes que participam da realização de pesquisas nas 

universidades públicas.  

O estudo não transforma apenas as(os) estudantes, mas 

sobretudo as(os) professores -pesquisadores-intelectuais. 

Isto porque o estudo muda profundamente a personalidade 

das pessoas, pela razão de elas personificarem a forma social  

pesquisador. Isto é, realizar atividades específicas 

consideradas como ocupações e atributos de um(uma) 

pesquisador(a). Caso contrário ,  se as pessoas que cursam 

cursos de graduação e pós -graduação em universidades 

públicas,  por diferentes motivos, resistirem e negarem esta 

personificação não haverá qualquer catarse e depuração de 

si.  

Para haver metamorfose das pessoas no âmbito do 

trabalho pedagógico elas têm que se ocuparem com as 

atividades de estudos e pesquisas. Mas não de uma forma 

arbitrária e politicamente desorientada, de qualquer forma, 

ou se deixarem subsumir na onda de estarem se 

profissionalizando para se inserir no mercado de  trabalho, 

como se já não estivéssemos dentro dele. Porque este 

mercado se aloja dento de nós,  pelo discurso dos pais,  ainda 

na tenra idade, quando eles perguntam -nos: “o que é que 

você vai  ser quando crescer?”.  Como se não fossemos nada 

até então e só passaríamos a ser alguma coisa após 

transformarmo-nos nesta coisa que é o ser profissional, uma 

mercadoria.  E até nos transformarmos nesta coisa,  quando 

crescermos: profissionais, seremos o quê para a maioria das 

pessoas? Nada! Ser profissional, personificar as diferentes 

formas sociais profissionais, é, assim, transformar -se de 

uma forma arbitrária, desorientada, de acordo com as 

políticas e interesses do capital ou as leis do mercado, em 

uma coisa inumana: força de trabalho ou capital variável. 

Pois uma coisa é certa:  é inevitável tal metamorfose.  



-  117 -  

Portanto,  é inútil  lutar contra a personificação de formas 

sociais em sociedades complexas.  Porque elas são 

necessárias às relações sociais.  

A questão fundamental  é, pelo menos como a vejo,  que 

temos uma margem de l iberdade para lutar contra as formas 

sociais impostas pelo mercado de trabalho, desde dentro das 

escolas,  das salas de aula. E esta luta está em realizarmos 

atividades que determinem a personificação e formas sociais 

humanas, que se objetivem e/ou potencia lizem o próprio ser 

humano. Atividades intelectuais que visam desenvolver a 

autonomia intelectual e o governo de si só podem ser 

atividades anticapitalistas. É o que pensamos ser o estudo e 

a pesquisa, se realizados desde a ética das virtudes, e com 

métodos comprometidos com a formação e emancipação 

humanas.  

Esta nossa assert iva admite um pressuposto não menos 

fundamental: nós podemos nos dar o pensamento! E, 

paratanto,  o primeiro passo é fazer autoanálise ou exame de 

consciência33.  Identificar os pensamentos conservadores em 

nós e nos autoquestionarmos acerca de como esses 

pensamentos passaram a habitar nossas mentes e se alojaram 

geohistoricamente em nosso ser (essa autoanálise dos 

pensamentos que habitam nossas mentes é também, segundo 

Gramsci,  praticar catarse). E, sem o nosso consentimento, 

comandam nossas vidas, dão sentido a nossas existências. E 

o que é preocupante:  eles podem estar agindo contra o que 

gostaríamos de ser e contra, efetivamente,  o nosso ser, isto 

é, nossa humanidade. Conduzindo-nos às finalidades que 

contrariam nossas vontades.  Temos o dever, então, como 

homens e mulheres livres, de expulsar os pensamentos 

desumanos e inumanos que nos dominam contra a nossa 

vontade e humanidade. Porque eles são pensamentos intrusos 

que nos invadem e nos colonizam, transformando-nos em 

simples coisas, profissionais ou mercadorias.  
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Já pensaram nisso? Que podemos nos dar o 

pensamento? E como podemos expulsar os pensamentos 

indignos e reificadores, aqueles que nos comandam sem 

causar nenhuma indignação, desde  dentro de nós mesmos, de 

nosso ser, de nosso modo de vida? Que aqui também reina a 

luta pela liberdade de ser e viver, concordante com o modo 

de existir  que conforta nossas almas e nos faz feliz? E que é 

por meio do estudo e da pesquisa que, e sobretudo, podemos 

desalojar os pensamentos indignos, coisificadores de nossa 

pessoa, que nos dominam e que direcionam politicamente 

nossas vidas a se submeterem ao governo dos outros:  o 

governo do mercado de trabalho ou governo do capital,  o que 

é a mesma coisa.  

Pois é! Dentre tantas lutas que já fazemos 

cotidianamente temos mais esta: lutar para nos dar o direito 

de pensar o pensamento que pensa por nós, em nós, e nos 

reifica e coisifica 34.  

Esta é uma luta pela subjetividade autônoma, pela 

subjetividade autêntica, desejada por nós comunistas,  que 

objetiva se libertar da subjetividade do capital,  que nos 

agrilhoa e aprisiona (MARX, 2004,1984).  Os pensamentos 

que desejamos é nobre. Mas agir, assim, cri ticamente, sobre 

os pensamentos que nos habitam, exige uma linguagem 

específica, diferente da do mercado e do capital. Exige um 

método para nos apropriarmos dessa linguagem, mas um 

método que não apenas é portador de uma linguagem própria, 

mas de um modo de “trabalho em si,  de si, por si e para si”;  

um modo de vida, modo de viver cotidianamente.  Porque é 

isso que o trabalho pedagógico em pesquisa ou estudo é: um 

motivo ou sentido de viver a vida estudando. É dizer para os 

curiosos quando perguntarem a você: por que você estuda 

tanto?  Porque estudo com o método da leitura im anente.  

Elas, certamente, não fazem a mínima ideia do que seja isso. 

Mas como o nome é pomposo e incomum (método da leitura 
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imanente) ou elas se aquietarão e o deixarão você estudar ou 

pedirão para você ensinar como faz. Olha aí você se 

transformando em professor e ganhando mais um estudante 

para essa legião que temos que despertar para a vida.  

O que sei é que isto é feito, consequentemente pode 

ser aprendido. E se o pode é porque há uma forma de trabalho 

que opera tal atividade de aprender. E, nela, há um saber. E 

se podemos trabalhar nisso, podemos nos educar pelo saber 

que há nesse trabalho. E, o mais importante, desde que nos 

exercitemos nele. Eis o que os antigos descobriram: os 

“exercícios espirituais” são formas de “trabalho de si,  em si  

e por si”,  “atividades humanas sensíveis”. E estes exercícios 

ou técnicos de si são dotados de uma ética e uma estética 

relacionadas à vida: ética das virtudes e estética da 

existência. O que nos conduz a pensar nessa didática de 

estudo ou método da leitura imanente co mo modo de viver, 

de nos permitir viver. Mas isto não tem nada a ver com a 

ideia de estudar com o objetivo de se inserir no mercado de 

trabalho. Apenas vivermos uns para os outros por meio do 

estudo e da pesquisa, sem comercializarmo -nos 

reciprocamente:  vendermo-nos e comprarmo-nos, como se 

fôssemos mercadorias.  

É possível  viver assim, hoje, no capitalismo? Sim, até 

nos processarem administrativamente ou chamarem a 

polícia. Mesmo isso acontecendo no trabalho pedagógico em 

pesquisa ou estudo, podemos continuar insistindo, com o 

único objetivo de aprender a viver humanamente, como 

sujeitos pedagógicos. Por isso é que a escola pode se 

transformar no lugar mais incrível para promovermos a 

revolução socialista no Brasil . Mas só os sujeitos 

pedagógicos podem fazê-lo.  O que assusta incrivelmente a 

burguesia e os intelectuais orgânicos da burguesia: os 

gestores das escolas e das universidades.  E, claro, os fóruns 

desses gestores (FORUMDIR, PROIFES, entre outras 
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organizações pró-sistema-capital);  que devem nos achar 

“louco”, precisando de tratamento psiquiátrico, por ter 

perdido completamente a razão e o juízo ao propormos isso. 

Por isso nos acusam de insanos e desequilibrados. Pelo 

menos é o que ouço nos corredores na universidade em que 

trabalho! 

O ponto de partida para permitir que outros 

pensamentos ocupem nossas mentes exige, necessariamente, 

que estudemos e pesquisemos. Não basta ler! É preciso ter a 

consciência de que quando estudamos e pesquisamos 

estamos operando em nós,  como médicos de nós mesmos: de 

nossas almas, espíritos ou consciência.  Não importa do que 

chamem nossa interioridade. Operamos por meio do trabalho 

pedagógico em pesquisa para assimilar novos pensamentos e 

nos desfazer dos velhos e antiquados.  

Forma de trabalho singular este “trabalho de si, em si , 

por si e para si”. Lamento por ter descoberto e tomado 

consciência dele, já numa idade tão avançado. Mas ainda há 

um pouquinho de vida que me possibilita desfrutá -lo 

intensamente com meus amigos: os estudantes de ensino 

médio e da universidade, aqui em Alagoas.  Então cabe-me 

desfrutá-lo com sabedoria e zelo.  

Desde esse ponto de vista o estudo deve ser vivido 

com regularidade, disciplina,  persistência,  paciência e um 

método específico, determinado pelo seu objetivo, ainda que 

tenha que, de algum modo, se r direcionado pelo objeto de 

investigação. Precisamos estar conscientes da pesquisa 

como “trabalho de si, em si  e por si”;  que estamos nos 

formando quando estudamos e pesquisamos. Muito mais do 

que ir à escola ou universidade assist ir aulas, importa 

assumir esta responsabilidade pela nossa formação, porque 

trata-se de estarmos construindo a arquitetura de nossas 

vidas.  E o que é melhor: não é necessário pagar por isso.  

Porque as coisas realmente importantes não têm preço e não 
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se adquirem no mercado, mas vivendo a vida que um dia um 

homem e uma mulher conceberam: nossos pais. E a vida não 

é uma coisa banal, pelo menos não deveria se prestar a 

banalização, mesmo no capitalismo.  

Muitos são contra o aborto, mas são indiferentes as 

suas vidas reais, materiais, realmente existentes. Não se 

importam nem um pouco com o seu modo de vida,  se vivem 

como ser humano ou como coisas:  profissionais e 

mercadorias. Logo: escravos! E se vivendo desta forma não 

estão à reproduzir a escravidão de seus fi lhos,  educando -os 

a serem profissionais. Por exemplo, impondo-os serem 

servos ou vassalos do capital , como os pais são como 

trabalhadores assalariados. Não impõe a escravidão do 

capital apenas a seus filhos, mas desejam, e muitas vezes 

impõem mesmo, tal  escravidão, aos filhos dos outros.  Há 

sinal maior que indique que não se importam em banalizar 

suas vidas e as vida dos outros quando perguntam o que 

alguém vai ser quando crescer? Não vêm que esta forma de 

viver é uma forma de abortar,  de morrer diariamente como 

zumbis:  defuntos de  olhos abertos? Não percebem que a arte 

de viver é uma polít ica,  e aí  se escreve o aborto,  suicídio e 

a eutanásia? O direito de viver é o mesmo direito de morrer. 

A morte,  o aborto,  não está no abortar zigoto ou feto, mas 

no hoje que está se indo para se t ransformar no ontem. 

Portanto, envolve adolescentes, jovens e idosos. A morte e 

o aborto está no que se deixou de viver,  no que agora não há 

mais como resgatar,  porque o tempo já o consumiu. Se já 

morreu abortou, já que aborto é morte!  

Abortamo-nos diariamente como trabalhadores 

assalariados e profissionais, vivendo como mercadorias 

humanas, uma vida muitas vezes pior do que a vida de cão, 

uma vida de merda! Tem gente que é contra o aborto,  mas 

não se importa em abortar a si  e seus familiares em vida, 

todo santo dia (santo ou do diabo?), mas não têm consciência 
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disso, não pode tê-lo, é melhor, para não sofrer com a força 

da banalização da vida que praticam. Não se aborta apenas 

zigoto ou fetos, mas se abortam crianças,  adolescentes,  

adultos e idosos.  Todos os santos-diabos-dias.  E nenhum 

moralista se manifesta diante desse aborticídio.  

A transfiguração de si. Fazer a vida ter sentido, pode 

ser hoje, agora mesmo, desde que vivamos o estudo como 

política35.  Foi o que os antigos descobriram com suas vidas 

e chamaram a arte de operar tal revolução de filosofia. É isto 

que é filosofia. Filosofia não é um curso feito em um campo 

de conhecimento oferecido por instituições de ensino 

superior, e que as pessoas precisam ingressar para 

usufruírem da arte de filosofar. Ist o é,  obterem diplomas e 

se transformarem em profissionais: bacharéis ou licenciados 

em fi losofia. Filosofia é a arte de viver estudando e 

pesquisando e compartilhando desta “atividade humana 

sensível” com os amigos,  pelo diálogo, escrita, discurso. É 

viver a aventura de descobrir o mundo e a natureza, e se 

autodescobrir nesta “atividade”, compreendendo que é um 

único e mesmo ato.  

A descoberta dos antigos foi o de que a filosofia, os 

seus resultados,  são a única forma virtuosa que o ser humano 

possui para fazer ver aos pósteros humanos a sua existência 

no presente: a dignidade que é filosofar (estudar e pesquisar 

junto com os amigos, os sujeitos pedagógicos). Marx e 

Engels eram, antes de tudo, amigos: comunistas -amigos ou 

amigos-comunistas.  

O estudo é uma forma das pessoas escreverem a sua 

existência na ontogeografia do gênero humano (se apropriar 

do território com o trabalho). Foi por isso que os antigos se 

apaixonaram pelo estudo e a pesquisa, por esse modo de vida 

que foi destruído pelo capitalismo. Porque ele é um modo de 

vida radicalmente oposto à lógica e dinâmica do capital  (às 

suas relações e formas sociais).  



-  123 -  

O modo de vida requerido pelo estudo é antípoda ao 

modo de vida exigido pelo capital. Eis a contradição entre 

escola e empresa. São instituições d íspares. Na linguagem 

cristã é como se fosse a luta entre Deus e o Diabo na Terra 

do Sol. Porque a arte de estudar e pesquisar,  vividas como 

atividades que se contemplam, se admiram e se deleitam, 

com amor e paixão, muda a personalidade dos sujeitos 

profundamente.  Tem o poder de transfigurar as pessoas,  

forjar a autonomia intelectual e o governo de si. Tem a força 

para revolucionar um povo. Por quê? Porque o estudo e a 

pesquisa são uma forma de polí tica.  

Os antigos não perceberam isso, mas os modernos 

também não o perceberam, ainda. E é exatamente porque 

estudo e pesquisa são políticas que o sistema capital não 

populariza o estudo, mas a matrícula em escolas e 

universidades. O estudo e a pesquisa são negados, como 

direito e liberdade, inclusive,  aos sujeitos  pedagógicos. 

Sobretudo a estes.  

O capital reprime e oprime os sujeitos pedagógicos 

com condições indignas de vida (segregação urbana) e 

salário. Negam o direito e a liberdade dos sujeitos 

pedagógicos se dedicarem a esta atividade polí tica,  

plenamente. Reduzem-na à um problema salarial e de 

infraestrutura, além de provas, currículos, formação e 

avaliação. E os professores, estudantes e pais aderem a esta 

sua destruição com paixão ardente, porque para muitos tudo 

o que importa é ser uma coisa: profissional, mercadoria e 

escravo do capital; se inserir no mercado de trabalho para 

ser um desempregado com diploma ou ter acesso a um salário 

de miséria.  “Tristes Trópicos!”.  

Então, no capitalismo, ao contrário de formação 

humana temos formação mercantil ou profissio nal. E isso em 

todas as modalidades ou etapas do sistema de ensino, e nos 
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três seguimentos do sistema: estatal , privado e confessional 

(que é privado porque cobra mensalidade).  

A consciência de si como pesquisador -intelectual, do 

trabalho pedagógico em pesquisa como formação de si, exige 

um método que possibilite aos sujeitos pedagógicos atuarem 

em si mesmos. Registrando tudo que é vivido nesta 

atividade, e com regularidade. Um método que faça as 

pessoas se ocuparem com esta atividade longamente.  E que 

se delicie e deleite nela. Que instaure a arte de estudar como 

uma arte terapêutica, na qual os sujeitos pedagógicos ao 

exercerem-na intensivamente com plena liberdade cuidem de 

si, não autobanalizem suas vidas.  Um método que permita os 

sujeitos pedagógicos atualizarem as potencialidades 

humanas, latentes, na própria “atividade humana sensível”: 

o estudo.  

Esta operação metódica, procedimental, racional,  

impõe aos sujeitos pedagógicos que eles se transformem em 

objetos de si mesmo, no e pelo estudo, e pratiquem 

autoanálise e se exercitem no exame de suas consciências,  

enquanto praticantes desta arte que é o estudo e a pesquisa. 

Mas, nem por isso, deixam de ser sujeitos de si  mesmos. Este 

é o princípio do método da leitura imanente: estudar e 

pesquisar é arte, não profissão! É artesanato: como os 

artesanatos nordestinos. Devemos aprender a estudar com os 

artesãos do Nordeste do Brasil,  não é por acaso que Paulo 

Freire nasceu nessas terras espirituosas e acolhedoras.  

A profissão, sua rotina, os compromissos que têm  

previamente com o sistema capital, mata e enterra ou crema 

o sentido artísticos do estudo e da pesquisa.  E a única forma 

de evitar a morte desta arte, o aborto desta arte, é viver o 

estudo e a pesquisa como arte. É difundir esta arte como 

técnica de artesanato, praticada com as mãos e o corpo de 

um artesão, com os instrumentos de trabalho apropriados,  

determinados pelo objeto sobre o qual intervém o trabalho 
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de si , em si, por si e para si dos artesãos sujeitos 

pedagógicos. O trabalho pedagógico em pesquisa  e estudo é 

um tipo específico de artesanato,  que atua na alma humana, 

no espírito ou consciência de si , é um exercício ou askesis ,  

uma ética ancorada nas virtudes humanas, e,  

simultaneamente, perfeitamente possível  de ser vivido, em 

pleno século XXI, como técnica de si e estética da 

existência.  

Como indicado anteriormente,  o momento diário 

etnográfico da leitura imanente proporciona as pessoas 

reconhecerem e perceberem que estão mudando a si mesmas, 

por elas mesmas, com suas mãos e todo o corpo, revolvendo  

e revolucionando todo o complexo campo dos sentidos do 

seu ser,  porque mudam sua atitude perante a vida, mudam o 

seu modo de vida,  simplesmente por passarem a viver de 

outra forma: estudando (lendo e escrevendo). Viver de outra 

forma é passar a se exercitar em atividades que não se 

exercitava, a se ocupar com o que não se ocupava, colocar a 

atividade de estudar no lugar de qualquer outra atividade. 

Priorizar o estudo. Por exemplo, deixar de ver televisão para 

estudar.  

Ao ocupar-se com as atividades de pesquisa e estudo 

as pessoas devem perceber-se como estando cuidando de si 

mesmas; cuidando do que é mais sagrado no ser humano: sua 

interioridade (alma, espírito e/ou consciência, ou o nome 

que se queira atribuir a nossa interioridade; hoje virou moda 

chama-la de espiritualidade ,  devido a obra de Pierre Hadot).  

E, deste modo, cuidando de si, vivendo o trabalho 

pedagógico em pesquisa ou estudo como técnicas e/ou 

trabalho de si, como askesis  ou “exercício espiritual” (como 

prefere Hadot,  2014) os sujeitos pedagó gicos promovem a 

subjetividade ancorada na ética das virtudes. Pois o estudo 

é vivido como atividade fim, com a intenção de viver 

melhor, mais esclarecido, com maior capacidade de ler o 
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mundo, o cosmos e a si  mesmo. Para melhor expressar seus 

sentimentos humanos e a compreensão dos mundos. Estar 

mais bem preparado para intervir na realidade da cidade e de 

sua vida, de forma mais qualificada, mais racional e 

apaixonada. Isto é,  reduzir significativamente os riscos e 

possibilidades de banalizar a vida e evita r desastres 

irreparáveis, como praticar o aborto vivo de seres vivos 

quando submetidos a opressão e exploração do capital .  

Com esta conquista de viver o estudo e a pesquisa 

como modo de vida, o trabalho pedagógico em pesquisa, 

“trabalho de si , em si e por si” e para si, como arte da 

política e política da arte, política estética da vida,  pouco 

importará ver televisão: novelas, jornais e todo esse enlatado 

e entulho cultural do imperialismo norte -americano.  

Deste modo, pelo e através do trabalho pedagógico e m 

pesquisa, os estudiosos, pesquisadores e intelectuais, de 

todos os gêneros, etnias,  religiões e idades se sentem livres,  

autônomos, governos de suas vidas,  e mais felizes por esta 

conquista pelo direito e l iberdade de estudar.  Ainda que sem 

carrões,  aviões e músculos desenhados com ferro e bomba 

nas academias. Mesmo não recebendo recompensas por um 

Deus que dizem exigir sacrifícios,  cumprimento de 

promessas,  caridade, pagamento de dízimos ou ofertas em 

dias de culto.  

O “complexo neurótico de uma época”, d e ter que 

viajar para ostentar,  invejar e exibir ao mundo das redes 

sociais suas felicidades plásticas e inautêntica (o 

exibicionismo e o narcisismo que fervem nas redes sociais, 

como a peste faz ferver), também não os move. Ainda que 

tal “complexo neurótico” seja vivido por muita gente com 

fervor. Pelos que podem, pelos que não podem ou pelos que 

podem mas não estão dispostos a entrar no jogo burguês do 

desenraizamento de si. Porque ainda se sentem gente, 

humanos de corpo e alma, motivados por referenciais  de uma 
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outra ética. Uma ética poderosa,  que fundou a autêntica 

filosofia antiga: a ét ica das virtudes. Ética que possibilitou 

o ser humano viver a estética na vida,  no estudo, na filosofia, 

com encantamento e força. Uma estética que o “último 

Foucault” nomeou de estética da existência .  Com esta ética 

e estética imbricadas o viver e o ser professor nos encanta e 

passa a fazer sentido, e se pronunciar como um viver mais 

humano e rebelde. Os lugares onde esta experiência pode ser 

vivida são espacialmente diversos nas condições 

ontogeográficas criadas pelos seres humanos. Em todos os 

lugares podemos viver a experiência de nos surpreendermos 

com os estudos que realizamos. Desde que não sejam estudos 

arbitrários.  

Mas toda esta metamorfose catártica (é assim que 

entendo o estudo a partir de Gramsci), de potenciais 

humanos incomensuráveis, pode ser direcionada para 

objetivos perversos, absolutamente contrários a este nosso 

elogia ao estudo. Pode mesmo ser diferente, discordante e 

radicalmente contrário aos efeitos do “trabalho de si, em si 

e por si”. A transfiguração catártica, no sentido gramsciano, 

depende da orientação política que se dá ao estudo e a 

pesquisa.  Porque a orientação é tudo, orientação tem poder. 

Orientação do nosso ponto de vista é polít ica.  

Para ser didático e nos fazermos entender sobre o 

poder da política que orienta o estudo vou trabalhar com dois 

tipos de formação extremamente diferentes entre si . Isso, 

creio,  facilitará uma rápida compreensão do estudo como 

política ou da polí tica do estudo, ai nda que tenhamos 

consciência de que existem variedades e variações, possíveis 

combinações e graduações,  entre os extemos. Mas o estudo, 

considerando os antigos e os modernos, pode ser 

comprometido ou vinculado, como política artística e 

estética, à dois tipos de formação: formação humana 
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(paidéia) e formação para o trabalho ( téchne). Vejamos, em 

linhas gerais,  a caracterização de uma e outra formação.  

 

O ESTUDO COMO FORMAÇÃO HUMANA  

 

A formação humana, como a entendo, pode ser  

caracterizada como formação intelectual  para o viver bem. 

Ou, e o que é a mesma coisa:  formação humana é o sentido 

da vida orientado ao “bem viver”. É uma formação que põe 

o ser humano (o posiciona teleologicamente) como 

finalidade única e exclusiva. O que significa isso? Significa 

que a finalidade da formação humana é o ser humano; e que 

dado a sua infinitude enquanto gênero, as suas insuperáveis 

imperfeições e ilimitados desejos e necessidades, a formação 

se projete à sua consciência como uma perpetua obrigação 

(obrigação como dádiva).  O que quer dizer que o ser humano 

deve se obrigar (endividar e se engajar) à vida inteira à 

formação de si. Mesmo porque não se tem como evitar isso. 

Mas pode não se ter consciência desse fato. E sem esta 

consciência não se pode viver plenamente nada, ape nas 

superficialmente, naturalmente. A formação de si é a 

condição ontogeográfica, que por primar por um processo 

educativo e formativo voltado para si  e o exame de si , em 

todo esse processo, permite o ser humano afirmar e tomar 

consciência de sua humanidade. 

Portanto,  não há ciclo de formação possível  quando 

pensamos na formação de si  do ser humano. Eis a razão de 

Marx, em uma de suas teses contra Feuerbach, ter postulado 

que “o educador precisa ser educado”. Se o “educador 

precisa ser educado” todos nós o precisamos, e enquanto 

vivermos. O que consiste no fazer e refazer humano em cada 

dia. Esta tese coloca o estudo como uma prioridade na e da 

existência humana. Por conseguinte,  para Marx e os 

filósofos antigos,  não há etapa ou série ou modalidade de 
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formação. Assim, torna-se um absurdo pensar em certificar 

ou diplomar alguém pelo término arbitrário de uma 

formação, pois ela apenas termina com a morte, e dar 

diploma a um difundo é absurdo. Dar diploma significa 

contradizer a natureza da formação do ser human o, da 

formação humana, da existência e vida humana. Significa 

admitir que a formação tem um fim antes da morte,  o que é 

um outro absurdo.  

Então o capitalismo decretou o final da formação 

humana com o trabalho assalariado, no qual o trabalhador 

deste então,  nesta condição, deveria demonstrar tudo o que 

anteriormente aprendeu. Ainda que à força e com muito 

derramamento de sangue (leiam como foi A acumulação 

primitiva de capital ,  no final do livro I,  em O Capital,  de 

Marx).  

Com o trabalho assalariado o capital ismo encerrou um 

ciclo da existência de cada pessoa para iniciar outro: o 

capítulo do inferno e do sofrimento. É pior do que estou 

dizendo. Pior porque, na realidade, o estudo foi  subordinado 

ao trabalho. Isto significa que as pessoas, de um modo geral,  

nem em paz estudam; estudam preocupadas com o inferno do 

trabalho assalariado, ou no inferno das empresas 36.  E, 

pasmem, trabalho alienado ou estranhado, que desumaniza a 

humanidade do trabalhador. É, com toda certeza (e é bom ter 

certezas, isso não nos faz ou  nos torna menos 

democráticos!), o tipo de trabalho que mais desumaniza o 

ser humano em sua longa história, e em silêncio, sem o 

trabalhador sentir,  sem que o trabalhador tome consciência 

deste fato,  daí  sua perversão simbólica.  A despolitização, o 

estranhamento ou alienação é imanente a este tipo de 

trabalho.  

A máxima capitalista é que se deve estudar 

exclusivamente para trabalhar .  E é por isso que se tem a 

política de estágio supervisionado e curricular no Brasil , 
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braço do capital  nas universidades e inst itutos federais. 

Paratanto,  devemos nos converter em profissionais 

qualificados ou especialistas,  para podermos nos inserir no 

reino do capital: o mercado de trabalho. Neste reino o ser 

humano tem plena l iberdade para circular como mercadoria, 

para comercializar sua força de trabalho ao capitalista que 

melhor lhe agradar:  o que te explora tomando cerveja e te 

abraça sorrindo 37.  

No mercado de trabalho oferece -se um punhado de 

patrões e capitalistas de empresas (grupos empresariais ou 

grupos de empreendedores,  as sociedades anônimas, 

anônimas para ninguém saber quem são aqueles que nos 

oprimem e exploram), monopólios extensos, mundiais até. 

Cada grupo empresarial com seu pujante monopólio de 

empresas, com arquitetura esplendorosa,  de ponta mesmo, 

moderníssimas,  com vidros espelhados. Lugares onde vivem 

demônios,  diabos e vampiros,  em lindos gabinetes de frente 

para o mar, rios e florestas. Nestes lugares habitados por 

esses bichos ficam alvejando como transformar tudo em 

mercadoria,  é no que os homens, mulheres,  crianças,  idosos 

e a natureza se transformam pelas suas mãos, sonhos e 

imaginações. Eles se sentem tão confortáveis nesse ambiente 

que (nobres vislumbres) transformaram escolas e 

universidades em empresas, povoadas pelas mesmas 

espécies de bichos: vampiros,  demônios e diabos (faltou o 

lobisomem e o morcego, desculpem-me!). Mas isto só foi  

possível  com a inestimável e preciosa contribuição de seus 

intelectuais orgânicos:  os gestores de escolas e 

universidades, os que se dizem de esquerda e os assumidos 

de direita,  porque nas instituições de ensino, de toda estirpe: 

pública,  privada e confessional, todos os gestores são 

obrigados a gerir os negócios do capital , ainda que contra 

vontade. Isto é um fato na sociedade capitalista. Inclusive 

os revolucionários,  na condição de gestores,  têm que se 
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transfigurar até se identificar com estas coisas,  

personificarem-se nelas. Ao nos personificarmos como 

gestores metamorfoseamo-nos como agentes ou vassalos do 

capital.  E nesta condição nos conformamos. Até sermos 

anulados em nossas pessoas das contradições que este 

processo envolve. Até virarmos uma lula especial , uma lula 

da silva .  Isso pode se processar com dissabor, contra nossa 

vontade, mas é um processo objetivo no qual nos 

constituímos, como gestores, em colaboradores  do sistema 

capital. Talvez a gratificação funcional compense a 

consciência crítica e oprimida por todo esse processo, esta 

“amarga verdade”. Com o tempo os gestores a substituem 

pela “doce mentira”. É no que vejo meus colegas se 

transformarem, quando assumem a gestão na universidade 

onde trabalho.  

Então o capitalismo aprofundou o que foi dividido 

pelas “sociedades que vivem na pré -história da 

humanidade”, como ele próprio o vive. Aprofundou a divisão 

da vida humana em dois momentos,  aparente e 

absolutamente distintos e dissociados: estudo e trabalho. E 

o que liga um e outro complexo social  na modernidade é a 

categoria profissão. Eis a ponte dos complexos trabalho e 

educação nas sociedades capitalistas. Eis o fato geohistórico 

que explica e justifica porque banalizamos e desvalorizamos 

tanto o estudo em relação ao trabalho. Desvalorizando o 

estudo desvalorizamos, impreterivelmente,  os sujeitos 

pedagógicos: professores e estudantes,  ainda mais em países 

marcados na história como ex-colônias de exploração. O que 

nos deixa perplexos é que nem os sujeitos da educação foram 

poupados desta divisão. Então, escolas e universidades não 

são lugares de estudo, mas de ensino, e ensino para uns não 

é trabalho, mas ocupação, serviço ou práxis social . Na 

atualidade consideram professor, junto com todas as 

ocupações de apoio como profissional da educação ! A 
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função dos professores foi  reduzida a dar aulas e o dos 

“alunos” assisti -las.  Os sujeitos pedagógicos, também 

tiveram que se submeter ao trabalho alienado. Aos 

professores e estudantes são lhes negado o direito e 

liberdade de estudarem e pesquisarem. E foi  simples fazer 

tal negação, tiraram-lhes ou negaram-lhes o tempo de 

estudar.  Mas, e quando têm tempo? Faz -se qualquer coisa, 

menos abrir um livro e estudar (estudar não é l er).  E mesmo 

com o esclarecimento de todos esses fatos que pais não 

anseiam, ardentemente, que seus filhos sejam profissionais?  

A formação humana é uma formação anticapitalista.  É 

uma formação voltada para formação de si: do ser humano 

ou humanidade, presente e pulsando em cada pessoa. 

Formação comprometida com o viver bem e para o bem viver 

de todos;  que se materializa no governo de si, autônomo, no 

fortalecimento do autogoverno. Formação orientada pela 

ética das virtudes, proposta filosoficamente pelos 

socráticos, estoicos e epicuristas.  Mas também por Marx, em 

muitas de suas obras, e muitos marxistas: Krupskaya, 

Pistrak, Makarenko, Vygotsky, Leontief, Gramsci,  Paulo 

Freire, Frigotto. Inclusive pelo “último Foucault”, que 

parece ter “acordado para vida”: a  ética das virtudes, o 

cuidado de si e a estética da existência. Entretanto, não há 

como negar que os Hadot’s são os legítimos herdeiros, 

contemporâneos, desta filosofia. Os mais entusiastas, 

aqueles que dedicaram suas vidas a reaviva -la.  Pierre Hadot 

e Ilsetraut Hadot são reconhecidos e muito citados como 

representantes desta fi losofia, nomeada por Pierre de 

“filosofia espiri tual”. Mas no livro Exercícios Espirituais e 

Filosofia Antiga ,  para nossa estranheza, o estudo não vigora 

entre os exercícios espirit uais. Ele aparece implicitamente 

no livro O que é Filosofia Antiga?  Que estranho! Isso nos 

surpreendeu, porque eles estiveram muito próximos disto.  

De verem o estudo como exercício espiri tual  ou técnica de 
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si (atividade humana sensível de si, em si, por si  e para si 

ou simplesmente trabalho de si).  E por não terem visto esta 

propriedade na categoria estudo não puderam contemplar o 

labor que realizam como polít ica artíst ica,  política estética, 

trabalho ético-política. Mas o mérito de postular o estudo 

como ideologia antecapitalista,  anteutil itarista e 

antepragmatista é, de fato,  deles: Pierre e Ilsetraut (eu 

chamo de Ilse).  

O gênero humano posicionou teleologicamente o 

estudo como valor universal . A contradição da 

epistemologia da prática elaborada por Perren oud, Tardif, 

Nóvoa, e seguidores, é, justamente, esta: os sentidos da 

categoria estudo se contrapõe aos sentidos da categoria 

prática. Os sentidos da categoria prática se adaptam muito 

bem ao neoliberalismo. Inclusive na conversão desta 

“atividade humana sensível”, do “trabalho de si , em si e por 

si”,  o estudo, em prática.  Mas o trabalho pedagógico em 

pesquisa ou estudo não é uma prática.  É muito mais que isto. 

Está presente no momento originário da humanidade, quando 

ocorreu o salto ontológico que fundou o  ser social . Está, 

precisamente,  no ato do trabalho. O estudo está aí , na 

elaboração dos meios.  

Todas as correntes que de alguma forma se inclinam 

para a formação humana parecem convergir para um ponto: 

defendem a ética das virtudes,  a formação comprometid a 

com o “bem viver” e o governo de si, o que só é possível  

com a superação das “sociedades pré -humanas”. Entendem o 

estudo como “trabalho de si, em si e por si”, e sobretudo dos 

sujeitos pedagógicos. Na conquista da “tranquilidade da 

alma”; no desenvolvimento das potencialidades humanas no 

ócio, no “tempo liberado”; portanto, no “tempo livre”,  

quando se ocupa com atividades culturais e vive -se 

plenamente em ludicidade, embalados por músicas, arte e no 

que se costuma ter por belo, efetiva -se a humanidade do ser 
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humano mediadas pelos estudos de cada ser humano, vivida 

também no estudo.  

Nesse tempo, nos espaços e lugares onde realmente se 

vive o estudo, reina o império do governo de si . A 

combinação de tudo isso promove a estética da existência 

contra as “atividades humanas sensíveis”, que alienam e 

geram angústia,  melancolia,  sentimento de impotência, 

dependência e desencantamento, no ser humano. Causam 

esses sentimentos neuróticos, porque provocam o 

estranhamento de si no ser humano que labora, que é também 

ser natureza, ser genérico. O trabalho estranhado ou 

alienado, e mesmo reificado, faz o ser humano se sentir, ver 

e perceber como não-ser, um nada ausente no produto que 

produz e no labor que realiza. O trabalhador, os sujeitos 

pedagógicos, não se reconhecem nesse ambiente de trabalho 

assalariado, se negam extenuantemente nele. Tudo que se faz 

obrigado pulsa, com força,  esse sentido.  

Na formação humana vive-se a liberdade e o direito de 

se praticar o estudo como “exercício espiri tual”,  terapêutico, 

necessário à existência humana, sem estar subordinado a ter 

que se profissionalizar e especializar em um campo 

específico do conhecimento. Como, por exemplo, no campo 

da Biologia,  da Química, Medicina,  Farmácia, Geografia, 

Filosofia, das Licenciaturas,  entre outros campos do 

conhecimento objetivo. Os escritos dos Hadot’s (Pierre e 

Ilsetraut) sugerem que devemos estudar porque o estudo faz 

bem à alma, a saúde espiritual , fortalece a “tranquilidade da 

alma”, faz nós nos sentirmos humanos, mais conscientes de 

nossas humanidades,  por desenvolver a capacidade de viver 

melhor o mundo, o cosmos e a existência.  

A formação humana está comprometida em 

desenvolver a personalidade de dirigente de si , dos sujeitos 

pedagógicos, com maior diligência e sobriedade, mas 

também com maior radicalidade: não se abrir mão de viver e 
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existir potencializando a humanidade, pelo e para o estudo; 

das lutas de todos os tipos,  formas e conteúdos pela 

conquista de uma sociedade sem explorados e exploradores; 

opressores e oprimidos.  Uma sociedade aut ogerida pelos 

trabalhadores;  uma escola autogerida pelos sujeitos 

pedagógicos e seus familiares ou responsáveis.  Portanto, 

uma formação comprometida com a revolução na -e-da 

escola, por dentro da escola. E isto não é para deixar para 

depois,  amanhã ou o futuro, mas fazê-lo agora! Com o 

trabalho pedagógico em pesquisa, e todos os pressupostos e 

consequências necessários à conquista do governo de si 

contra o governo do capital, coletivamente, com todos os 

povos do planeta.  

O que significa admitir os povos indí genas,  

afrodescendentes, quilombolas (“os povos sem história”), 

como protagonistas nesta conquista sociogeohistórica.  E, 

nestas mesmas condições,  os homens e mulheres de todos os 

gêneros, de todos os lugares,  de todas as culturas, inclusive 

os considerados “fora da lei e fora da ordem”, pela justiça 

burguesa.  

 

O ESTUDO COMO FORMAÇÃO MERCANTIL  

 

Há, entretanto,  outro tipo de formação, comprometido 

com outro projeto,  o projeto do capital. É o caso da formação 

mercantil.  Formação inventada pelos sofistas contra  

Sócrates e os socráticos. Hoje, atualizada e reinterpretada, a 

formação mercantil  se manifesta e se materializa em 

qualificação profissional. Por meio desta qualificação a 

formação se transforma em treinamento e as unidades 

escolares de produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos são privatizadas pelo capital.  Privatizada 

pelas políticas curriculares, de formação de professores e de 

avaliação de desempenho.  
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A formação mercantil,  sobretudo moderna, 

atualíssima, que se reproduz no século XXI, está ancorada e 

referenciada na ética deontológica ou profissional. 

Comprometida com a heteronomia. E nega de forma 

flagrante, direta e explícita o direito e liberdade da 

autonomia de estudar e pesquisar. É um tipo de formação que 

afirma valores, princípios e d iretrizes que fortalecem o 

governo dos outros:  do mercado e do capital.  Isto significa 

que o estudo é negado como modo de vida social. O sistema 

de socialização de conhecimentos, as redes escolares 

governamentais: estatais, privadas e confessionais, 

permitem a matrícula,  a frequência nas aulas,  uso de 

bibliotecas,  mas não o tempo socialmente necessário para a 

apropriação de conhecimentos: estudo e pesquisa. Esta 

negação não se l imita aos estudantes, compreende, 

sobretudo, o universo das professoras(es), sob retudo as(os) 

professoras(es), educadoras(es),  formadoras(es) da 

Educação Básica. É aqui que mais profundamente atua o 

capital com suas ideologias, e estrategicamente no Ensino 

Médio.  

O restrito número de professores -pesquisadores são 

docentes de 40 horas,  com dedicação exclusiva, que 

lecionam e pesquisam no Ensino Superior, em Universidades 

Públicas, que é um percentual exíguo, irrisório e 

insignificante estatisticamente.  Dentre esses um número 

mais insignificante ainda faz extensão, compartilha os 

resultados de suas pesquisas com a sociedade e populações 

que remuneram seu trabalho. E, dentre esses, um número 

mais reduzido ainda, e de dedicação exclusiva, direcionam e 

orientam teoricamente suas pesquisas à qualidade de vida e 

bem viver da classe oprimida e explorada pelo capital: os(as) 

trabalhadores(as) assalariados(as).  

A maioria das pesquisas são financiadas com recursos 

privados de empresas e bancos; ou mesmo financiadas com 
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recursos públicos.  E a finalidade é, normalmente,  

desenvolver tecnologias, produtos, gestão de processos para 

beneficiar as empresas capitalistas. Portanto, para os 

interesses do sistema capital ou o vulgo mercado, 

comprometidos com a formação mercantil  ou profissional.  

Os proponentes da formação mercantil,  como 

dissemos, foram os sof istas. Eles propuseram a apropriação 

privada de conhecimentos,  na medida em que os interessados 

em saber e conhecer desejassem e pudessem pagar por sua 

comercialização. Portanto, com a mercantilização e 

comercialização, a socialização dos conhecimentos 

incorporados pelos filósofos, ganha valor de troca e cria as 

bases para um mercado específico, o mercado do 

conhecimento-mercadoria.  Aqueles que viviam para e pelo 

estudo e pesquisa, como filósofos,  hoje diríamos 

intelectuais,  poderiam vender seus conheciment os por um 

número de horas. Horas onde seriam comercializadas 

informações/instruções em troca de dinheiro. Ou melhor, 

poderiam receber dinheiro pelos serviços de socialização de 

seus conhecimentos acumulados, comprados pelos 

interessados.  O suficiente para gerar o sofisma da 

transferência de conhecimentos dos filósofos e acomodação 

pacífica e dependente dos clientes. Sofisma porque não é 

desta forma que se apropria conhecimentos e 

desenvolvimentos a autonomia intelectual. O projeto sofista 

beira ao cinismo.  

Ora, a compra de um número de horas de socialização 

de conhecimentos e informações não faz dos compradores 

filósofos,  mas clientes.  E, com os clientes o que se cria é a 

permanente demanda de conhecimentos e informações. A 

necessidade comercial, contínua e regular dessas 

informações e conhecimentos.  Engendra -se,  com o tempo, 

uma relação comercial de dependência entre valor de uso e 

valor de troca.  Dependência entre proprietários de 
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conhecimentos e proprietários de dinheiro.  Isto é,  um 

mercado onde circulam conhecimentos e informações, 

vendidos pelos sofistas,  e comprados pelos consumidores 

e/ou clientes.  Neste mercado o produto: conhecimento e 

informação, é inesgotável,  abundante, imperecível e 

aparentemente imaterial , intangível.  Por outro lado, a 

escassez aumenta o valor de troca e a abundância o reduz. O 

mercado, onde circula o conhecimento -mercadoria,  cria a 

sensação nos clientes e socializadores de conhecimentos, da 

necessidade constante de sua atualização, em função das 

transformação e inovações tecnológicas.  Criam a ideia de 

que os conhecimentos se tornam obsoletos,  que perdem 

forças e energias com o tempo, e como todo ser humano 

sucumbem e morrem. Nesses termos, a teoria da revolução 

dos paradigmas de Thomas Kuhn se adequa perfeitamente. 

Assim flutua a mercadoria-conhecimento-informação, como 

toda e qualquer mercadoria na Grécia, Roma ou Brasil (pensa 

o senso comum empresarial;  a mercadoria teria,  para alguns 

historiadores,  uma “longa duração”, vem de longe).  

Outra questão fundamental é que a relação ent re o 

negócio dos sofistas e seus clientes geram dependências 

recíprocas. Dependência pedagógica e gerada pela si tuação 

concreta dessa relação. Como comerciantes de 

conhecimentos os fi lósofos aprendem a comercializar por 

expandir suas atividades, além do saber filosófico, ao 

comércio;  enquanto os compradores aprendem a arte da 

aquisição, a negociar o preço e a mensurar o valor do 

trabalho de “transmitir” conhecimentos,  de acordo com a 

utilidade dos mesmos. Ambos viram negociantes desta arte 

que é o comércio de conhecimento-mercadoria,  aprendem a 

negociar sobre o seu comércio. Mas isto incide, de igual 

modo, sobre o trabalho e modo de vida dos filósofos. Os 

filósofos descobrem também que têm que agradar seus 

clientes se quiserem mantê-los como eternos clientes  e 
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consumidores de seu produto 38.  E para manter essa relação 

têm que dizer o que os clientes querem e preferem ouvir, o 

que exige também a criação de artifícios pedagógicos 

falaciosos, pouco importa se o que os clientes queiram ouvir 

comprometa a verdade. Eis o princípio da charlatanice de 

que os sofistas foram acusados por Sócrates e os socráticos, 

sobretudo Platão.  

Veja, se em Atenas era assim! Contexto em que a 

formação mercanti l dos sofistas,  além de não ser hegemônica 

era combatida até o osso, com fervor, determinação e 

radicalidade, embora já se manifestasse latente e 

contagiante. Imagine, agora, na educação brasileira, em que 

o ensino privado domina e impõe, como projeto de governo 

e de Estado, a formação mercantil e profissional.  

Uma vez hegemônica a formação mercantil se 

desresponsabil iza, inclusive, com o estatuto de formação. 

Para se propor, sem pudor, apenas, como qualificação e 

treinamento profissional. E censura todas as formas de 

crí tica à mercantilização de suas políticas como, por 

exemplo, as políticas de estágio supervisionado e curricular.  

Ainda mais quando tais críticas são veementes, firmes e 

radicais, como tem que ser.  

A formação mercantil,  defendida e exercida pelos 

sofistas,  é obrigada aliciar seus clientes para mantê -los 

cativos nesta condição de eternos clientes,  ouvintes e 

pagantes.  Eles têm que ser bom de escuta para ouvir e 

desmontar os murmúrios contrários à lógica comercial  do 

conhecimento-mercadoria.  Se os clientes e pagantes,  por 

alguma razão, desejarem transformarem-se em filósofos 

acaba a festa comercial . Por isso este desejo deve ser 

exterminado na raiz e jamais ser aventado. A relação 

comercial  tem que reproduzir simultaneamente comprador e 

vendedor. A pedagogia sofista é tipicamente uma pedagogia 

bancária. Eles também esboçam os traços basilares desta 
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pedagogia, antes mesmo do capitalismo. Talvez a filosofia 

sofista seja mesmo a gênese e a fonte da pedagogia bancária.  

Portanto, os sofistas rejeitam, na relação pedagógica,  

o compromisso socrático de aprimorar a filosofia e os 

filósofos no diálogo, através do exercício da maiêutica e da 

técnica da aporia. É sintomático na filosofia praticada pelos 

sofistas a despolitização da socialização dos conhecimentos, 

o que significa a abolição da crítica. A crí tica que engendra, 

desperta e provoca o senso crítico nos clientes. A crítica é 

aniquilada por esta exigência de ter que reproduzir o mesmo: 

o eterno filósofo e o eterno cliente, o serviço comercial entre 

eles.  Ou, então, que se pratique a crítica filosófica,  dentro 

de determinados princípios e limites, que não comprometam 

as relações comerciais.  Relações que reproduzem a 

dependência entre vendedor e comprador, e afirma as 

posições dos filósofos e dos clientes interessados em 

adquirir saberes nesta condição. Nesta perspectiva 

pedagógica sofista,  talvez pela primeira vez na história,  os 

aprendizes são postos como objetos -pacíficos e os filósofos 

como sujeitos-ativos. 

Os estoicos e epicuristas são mais radicais do que os 

socráticos. Porque para estes não bastava ser filósofo, 

praticar bem o diálogo e fazer eloquentes discursos 

filosóficos.  E mesmo desenvolver uma pedagogia que 

facili tasse a intimidade dos aprendizes de filosofia (estudo 

e pesquisa) com a filosofia, um discurso compreensível entre 

iguais, ou mesmo com o objetivo de que se r ecorresse ou não 

às metáforas e analogias para se alcançar a familiaridade 

com a filosofia. Todas essas astúcias pouco importavam para 

estoicos e epicuristas. O que eles exigiam de um filósofo é 

que ele vivesse como um estoico ou epicurista.  O que 

significa existir  para e pelo estudo e pesquisa ou, o que é o 

mesmo, para a fi losofia. Assim, não haveria tempo 

imaginável para que os filósofos se ocupassem ou 
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imaginassem a possibilidade de comercializar seus 

conhecimentos, pois suas vidas estavam ocupadas,  quas e 

integralmente,  em viver a filosofia:  estudando, pesquisando 

e problematizando e aprimorando estas atividades.  

A perspectiva teleológica das filosofias estoicas e 

epicuristas posicionam o filósofo num lugar sociogeográfico 

absolutamente diferente daquele posicionamento promovido 

pela filosofia sofista. Nega-se peremptoriamente a 

possibilidade de se aprender filosofia simplesmente ouvindo 

filósofos discursarem sobre seus conhecimentos filosóficos.  

Estoicos e epicuristas questionam radicalmente a formação 

mercantil porque nela não há formação possível , somente 

formação inautêntica; apenas a reprodução de posições 

dependentes entre falantes e ouvintes.  A afirmação da 

eloquência de um aperfeiçoa a audição do outro ouvinte.  Mas 

ao preço da perpétua insignificânc ia filosófica do ouvinte-

cliente.  A própria filosofia é prejudicada. O posicionamento 

teleológico-fi losófico estoico-epicurista não apenas nega o 

dos sofistas,  revela o absurdo da ética deontológica, com 

relação ao sentido de uma formação autêntica. A étic a 

deontológica fortalece a sujeição dos clientes -ouvintes aos 

filósofos-falantes. É o que acaba legitimando a hierarquia 

entre a autoridade intelectual diferenciada entre filósofos e 

clientes.  O que impede a possibilidade da amizade na 

filosofia do conhecimento como negócio praticada pelos 

sofistas. Esqueça-se aqui o princípio da amizade como 

orientação das relações entre sofistas e clientes e a sólida 

formação filosófica, tão requerida por Sócrates nos diálogos 

de Platão. Não estamos mais no universo da fo rmação 

humana, mas da formação mercanti l.  

A inautenticidade e superficialidade da formação 

mercantil é patente. Proposta pelos sofistas, o que se 

compromete na formação mercantil é a humanização do ser 

humano, neste processo de socialização tão importante,  que 
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é a formação intelectual. Os formandos são impedidos de 

personificarem a forma social filósofo, sábio ou 

pesquisador. Os formandos não são mais do que um auditório 

indiferenciado de clientes ou consumidores de informações 

e conhecimentos. Interessados  em pagar para ouvir e se 

deixar seduzir pela retórica, prazerosamente. Paratanto,  há 

duas condições de possibilidade para esta realidade ou 

situação se estruturar: [1] alguém ter dinheiro para comprar 

um número de horas em que o sofista discursa;  e [2] al guém 

estar disposto a vender a mercadora (informação e 

conhecimento) que se deseja comprar.  A questão é que esta 

relação, por si só,  gera vícios e dependências mútuas,  que 

comprometem, instantaneamente, um e outro; dependências 

que tendem a cristalizar e naturalizar as posições de um e 

outro.  Dentre os vícios criticados pelos socráticos,  a 

disposição de ouvir sem ponderar, criticar e combater o 

discurso do filósofo, com técnicas pertinentes e um bom 

raciocínio lógico. Clientes -ouvintes não debatem, 

questionam ou refutam, apenas consomem. O que pode 

proporcionar grande prazer aos subalternos do filosófico 

eloquente.  

 

PROFISSIONALIZAÇÃO: NEGAÇÃO ABSOLUTA DO ESTUDO E 

DA FORMAÇÃO HUMANA 

 

Ser ia  melhor  para os traba lhadores f icarem 

privados de educação  do que  faze r  a  de seus 

patrões [do Estado  e das empresas,  sejam elas  

pr ivadas ou confessionais] ,  porque a educação ,  

nesse sentido,  não é  melhor  do que o 

adestramento dos animais que são subjugados  

pela canga / . . . / .  Os trabalhadores de Londres 

devem perseverar ,  como o s  de Glasgow,  e  

fundar  a  nova  ins t i tuição às  suas  próprias  

cus tas 39 (HODGSKIN, 1986,  p .  304) .  
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Pois bem, a perspectiva sofista parece ter sido 

reforçada por filósofos liberais como Locke (Ensaio acerca 

do Entendimento Humano, escrito em 1.689) e sociólogos 

liberais como Comte (Curso de Filosofia Posit iva,  6 

volumes, escritos entre 1830 e 1842; republicado em 1848, 

com o tí tulo Sistema de Filosofia Positiva; e Discurso sobre 

o Espírito Posit ivo, escri to em 1848).  Posta em novas bases 

e sob novos fundamentos categoriais,  para funcionar de 

modo mais eficaz nas sociedades modernas e capitalistas, a 

formação transforma-se em qualificação e treinamento, 

porque é mais rápida e pontual (controle de tempo e 

movimento, e, por extensão, controle da mentalidade e do 

pensamento). Na obra Ensaio acerca do Entendimento 

Humano  a filosofia mercantil  ganha novos contornos, 

démarche ,  fundamentos e categorias, em função do contexto 

que se abre à industrialização e ao capitalismo inglês. O 

Ensaio  de Locke, o empirismo liberal, ajuda a promover as 

forças ideológicas necessárias, requeridas pela modernidade 

burguesa.  

Neste novo contexto em que a burguesia desponta 

como classe revolucionária o estoicismo, e sobretudo o 

epicurismo, são reinterpretados à luz da fi losofia utilitarista 

e empirista inglesa (Jeremy Bentham, John Locke, David 

Hume, e muitos outros). Essa reinterpretação é importante 

porque o util itarismo é uma filosofia fonte do liberalismo. 

De um modo geral , o que caracteriza a filosofia l iberal  é a 

defesa intransigente da regulação social  pelo mercado. Isto 

é,  pelos empresários-patrões-capitalistas. Para os liberais 

todas as instituições importantes do “estado moderno 

acabado” devem ser bem geridas e controladas pelos 

empresários.  

Com os filósofos e sociólogos liberais -positivistas,  

racionalistas ou empiristas, a formação mercantil ganha a 

forma definitiva de qualificação e treinamento 
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profissional 40,  para atender os interesses da ordem e 

progresso da economia, da ciência e do urbanismo (Comte). 

Esses três fenômenos combinados  caracterizam a civilização 

moderna, que se propõe superar a escassez,  a barbárie e a 

ignorância, promovendo a abundância e o “bem estar de 

todos os indivíduos”, pela concorrência e seleção dos mais 

aptos e produtivos. E em nome desse triunvirato se 

legit imarão e se justificarão as guerras entre os povos 

“letrados” (Europa e América do Norte) e os povos 

“bárbaros” ou iletrados (Resto do Mundo, as colônias).  

Guerras de todo tipo: religiosas,  industriais, armamentistas,  

científicas (químicas, biológicas e méd icas). Guerras cuja 

finalidade é a conquista de mercados. Guerras que marcam a 

civil ização moderna até hoje,  com a justificativa de 

promover a paz, garantir a segurança, a vida e o comércio.  

Os fenômenos históricos que marcaram a gênese da 

modernidade capi talista são bem conhecidos de todos nós: 

Revoluções Burguesas:  Francesa, Inglesa e Norte -

americana; Comuna de Paris; Reforma e Contrarreforma; 

Industrialização; Formação dos Mercados Nacionais e 

Internacionais;  Colonização; Revoluções Socialistas no 

Século XX e criação da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), sem sovietes; Grandes Guerras 

Mundiais; Ideologias Nazistas, Fascistas e Estalinistas; 

Estado de Bem-Estar Social;  Guerra Fria; Fim da URSS; 

Neoliberalismo.  

Todos esses fatos geohistóricos combinados 

posicionaram, ajustaram e reposicionaram os sistemas de 

ensino e as redes escolares de muitas e diferentes formas, 

mundialmente.  O mais relevante desta dinâmica é perceber 

o enquadramento hierárquico do sistema educacional escolar 

às organizações empresariais. Esta organização hierárquica 

cristalizou e subordinou as redes escolares à mundialização 

do capital , e nela a subordinação da gigantesca massa 
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populacional de professores e estudantes.  Os gestores desse 

sistema de redes escolares são colaboradores diretos desta 

subordinação: os suseranos e vassalos da ordem do capital , 

seus intelectuais orgânicos.  

Não é difícil  perceber o quanto esta rede escolar é  

imprescindível à reprodução e manutenção do ordenamento 

territorial  do capital . Cada unidade  escolar é um ponto-local, 

socioterritorial,  irradiador do capitalismo, não apenas das 

ideologias desse sistema social , mas de sua racionalidade, 

princípios e diretrizes.  O que consti tui para Weber o ethos  

ou o “espírito do capitalismo”.  

A rede escolar domina, sem tréguas, e diariamente, a 

escolarização da massa humana de estudantes e professores. 

Mas o que isso significa sociogeograficamente? Significa a 

coisificação e a desumanização dos sujeitos pedagógicos, 

nas mais diversas escalas territoriais.  A educ ação escolar 

desumaniza os sujeitos pedagógicos através da organização 

do trabalho pedagógico, que se realiza nas séries,  etapas,  

modalidades de ensino, apoiados em ementas,  projetos 

políticos e pedagógicos, livros didáticos, e avaliações. 

Desumanização, anos após anos,  ciclos após ciclos de 

acumulação de capital,  territorialmente.  

As redes escolares (a universidade integra esse 

universo) formam e fabricam, geograficamente, sentidos,  

sentimentos e a cultura de geração após geração. E de forma 

contínua, regular e secular. E como o capital  se apropria do 

território e o ordena conforme as suas lógicas e dinâmicas a 

escola a ele tem que se subordinar, mesmo que a ferro e 

sangue (polícia, cassetetes, bombas de gás lacrimogênios, 

esprei de pimenta,  tiros de borracha, jato d’água e cães 

adestrados).  

As redes escolares (estatais, privadas e confessionais) 

constituem um dos ciclos perpétuos de atualização do 

capital,  garantindo e assegurando sua reprodução, nos mais 
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diversos lugares (bairros e municípios), e simultane amente. 

E isto sob a lei  férrea do capital . Um ciclo que, 

contraditoriamente, é reinventado pelos próprios sindicatos 

dos trabalhadores em educação, que só aparentemente se 

contrapõe ao sistema capital.  Mas eles não só constituem o 

sistema, como o fortalece,  com suas bandeiras e lutas e,  

ainda que criticamente.  As redes escolares funcionam como 

garantia imprescindível ao ordenamento territorial  do 

capital,  determinado pelos interesses,  também 

imprescindível,  do mercado de trabalho e da formação de 

recursos humanos. Tudo isso em movimento, no território do 

capital, é o que mantem a estabilidade econômica, política e 

financeira do sistema nacional de mercados e o sistema -

mundo dos mercados mundializado. Inclusive das 

mercadorias e das mercadorias -conhecimentos (por 

exemplo: livros), que circula no mercado de trabalho 

intelectual.  

Hoje podemos afirmar,  inclusive, que não há 

possibilidade de existir  “estado moderno acabado”, ordem 

social  possível,  sem rede escolar organizada 

territorialmente. Isto é, um sistema d e socialização de 

conhecimentos sistematizados, objetivos e científicos 

instalado e em funcionamento. Sistema estruturado em redes 

de escolas em escala local, regional, nacional e mundial , 

redes articuladas,  e sob o domínio do sistema capital 

(constituído pelas seguintes organizações multilaterais: 

PNUD, UNESCO, BM, CEPAL e todas as organizações que 

promoveram a Conferência de Jomtien).  

Mas isto é verdade não só no sistema capitalista. O 

regime pode variar: capitalista ou socialista.  O fato é que o 

sistema de socialização de conhecimentos objetivos se 

tornou necessário à civil ização humana. No capitalismo é 

viabilizado por algumas políticas públicas. Políticas que 

permitem o capital  governar o sistema. Pouco importa se as 
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políticas públicas sejam de governo ou de Estado, esse é um 

debate inócuo e inútil para a classes trabalhadoras 

assalariadas,  o que importa é que o sistema capital  governa 

as políticas públicas,  quem as comanda.  

As políticas públicas são, mundialmente, políticas de 

classe,  que viabilizam governos fundados na conciliação de 

classe e a burguesia no comando do Estado Nacional. Não 

importa o partido político que esteja no governo. Primeiro 

porque partidos políticos são empresas, organizações 

empresariais. E, segundo, os partidos políticos são 

organizações capitalistas,  são geridos pelos intelectuais 

orgânicos ao sistema capital. No âmbito da educação escolar, 

por exemplo, algumas políticas públicas são inegociáveis 

para as classes capitalistas: [a] políticas curriculares;  [b] 

políticas de formação  de professores e [c] políticas de 

avaliação de desempenho. Pode-se negociar a política de 

planos de cargos e salários, mas não àquelas. Porque os 

empresários aprenderam, com Marx, que salário é preço, e 

que é um engodo imaginar que aumentando o salário do  

professor haverá valorização do professor. Isto não se 

verifica,  apenas aumenta o consumo. Uma lição que a 

ANFOPE, o CNTE e a ANPAE parece não ter aprendido.  

O que se constata é que há muitos séculos essas 

políticas têm se orientado pelos interesses do me rcado (nos 

estados norte-americanos desde 1870). Isto é,  os interesses 

do sistema capital . E para este não importa uma “formação 

teórica sólida”, socialmente referenciada na classe 

trabalhadora e crít ica ao sistema. Mas a qualificação e o 

treinamento profissional da força de trabalho ou capital 

variável.  

Mas como os interesses do capital atuam na rede 

escolar existente? De forma desigual e combinada, na 

formação diferenciada dos extratos socioeconômicos, 

organizados desde as próprias empresas. Conforme a 
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hierarquia dos estratos sociais existentes nas organizações 

empresariais 41:  cargos e ocupações realmente existentes,  em 

cada empresa,  localizadas em cada bairro, município, região 

do Brasil e do mundo.  

Dada esta desigualdade observa -se que em muitas 

Nações como a brasileira é negado aos sujeitos pedagógicos 

(professores e “alunos”; educadores e educandos; docentes 

e discentes; formadores e formandos), o direito e a liberdade 

de estudar.  Isto é,  nega-se o tempo socialmente necessário à 

apropriação de conhecimen tos.  Esta negação inclui , 

praticamente, todos os professores e estudantes das redes de 

escolas municipais, estatais e federais da educação básica. E 

uma significativa parcela de docentes e discentes do ensino 

superior.  

Em suma, há uma política de estado e de governo que 

nega à maioria de professores e estudantes a se dedicarem a 

um tempo socialmente necessário ao estudo e pesquisa.  E 

esta é uma política do sistema capital. Há uma massificação 

dos sujeitos pedagógicos nas redes escolares.  Nestas redes 

os sujeitos pedagógicos são alienados e coisificados,  com o 

objetivo de se manter o status quo :  a hierarquia de 

distribuição desigual e combinada do tempo socialmente 

necessário para a apropriação de conhecimentos, que 

coincide, naturalmente, com a apropriação d o poder e das 

riquezas,  no território do capital. Nestas circunstâncias a 

formação escolar se reduz a formação de uma massa humana 

de analfabetos funcionais diplomados, subalternos e 

submissos ao sistema capital.  Que é realmente o que importa 

às elites econômicas e polí ticas dos países dependentes, 

associada às elites capitalistas internacionais.  

 

Consequência 3 :  

A negação do direito e liberdade efetiva de estudar 

impõe aos sujeitos pedagógicos uma luta desleal,  
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injusta e desumana. Estudar é lutar durante t oda a vida 

para viver e desfrutar um tantinho assim da felicidade 

e da liberdade de estudar um pouco. E esta conquista 

não é como outras, que o que se conquista uma vez é 

uma conquista para sempre. Não! Nas lutas pelo 

“trabalho de si , em si  e por si” revel a-se a mais sórdida 

luta de classes, pela classe dos trabalhadores 

assalariados negarem veementemente este tipo de 

trabalho: trabalho pedagógico em pesquisa. 

Impossível conciliar esse antagonismo no capitalismo. 

Porque não é só uma luta por direitos, mas p ela 

liberdade efetiva,  por um modo de vida singular,  

inventado pelos antigos: socráticos,  estoicos e 

epicuristas. Todas as forças sociais, institucionais e 

culturais, na modernidade capitalista,  conspiram 

contra a dedicação aos estudos, como modo de vida 

singular.  

 

O estudo é imposto como uma atividade que se realiza 

para se fazer provas e concursos.  Nada mais! Parece que 

existe para esses fins. É difundido como objetivo secundário 

e banal em comparação ao objetivo de ganhar dinheiro como 

trabalhador assalariado. O que importa no mundo em que 

existimos é trabalhar,  produzir,  ser eficiente e consumir 

casas, carros, celulares, roupas,  computadores, 

eletrodomésticos,  viagens, homens e mulheres.  O que a 

classe média dos professores universitários chamam de 

“ostentação”.  

É como se quem estudasse não fizesse nada aos olhos 

dos pais ou responsáveis e os amigos, à sociedade de um 

modo geral. Para todos eles estudar é banal! Atividade 

indesejada e até repugnante para a juventude e os 

adolescentes. Mas também para a qu ase absoluta maioria dos 

professores da Educação Básica. E isto é o que dói, corrói e 
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nos preocupa profundamente.  O fato dos professores,  

sobretudo os da Educação Básica,  não se comprometerem e 

se responsabilizarem com a formação de si, isto é, trabalho 

em estudo e pesquisa. Se não formam a si mesmos como 

contribuirão para os outros se formarem autonomamente? 

O(A) professor(a) deve estudar pelo simples fato de ser 

professor.  Não estou falando de advogado, enfermeiro, 

químico. Estou falando de alguém responsável pela  

educação escolar de uma Nação .  Se nem os(as) 

professores(as) importam-se com a formação de si:  o 

trabalho em si, de si , por si e para si ,  quem se importará: o 

governo? 

Quando o médico mata ou mutila,  mata ou mutila um 

paciente.  Pensem comigo: pro fessores não dão aula para 

uma(um) “aluna(o)”, mas para muitas(os) “alunas(os)”. 

Normalmente 40 em uma sala de aula. Portanto, se o 

professor mata ou mutila isto não ocorre apenas com 40 

pessoas,  porque para sobreviver, como é muito mal 

remunerado, trabalha em diversos turnos e em diversas salas 

de aula. Desta forma, quando o(a) professor(a) mata comete 

genocídio. Pensem agora como a população de estudantes 

está sendo educada. É obvia matança e mutilação intelectual 

que gerações e gerações de brasileiros vem sofrendo há 

séculos.  E, indiretamente,  pelas políticas de formação de 

professores,  políticas curriculares e polí ticas de avaliação 

de desempenho escolar; mas diretamente pelos professores.  

Essa matança ou mutilação em massa de estudantes também 

é uma forma de abortar pessoas vivas em vida, e que 

continuarão sendo abortadas pelo sistema de ensino, 

gerações após gerações,  por professores que não têm a menor 

responsabilidade e compromisso com a formação de si  (o que 

nos deixa perplexo é que nenhum religioso moralista 

comenta ou se escandaliza com esse tipo de aborto, talvez 

porque o abortado não esteja no ventre da mãe, na forma de 
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ovo zigoto ou feto,  e sejam seres humanos crianças,  seres 

humanos jovens e seres humanos adolescentes,  com mais de 

seis anos,  então lhes parece que ovo zigoto e feto são mais 

importantes que seres humanos (crianças, jovens, 

adolescentes, adultos e idosos). E não lhes importa, neste 

caso, que sejam abortados,  ou fabricados pelas escolas, 

como zumbis;  agem como se dissessem: que se ab orte 

crianças, jovens e adolescentes, pois nós apenas nos 

importamos com o abordo de ovo zigotos e fetos!).  

Quando mata ou mutila, o(a) professor(a) comete 

genocídio intelectual  de toda uma geração. É só pensar,  por 

exemplo, em todos(as) os(as) professores (as) de um bairro, 

município, Estado e Sistema-Mundo, dando aula sem 

vontade, dando aula sem dominar os conteúdos com que 

trabalha, dando aula sem estudar a fundo as referências 

bibliográficas que socializam 42,  dando aula para ganhar uma 

remuneração insigni ficante e reproduzir o mísero modo de 

vida nas grotas, favelas e assentamentos da reforma agrária. 

É o que ocorre hoje (2017). Nada indica que esse assassinato 

intelectual vai  terminar; que essa sangria intelectual vai  

estancar;  que essa forma de aborto de  seres humanos vivos, 

no cotidiano das salas de aula da Educação Básica,  e isso 

mundialmente,  vai ter fim.  

E no Brasil ainda há leis que querem silenciar o 

professor,  como a Lei da Mordaça. Lei que quer impedir o 

professor falar e fazer política em sala de  aula,  quando está 

neste lugar já é um ato político. O que fazer com a tese de 

Paulo Freire, o maior educador do Brasil e da América 

Latina: “educar é um ato político!”.  

Eu sinto que há uma inversão na valorização dos 

personagens que atuam na educação bras ileira. Minhas 

referências são as escolas públicas e universidades com as 

quais tenho contato.  A prioridade não é mais a docência,  

mesmo o ensino, muito menos o estudo, a pesquisa e a 
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descoberta da realidade coberta pelas nossas impressões. O 

objetivo principal das atividades pedagógicas não é mais a 

conquista da verdade. E como sabemos, a consequência 

imediata da verdade da realidade é a sua transformação. 

Inclusive dos sujeitos pedagógicos. Não! Valorizado é o 

gestor não o professor. O que dá status e pod er, e até 

gratificação funcional,  é ser um burocrata e não um 

intelectual.  Uma forma fácil do professor aumentar o salário,  

basta apenas vender alma ao capeta capital,  o que faz sem 

cerimônias.  

Ora,  em sociedades capitalistas ser gestor é gerir os 

negócios educacionais da burguesia. Paratanto,  recebe -se 

uma gratificação funcional. Todas as instituições 

educacionais brasileiras funcionam desta forma. Não sei se 

nos outros Estados ocorre isso, mas aqui em Alagoas as 

escolas públicas, e até as instituições de ensino superior,  

costumam fixar e exibir retratos de diretores em paredes 

(que coisa militar cafona e personalista, lembra o culto à 

personalidade nos tempos de Stálin e Hitler). No próprio 

Centro de Educação, na universidade em que trabalho, é 

assim. O que se educa com isso? E os(as) professores(as) e 

estudantes, que são a razão de ser das escolas e 

universidades, ficam invisíveis e sem reconhecimento. 

Gestão, atividade meio, de suporte, é mais valorizada e 

reverenciada que as atividades fins na docência. O que se 

educa com isso? 

Há, assim, uma polít ica sistemática de desvalorização 

dos(as) professores(as) e da docência,  pelo Estado e governo 

brasileiro,  em todas as escalas:  federal, estadual e 

municipal. Falta de reconhecimento do seu labor. Estou 

falando de instituições escolares e universitárias e não de 

açougue. Uma desvalorização flagrante dos professores 

comparados aos gestores .  Por que será? O que se educa com 

isso? O fato é que com a cumplicidade dos gestores de 
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escolas e universidades os governos impõem goela a dentro 

dos sujeitos pedagógicos o projeto burguês de educação e,  

com tal  subsunção do gestor e do professor,  à toda 

sociedade. É o que provoca a tão propalada crise de 

identidade na docência, o que envolve os sujeitos 

pedagógicos .  Contradições  que não têm nada a ver com a 

dualidade profissionalização versus  desprofissionalização. 

Em outros termos, quanto maior a profissionalidade do 

professor mais profunda é a crise.  A educação na crise é uma 

educação de sujeição e subserviência dos gestores e dos 

sujeitos pedagógicos às políticas estatais e governamentais.  

O estudo sistemático não é uma atividade que ocorre 

espontaneamente e naturalmente. Ele se processa numa luta 

incessante, contínua e estratégica contra o habitus ,  o ethos, 

as disposições,  os preconceitos e as impressões culturais, 

cristalizadas em nossas visões de mundo e de educação. A 

visão economicista e espontaneísta das organizações de 

classe dos professores da Educação Básica, por exemplo, 

sobre o estudo, tem levado, do meu ponto de vist a, a derrotas 

políticas históricas dos professores,  no Brasil e no mundo. 

Porque as políticas dessas organizações têm sido derrotadas 

primeiro, geograficamente, no lugar fundamental onde 

atuam os(as) professores(as):  nas escolas e redes escolares 

(salas de aula por atacado), lugar onde se travam as lutas 

decisivas na docência. São nas lutas travadas, nestes lugares, 

que os sujeitos pedagógicos realizam e justificam sua razão 

de ser, aí  mesmo, onde eles laboram. Mas a fonte do seu 

desenvolvimento intelectual  não se encontra aí, na sala de 

aula. Mesmo assim, é neste lugar,  peculiar, que os(as) 

professores(as) da Educação Básica se realizam. Mas em 

uma forma de trabalho que os aliena de si, em si, por si e 

para si . Aí,  na docência, reduzida a ensino e a hora au la,  só 

é possível  aos sujeitos pedagógicos se realizarem como 

trabalhadores alienados e reificados. Professores e 
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estudantes, desta forma, autoalienam a si  mesmos, 

trabalhando estranhamente,  reificadamente e alienadamente 

em si.  Perde o seu sentido de ser aí no que faz 

cotidianamente, e as organizações de classe dos(as) 

professores(as) nem aí!  

Ora, todas as derrotas políticas importantes dos(as) 

professores(as),  sobretudo no século XX e, por enquanto, no 

século XXI, resulta desta derrota fundamental,  na do cência, 

no e como o trabalho pedagógico se realiza. O problema é 

que ser derrotado no trabalho, no caso do(a) professor(a), 

tem repercussões terri toriais na política, na cultura, na 

economia, isto é, na sociedade como um todo. É, portanto, 

uma derrota civi lizatória. Mesmo porque, uma das 

especificidades do trabalho pedagógico é atualizar a cultura 

historicamente herdada. Reconstruir os conhecimentos 

objetivos existentes.  O que significa gerações inteiras de 

homens e mulheres reconstruírem-se a partir do trabalho 

pedagógico em pesquisa ou estudo, o trabalho de si, em si , 

por si  e para si,  na escri ta de si,  na formação de si.  E é nessa 

reconstrução que os sujeitos pedagógicos se reconstroem. O 

sistema capital tem comandado e controlado todo esse 

processo através das polít icas públicas de educação: 

políticas curriculares, de formação de professores e de 

avaliação de desempenho, e de modo articulado. É com estas 

políticas que são negados o tempo socialmente necessário e 

as condições materiais para realização de e studos e 

pesquisas científicas rigorosas. Pesquisas muito diferentes 

das pesquisas que os professores realizam quando planejam 

aulas e os estudantes realizam para fazer provas e apresentar 

trabalhos.  Não são a estes tipos de pesquisas.  O que nos 

deixa perplexo é que nem isto parece que é feito pela maioria 

de professores e estudantes da Educação Básica.  

Mas nós vivemos uma situação que se admite que o(a) 

professor(a) pode ser muitas coisas,  menos intelectual. 
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Nenhuma organização de classe que representa os interesses 

do(a) professor(a) luta efetivamente pela conquista do 

direito e liberdade do professor estudar e pesquisar. 

Primeiro porque nem se investiga como o professor estuda, 

como ele se apropria dos conhecimentos objetivos que 

leciona. Parte-se do princípio que ele domina tais 

conhecimentos e pronto.  Note o drama: não se remuneram 

horas de estudo e pesquisa,  apenas horas -aula! No entanto, 

uma boa aula não apenas é consequência,  mas é determinada 

pela presteza do estudo, pelo método do estudo e dedicação  

à pesquisa. E como o professor estuda e pesquisa? Ele,  de 

fato, estuda e pesquisa? Que condições e políticas públicas 

são-lhe oferecidas paratanto? Portanto,  é intencional negar 

aos sujeitos pedagógicos o direito e l iberdade de estudar e 

pesquisar. É um problema político, e de classe! O(A) 

professor(a) é um trabalhador assalariado, lembram?  

Na nossa compreensão, hoje, no século XXI, a 

manutenção desta política de conversão do(a) professor(a) 

em “boia fria do saber”, em profissional e especialista, é 

uma derrota de todos os trabalhadores do mundo. Porque é 

uma derrota dos sujeitos pedagógicos, os únicos sujeitos, 

desde sempre, capazes de empreenderem uma revolução 

social profunda na contemporaneidade. Esta política 

internacional que converte o professor em p rofissional da 

educação, submete-o à ética deontológica ou código 

profissional. Aprisiona o professor dentro desta ética. Esta 

é uma conversão que transfigura a pessoa humana na forma 

social  professor(a),  para ser inserido(a) no mercado de 

trabalho.  

A forma social professor(a), nas relações sociais 

capitalistas de apropriação de conhecimentos, é uma coisa 

informe e indiferente no âmbito da rede escolar. Destrói a 

autoridade intelectual do professor, em detrimento da 

autoridade do gestor.  E sem esta autorida de o professor não 
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é nada e o gestor é tudo. Tudo, quero dizer, para o poder do 

capital. No âmbito das relações sociais de produção 

capitalista na escola o(a) professor(a) é um ser sem potência 

e sem virtude. É apenas um acessório funcional do sistema 

educacional. Da máquina administrativa escolar.  

Administração controlada pelos gestores,  inspetores, 

coordenadores, art iculadores de ensino, secretários 

escolares e supervisores pedagógicos.  Intelectuais orgânicos 

ao capital. Sobre os ombros e em torno do dors o dos(as) 

professores(as) erguem-se uma colônia de bichos e uma 

hierarquia de carniceiros, vampiros,  parasitas e hospedeiros 

que, como atividades meio, vivem às custas do trabalho 

pedagógico. É muito mais -valor produzido pelos sujeitos 

pedagógicos para alimentar esses bichos. Só parasitando 

essas funções-suportes,  secundárias até,  podem existir  neste 

sistema educacional capitalista às custas do sangue do(a) 

professor(a).  
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ENSAIO II 

 

ESTUDO, ARTE & PESQUISA COMO MODO DE V IDA 

 

 

ESTUDO, ARTE & PESQUISA COMO MODO DE VIDA: o 

que a formação de si  reserva aos homens e mulheres de bem?  

 

Na luta pela formação de si  a vida nos reserva a 

companhia de pessoas que nos amam e odeiam. O que não 

poderia ser diferente, dadas as nossas características 

humanas e posições polí ticas e ideológicas.  Nesta luta 

encontramos pérolas que nos encantam e animam. Nos 

mobilizam, nos fazem agir,  potencializa nossas inspirações 

e esperanças no ser humano. Sentimento semelhante quando 

nos encontramos diante de uma autêntica obra de arte. A 

pérola a que nos referimos são as obras de Pierre Hadot, que 

se impuseram a nós pela necessidade de fundamentarmos 

filosoficamente o método da leitura imanente:  [1] O que é 

filosofia antiga?  [2] A filosofia como maneira de viver; e [3] 

Exercícios espirituai s e fi losofia antiga.  

Entre as lei turas que realizamos este ano de 2017: as 

obras literárias de Lukács 43;  as reflexões marxistas sobre 

educação44;  e as abras acerca da ciência de Pierre Bourdieu 45, 

devo confessar que as lei turas das obras de Pierre Hadot, 

entre os diversos artigos sobre filosofia antiga, tiveram 

importância inestimáveis considerando o programa que 

desenhamos para nossa formação intelectual  nos próximos 

anos.  

Nesse breve registro sobre Estudo e Pesquisa como 

Modo de Vida: o que a formação de si  reserva aos homens e 

mulheres de bem?  Gostaria de iniciar com um extrato de 

texto de Friedmann, citado por Pierre Hadot, em sua obra O 
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que é f ilosofia antiga?  Texto que desencadeou a redação 

desta mensagem, destinada a todas e todos os estudantes que 

cursaram a disciplina de Fundamentos Sociológicos da 

Educação, no segundo semestre de 2017, no curso de 

Licenciatura em Pedagogia,  na Universidade Federal  de 

Alagoas. Texto que também corresponde a avaliação desta 

disciplina, como faço todo semestre.  Tal mensa gem é 

extensiva à estudante Kécia,  monitora desta disciplina neste 

semestre.  

Na verdade, o texto de Friedmann, que inicia este 

ensaio, propõe um desafio a todos nós, professores e 

estudantes:  a ênfase na dignidade humana. Ele possibilita 

refletir sobre a viabilidade de uma formação de sujeitos 

pedagógicos comprometida com a dignidade humana. 

Postulamos que este é o propósito basilar da formação de si.  

Leiamos, então, o texto de Friedmann:  

 

Levantar  seu voo’  cada dia! Ao menos um 

momento,  por  breve que seja ,  persiga o  que lhe  

seja  intenso.  Cada  dia ‘um exercíc io  esp ir i tua l ’ 

–  soz inho ou em companhia de um homem [ou 

qualquer  pessoa]  que queria  melhorar  [o  modo 

de viver] .  

Exercícios espi r i tuais 46.  Sai r  da duração [do 

tempo contínuo e se apropriar  dos lugares ond e  

exist imos] .  Esforçar -se  para despojar -se de 

suas próprias paixões,  as vaidades,  a  sensação 

de ruído em torno de seu nome (que de um 

tempo a outro,  o  a t inja  como um mal crônico) .  

Fugir  da maled icência.  Despojar  a  p iedade e  o  

ódio.  Amar todos os homens [e  mulheres]  

l ivres.  Eternizar -se superando -se.  

Esse esforço sobre si  é  necessár io 47,  essa  

ambição – j us ta .  Numerosos são aqueles que  se 

deixam inte iramente absorver  pe la po lí t ica 

mi l i tante,  pela  preparação da Revolução soc ia l .  

Raros,  mui to  raros,  aqueles que,  para  preparar  

a  Revolução,  querem se tornar  d ignos 48 (p .  

388) .  
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De acordo com Friedmann devemos “levantar voo cada 

dia! Ao menos um momento, por breve que seja, [e que] 

persigamos o que nos seja intenso [e vivaz]”. Para a 

perspectiva da formação de si  dos sujeitos pedagógicos esse 

“voo” realizado diariamente pode ser vivido por meio do 

estudo, pesquisa, leitura. E estas atividades podem ser 

orientadas pela escri ta de si , meditação, exame de 

consciência,  entre outras técnicas de si (técnicas 

incorporadas aos aplicativos do método de leitura imanente 

–refletiremos adiante sobre isto). Mas é importante registrar 

e pensar criticamente no que for identificado como relevante 

nesse “voo”, que não deixa de ser labor e vida.  Mas registrar 

e escrever de forma sistemática e regular, como sugerido 

pelo método da leitura imanente; mesmo que “só ou 

acompanhado [por amigas e amigos] que queiram melhorar” 

e fazer progredir suas potencialidades humanas,  intelectuais 

e literárias.  

Registremos tudo. Tornemos tais “atividades hum anas 

sensíveis” um fato sociogeohistórico relevante. Façamos 

dessas atividades acontecimentos imprescindíveis às nossas 

vidas e existências. A formação de si é uma atitude singela 

em favor da vida. Ela nos obriga a importarmo -nos conosco 

e a valorizar cada gota de vida. A importar -se com o que 

fazemos e com o que vivemos. Não tratemos a nós mesmos, 

o que vivemos e fazemos, com desprezo, descaso e 

banalidade. Como se estudar e pesquisar,  modos tão 

singulares de viver,  fosse não fazer nada ou atividades 

improdutivas. Portanto, sem qualquer valor social .  O que 

leva muitos a pensarem o estudo como atividade 

dissimuladora que nega as formas dignas e autênticas de 

trabalho humano.  

Entre as classes sociais humildes é comum tratar as 

atividades intelectuais como ati vidades secundárias, quando 

se considera as atividades que determinam a vida. Isto é,  que 
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reproduzem as condições materiais de existência.  Por isso, 

dentro de uma hierarquia de atividades relevantes,  

considerando-se a ordem das importâncias vitais, aquelas  

que comprometem a sobrevivência das pessoas,  o trabalho 

assalariado, na sociedade capitalista,  tende a aparecer em 

primeiro lugar. E, paratanto,  é necessário se 

profissionalizar.  Mas por que nos oprimir e nos obrigar a 

trabalhar com o único propósito de obter uma remuneração, 

em atividades que não nos proporciona qualquer prazer? Não 

corrompemos, por pensar e agir deste modo, nossa 

interioridade, por riquezas e/ou poder? O que nos obriga nos 

ocuparmos com o que nos violenta física, simbólica e 

moralmente? Ora, vivemos apenas uma vida e ela precisa 

fazer sentido para nós: sentido para o que fazemos e o que 

vivemos! 

Sabem me dizer, por exemplo, as razões de ser 

professor? E de ser estudante? Qual o sentido e o impacto 

das atividades escolares e laborais em nós e nos outros? 

Quais os sentidos e impactos dessas atividades na 

humanização e libertação humana (não podemos esquecer de 

que nelas, nós mesmos, professores e estudantes, 

participamos intensamente, seja nos omitindo ou tomando 

partido)?  

Então, paremos para pensar, “pelo menos um 

momento, por breve que seja,  e persigamos o que em nos é 

intenso e vivaz. Em cada dia estudemos, pesquisemos, 

leiamos, escrevamos e registremos, de forma regular e 

sistemática,  conforme sugere o método da leitura imanente”.  

E transformemos a nós mesmos, “sem medo de ser feliz”, por 

meio desse trabalho que é o estudo e a pesquisa,  atividades 

humanas sensíveis. Tenhamos coragem de esculpir nosso 

ser.  E, como artesãos 49 e o cuidado necessário lapidemos 

nossas almas, espíri tos ou consciências;  em uma palavra: 

nossa interioridade. Realidade inalcançável por outros meios 
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que não o trabalho de si , em si, por si e para si.  Trabalho 

que caracteriza propriamente o projeto da formação de si. 

Permitamo-nos, em liberdade, agir sobre nossos corpos,  

tornando-os belo e fortes espiritualmente.  

Estudo e pesquisa,  critérios para a conquista da 

sabedoria, são exercícios espirituais da maior grandeza, 

descobertos pelos gregos atenienses para o bem viver de toda 

humanidade. Eis o maior mérito dos fi lósofos antigos 

ressaltado por Pierre Hadot. Eles permitem professores e 

estudantes atuarem como terapeutas de si  mesmos, 

medicarem suas almas, forjarem a tranquilidade merecida e 

a serenidade necessária, para o espírito fluir.  E, assim, 

conquistarem a sabedoria de si  e do mundo cósmico. É desta 

forma que os sujeito pedagógicos encontram -se consigo na 

docência em formações recíprocas.  

O estudo e a pesquisa comportam os fundamentos da 

sabedoria profunda, porque são portadores da pedra 

fundamental de nossas existênci as e conservação: a 

pedagogia da libertação. Não será por isso mesmo que, 

justamente, hoje,  em pleno século XXI, professores e 

estudantes fazem muitas coisas nas escolas,  sobretudo dar -

aulas-receber-aulas,  dar-aulas-receber-aulas,  dar-aulas-

receber-aulas, dar-aulas-receber-aulas .. .  sem nunca pararem 

para pensar, criticamente, o que significa dar -aulas-receber-

aulas? Em que medida dar-aulas-receber-aulas contribuem 

no desenvolvimento da autonomia intelectual?  E mesmo 

apenas no desenvolvimento intelectual? Em que se 

diferenciam do estudo e da pesquisa? Que razões justificam 

reduzir a docência e o trabalho pedagógico em pesquisa, à 

ensino? Quais as implicações e consequências deste 

reducionismo na formação humana dos sujeitos 

pedagógicos? Por que suprimir est as atividades: pesquisa e 

estudo, sistemático e regular, labor criativo, no âmbito da 

Educação Básica, no Brasil?  
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Ora, vivemos a maior parte de nossas vidas em 

escolas,  empresas e famílias, mas concentremo -nos nas vidas 

dos professores e estudantes.  Vivemos muitos anos de nossas 

vidas nas insti tuições de ensino, mas alguém já parou para 

pensar (sobretudo os professores e estudantes da Educação 

Básica,  de escolas municipais e estaduais,  e até federais) 

quantas horas efetivas,  por dia, dedicamos ao estudo e a  

pesquisa? Registramos os processos e resultados desses 

estudos e pesquisas? Onde os arquivamos? Ou acabam no 

lixo? Que valor atribuímos a essas horas, processos e 

resultados de nossas vidas, dedicadas a estudos e pesquisas? 

Publicamos e discutimos com nossos pares? O que é ser 

professor,  então? O que é ser estudante? O que podemos 

dizer sobre isto que somos? Em que estas coisas que somos 

contribuem para nosso crescimento espiritual e material? Em 

que medida estudo e pesquisa estão comprometidos com o 

desenvolvimento de nosso ser no mundo, com os outros? O 

que fazemos e acontece com as nossas vidas quando 

deixamos de nos ocupar com estas atividades humanas 

sensíveis: o estudo e a pesquisa, para ocuparmo -nos com 

outras atividades? E se deixássemos de nos ocup ar com o 

estudo e a pesquisa,  qual seria o efeito desta desocupação 

em nossas vidas e na vida dos estudantes? Por que não nos 

comprometemos e nos responsabilizamos com nossa 

formação? Por que ela,  necessariamente,  tem que ser vivida 

sob a imposição da organização estatal-governamental, 

empresarial ou religiosa?  

Sabemos que o trabalho de si, em si , por si e para si ,  

com estudos e pesquisas, fortalece a confiança de si ; a 

autoridade intelectual de si; desperta, mobiliza e promove o 

encorajamento dos sujeitos pedagógicos; faz brotar 

autoestima nesses sujeitos; e quando praticados com 

regularidade e persistência desenvolvem habitus  e 

disposições subjetivas, adormecidas, impensáveis, até então. 
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Estas virtudes transhistóricas são imanentes às conquistas da 

sabedoria. Portanto,  imanente à vida de professores e 

estudantes que estudam e pesquisam. Mas hoje (2017), 

paradoxalmente, estas disposições são descreditadas na 

própria vida cotidiana escolar,  pelos próprios sujeitos 

pedagógicos, os que vivem e entregam-se a este labor,  de 

corpo e alma, sem reservas,  intensa e profundamente.  

Estudo e pesquisa vividos como askesis ,  técnicas de 

si, exercício espiritual forjam a consciência de si no mundo, 

vivendo com os outros:  professores -pesquisadores e 

estudantes-pesquisadores.  Institui-se, desta forma, nesta 

constante e regular forma de viver o governo de si  contra o 

governo dos outros, por meio da realização do trabalho de 

si, em si , por si  e para si. Um novo ser humano nasce do 

útero da formação de si:  sujeitos pedagógicos não  

assujeitados pelo sistema educacional vigente, pelas 

políticas públicas governamentais e estatais. Não mais 

“formam-se” reles profissionais ou especialistas (formas 

sociais que Japiassu nomeou, sabiamente,  de “boias frias do 

saber”),  mercadorias humanas ou trabalhadores assalariados 

(concursados ou não; estáveis ou contratados); mas 

intelectuais orgânicos comprometidos com a construção de 

sociedades do futuro, sociedades sem escravos, sem 

trabalhadores assalariados, explorados e oprimidos, sem a 

máscara das profissões. Porque agora,  no presente,  se 

libertam pelo estudo e a pesquisa, e saboreiam o gosto doce 

de serem livres na escrita,  nesta vida vivida como ócio,  na 

qual podemos nos ocupar exclusivamente conosco. Podemos, 

com isto, talhar nossas vidas, inte lectual e moralmente; 

obrigarmo-nos e endividarmo-nos conosco, com nossos 

corpos e espíritos;  ao contrário de vivermos uma vida inteira 

como assalariados trabalhando para os outros, para 

enriquecer os outros, capturados pela lógica e dinâmica do 

poder material e simbólico do capital .  
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O estudo e a pesquisa fundam-se e alimentam-se na 

ética das virtudes;  enquanto a ética deontológico ou 

profissional nega aos sujeitos pedagógicos estas ocupações, 

negam-lhes o tempo socialmente necessário para apropriação 

de conhecimentos. Estas atividades humanas sensíveis: o 

estudo e a pesquisa, são vividos e exercitados, intensamente,  

na elaboração dos quatro momentos do método da leitura 

imanente: diálogo crítico, mapa das unidades significativas 

e epistemológicas,  diário etnográfico e interpretação 

compreensiva.  

A singularidade do método da leitura imanente,  desta 

didática de estudo, desta sequência didática e pedagógica, é 

que ela tem o poder de projetar os sujeitos pedagógicos para 

fora do tempo-espaço das obrigações burocráticas, exigidas 

e demandadas, sempre com muita urgência, por todos os 

tipos de autoridades que estão acima de nós,  e que estão a 

serviço de uma ordem social que precisa ser posta em 

funcionamento, a qualquer custo.  E não se sabe o porquê ou 

por ordem de quem! 

O problema é que o funcionamento ativo dessa ordem 

social do capital desativa e anula as prioridades vitais de 

todos nós: professores e estudantes; desorganiza nossas 

vidas;  impede que vivamos o que desejamos viver. Impede 

que persigamos o que ferve em nós como vontade intensa, 

quase obsessiva:  a sede de conhecer e saber mais sobre nós, 

a natureza e o cosmos. Necessidades que apenas podem ser 

saciadas por meio do estudo e pesquisa, com a realização do 

trabalho de si , em si , por si  e para si. E, em nom e de quê e 

por quê se nega tal trabalho aos sujeitos pedagógicos?  

Esta projeção dos sujeitos pedagógicos para fora do 

tempo-espaço das obrigações urgentes e burocráticas do 

“mundo da pseudoconcreticidade”, ocorre no ato da 

apropriação dos espaços sociais, com o estudo e a pesquisa.  

Porque, para vivenciar essas atividades, com a intensidade 
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necessária e a concentração requerida, é preciso organizar 

e/ou reorganizar os lugares onde concretamente existimos: 

residências e bibliotecas, ou qualquer ambiente de es tudo. 

E, até, possivelmente, criar e recriar novos espaços para 

entregarmo-nos aos estudos e as pesquisas, como exercício 

espiritual .  

Portanto,  é necessária uma luta persistente para 

desfazermo-nos das necessidades supérfluas, solicitadas 

sempre para ontem. Por exemplo, das atividades das redes 

sociais que tanto nos ocupam com suas incessantes 

mensagens. Impedir que sucumbamos nos programas de 

televisão que programam e reprogramam continuamente 

nosso tempo e nossas vidas, e sempre com novos programas 

e programações. É “necessário [também] desprendermo -nos 

das paixões, vaidades” e consumismo, que “nos atingem 

como um mal anacrônico”; que a família contribua nestas 

frentes de lutas e,  que, entre tantas ocupações mais 

prazerosas o estudo e a pesquisa sejam assu midos como 

prioridades absolutas pelos sujeitos pedagógicos.  É preciso, 

então, impormo-nos, a nós mesmos e por nós mesmos, tais 

atividades intelecto-espirituais.  E penso não ser esta uma 

exigência descabida, porque está sendo exortada à 

professores e estudantes e não a médicos, advogados e 

engenheiros ou qualquer tecnoburocrata.  

A frequência e regularidade das técnicas de si: estudar 

e pesquisar, estão comprometidas com um princípio ético 

antigo, incorporado pelos escritores cristãos progressistas 

da teologia da libertação ,  que crispam com a teologia da 

escravidão ,  além de ter orientado revoluções burguesas e 

proletárias,  bem como as lutas de libertação contra o 

colonialismo europeu e norte americano, lutas ocorridas na 

América Latina, Central e do Sul, e em  toda a África. Este 

princípio é:  “amar todos os seres humanos livres”.  
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Em outros termos, estudo e pesquisa são atos de 

rebeldia e libertação, contra todo e qualquer tipo de 

escravidão. Sobretudo, a escravidão econômica imposta pelo 

capital  aos trabalhadores assalariados.  Essas atividades 

humanas sensíveis,  através de diversas civilizações, 

permitiram a eternização da humanidade, na superação 

contínua dos obstáculos humanos e naturais. Fizeram recuar 

esses obstáculos na mesma medida que afirmou a 

humanidade do ser humano e suas forças potenciais.  

Contudo, continuamos a viver em sociedades que não 

superaram a “pré -história da humanidade”.  

Eis, então, o dilema dos modernos:  com todo 

desenvolvimento das forças produtivas, incluindo o 

desenvolvimento das ciências e tecnologias e a recriação de 

técnicas inexistentes antes de o ser humano conhecer as 

tecnologias de informação e comunicação, ainda persiste a 

escravidão. Problema tão antigo quanto a antiguidade das 

cidades antigas. Mas na modernidade ele se manifesta  de 

diferentes formas e por diferentes meios. Por exemplo, pelo 

trabalho assalariado ou exploração do homem pelo homem. 

E a dominação foi à cada ciclo do desenvolvimento 

capitalista sofisticando os métodos e formas de controle e 

sujeição. Um dos meios mais  eficazes para isto é a 

escolarização. Foi com o fenômeno da escolarização em 

massa, em tempos modernos, que se expandiu 

significativamente a dominação do capital  na sociedade.  

A escolarização expandiu esta dominação em termos 

materiais e espirituais. Neste caso, simbolicamente e 

inconscientemente,  colonizando com a terri torialização da 

instituição escolar o campo de percepção e dos sentidos 

humanos, pela l inguagem e comunicação de massas.  

Processos antigos de dominação como o fetichismo da 

mercadoria,  a hipóstase que tem o poder de converter 

interesses particulares em universais e a reificação das 
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formas sociais personificadas pelas pessoas, referenciadas 

nas relações sociais concretas, sofreram grandes 

metamorfoses na segunda metade do século XX, 

neutralizando a crítica social desfechadas, sobretudo, pelos 

marxistas, contra esses processos e formas de dominação.  

Hoje, no século XXI, vivemos uma escravidão tão 

mais profunda e radical porque ela se cristalizou na 

interioridade dos escravos, nos sistemas de pe rcepção e de 

representação simbólica. Com isto o sistema de relações 

sociais, comunicativos e linguísticos, conseguem produzir 

desejos artificiais, em série, e racionalmente, do exterior, 

com o objetivo de manipular objetos de desejo. Desta forma, 

as polít icas de desejo promovidas pelo capital  geram desejos 

e necessidades supérfluas, e incontroláveis subjetivamente. 

Tais polít icas operam na vontade das pessoas. Com isto a 

vontade art ificial e supérflua, de, por exemplo, ser 

profissional, é naturalizada.  

Ninguém, hoje,  em sã consciência, questiona a 

vontade de ser profissional, imposta a ferro e fogo pelo 

capital, às mentalidades juvenis de todo o planeta. Ninguém 

questiona com o poder da crítica essa poderosa ideologia 

exteriorizada pelo capital , como condiç ão social necessária 

ao funcionamento das sociedades contemporâneas.  

Condições que se impuseram pela “mundialização do 

capital”,  nas três últ imas décadas do século XX. Inclusive 

professores e estudantes assimilam, acri ticamente, esta 

ideologia.  E, o que é preocupante, com orgulho! Aliás, estes 

foram convertidos pelo sistema como seus principais 

difusores. Nem as organizações de classe dos professores e 

estudantes contestam a sujeição de toda uma população de 

homens e mulheres à ideologia da profissionalizaç ão. Muito 

pelo contrário, enaltecem a ideologia da profissionalização, 

que acorrenta a humanidade à lei  geral de acumulação do 

capital.  Agindo assim, fortalecem a sujeição e subserviência 
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de uns e o senhorio de outros. E não faltam vassalos que 

apoiem essa carnificina: os gestores escolares e 

tecnoburocratas da educação.  

O esforço para l ibertamo-nos do “mundo da 

pseudoconcreticidade” é justo e necessário se,  como sujeitos 

pedagógicos (professores e estudantes), ambicionamos 

conquistar a autonomia intelectua l,  por meio da liberdade de 

estudar e pesquisar.  E, com isto, conquistarmos uma vida 

digna e honrada.  

O sentido disto,  que atribuímos ser possível  

conquistar por meio do estudo e pesquisa:  a dignidade da 

pessoa humana, que significa existir  em liberdade pa ra viver 

para e pela conquista da sabedoria de si e do mundo, também 

é reconhecido por Friedmann, quando este ressalta que 

“numerosos são aqueles que se deixam inteiramente absorver 

pela polí tica militante,  pela preparação da Revolução social.  

Raros,  muito  raros, aqueles que, para preparar a Revolução, 

querem se tornar dignos”.  

Entretanto, P. Hadot omite o que para nós é 

imprescindível,  se Friedmann descreve como devemos 

proceder nas sociedades realmente existentes para nos 

tornarmos mulheres e homens digno s .  

O filósofo Sérgio Lessa escreveu um interessante 

ensaio intitulado O Revolucionário e o estudo: por que não 

estudamos?  A sua resposta é um tanto vaga e óbvia:  a 

cotidianidade se lhe revela como grande obstáculo.  Tal 

resposta é, a nosso juízo, insuficien te em termos 

pedagógicos; além de abrigar limites incontornáveis quando 

discute o método da leitura imanente. Mas é preciso 

reconhecer que a formulação da questão, na atual  conjuntura 

da educação brasileira, não deixa de ser relevante.  E, se 

torna bastante pertinente se a endereçarmos ao universo dos 

professores e estudantes.  Se pedirmos para estes 
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responderem: “por que vocês, professores e estudantes da 

Educação Básica, não estudam?”.  

Nossas pesquisas sobre as imbricações entre trabalho 

pedagógico, currículo e formação humana revelam que os 

sujeitos pedagógicos não estudam e pesquisam, sobretudo na 

Educação Básica, em escolas municipais e estaduais, e até 

federais,  porque tais atividades são modos de viver: viver 

revolucionando a si  mesmo 50.  Porque é um trabalho de si,  em 

si,  por si  e para si.  Nisto o método da leitura imanente 

contribui, de fato e de direito, para promover esta revolução 

nos sujeitos pedagógicos.  Assim vivenciados, estudo e 

pesquisa, como modo de viver, são incompatíveis com os 

modos de vida requeridos pela reprodução social  e simbólica 

do capital.  Os sujeitos pedagógicos,  sobretudo das classes 

trabalhadoras,  não têm outra possibilidade de viver estas 

atividades, senão através de lutas desesperadas, dividindo 

suas vidas em tempo de trabalho assalariado e tempo de 

trabalho dedicado a estudos e pesquisas.  

Estudo e pesquisa, modos de existir no mundo com os 

outros,  exercitados com o método da leitura imanente, 

possibilitam os sujeitos pedagógicos revolucionarem a si 

mesmos e, na medida em que se consti tuem como política 

pública, estatal e/ou governamental, toda a sociedade. 

Estudar e pesquisar são, assim, não apenas simples 

atividades escolares, burocráticas e ingênuas.  São, 

concretamente, uma política que organiza a vida das pessoas, 

em uma determinada sociedade. Estabelece correlações com 

todas as organizações sociais, e, nestas correlações, estão 

implicadas até o osso, nas dinâmicas do ordenamento 

territorial . Portanto, estão subordinadas ao pacto 

governamental que viabiliza e legitima os govern os de 

determinadas classes sociais.  Isto é, o governo de coalização 

e concil iação de classes.  
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Por que estudar e pesquisar é um ato revolucionário,  

rebelde e comprometido com a libertação? Certamente não 

porque possibilita a descoberta da verdade –o que já é de 

grande relevância para o ser humano; mas porque 

constatamos, na sabedoria dos filósofos antigos, que estudo 

e pesquisa (filosofia) é um modo de vida,  uma forma de viver 

e existir no mundo, uma forma de labor,  de ser no mundo 

com os outros.  

Ora,  a universalização destas atividades humanas 

sensíveis,  com todas as condições necessárias para serem 

realizadas pelos sujeitos pedagógicos é incompatível em 

sociedades que vivem a pré -história da humanidade, como a 

capitalista.  A prova disto é a morte de homens e mulheres de 

bem, que tentaram universalizar tal modo de existência 

social , como Sócrates e Hipátia ou Hipácia de Alexandria, 

entre outros. Enquanto outros foram segregados e 

perseguidos: Giordano Bruno e Abelardo na Idade Média; 

Marx, Nietzsche, Paulo Freire, na Idade Moderna. Portanto, 

a universalização do estudo e da pesquisa pressupõe a 

abolição simultânea da escravidão e da intolerância. Sem 

absoluta liberdade e democracia a insti tucionalização do 

estudo e da pesquisa,  como modos de vida, é concretame nte 

impossível.  Em outros termos, para que estudo e pesquisa 

sejam viáveis como modos de vida a jornada de trabalho 

destinada a produzir valores de uso deve ser reduzida 

significativamente, e na proporção da elevação do excedente 

econômico. O Estado deve empreender todos os esforços, 

direcionar todas as políticas, para este objetivo. A meta é o 

ser humano, o bem viver humano, e não a acumulação de 

capital.  

No Brasil  diz -se que a educação foi  universalizada. E 

ao mesmo tempo pesquisas sobre a Educação Básica  revelam 

que mais de 50% da população escolarizada configuram um 

quadro de analfabetismo funcional. A universalização que, 
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segundo o INEP, alcançou 97% da população, depois de 

implantado o Programa Bolsa Família, considera apenas as 

matrículas. E o que esta consideração significa para 

perspectiva crí tica? Que a instituição escolar, ao contrário 

de promover a libertação dos sujeitos pedagógicos,  os 

acorrentam, agrilhoam e os escravizam. E isto apenas é 

possível  negando aos sujeitos pedagógicos a liberdade de  

estudar,  pesquisar,  escrever e publicar. Como isto é 

possível? Controlando a população de estudantes e 

professores,  por meio de determinadas políticas 

curriculares,  de formação de professores (inicial e 

continuada) e avaliação de desempenho. São, assim, a s 

formulações e execuções dessas polí ticas, a realização de 

suas metas e ações, articuladas pelos gestores e 

tecnoburocratas educacionais,  em todas as escalas do 

sistema de ensino e redes escolares, e a mais de um século 

(pelo menos desde 1870 nos Estados Norte Americanos), que 

se produz “sujeitos pedagógicos assujeitados”: milhões de 

professores e estudantes, gerações após gerações, desde o 

século XIX, subservientes ao sistema. Aos sujeitos 

pedagógicos nega-se, sociogeohistoricamente o direito e a 

liberdade de estudar,  pesquisar, escrever e publicar.  Nega -

se o tempo socialmente necessário para a apropriação de 

conhecimentos, o que pressupõe um conjunto de condições 

materiais que, normalmente, são explicitadas nas políticas 

nacionais de educação.  

Gostaria de concluir estas reflexões com o desfecho 

do livro O que é filosofia antiga? ,  escrito por Pierre Hadot.  

 

A vida f i losófica  antiga sempre fo i  

in t imamente l igada ao cuidado do outro e  que 

essa exigência é  inerente  a  vida f i losófica [uma 

vida ded icada ao estud o e a  pesquisa,  um modo 

de vida] ,  especialmente quando vivido  no 

mundo contemporâneo.  Como diz G.  Fr iedman: 
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‘um sábio  moderno  (caso  exis ta)  não  se 

desviará  hoje –como o  f izeram tantos  es tetas 

com desgosto–  da  cloaca dos homens’.  Mas 

dizendo isso,  ele  reenc ontra,  e  nós com e le,  os 

problemas quase insolúveis das relações  do 

f i lósofo ant igo com a c idade.  Pois,  o  f i lósofo  

engajado ar r i sca -se sempre a  de ixar -se  levar  

pelo ód io e  pe las paixões  polí t icas.  Eis por  que,  

aos o lhos de  G.  Fr iedmann,  t ratava -se,  para  

buscar  melhorar  a  sor te  dos ho mens,  de 

concent rar  seus  esforços  ‘sobre  grupos  

res tr i tos,  e  mesmo sobre indivíduos’,  e  ‘sobre 

o  esforço esp ir i tua l  (a  mutação de alguns) ’ que 

acabará,  pensava ele ,  por  disseminar -se e  

ir radiar .  

O fi lósofo experimenta  cruelmente  sua sol idão 

e sua  impotência em um mundo despedaçado 

entre  duas inconsciênc ias:  a  que provoca a 

idola tr ia  pelo  dinheiro  e  a  que resulta  da 

misér ia  (p .  394)  e  do sofr imento de mi lhares de  

seres  humanos.  Nessas condições,  o  f i lósofo,  

decid idamente,  jamais  p oderá a t ingir  a  

serenidade abso luta do sábio.  Fi losofar  será  

sofrer  por  esse i so lamento e  por  essa 

impotência.  

Mas a  fi losofia  antiga  nos ensina também a agir  

racionalmente e  a  nos  esforçar  para viver  

segundo a norma que é a  Ideia de sabedoria ,  o  

que quer  que aconteça ,  e  mesmo que nossa ação 

permaneça bem limi tada.  Como d iz ia  Marco 

Aurél io:  ‘não esperes a  República de Pla tão;  

sa t i s faz -te  com um progresso a inda que 

mínimo; considera que  não é pouca co isa o  

resultado  desse progresso’ (p .  365) .  

 

ESTUDO COMO ATIVIDADE ARTÍSTICA 51 

 

“a famosa ‘luta pela morte e pela vida’, que se 

encontra no ‘complexo’ da existência, é também uma 

luta com a linguagem e a escritura”  

Hegel  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo em ler a obra Arte como Experiência  do 

filósofo norte americano Dewey (2010) decorre da 

necessidade de fundamentar nossa hipótese de o estudo  ser 

uma atividade artíst ica .  O que nos exige saber o que os 

filósofos compreendem por atividade artística.  Mas 

compreensão concreta, empírica, vital  e não abstrata, 

metafísica, transcendente e contemplativa (pelo menos neste 

primeiro momento).  Daí nos atrair a obra Arte como 

Experiência ,  resultante, imagino, da experiência provocada 

pelo trabalho artesanal na pintura, na música e nas letras,  

mas também no teatro e no cinema. Atividades artesanais 

vinculadas à produção de sentidos. Essa capacidade de 

representar a realidade do mundo e revelar suas múltiplas 

verdades de forma expressiva, marcadamente simbólica. 

Produção mediada por muitas linguagens, que afirmam 

traços humanos que fundam, simultaneamente,  a cultura e a 

história.  E isto, espacialmente,  desde cada lugar. Nexos que 

passam a se fazer presentes na consciência e no pensamento, 

e cada vez mais intensamente com o processo evolutivo do 

ser humano.  

Em todas as atividades art ísticas, lhes são imanentes,  

com uma força surpreendente,  a imaginação, a criatividade 

e a invenção. Estas característ icas das atividades artísticas 

estão imbricadas ao trabalho das mãos, do corpo e da alma, 

nos mais diversos espaços sociais onde esse trabalho é 

vivido, em plena l iberdade. Nesses espaços, a tese de 

Frederick Taylor, de enquadrar o movimento do corpo no 

tempo do relógio ou cronômetro, para controlar a 

produtividade do trabalho, não tem o menor sentido. Porque 

a atividade art ística exige todo o tempo do mundo, não se 

deixa capturar pela lógica racional que nasceu com o 
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nascimento do relógio e do cronômetro, e que se acoplou, 

desde o século XVIII, às máquinas.  

A racionalidade da atividade artística é antípoda à 

toda e qualquer racionalidade maquínica.  E la se vincula 

fortemente à inspiração, vontade, “razão sábia” e,  sobretudo, 

ao sentimento de liberdade. Apenas seres humanos livres 

podem viver plenamente, nessas atividades, um tal  

sentimento, tão virtuoso. E é por isso, movidos por um tal 

sentimento, que podem se fundir,  com prazer e bom humor, 

corpo, alma e ideia,  na atividade art ística.  Estes mesmos 

elementos fazem explodir a química e/ou combustão do 

estudo.  

Nossa expectativa é que a visão de Dewey sobre a Arte 

como Experiência  nos aproxime disso que nós gostaríamos 

de compreender para interpretar: a arte como expressão da 

experiência de muitas “atividades humanas sensíveis”,  

inclusive como expressão da experiência vivida no estudo.  

 

 PECULIARIDADE ARTÍSTICA DO ESTUDO  

 

Há, certamente, uma singularidade no estudo ser arte.  

É que esta atividade art ística tem o ser humano como objeto 

e objetivo, simultaneamente. Explico: corpo, sentidos e alma 

são mobilizados no estudo, sempre postos em evidências,  

estejamos ou não conscientes deste fato, que ocorre quando 

estudamos. A atividade artística do estudo ocorre sobre tudo 

o que faz os humanos serem humanos. E nesta ocorrência o 

estudo conserva e atualiza a humanidade do ser humano. Daí 

ser justo reconhecer a estética nesta atividade artística, 

estética peculiar ao estudo, a “estética da existência”.  

Diríamos mais,  reconhecemos ser o estudo portador da 

estética da vida, e vivida concretamente. E que ao se 

apropriar de si no estudo, ao se governarem a si mesmos 

quando priorizam a ação de estudar, contra outras ações 
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exigidas e demandadas socialmente,  os seres humanos 

aprimoram a si mesmos (corpo, sentidos e mente), fazem -se 

artesãos de si mesmos; fazem de suas vidas uma obra de arte.  

E fazem tudo isso porque trabalham em si , por si e para si .  

E vivendo desta forma deixam de ser escravos, de 

trabalharem para os outros.  Alienando-se de si na 

expropriação de seus conhecimentos. Por exemplo, como 

trabalhadores assalariados.  

Antípoda ao trabalho escravo é o trabalho livre.  

Escravo é quem se obriga pelas circunstâncias ou 

necessidades a trabalhar para outrem. Em síntese, quem vive 

para trabalhar.  Quem tem como fim ou é posicionado 

teleologicamente pelo trabalho assalariado. Na modernidade 

quem é posicionado assim são todos os profissionais. 

Profissional é o escravo atualizado,  a forma social inventada 

na modernidade pelo capital,  quem legitima e permite o 

capital regular todos os complexos sociais, desde o 

complexo do trabalho.  

As profissões são necessárias à reprodução das 

relações sociais capitalistas; e para elas existirem c omo tal 

é necessário que se negue o estudo como atividade artística, 

aos sujeitos pedagógicos. Ninguém pode se ocupar das 

atividades artísticas com a intensão de se constituir como 

profissional. Ou, ao contrário,  a formação profissional é 

diferente e contraditória à formação artística. Profissional 

não é artesão, é totalmente enquadrado na lógica -racional 

taylorista do trabalho, lógica-racional que nega ao 

trabalhador a liberdade de estudar. Por conseguinte, a 

formação teórica sólida.  O taylorismo valoriza a experiência 

e a prática e o que idealiza como trabalhador é a figura do 

“gorila adestrado”. Isto é o que faz do ser humano um 

escravo. Portanto, todo trabalhador assalariado permanece 

escravo por necessidade; e é obrigado, por ser escravo, a 

comercializar os conhecimentos adquiridos durante o estudo.  



-  176 -  

E é no mercado de trabalho, onde impera as leis da 

administração, contabilidade e economia de empresas,  onde 

são expropriados os conhecimentos dos profissionais:  

mercadorias humanas qualificadas para o trabal ho que 

agrega valor ao capital. Isto é, como assalariado, sob a 

personificação de uma profissão, o ser humano se aliena de 

si ao capital.  

Os próximos passos desse nosso estudo, que consiste 

em elevar o estudo à arte, à atividade artística; a reconhecer 

os sujeitos pedagógicos como artesãos de si mediados pelo 

estudo; que elegeu o estudo como objeto de investigação, é 

fazer a leitura imanente da Estética de Hegel e de Lukács.  

E, na sequência,  estudar as obras que concebem a li teratura  

como arte ,  visando nos apropriar das teorias acerca da 

estética literária 52.  E por uma razão: os componentes 

ontológicos da estética literária  é a lei tura e a escrita, e 

estas,  por coincidência ou não, são os componentes 

ontológicos do estudo. Este fato é salutar. Ele nos faz cre r 

na nossa sanidade mental  e intelectual: que não estamos 

“colocando chifre na cabeça de cavalo”!  

Na verdade, o estudo é uma atividade artesanal feita 

com as mãos dos sujeitos pedagógicos. E o que é feito com 

as mãos? Bem, sobretudo a escrita 53.  Estudar é ler e escrever, 

simultaneamente.  É o que propõe o método da lei tura 

imanente (BEZERRA 2017, 2016a e 2016b). Então, é 

plausível,  e perfeitamente possível admitir o estudo como 

técnica de si,  como askesis  (VENTURA, 2008); e mesmo 

como “modo de vida” (PIERRE HADOT, 2016a, 2016b e 

1999).  E, nesse sentido, como modo de vida,  o estudo é 

indissociável de uma ética e de uma estética: ética das 

virtudes (SÊNECA, 2004) e estética da existência 

(VENTURA, 2008). Mas vivenciar a ética e a estética na 

atividade artística do estudo pressupõe uma política: 

compatibilizar a organização de nossas vidas, a ocupação 
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com a atividade de estudar,  com a organização da vida na 

cidade, as ocupações exigidas para conservar e fazer a 

cidade prosperar. Embora uma dependa da outra, em 

sociedades marcadas pelas desigualdades sociais,  

desigualdade entre classes,  de sociedades que ainda se 

encontram na “pré-história da humanidade”, nestas 

sociedades as ocupações mobilizadas pela ética das virtudes 

existem em lutas e disputas com as ocupações mobilizadas 

pela ética deontológica.  As ocupações são postas umas 

contra as outras, visceralmente. Isso nos revela também que 

o estudo está vinculado a uma forma de governo e a um 

regime de poder.  Isto é,  a ética e a estética,  imanentes ao 

estudo, exigem de todas e todos que o praticam, com 

coragem e força, a atividade de estudar,  exercerem o governo 

de si; e, assim, conquistar soberanamente o regime de 

verdade, o regime de poder do estudo (BEZERRA, 2017).  

Nestse regime, de força e poder, impera a democraci a direta 

e subversiva, não há quem possa representar o estudante no 

estudo, estudar pelo estudante,  fazer pelos estudantes o que 

só eles podem fazer.  Já aí  se revela a força subversiva.  A 

subversão do estudo está no fato de,  quando estudamos 

efetivamente,  sermos governantes e governados, de 

governarmos a nós mesmos. Não é possível transferir a 

vontade de estudar a um terceiro, ou ela se faz em nós e por 

nós ou simplesmente não é possível.  

Mas o estudo tem implicações profundas na formação 

da personalidade dos estudantes (professor é apenas um 

estudante que teve o privilégio de envelhecer estudando) e, 

por conseguinte, na conformação do campo dos sentidos e 

das percepções humanas.  Sentidos e percepções que 

envolvem, de uma só vez, sentimentos,  sensações e pal avras.  

Suas ausências ou práticas que desconsiderem os nexos entre 

essas categorias contribuem, por exemplo, para formar uma 

personalidade subalterna, t ípica dos analfabetos e 
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analfabetos com diplomas (analfabetos funcionais). Mas esta 

personalidade ganha sentido no trabalho escolar alienado ,  

que não se propõe superar as leituras do mundo baseadas no 

censo comum, nos preconceitos,  leituras baseadas nas 

experiências cotidianas da vida,  na apropriação dos sentidos 

provocados pelas atividades empíricas.  

O estranhamento das atividades escolares é difundido 

pelas polí ticas educacionais e organizado e difundido pelo 

sistema estatal de escolarização. Diferente disto, vivenciar 

o estudo como atividade sistemática,  livre das injunções 

curriculares,  oficiais -estatais,  conforma outro tipo de 

personalidade, a personalidade de produtor,  comprometida 

com a formação de si vivendo com os outros no mundo. Os 

sujeitos pedagógicos também podem se formar estudando 

desta forma, mesmo as pessoas que não se dedicam a 

socialização, produção e apropriação de conhecimentos, nas 

unidades de ensino: escolas e universidades. Exemplos 

clássicos deste tipo de formação são as formações 

vivenciadas pelos filósofos socráticos, estoicos e 

epicuristas. Mas também, com algumas ressalvas, a 

formação sugerida por Antônio Verney (1746),  em sua 

clássica obra O Verdadeiro Método de Estudar .  

A formação de si está comprometida com o 

fortalecimento do governo de si  e a formação dos livres 

pensadores,  respeitadas a autonomia e soberania do 

intelectual.  E é forjada numa modalidade de trabalho 

singular,  que Pierre Hadot 2016a, 2016b e 1999) nomeou de 

“trabalho de si, em si, por si”, e nós sugerimos incluir o 

“para si”,  neste tipo de trabalho singular, que é o trabalho 

pedagógico.  

O estudo é uma “atividade humana sensível”,  

apropriação de conhecimentos sistemáticos, incorporáveis às 

pessoas em suas experiências com estudos e pesquisas.  

Conhecimentos que apenas indiretamente vinculam -se às 
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atividades responsáveis à conservação da vida, e isso apenas 

em um momento avançado do processo civilizatório. Mas o 

estudo, esforço ou atividade que se objetiva em apropriar -se 

de conhecimentos objetivos,  é imprescindível à afirmação da 

liberdade humana, da criatividade humana e do prazer 

humano, e mesmo à contemplação do belo  e reconhecimento 

do justo. Ele potencializa a criatividade, a l iberdade e o 

prazer, a ética e a estética, nos atos de estudar.  

Entretanto, como profissão e, por conseguinte,  

obrigação na sociedade empresarial,  anula todas essas 

possibilidades abertas pela  dialética do trabalho. A 

sociedade empresarial, para existir enquanto tal, nega de 

forma sistemática, peremptória e persistente o estudo aos 

trabalhadores assalariados, como os demônios negam a cruz. 

O que compreende populações inteiras de professores e 

estudantes,  que atuam em escolas e universidades.  

Afirmamos que o letramento e a produção de sentidos 

pelos seres humanos, habitantes no planeta Terra;  esta 

faculdade de representar racional e simbolicamente e/ou 

semioticamente os seres terráqueos, através de signos ou 

palavras,  referenciadas no mundo, o que compreender por 

categoria, são formas de ser,  formas que representam os 

seres habitantes no mundo, representam e significam, de 

fato, os conteúdos desses seres. E é isto que singulariza mais 

ainda o ser humano, vivendo com os outros no mundo, 

porque permite-o comunicar tudo o que sente e percebe em 

sua existência. O que sente e percebe vive e existe fora de 

si, mas neste sentir e perceber o ser humano descobre -se a si 

mesmo como ser humano, os sentidos do  seu ser.  É o que 

compreendemos como realidade: o ser, o conteúdo do ser,  e 

as formas que os representam, as palavras que dão 

significado dos seres que existem fora de si. Mas estes que 

sentem, percebem e tomam consciência, com esses 

exercícios reflexivos,  desta realidade, os realizadores dessas 
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significações e produção de sentidos, no mundo e sobre o 

mundo vivendo com os outros,  também compõem a 

realidade.  

A realidade inclui o ser humano vivendo no mundo e 

os efeitos dessa existência no pensamento ou consc iência. 

Talvez seja mais plausível pensar a interioridade humana 

como categoria, que envolve o pensamento, a consciência e 

muito mais, como o inconsciente. Portanto,  todas e todos 

aqueles quem falam e escrevem sobre o que pensam, sentem 

e agem, inclusive os próprios efeitos do que falaram e 

escreveram, do que sentiram, pensaram e fizeram, 

constituem a realidade humana, o mundo humano. E a 

realidade é continuamente atualizada pelos pensamentos,  

sentimentos e ações humanas.  É o que caracteriza o que 

compreendemos por vida. O modo de vida humano é 

recursivo, pode ser feito e desfeita,  inventado e reinventado, 

segundo a vontade e determinações dos humanos, em suas 

atividades.  Se desejamos mudar a nossa vida,  devemos 

mudar,  necessariamente,  o modo de vida, desenv olver 

atividades diferentes, e às vezes, contrárias,  daquelas com 

as quais nos ocupamos.  

Neste sentido a representação da realidade é também 

ela realidade, ou melhor, complexo social  que constitui  com 

outros complexos sociais a “totalidade complexa das 

múl tiplas determinações do ser social”. Portanto, a 

representação da realidade humana, com sua linguagem 

própria,  orientada por regras simbólicas,  dinâmicas e 

flexíveis, porque geohistóricas, desenvolve suas próprias 

categorias, nascidas nas suas dinâmicas e processos sociais, 

e inclusive a capacidade humana de simbolizar,  produzir 

sentidos, para representar a realidade do mundo humano. O 

complexo categorial  desse poder de representar socialmente 

o mundo humano, não humano e desumano, referenciado em 

realidades humanas sociogeohistóricas, propõe -se,  
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justamente, explicar esta realidade, torna -la inteligível para 

as comunidades humanas,  comunidades específicas,  mas 

também para o gênero humano. O complexo categorial  que 

dá sentido, legit ima e orienta o regime de v erdades com 

ideias, legitima a vida na realidade.  

O ser humano é, por conseguinte, um ser reflexivo, 

autoreflexivo e .. .  recursivo! O que significa isso? Significa 

que ele, pode, então, ver e rever;  pensar e repensar;  fazer e 

desfazer;  afirmar e negar,  fal ar e pensar sobre tudo, 

absolutamente tudo, o que faz. Ele pode mudar suas atitudes 

conforme as conveniências da razão, projetos e ideais, 

baseados em crenças e verdades.  Todos as pessoas que 

nascem, em cada geração, têm que fazer o mesmo percurso 

sociopsíquico, conforme todas as gerações anteriores.  

Ninguém pode transferir seus saberes,  estes têm que ser 

conquistados por cada uma e cada um através do estudo. A 

dependência dos saberes acumulados historicamente,  

socializados por gerações existentes,  diminuem  

gradativamente na medida em que as gerações emergentes 

amadurecem intelectualmente. Na medida em que cada uma 

e cada um conquista a autonomia social necessária,  para 

existir  em liberdade, com a menor dependência possível . 

Essa é uma conquista da soberania  do governo de si que se 

opera no estudo. Daí porque a atividade art ística do estudo 

ser negado às escravas e escravos.  

A independência e autonomia se conquistam na 

medida em que o ser humano se aplica,  apoiado em pesquisas 

e estudos. Enfim, pelo desenvolv imento da faculdade da 

razão. O ser humano, desta forma, é um ser subjetivo que se 

objetiva, exterioriza todos os sentidos do seu ser no mundo, 

mediado pela linguagem e pelo trabalho, impulsionado por 

forças psíquicas,  interiores,  conscientes e inconscient es,  que 

determinam a personalidade, distensionando as tensões, 

exteriores e interiores,  que pressionam os sentidos 
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corporais.  O ser humano conquista essa autonomia por meio 

da atividade artíst ica do estudo, pela libertação da 

escravidão. Isto é,  libertação  da necessidade e do discurso 

cristão que afirma que o que tem valor na vida é a o pão 

conseguido com o suor no rosto. Portanto, o sacrifício.  Bem 

diferente são as proposições da vida pela filosofia socrática, 

epicurista e estoica.  Para esses o que confere  dignidade 

humana é o bem viver,  a conquista da tranquilidade da alma: 

não temer a deus, controlar os desejos e viver com o 

necessário e suficiente. A humildade socrática é outra 

categoria (forma de ser) importante na dinâmica do bem 

viver impetrado pela askesis .  

Mas o que postulamos até aqui é demasiadamente 

abstrato. Uma filosofia antropológica, geral  e abstrata.  Ela 

pode até ajudar a pensar questões concretas,  questões 

práticas e políticas, e em qualquer cidade; e até nos auxilia 

nas intervenções no mundo humano, de uma forma mais 

qualificada, e que evita cometermos muitos equívocos.  

Portanto, em sermos mais consequentes e errar o menos 

possível .  

Há, entretanto,  um problema concreto, presente nas  

sociedades modernas, industriais e capitalistas: as formas 

sociais personificadas pelas pessoas, necessárias para se 

conectarem aos processos sociais existentes, determinam 

como as pessoas são posicionadas, teleologicamente, no 

capitalismo. E elas são impedimentos reais para a conquista 

da emancipação humana. Um dos obstáculos mais efetivos 

ao projeto emancipatório na modernidade.  

Então, o problema concreto que nos propomos a 

enfrentar decorre da contradição acima, dos obstáculos que 

impedem o ser humano conquistar a emancipação humana na 

modernidade. E ele pode ser formulado nos seguintes 

termos: qual o lugar do estudo e da pesquisa,  da escola e da 

universidade e, por conseguinte, dos sujeitos pedagógicos 
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que trabalham nestas instituições, no posicionamento 

teleológico das pessoas no capitalismo? Em que e como os 

sistemas de ensino (com seus currículos;  formação de 

professores e estudantes; sistemas avaliativos de 

desempenho; e os sujeitos pedagógicos) contribuem para 

reforçar, socioterritorialmente, populações inteiras,  

vinculadas a diferentes classes e frações de classes sociais,  

o posicionamento teleológico das pessoas no território do 

capital,  nas sociedades que imperam as lutas de classe?  

 

 POSICIONAMENTO TELEOLÓGICO DAS PESSOAS NO 

TERRITÓRIO 

 

A esta altura é preciso entender o conceito da 

categoria posicionamento teleológico das pessoas no 

território (BEZERRA, 2013; AVELINO e BEZERRA, 2015), 

sobretudo no terri tório do capital: continentes, nações, 

estados, municípios, bairros e residências.  

Harvey (2005), Lefebvre (2001, 1974), Milton Santos 

(2011, 2006, 1984),  Lukács (2013) e Postone (1986),  em 

suas diversas obras,  ajudam-nos a compreender tal 

posicionamento. Harvey com sua teoria da localização, 

Lefebvre com sua teoria da produção social da cidade 

capitalista,  Milton Santos com sua teoria ontológica do 

território, Lukács com sua teoria da dialética do trabalho e 

Postone com sua teoria da dominação. Mas Harvey, 

Lefebvre, Milton Santos e Postone não refletiram sobre o 

aspecto teleológico do posicionamento das pessoas no 

território.  Por sua vez, Lukács deixou de obs ervar que o 

posicionamento teleológico das pessoas,  dada a existência 

da dialética do trabalho, não ocorre em espaços amorfos, mas 

na apropriação do território. Na transformação do espaço 

natural em “terri tório usado”.  
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Ora, as pessoas são posicionadas teleologicamente no 

território, e conforme suas condições econômicas e 

capacidades intelectuais, uma e outra conectadas entre si  

inextricavelmente. O que compreende também os desejos e 

projetos de cada pessoa. O modo de vida (PIERRE HADOT, 

2016a, 2016b e 1999), que define a trajetória de vida, é 

permeado por razões e paixões. O que significa que o 

posicionamento teleológico das pessoas, no terri tório,  

pressupõe condições materiais de existência, mas também o 

que habita na interioridade humana: sentimentos, sonh os, 

crenças,  pulsões,  desejos e conhecimentos acumulados. 

Forças sociopsíquicas, forjadas nos lugares sociais em que 

as pessoas vivem concretamente.  

O posicionamento é teleológico porque impõe no 

presente,  a cada pessoa, um determinado horizonte possível, 

que coloniza os sentidos possíveis da existência humana. 

Impõe uma visão única em relação a diversidade de posições 

sociais possíveis,  e a serem conquistadas no futuro. Isto é o 

que mobiliza as pessoas lutarem pelo horizonte imaginado, 

desde o presente,  e que é suficientemente forte, entre as 

pessoas das classes dirigentes, mas muito raro entre as 

pessoas pertencentes às classes subalternas, na orientação 

das suas ações.  

Alguns exemplos dessa conquista são o suficiente para 

legit imar toda a “ordem e progresso” social.  Uma conquista 

associada a noção de um certo tipo trabalho: o trabalho 

alienado; alienado ao retorno monetário imaginado por essa 

conquista, no que ela poderá proporcionar quando 

conquistada: um determinado posicionamento no mercado de 

trabalho que garante prestígio, status,  poder e riqueza. E 

internalizado lá atrás, na consciência das pessoas, pelo poder 

teleológico de representar e simbolizar, de imaginar 

previamente uma tal conquista, e nas lutas e determinações 

para alcança-la. Mas entre tantas lutas estratégias,  nos 
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parece que a principal delas é a luta pela escolarização ou 

conquista de certificados e diplomas equivalentes ao ensino 

superior.  

Essa prévia ideação, essa teleologia que tem o poder 

de posicionar as pessoas na sociedade, que tem o poder de 

as mobilizar em um determinado sentido, unilateral , pelo 

mercado de trabalho, essa “reflexão que precede e preside as 

ações” do “homem” moderno, o capitalismo aprendeu a 

manipular pela formação escolar, os conteúdos curriculares 

e os sistemas de avaliação de desempenho. Não é por acaso 

que todo governo promove reformas e polí ticas educacionais 

para conservar,  reproduzir e ampliar os privilégios das 

classes dirigentes no governo do Estado.  

O posicionamento teleológico das pessoas na 

sociedade de classes desencadeia uma luta entre a 

interioridade da vontade e a exterioridade da cultural  

capitalista.  Os sentidos da existência das pessoas, no 

território do capital,  são postos nas posições oferecidas no 

mercado de trabalho, que oferecem retornos monetá rios 

crescentes e consideráveis, posições que também estão 

amarradas a prestígio, status e poder.  

Deste modo, todas as pessoas,  de todas as classes 

sociais, sem exceção, são mobilizadas e vivem em função 

das possíveis conquistas dessas posições,  a serem oc upadas 

num futuro não muito distante, no mercado e na sociedade. 

Alimentada pelas ideologias da profissionalização ou por 

jogos de azar como as loterias financeiras, por exemplo, a 

mega cena. Um tal desejo torna invisível às pessoas 

vinculadas às classes subalternas sua escravidão no mundo 

atual,  na medida em que naturaliza a dominação social das 

elites,  um fato singular,  e com isso consegue engessar as 

pessoas às ações que as agrilhoam em vez de libertá -las,  

conforme suas vontades e desejos. Por exemplo, a  vontade 

em ser profissional.  
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As expectativas das pessoas vinculadas às classes 

populares, que vivem no presente imaginando e fantasiando 

um futuro maravilhoso, promissor e perfeitamente possível 

de ser alcançado, quando adquirirem o diploma do ensino 

superior, se frustram diante da realidade que as pune e as 

culpam por não conquistarem os posicionamentos 

teleológicos que oferecem prestígio,  status e poder,  e isto 

recursivamente.  

Essas pessoas frustradas com sua pobreza, mesmo 

sendo portadoras de diplomas universitários, se desencantam 

no e com o mundo real, desistem praticamente de viver,  e 

entregam-se aos valores burgueses de consumo ou a salvação 

de suas almas. Esta difundida, sobretudo, pelas Igrejas 

Evangélicas.  Daí ter força ideológica os preceitos: “S ó Deus 

Salva”; “Só Deus é Fiel”, entre muitos outros preceitos 

bíblicos, que circulam nos carros da classe média fascista,  

fundamentalista, machista, homofóbica, autoritária, racista 

e violenta. Ou Igreja, ou drogas, ou alcoolismo, ou 

televisão! São as opções oferecidas às classes subalternas. 

Mas não o estudo sério,  rigoroso, sistemático e regular que 

se supõe existir  nas universidades. Um suposto, hoje, 

também irreal , que não mais existe.  

Para esta sociedade funcionar as universidades 

tiveram que ser transformadas em gigantescos colégios,  que 

aprovação em massa estudantes sem o menor mérito,  

compulsoriamente.  É o que ocorre com toda uma população 

que embora tenham a posse de diplomas e certificados de 

ensino superior não sabem nada! Têm a consciência de su a 

ignorância, de sua pobreza e miséria intelectual,  ainda que 

sejam portadoras desses diplomas e certificados.  

O que mais se valoriza nas universidades públicas,  

hoje,  não é mais a formação teórica sólida,  a produção de 

teorias e conhecimentos rigorosos, c ientíficos, objetivos, 

mas os estágios supervisionados e curriculares. Isto é,  a 
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subordinação das universidades aos interesses do mercado, 

pelas políticas de integração empresa -escola ou empresa-

universidade, coordenadas pelas políticas públicas dos 

governos brasileiros, auxiliados pelos gestores 

educacionais, gestores subservientes das burguesias que 

governam o Estado brasileiro.  

A força das posições possíveis funciona 

teleologicamente porque consegue fazer as pessoas 

vislumbrarem ocupações a serem ocupadas num futuro, não 

tão distante. E esta crença e desejo é o que permite o sistema 

capital legitimar o processo como um todo, e impedir que as 

classes subalternas desconfiem de sua escravidão real,  de 

como são agrilhoadas pelas dinâmicas territoriais do 

sistema. Esta força é capaz, por suas próprias características, 

de mobilizar as pessoas, agora, no presente, em relação ao 

que não existe de fato e de direito, e é postergado para um 

futuro próximo.  

O requerimento para ocupar essas posições sociais de 

poder, prestígio e status é o grau de escolaridade, o que 

equivale ao diploma universitário,  e que exige controle e 

posse de recurso simbólico e muita dedicação ao estudo e a 

pesquisa.  Mas o sistema de ensino superior nega, justamente 

isto:  o tempo socialmente necessário de apropriação dos 

conhecimentos científicos aos trabalhadores assalariados: 

professores e estudantes. E esta negação gera enormes 

conflitos sociais e psicológicos.  Causa diversas doenças 

mentais e custos médicos, hospitalares e educacionais por 

tirar os professores da sala de aula, porque da pesquisa e do 

estudo já foram excluídos há muito tempo.  

Esta dinâmica negativa do estudo, mobiliza as pessoas 

pela força desta negação. Recompensa simbolicamente uma 

minoria de portadores de diplomas de ensino superior.  O 

único prazer das classes subalternas é quando, na formatura, 

são lhes colocado a coroa, que parece como recebem a coroa 
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de um imperador.  Mas que significa, na prática, o 

coroamento da miséria intelectual , e que pune no futuro 

como pune no presente os desescolarizados sem tal prazer 

desse coroamento: os analfabetos, mas também, no decorrer 

de suas vidas concretas, os analfabetos funcionais,  os 

analfabetos portadores de diplomas de instituições de ensino 

superior privadas. Desta realidade nem as i nstituições 

católicas de ensino superior, a rede das PUC’s no Brasil,  

escapam, por não fazerem pesquisas e formação teórica 

sólida.  É toda essa realidade geohistórica que justifica 

socialmente a marginalização de toda uma população 

subalterna, e que vive nas franjas da modernidade do capital.  

Essas ocupações são nomeadas de profissões,  e exigem 

qualificações técnicas, profissionais e especializações. As 

profissões oferecem aos postulantes alta remuneração, status 

e poder, residências e carros que distinguem  seus 

proprietários, normalmente conquistados por meio de 

concursos públicos e planos de carreira. Essas ocupações 

também podem ser alcançadas por herança patrimonial e 

familiar, no caso dos empresários, os donos de empresas, que 

compram votos, representação polí tica, redes de televisão. 

Enfim, o Estado, a Imprensa e as Universidades.  

Todo esse esquema legitima as pessoas portadoras de 

diplomas, valoriza os/as escolarizados/as,  mas não 

necessariamente que se dedicaram ao estudo de forma 

sistemática e persis tente.  O estudo depende de algo muito 

importante: da força de vontade e da “vontade de poder”, 

depende da coragem de negar os prazeres imediatos que a 

vida burguesa oferece. Exige mais, exige hábitus  que 

desenvolvam disposições específicas nas pessoas, des de a 

infância, e que contribuem para solidificar, estimular e 

motivar a dedicação ao estudo como atividade artíst ica, o 

que proporciona deleite e conforto e não tormenta,  que é o 
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que permite, de fato,  a profunda apropriação de 

conhecimentos.  

A ideologia da profissionalização afirma a todos nós 

que se nos esforçarmos social e psicologicamente, hoje, nos 

dedicando com afinco ao estudo, que seremos 

recompensados numa sociedade caracterizada pela incerteza.  

Portanto, de futuro incerto.  Essa dedicação é o que no s 

garante a possibil idade de ocuparmos posições nobres no 

mercado de trabalho, após sermos selecionados em 

concursos públicos.  O futuro é incerto porque ainda que 

façamos do estudo uma prioridade absoluta no presente, ele 

não nos garante, necessariamente, a conquista dessas 

posições,  que oferece status,  prestígio e poder na sociedade. 

E aqueles que não enveredarem por esse caminho, os 

analfabetos e analfabetos portadores de diplomas ou 

analfabetos funcionais, constituirão as populações 

marginalizadas de todas as Nações,  do ocidente e do oriente. 

Populações que se conformam à marginalização, por não 

terem estudado e se apropriado da mínima capacidade de 

pensar criticamente.  Por isso,  não se sentem naturalmente 

dignas,  pela ausência de consciência crítica, de 

merecimento. Essas populações são portadoras da 

“consciência do oprimido”. Afinal, habituaram -se a ser 

reprovados em diversas disciplinas que constituem as etapas 

ou séries dos currículos escolares,  o que é suficiente para 

fazê-las acreditarem que são culpadas pelo seu fracasso, e 

em decorrência, perdedoras e derrotadas.  

Mas as posições teleológicas mais promissoras, no 

território,  exigem das pessoas muita dedicação aos estudos, 

e essa dedicação movida pela força de vontade é determinada 

pela força das crenças que nos mobilizam, forças que nós 

mesmos somos seus portadores. Essas forças envolvem a 

crença no poder que temos e controlamos para conquistar 

essas posições.  É isto que representa e significa o 
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posicionamento teleológico das pessoas nas sociedades 

capitalistas atuais,  como a sociedade brasileira: uma 

projeção das pessoas, hoje,  mobilizadas pelas possibilidades 

futuras,  em ocupar posições socioterritoriais que expressam 

prestígio,  status, riquezas e poder.  

O posicionamento é teleológico porque posicion a e 

agrilhoa as pessoas hoje, no presente, e agora, às pretensões 

futuras de ocupações de prestígios oferecidas pelo mercado 

de trabalho. Mas estas posições,  determinadas pelas futuras 

ocupações no mercado de trabalho e na sociedade, fazem 

parte, ambas, do  âmbito da geografia social  existente. E 

apenas consegue adesão das classes sociais porque, claro,  é 

plenamente possível  de as pessoas as conquistarem em vida. 

Como é perfeitamente possível,  estatisticamente,  haver 

ganhadores em jogos de loterias como a megasena .  Essa 

possibilidade concreta, ainda que infinitamente pequena, é o 

que mobiliza os sonhos, conquistas e possibilidades sociais, 

econômicas e culturais, no futuro, mas também determina e 

limita, a partir de hoje, pelas condições materiais e 

capacidades de cada pessoa uma tal  conquista,  o que regula 

o conceito do pertencimento às classes e frações das classes 

sociais.  

O posicionamento teleológico ocorre em um longo 

processo social,  que existe geohistoricamente,  sobretudo nas 

instituições de ensino, e que forja a interioridades das 

pessoas, na medida em que estas personificam determinadas 

formas sociais. Nisto elas, as pessoas, internalizam valores: 

os diversos posicionamentos são portadores de valores. As 

formas sociais existentes nas mais diversas inst ituições,  

através das quais as pessoas se socializam e se fazem 

propriamente pessoas, como nas famílias (pais, filhos e 

parentes), nas empresas, nas escolas, são, de maneira geral , 

as formas sociais que operam o posicionamento teleológico 

das pessoas.  Uma das formas sociais,  que pode ser tomada 
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como tipo ideal , como categoria padrão, como forma de ser 

padrão, é a forma social profissões. E ela é extremamente 

importante porque é uma categoria de dimensões territoriais.  

O que precisamos entender é que há, cer tamente, uma 

hierarquia vertical , econômica, cultural  e social , mas há 

também uma hierarquia espacial, horizontal, determinada 

pelo ordenamento territorial.  E essas hierarquias apenas são 

possíveis com a adesão simbólica das pessoas. A hierarquia 

espacial,  horizontal e territorial tem permanecido invisível  

às pesquisas realizadas no âmbito das Ciências Humanas, 

inclusive na Geografia. E sem a categoria hierarquia 

espacial,  geográfica,  não podemos entender uma série de 

problemas atuais. O que tem sérios efei tos sobre as 

intervenções sociais na realidade. Esta ignorância abre a 

possibilidade de cometermos muitos erros polí ticos nas 

políticas públicas.  

É um fato a concretude de uma geografia social ,  e de 

as pessoas serem posicionadas nesta geografia ,  e de acordo 

com suas condições e capacidades em participar do processo 

de apropriação do terri tório pelo capital.  Essas capacidades 

e condições são determinadas pelas dinâmicas territoriais,  

os pactos institucionais territoriais firmados entre as classes 

e suas instituições representativas. A distribuição espacial  

das pessoas, nas sociedades modernas, capitalistas,  

dependentes ou independentes e soberanas, são distribuídas 

em ocupações laborais, residenciais e escolares de acordo 

com as classes sociais a que estão vi nculadas,  nos lugares 

sociais onde essas classes existem. E aí ,  nos lugares em que 

e como existem, (empresas, escolas,  igrejas,  clubes, 

sindicatos, associações, entre tantas organizações) e 

desenvolvem suas personalidades.  E as pessoas são 

constituídas a partir  da personificação de formas sociais que 

elas encarnam, formas sociais que possuem conteúdos de 

classe,  expressas pelas relações sociais que acontecem no 
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território. Formas sociais que se desdobram e dão sentido as 

relações sociais.  

É importante retomar o problema da modernidade que 

aludimos anteriormente.  Trata -se do obstáculo que o 

posicionamento teleológico das pessoas nas sociedades 

desiguais cria para a conquista da emancipação humana pelo 

estudo. Esse problema também é um obstáculo a conquista 

da liberdade, ao governo de si.  Como ocorre a negação do 

estudo às classes trabalhadoras assalariadas? Como é 

possível  legit imar a dominação que ocorre,  justamente,  por 

esta negação? O que explica a sujeição, aceitação e 

subalternização das classes populares  à esta negação e, por 

conseguinte, a adesão a sua dominação legítima? Como a 

escola e as universidades, por meio do currículo, da 

formação de professores e estudantes, do sistema de 

avaliação de desempenho; mas, sobretudo, pelo trabalho 

pedagógico dos sujeitos pedagógicos, professores e 

estudantes,  contribuem para legitimar esta negação e 

dominação? O que significa negar a si  mesmo, enquanto 

sujeito pedagógico, a liberdade de estudar. Porque o estudo 

não é um direito, mas uma conquista. É este paradoxo que  

nos parece relevante e absolutamente fundamental  nos dias 

de hoje: como pode ser possível os próprios professores e 

estudantes resistem e se negarem a l iberdade de estudar e 

pesquisar? Eles próprios se negarem essa conquista? A 

resposta teórica deste paradoxo abre o caminho da libertação 

definit iva da escravidão. E ela já foi formulada por 

diferentes pensadores, antigos e modernos. Não há qualquer 

originalidade no que vamos responder. O que nos propomos 

é enfatizar as respostas já formuladas para permitir que nós 

a vejamos na medida necessária para provocar escândalo e 

ação política concreta. Este é o princípio norteador que 

orienta a filosofia da práxis  de Marx, Gramsci e Lukács.  
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Como acontece essa recursa à liberdade de estudar e 

pesquisar dos sujeitos pedagógicos, professores e 

estudantes,  sociogeohistoricamente? E como esta negação de 

ser livre, de exercer o governo de si e o regime da busca da 

verdade, é importante para determinar a subordinação de 

populações inteiras:  as classes subalternas, à reproduç ão 

sociometabólica do capital?  

Bem, primeiro subordinou-se o posicionamento 

teleológico das pessoas na sociedade de classes às forças do 

mercado, à vontade e livre arbítrio de cada “indivíduo 

racional”: aquele que sabe julgar suas atitudes conforme a 

lógica dos custos e benefícios,  partidas dobradas, aprovação 

e reprovação, e assim por diante. Todos conhecemos a 

formulação liberal  de Mandeville, antes mesmo da 

formulação da mão invisível  de Adam Smith. Este filósofo 

inglês, ainda no século dezessete, formul ou que “se cada um 

agir de acordo com os seus interesses individuais e egoístas, 

com o objetivo de alcançar o máximo de prazer, satisfação e 

comodidades será responsável em promover o bem -estar-

geral da sociedade”. As Grandes Guerras Mundiais que 

ocorreram no século XX são as maiores provas históricas da 

ilusão da crena nas virtudes de mercado. A tese de 

Mandeville, que fundou o liberalismo conservador, 

desencadeou o que Hobbes formulou como “a guerra de 

todos contra todos” que ameaça a destruição do planet a e do 

próprio ser humano.  

Postulamos que a subordinação do estudo e da 

pesquisa,  e o que estas atividades produzem: ciência,  

tecnologia e inovação, às forças de mercado. Ou, em outros 

termos, mais atuais, mas o que é a mesma coisa: à integração 

escola-governo-empresa aos interesses do capital,  portanto, 

à liberdade de escolha, é uma subordinação territorial  que 

exige a subordinações de todas as forças contra -

hegemônicas. Inclusive do sistema de ensino, que envolve a 
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subordinação das escolas e universidades  às forças do 

mercado, a conservação e expansão das empresas 

capitalistas. Esta subordinação é uma subordinação às 

relações sociais entre proprietários livres: de um lado os 

proprietários dos meios de produção material  e simbólico, 

inclusive a circulação e  regulação da circulação dos bens 

simbólicos. Dentre todos os bens simbólicos de importância 

vital  para a conservação e reprodução do ser humano 

destaca-se o conhecimento. De outro,  os proprietários da 

força de trabalho ou capacidades produtivas, materiais  e 

imateriais.  

O estudo, nestas circunstâncias e, em outras palavras,  

foi  subordinado ao assalariamento, ao trabalho assalariado. 

No presente das escolas e universidade isto é feito com os 

professores.  Mas estes são os responsáveis diretos, embora 

procedam por estarem subordinados aos gestores escolares,  

no assalariamento àquela categoria ou forma de ser que todas 

as pessoas, na condição da forma social estudante, deverá se 

transformar um dia de suas vidas: em profissionais. Por isso 

temos a profissionalização dos estudantes territorialmente, 

inclusive,  agora, com força de lei  e cultural, nas 

universidades.  

Insti tui-se,  com isto,  a profissionalização como valor 

universal, ideologia a que todos os sujeitos pedagógicos,  

sem exceção, deverão se sujeitar.  Esta s ujeição dos sujeitos 

pedagógicos às políticas públicas governamentais de 

educação, por este golpe estratégico do capital , transformam 

os sujeitos pedagógicos em “sujeitos assujeitados”: pessoas 

transfiguradas em coisas, porque profissional não é um ser 

humano, mas uma forma de ser no capitalismo. Assim o 

processo de escolarização converte -se em processo de 

mercantilização de cérebros humanos. E isto é o que prova 

o poder do capital como uma forma específica de relações 
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sociais.  Relações entre proprietários aparentemente l ivres, 

que tem o poder de forjar o território do capital.  

O território apropriado pelo capital , portanto, usado 

pelas forças sociais capitalistas, é forjado desde os lugares 

instituídos pelo capital:  a família monogâmica, os espaços 

escolares e as organizações empresariais.  A isto dá sentido 

o processo social que liga ferreamente, como liga de aço, 

todas as insti tuições modernas: a personificação profissional 

pelas pessoas. É, justamente, esta personificação, que 

posiciona teleologicamente as  pessoas na geografia do 

capital. A personificação implica na subsunção, fusão e/ou 

encapsulamento das pessoas às formas sociais, desdobradas 

das relações sociais capitalistas;  funciona como uma camisa 

de força que anula e faz desaparecer completamente a p essoa 

humana nessa forma de mercadoria, que é ser profissional, 

um escravo moderno. Essa transfiguração destrói  qualquer 

possibilidade de autonomia das pessoas, o que governa esse 

processo é o governo do outro, dos empresários capitalistas.  

Portanto, as profissões,  que transformam pessoas em coisas,  

em mercadorias, em profissionais que comercializam seus 

conhecimentos no mercado de trabalho, são formas sociais 

capitalistas. A categoria profissão é, por excelência, uma 

forma social tipicamente capitalista.  

O poder do capital,  através do fenômeno da 

personificação das profissões pelas pessoas, atua desde a 

microcapilaridade da apropriação de conhecimentos nas 

salas de aula do ensino básico, por cada sujeito pedagógico 

que são assujeitados nesta apropriação, at é a macropolítica 

das políticas públicas governamentais -estatais de educação. 

O que dá sentido a tal personificação é a ética deontológica.  

Gostaríamos de advertir que uma das grandes i lusões 

dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores,  mas também de 

todo um campo de forças sociais que lhes deu sustentação 

por dezesseis anos, quando governou o estado brasileiro,  
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com apoio irrestrito, por exemplo, das Organizações Não 

Governamentais que governaram com os governos deste 

partido, foi  acreditar e fazer seus mil itantes e filiados 

acreditarem, que transformando polí ticas de governo em 

políticas de Estado garantiriam as polít icas sociais 

conquistadas por séculos de lutas populares e sindicais. 

Como se o Estado fosse uma figura mítica dissociada das 

dinâmicas governamentais. E estas das determinações das 

dinâmicas territoriais do capital. Como se fosse possível 

fazer um movimento contrahegemônico mudando as 

políticas do capital sem mudar a ossatura do seu ser: suas 

relações e formas sociais. Míopes ou negando a hipót ese de 

a democracia representativa, fundada em partidos polí ticos,  

meios de comunicação, parlamento (congresso e senado), 

poder judiciário, polícia e exércitos conformarem o campo 

de forças que legitima o capital, inclusive golpes de estado.  

Ora todos os estados nacionais modernos,  fundado na 

democracia representativa,  de todos os continentes,  é a 

materialização da mais pura ditadura do capital. É esta a 

contradição fundamental:  não existe capitalismo possível 

sem democracia representativa.  E esta implica 

marginalização das classes populares,  os trabalhadores 

assalariados, do poder executivo e da burocracia estatal, 

privada e confessional,  exercido desde o Estado. Digo, os 

trabalhadores que não se vendem tampouco se corrompem 

pelo capital. Isto é, que negam -se a serem gestores do 

sistema capital , que se apropria, com a contribuição dos 

gestores institucionais, do território: governo, relações 

sociais e recursos existentes. Porque o território,  como 

Milton Santos demonstraram, não é palco, tampouco área. O 

que, conforme os sentidos de todo esse sistema, é vontade 

ardente em se tornar mercadoria e participar, como ser 

humano, daquilo que Mészáros (2016) chamou de 

“vendabilidade universal”. E para se tornar uma mercadoria 
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vendável basta que as pessoas se transfig urem em 

profissionais.  Foi por isso que Japiassu (2012) afirmou que 

profissional é “boia fria do saber”. Isto é, intelectual 

raquítico. E eu indicaria a motivação mercenária como uma 

possível  inclinação dos intelectuais,  hoje,  para os cargos de 

gestão nas universidades públicas. Os sujeitos pedagógicos 

se vendem, no presente e no futuro próximo, as gratificações 

proporcionadas pelos cargos de gestão. Isso que parece ser 

um “novo” padrão organizacional das universidades, esta 

estruturação das relações internas das instituições públicas 

de ensino superior,  só é possível,  quer dizer, legitimado, por 

um sistema polí tico e/ou administrativo democrático 

representativo, forjado pelo sufrágio universal,  que não é 

outra coisa que a confirmação, mais uma vez, da ditad ura do 

capital. Fruto não da vontade geral dos sujeitos pedagógicos,  

mas da vontade dos capitalistas e seus associados: os 

gestores de todas as organizações existentes,  sejam elas 

estatais, privadas,  confessionais, não -governamentais, 

associativas ou cooperativas.  

As classes trabalhadoras marginalizadas desse 

ordenamento territorial, nacional e internacional, do capital,  

precisa ganhar consciência desse fato sociogeohistórico. 

Não é na história que está o problema, mas na apropriação 

do território pelo capi tal. O problema é um problema de 

geografia, de apropriação de governos, expansão das 

relações sociais capitalistas e apropriação dos recursos 

existentes. Uma apropriação desde os lugares mínimos, dos 

governos do Estado pelos grupos econômicos que controlam  

as organizações multilaterais e empresas multinacionais, que 

controlam os exércitos multilaterais.  É todo o sistema -

mundo que está em questão, porque é esse sistema que 

posiciona cada pessoa teleologicamente em cada lugar no 

mundo. Pessoa, lugar e mundo são extensões espaciais 

contíguas de uma e mesma coisa: o território do capital.  
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É necessário,  então, superar,  política e 

epistemologicamente, o raciocínio binário preexistente nas 

Ciências Humanas: as ideologias do pluralismo e da 

diversidade. O pluralismo e a diversidade só têm espaço no 

território desde que não impeçam as polí ticas de 

socioterritorialização do capital.  Desde que não impeça as 

políticas educacionais de difusão das ideologias da 

profissionalização e da evangelização. O gênero humano é a 

unidade do universo humano. Por isso,  “a revolução em um 

só país” fracassou. Ou se revoluciona o universo humano ou 

as reformas serão sempre parciais. E a contra -reforma 

sempre será reposta dada a lógica da alternância de poder 

nas democracias representativas .  O que não muda são as 

posições teleológicas das pessoas, de acordo com as classes 

sociais onde forjam a personalidade, que se opera na 

personificação das formas sociais. E tudo começa na célula 

do território, no que é a menor unidade territorial , o lugar  

ou lugares, na microterritorialidade das relações onde o 

capital exerce seu maior poder: na personificação das formas 

sociais.  É aí  que as classes contra -hegemônicas são 

derrotadas. Derrotadas aí, nos lugares, todo ordenamento 

territorial é conservado e reproduzido, é o que tem 

legit imado à ordem do capital  desde a acumulação primitiva.  

Em segundo lugar a modernidade capitalista 

subordinou o estudo ao seu antípoda: o sistema educacional 

(currículo, formação de professores, sistema de avaliação de 

desempenho, gestão escolar e trabalho pedagógico) que nega 

o estudo. E nega-o aos sujeitos pedagógicos. Tal sistema 

garante tão somente o direito a matrícula e o ensino, mas não 

o direito de estudar. Simplesmente porque estudo não é 

profissão, mas arte. A arte de f azer de si  uma obra de arte. 

O capital  fez e faz,  diuturnamente,  em todas as escolas e 

universidades do mundo, é transformar arte em mercadoria.  

Mas o que nos espanta é que isto é feito com as mãos, 
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cérebros, vontade e consentimento dos professores e 

estudantes. Embora estes, como já o dissemos, são 

subordinados aos gestores.  E estes ao sistema gestionário do 

capital.  Portanto,  se os professores são os protagonistas e 

responsáveis pela mercadorização dos estudantes no chão 

das instituições de ensino, só o são porque se 

autosubordinam, ferreamente,  aos gestores escolares e 

universitários.  Isto é, aos próprios professores. Mas 

professores que se vendem ao Estado por gratificação 

funcional, status,  prestígio, privilégio e poder. O 

compromisso dos gestores escol ares e universitários é 

conservar, implantar e expandir as polí ticas públicas de 

educação estratégicas para o governo do capital:  

curriculares,  formação de professores, avaliação de 

desempenho.  

A “gestão democrática” é, portanto, uma política do 

capital por excelência,  uma farsa que apenas os professores 

que recebem gratificação funcional e ocupam um posto 

político do estado capitalista fazem questão de dizer o 

contrário.  Não há ditadura do capital sem a gestão 

democrática da escola e da universidade, sem e leições 

permanentes para os cargos de direção, processos que criam 

a ilusão que mudando as pessoas que dirigem as instituições 

escolares é possível  fazer essas instituições avançarem e 

progredirem. O que não ocorreu, tampouco irá ocorrer. O 

fato incontestável é que mudam-se as pessoas e a ditadura 

do capital  permanece. Isto porque as pessoas que passam a 

ocupar as funções administrativas (formas sociais) são 

obrigadas,  pelas forças do sistema capital , a personificarem 

as mesmas formas sociais que dão sentido às relações sociais 

de dominação entre proprietários “livres”, sobretudo 

dominação dos trabalhadores assalariados.  

Esta nos parece ser a questão fundamental: a 

democracia representativa, baseada no sufrágio universal, no 
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capitalismo, é uma forma de democracia inventada na 

modernidade, que efetivamente reproduz a apropriação do 

território pelo capital. É por isso que Marx (2011), nos 

Grundrisse, identifica a modernidade com o capitalismo. 

Este, apesar de Habermas (2000) não querer enxergar, é que 

é o grande obstáculo ao projeto emancipatório na 

modernidade.  

O que enfatizamos é que, nestas circunstâncias, o 

estudo não pode ser vivido universalmente como arte. E os 

sujeitos pedagógicos não personificam a forma social de 

artesão do conhecimento, artesão de si .  O que se nega com 

isso é a ética das virtudes em detrimento da necessária 

imposição da ética deontológica (pragmática e utilitarista) 

imanente às profissões.  

A formação de si é impedida de acontecer porque o 

mercado ou empresas capitalistas, o que signifi ca, para 

teorias sociais crí ticas,  a mesma coisa, carecem de recursos 

humanos ou profissionais para se socioterri torializar. E, na 

medida em que se socioterri torializam, expandem a cultura 

capitalista54.  Aqui, neste contexto, o estudo é reduzido à 

finalidade de se fazer provas escolares e concursos.  Não é 

vivido e exercido como modo de vida; mas como esteio das 

profissões.  Pessoas que estudam de forma regular, profunda 

e sistemática,  não são bem vistas nem nas instituições de 

ensino, sejam elas do ensino bás ico ou superior. Estudo é 

coisa de teórico, e teoria no Brasil  não tem valor social,  é 

atividade de quem não quer trabalhar.  E para evitar ser 

chamado de imprestável ou vagabundo se ocupam com o 

estudo. O que se valoriza é a prática.  Esta sim contribui par a 

a ordem e o progresso; com os princípios da filosofia 

utilitarista desenvolvidas por Jeremy Bentham. Por exemplo, 

a política pública de estágio supervisionado e curricular nos 

cursos de graduação de formação de professores.  
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 EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM PRETO E BRANCO 

 

As reflexões até aqui decorrerem de um diálogo crítico 

com a Introdução escri ta por Abraham Kaplan a obra Arte 

como Experiência de John Dewey 55 (2010). Nossos registros, 

insights,  pensamentos reflexivos e sentimentos gerados por 

nossa lei tura imanente são feitos tendo como referência o 

seguinte extrato de texto de Kaplan (2010, 9 -10):  

 

Categor izar  o  pensamento de Dewey nos 

escaninhos do pragmatismo vulgar  é  impróprio ,  

da maneira  mais f lagrante,  no  que  tange a sua  

f i losofia  da ar te .  Ta l  como vulgarm ente 

concebido ,  o  pragmat ismo nem sequer  pode  

interessar -se [9 ]  pe la  ar te ,  po is,  nessa 

concepção a ar te  é  eminentemente não 

lucrat iva e  pouco prát ica  –a menos que se  trate  

de desenho  industr ial ,  decoração de inter iores ,  

propaganda ou de uma s imples mercado r ia  que  

sirva para proteger  da inf lação [10] .  

 

Segue-se a este extrato uma enunciação de Dewey 

sobre a consideração de arte pela fi losofia.  Mas 

independentemente de os filósofos, com suas filosofias, se 

posicionarem de forma parcial ou imparcial, defendemo s a 

tese da impossibilidade do pôr filosófico. O que equivale a 

assumir o estudo como modo de vida; e,  portanto, modo de 

existir para filosofar. Paratanto, teríamos de priorizar a 

atividade de estudar.  As escolas e universidade teriam que 

ganhar mais importância do que as empresas. A jornada de 

trabalho deveria ser reduzida sensivelmente para homens e 

mulheres dedicarem-se ao tempo socialmente necessário 

para se apropriarem de conhecimentos. Sobretudo, os 

sujeitos pedagógicos, professores e estudantes,  deve riam se 

ocupar mais e efetivamente com estudos e pesquisas. O que 

elevaria significativamente a qualidade de ensino.  
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Afirmar que o estudo é uma atividade artíst ica: 

“eminentemente não lucrativa e pouco praticamente 

teórica”, isto é, contrário ao pragmatism o, parece um 

absurdo em nossa sociedade! Mas mais absurdo ainda é 

afirmar o estudo como trabalho, como labor. Atividade 

humana sensível  realizada em si , por si e para si.  A única 

atividade inventada pelo ser humano em que ele é objeto 

exclusivo de si mesmo, em que ele opera o governo de si e o 

aprimoramento dos meios e órgãos produtores de sentidos.  

 

Formação e Gestão Escolar  

 

Na modernidade o problema da formação dos sujeitos 

pedagógicos é ambivalente e contraditório. Há uma disputa 

geohistórica entre dois  projetos de formação, em tudo 

divergentes.  Um referenciado na matriz positivista, com a 

incorporação de postulados formulados desde Auguste 

Comte e Émile Durkheim. E outro referenciado na vertente 

marxiana. Contudo, reconhecemos existir uma infinidade de  

outros projetos:  hermenêutico, fenomenológico, 

estruturalista, construtivista,  da ação comunicativa. Aqui, 

dado os limites de um artigo acadêmico, serão 

problematizadas apenas a concepção positivista e a 

marxiana. Os sentidos que imprimimos em nossas refl exões 

se alinham à segunda destas vertentes,  mas foram 

enriquecidos com os estudos éticos de Foucault  e teóricos e 

epistemológicos de Bourdieu.  

A matriz  positivista sempre esteve comprometida com 

a reprodução das relações sociais burguesas, materializadas 

na formação para o trabalho. A marxiana com o 

desenvolvimento da autonomia intelectual  dos sujeitos 

pedagógicos.  

Defendemos a hipótese que esta autonomia proposta 

pela vertente marxiana, quando consideramos o complexo 
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social  da Pedagogia,  também se materia liza na capacidade 

de escrever e se expressar criticamente sobre as condições e 

situações pedagógicas, inclusive sobre o próprio processo de 

formação dos sujeitos pedagógicos. Tal hipótese abre a 

possibilidade de pensar o estudo como um ato político que 

emancipa os sujeitos pedagógicos da consciência ingênua e 

das lógicas de pensar do senso comum. Portanto, a formação 

intelectual  de sujeitos autônomos é um ato de l ibertação e 

conquista de direitos que definem projetos, modos e 

trajetórias de vida. Direitos que não se restringem à norma 

da lei , mas vai  se insti tuindo nas ações cotidianas que 

definem, nos lugares vividos em grupos sociais, a 

subjetividade e a personalidade de cada ser humano.  

Concebemos o estudo como uma luta cotidiana que as 

pessoas devem travar se desejam afirmar a formação humana 

contra a formação mercantil  ou profissional. Esta tem 

fortalecido, nas diferentes escalas e dimensões geográficas,  

a mercadorização das pessoas mediante agregação de valor 

e enriquecimento da força de trabalho, pela  apropriação de 

conhecimentos. Neste tipo de formação as pessoas ao longo 

da vida personificam determinadas formas sociais, 

sobretudo as que dizem respeito as profissões,  até se 

coisificarem totalmente numa forma mercadoria específica, 

humana, que circula num mercado particular: o mercado de 

trabalho.  

Ora, os atributos da gestão escolar, definidos pelos 

governos e políticas educacionais, desde as três últimas 

décadas do século XX, tem se alinhado à gestão empresarial 

e,  neste alinhamento, acabam incorporand o princípios 

orientadores propostos por algumas áreas específicas da 

administração de empresas,  como a administração de pessoas 

ou recursos humanos, e a administração de processos e 

produtos.  Quase nunca são reconhecidas as contribuições da 

gestão estratégica para as unidades escolares. E os 
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princípios da administração polí tica são praticamente 

ignorados pelas polí t icas educacionais para educação básica 

e pela maioria esmagadora dos gestores escolares, que atuam 

nesta modalidade de ensino.  

Por sua vez, as discussões candentes da gestão escolar 

têm se reduzido à problemática da gestão democrática na 

escola,  que se consubstancia na eleição de diretores por seus 

pares e na constituição de fóruns.  Por exemplo, fóruns de 

diretores e de conselheiros escolares.  

Na nossa compreensão o sentido libertário da escola 

tem se perdido mais intensamente nestas políticas, processos 

e debates. E na exata medida da perda da autonomia 

intelectual dos sujeitos pedagógicos. Porque tais perdas 

comprometem, num só golpe, a autoridade intelectual  e o 

reconhecimento público e social dos professores. Sobretudo 

no âmbito da educação básica.  Mas estes fatos não se 

restringem à realidade das unidades escolares. O problema é 

que têm vínculos profundos com a qualidade da educação e 

a valorização do trabalho pedagógico. Por isso, neste 

trabalho, queremos enfatizar os vínculos da gestão escolar 

com a formação dos sujeitos pedagógicos. Vínculos 

indissociáveis à apropriação de conhecimentos e que têm 

sido ignorados pela grande maioria das pesquis as realizadas 

sobre a gestão escolar nos Programas de pós -graduação do 

Brasil,  sobretudo sob a ótica marxiana.  

Para nossos objetivos expostos no resumo e introdução 

serem compreendidos, propomos a seguinte estratégia de 

exposição: primeiro discutimos os pr incípios contrastantes 

da formação para o trabalho e da formação para autonomia 

intelectual,  propostas pelas vertentes positivistas e 

marxianas,  respectivamente;  em seguida enriquecemos a 

proposta da formação para autonomia intelectual, formulada 

pela vertente marxiana, com os estudos éticos de Foucault e 

teóricos e epistemológicos de Bourdieu; por último 
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demonstramos como a contraditória formação dos sujeitos 

pedagógicos na modernidade fundamentam a hierarquia 

econômica, política,  social e tecnoburocrática ,  através do 

processo de personificação das formas sociais; quando 

esclarecemos e enfatizamos ser as profissões uma das formas 

sociais ideológicas mais importantes e fecundas na 

contemporaneidade, porque a personificação das profissões 

envolve, simultaneamente,  a formação da personalidade e a 

subjetividade, e define o modo e trajetória de vida dos 

sujeitos pedagógicos. A personificação das profissões pelos 

sujeitos pedagógicos ocorre nos processos de escolarização; 

e é exigida,  como pressuposto,  por todas a s organizações 

socioempresariais quando contratam seus trabalhadores. 

Apesar da importância de todo esse processo na constituição 

da sociabilidade no século XXI, chamamos atenção para o 

fato de ele ainda estar fora do campo de análise das 

pesquisas que se realizam sobre gestão escolar nos 

Programas de pós-graduação do Brasil. Esta é uma 

contribuição que queremos registrar.  

 

Contrastando as perspect ivas posit iv istas e marx ianas em 

relação a formação dos suje i tos pedagógicos na modern idade.  

 

É importante esclarecer que se há algum interesse na 

formação dos sujeitos pedagógicos na modernidade ele não 

está subjacente aos aplicativos didáticos e pedagógicos do 

método da leitura imanente.  Método normalmente 

referenciado na vertente marxiana. Ou mesmo nos princípio s 

positivistas,  implícitos nos processos tradicionais de 

apropriação de conhecimentos,  responsáveis por promover a 

adaptação dos indivíduos à uma ordem social fundada na 

ideia de progresso. Isto é,  uma ordem social  que alcançou a 

possibilidade da harmonia social num suposto estágio 

positivo na sociedade moderna .  Estágio referenciado na 
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ciência, indústria e urbanização. Valores fundantes da 

modernidade.  

Ora, em quaisquer circunstâncias geohistóricas é 

plausível admitir que a finalidade da formação docente é 

apenas esta: capacitar pessoas que tenham como propósito 

exercer plenamente a docência. E plenamente significa 

incorporar as exigências técnicas e jurídicas. Tais 

exigências é que conferem legitimidade, legalidade e 

reconhecimento aos praticantes da docênc ia.  

Em termos positivistas podemos inferir que o 

exercício da docência seja realizado com a finalidade de 

adaptar as pessoas a conviverem em sociedade. Entre elas se 

encontram os próprios docentes e discentes,  quem 

reconhecemos ser os sujeitos pedagógicos por excelência. 

Mesmo que na sociedade haja desigualdades de condições e 

hierarquias rígidas que impeçam a mobilidade social.  

Condição que compromete a justiça e a democracia 

substantiva.  Manter uma sociedade assim, uma ordem social  

contraditória, seria melhor, na acepção positivista de Comte 

e Durkheim, do que viver num ambiente hostil  como o da 

Revolução Francesa.  Este sim, ambiente gerador de caos 

social  e,  se não corrigido a tempo, capaz de levar a desordem 

universal. Daí a necessidade e o sentido do si stema escolar 

na modernidade, justamente para precaver e impedir que se 

instaure a desordem revolucionária promovida pela massa 

ignara. Como se as fontes das revoluções sociais fossem a 

irracionalidade e o obscurantismo do tiers état .  Desta forma 

é necessário, acima de tudo, manter a ordem, a paz e a 

harmonia social,  ainda que sob o uso da força pelos mais 

fortes.  

Em relação a educação escolar a máxima posit ivista 

propõe, numa hipótese razoável, que a docência e, por 

conseguinte, a própria formação dos suje itos pedagógicos,  

deva contribuir para a alocação das pessoas no trabalho, 
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independentemente das condições concretas nele existentes:  

divisão do trabalho, posicionamento de cada trabalhador 

conforme a hierarquia dos postos de trabalho e,  em 

decorrência, o retorno monetário de acordo com o posto,  

além de outras características. Para Comte, por exemplo, 

àquela altura geohistórica,  quem não trabalhasse era inimigo 

da sociedade, e assim deveria ser tratado. A relação trabalho 

e educação que ganhou relevância na  modernidade, 

sobretudo no século XX, está aí plenamente reconhecida na 

obra de Comte.  

Diferentemente da proposição positivista a vertente 

marxiana vem se esforçando em propor métodos de 

apropriação de conhecimentos inovadores, como o método 

da leitura imanente.  Este método propõe conceber a 

formação docente como um processo que promove a 

autonomia intelectual. As questões que ele se propõe 

equacionar é bem contrária ao do projeto positivista. Trata -

se de responder como formar docentes capazes de elevar a 

autonomia intelectual dos estudantes. A reposta é precisa e 

objetiva:  transformando os sujeitos pedagógicos leitores em 

sujeitos pedagógicos escritores, através do exercício de um 

conjunto de práticas e sequência didático -pedagógicas:  

a)  Diálogo crítico com os  escritores ou com os conteúdos 

dos livros didáticos:  a intenção desse aplicativo ou 

prática didático-pedagógica é transformar a 

personalidade dos sujeitos pedagógicos,  mediante o 

exercício da escrita e afirmação da autoestima, 

constituindo a autoridade in telectual  do leitor contra 

os “argumentos de autoridade” dos escri tores e 

conteúdos dos livros didáticos;  

b)  Elaboração de um mapa das unidades significativas: 

categorias,  conceitos,  ideias,  postulados,  teses,  

glossário,  entres outras formas necessárias para 

construir um texto escolar e/ou acadêmico, 
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formulados por intelectuais,  com o objetivo de 

compartilhar e submeter a apropriação de 

conhecimentos à razão pública,  mediante a publicação 

das produções intelectuais e/ou literárias. Estas 

unidades constituem os  livros escolares e os trabalhos 

acadêmicos;  

c)  Diário etnográfico: momento que desenvolve a 

consciência dos sujeitos pedagógicos acerca dos seus 

limites intelectuais através da autoanálise de si  frente 

aos conteúdos que se procura apropriar;  

d)  Interpretação compreensiva: texto livre escri to pelos 

sujeitos pedagógicos ou qualquer leitor.  A 

interpretação compreensiva tem o poder de revelar a 

capacidade intelectual do lei tor expressar as ideias 

assimiladas e compreendidas através da escrita,  

respeitando as normas da lógica de exposição: 

introdução, desenvolvimento e conclusão; mas 

também revelar a capacidade do domínio do conteúdo 

assimilado pelo leitor.  

 

Desta forma, pressupondo essas práticas e sequência 

didático-pedagógicas, o método da leitura imanente propõe 

que o estudo deixe de ser considerado uma atividade 

arbitrária, realizada individual e assistematicamente, de 

forma indiferenciada, impossível de ser avaliada, 

monitorada e gerida. De fato, as perspectivas positivistas 

nunca tomaram o estudo como objeto de pesquisa a ser 

investigado rigorosamente.  Admitem simplesmente que o 

estudo é uma atividade realizada individualmente,  por cada 

sujeito pedagógico. Portanto,  dentro da perspectiva 

positivista,  é impossível  o estudo ser gerido autonomamente 

pelos sujeitos pedagógicos.  

Os princípios do método da leitura imanente, as 

práticas e sequência didático -pedagógicas propostas para 
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estudo, indicadas acima, permitem que seja realizado 

registros de forma sistemática,  visando serem avaliados e 

geridos pelos próprios sujei tos pedagógicos, nos processos 

de produção, socialização e apropriação de conhecimentos.  

O objetivo de avaliar e gerir o estudo, de forma 

sistemática e racional, exige registros e documentação dos 

atos e fatos pedagógicos,  construídos no processo de 

apropriação de conhecimentos. E ele pode ser avaliado e 

gerido pela análise dos registros pelos próprios sujeitos 

pedagógicos.  Portanto, as práticas didático -pedagógicas do 

método podem ser avaliadas,  monitoradas e geridas, de 

forma autônoma, pela análise dos ap licativos do método da 

leitura imanente, realizadas pelos próprios sujeitos 

pedagógicos. E isto independentemente da modalidade de 

ensino. O que lhe garante relativa universalidade. Relativa 

porque, talvez, ela não se aplique, ainda, pela forma como 

foi concebida até aqui, à educação infantil.  Por outro lado, 

aplica-se plenamente ao ensino fundamental,  médio e 

superior.  

 

O método da le i tura imanente como técn ica de si  e a  apropriação 

de conhecimentos (estudo) como ato polí t ico.  

 

Ora,  a partir  dos estudos ét icos de Foucault podemos 

admitir que os aplicativos didáticos e pedagógicos do 

método da leitura imanente funcionam como técnicas de si.  

Diferente da formação para o mercado de trabalho o 

método está comprometido com a formação de si.  Isto 

significa que o exercício de estudar com uso dos aplicativos 

ou da sequência didático-pedagógica do método tem o poder 

de desterritorializar outros usos e/ou exercícios de 

apropriação de conhecimentos,  outras práticas didático -

pedagógicas,  outras ações que ocupam as rotin as diárias dos 

sujeitos pedagógicos. Isto porque o método compreende que 
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a ação de estudar concorre com outras ações mais 

prazerosas, mais leves, menos tensas, menos exigentes de 

concentração intelectual e menos urgentes em relação as 

ações relacionadas à reprodução das condições materiais de 

existência. Os aplicativos didático -pedagógicos do método 

da leitura imanente estão mais associados aos resultados 

culturais, que apenas se manifestam, materialmente, a longo 

prazo. Por tudo isso,  o trabalho pedagógico  de apropriação 

de conhecimentos é reiteradamente postergado pelos sujeitos 

pedagógicos.  

Diferente da análise de alguns filósofos que atribuem 

o peso da vida cotidiana na decisão das pessoas priorizarem 

determinadas ações em detrimento das práticas didátic o-

pedagógicas de apropriação de conhecimentos, acreditamos 

que a decisão por determinadas ocupações corriqueiras é 

motivada não por questões propriamente subjetivas, mas 

pela dialética objetividade e subjetividade. Tal como Marx 

a propôs no segundo dos Manuscritos Econômicos 

Filosóficos.  

Trata-se de uma dialética: motivos objetivos que se 

subjetivam e se interiorizam como valores e princípios 

éticos, que orientam o agir prático -moral;  e desejos e 

interesses subjetivos que se objetivam nas ações sociais 

decorrentes das condições materiais de existência, que 

posicionam cada pessoa, organizações e grupos sociais na 

estruturação das classes sociais.  Por conseguinte,  a 

prioridade das ações está relacionada a posição das famílias, 

organizações e grupos na estrutura das classes.  Em outras 

palavras,  na apropriação do território pelas pessoas,  

organizações e grupos sociais,  no âmbito das lutas de classe.  

O método da leitura imanente afirma, então, que o 

estudo como técnica de si,  comprometido com a formação de 

si, é uma forma de cuidado de si. E a opção ou liberdade em 

estudar é uma questão política.  
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O estudo é, antes de tudo, um ato polít ico de liberdade 

e libertação. Um ato relacionado ao direito de todo homem 

e mulher definir uma trajetória de vida na sociedade em q ue 

vive. Por isso, o estudo ou trabalho pedagógico em pesquisa 

está relacionado à capacidade de autogovernar -se. Isto é, o 

que define o que cada pessoa será no futuro próximo. 

Definição construída em cada ato vivido agora,  no presente, 

neste instante da vida cotidiana, por cada pessoa.  

Nesses termos, os atos da docência,  comprometidos 

com a formação para o mercado de trabalho, afirmam o 

governo dos outros,  porque estuda -se para locupletar a 

acumulação de riquezas alheias, dos empregadores e 

expropriadores de conhecimentos,  acumulados pela força de 

trabalho, ao longo da escolarização. Sejam os empregadores 

organizações privadas, estatais, confessionais ou 

organizações não governamentais.  

Os atos da docência comprometidos com a formação 

de si  é de uma outra natureza. Eles fortalecem a perspectiva 

estoica do fazer de si uma obra de arte, através do trabalho 

em pesquisa,  quando são desenvolvidas as potencialidades 

intelectuais do ser humano. Podemos afirmar,  então, que os 

atos da docência baseados nas práticas di dático-pedagógicas 

do método da leitura imanente fortalecem a soberania dos 

sujeitos pedagógicos contra o governo dos outros.  O que 

implica fortalecer o governo de si. Este t ipo de 

governamentalidade contradiz e se choca com o mesmo 

princípio de governação  presente nas políticas de formação 

inicial  e continuada de professores,  propostas pelo 

Ministério da Educação do Brasil .  

Por outro lado, a partir  dos estudos teóricos e 

epistemológicos de Bourdieu podemos comprovar que as 

práticas didáticas e pedagógicas do método vivenciadas 

intensivamente como técnica de si,  cuidado e governo de si 

desenvolvem, nos sujeitos pedagógicos que a praticam, 
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habitus  e disposições criativas, intelectuais, próprias à 

dinâmica do trabalho pedagógico em pesquisa. E isto porque 

como “atividade humana sensível”,  como trabalho 

pedagógico, tais práticas impõem que os sujeitos 

pedagógicos personifiquem e encarnem a forma social 

pesquisador. Forma social , em si , muito mais ampla do que 

a forma social “ensinador”.  

 

Impl icações da ideo logia  da prof iss ional ização na gestão escolar  

e na contraditór ia formação dos sujei tos pedagógicos na 

modern idade 

 

O sistema de ensino, como todo e qualquer sistema 

social  moderno, não está voltado para o capitalismo. Ele é 

capitalista inteiramente, em sua étic a e espiritualidade. É 

capitalista na medida em que o sistema de ensino forma 

profissionais.  Existe neste sentido. Ora,  profissional não é 

mais do que uma mercadoria que circula em um mercado 

específico, como toda e qualquer mercadoria. Profissional é 

outro nome dado pelos intelectuais orgânicos ao capital à 

força de trabalho. E, quando abordado simbolicamente por 

um discurso, o é dentro de um complexo categorial que 

institucionaliza os sentidos de ser num tipo de regime 

particular. Um regime que Foucault  nomeou de regime de 

verdade .  Regime que faz o enquadramento dos pensamentos 

e discursos,  falados e escritos, dentro de uma ordem 

particular: a ordem do discurso .  

O uso de determinado complexo categorial , 

representativo simbólico de certo complexo social , 

posiciona as pessoas e seus discursos em um regime 

específico de verdade, que as enquadram e as dominam, 

porque também, e simultaneamente, enquadram e dominam 

os sentidos e efeitos discursivos.  
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Ora, nós nos coisificamos desde a vontade de ser e que 

se explicita e ganha materialidade, muitas vezes, 

discursivamente, quando, por exemplo, nossos pais 

perguntam: o que você vai ser quando crescer, filho? A 

vontade de ser alguma coisa nos leva a personificar formas 

sociais específicas,  que representam esta coisa que  

desejamos ser. Se numa sociedade burguesa imperam formas 

sociais que legitimam formas sociais burguesas, com ética e 

moralidade talhadas no sentido burguês de existir e se 

posicionar.  Assim somos forçados a constituir nossa 

personalidade e nosso modo de s er nesta personificação 

necessária. Em relação a resposta acima, normalmente os 

filhos, ainda quando crianças, ficam em silêncio e confusos.  

Mas com a ajuda dos pais respondem que querem ser 

médicos, advogados ou engenheiros. Jamais garis ou 

“lixeiros” e muito poucas vezes pedagogos.  

O processo de personificação das formas sociais 

impõe a toda e qualquer pessoa que ela assuma uma 

personalidade específica, uma persona  ou personagem, nos 

mais diversos ambientes sociais, e passe não apenas a se 

representar nas formas sociais personificadas,  mas nelas se 

identificar e se reconhecer,  perdendo e anulando o sentido 

da pessoalidade ou se despessoalizando numa coisa 

superficial,  sociogeográfica,  que se confunde com a pessoa 

de si , por exemplo e tipicamente, uma profi ssão, função 

administrativa,  cargo administrativo, ocupação, 

representação política.  

A personificação de uma forma social  implica assumir 

uma personalidade específica dentre as existentes em lugares 

sociogeográficos específicos. Não há como assumir 

personalidades distintas em um mesmo lugar ou instante.  

A pessoa do ser humano, a personalidade de uma 

pessoa, é alheada ou segregada pela profissionalização de si, 

porque ela mercadoriza, coisifica e reifica o ser humano. A 
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profissionalização transforma a personalidade da pessoa em 

uma coisa completamente diferente.  

A coisificação do ser humano é um processo social 

desenvolvido nos processos educativos na sociedade 

moderna. E este processo está comprometido e, ao mesmo 

tempo corrompido, pelo estranhamento .  A 

profissionalização é justamente esse processo que faz as 

pessoas se sentirem estranhas e indiferentes de si, por se 

metamorfosearem em funções administrativas, que conferem 

poder, autoridade e distinção social.  Nelas o ser humano é 

despessoalizado na medida em que personifica uma forma 

social que afirma e desenvolve a mercantilização de si, do 

ser do ser humano. Este é desumanizado quando 

mercantilizado na profissionalização. A profissionalização é 

o que converte o ser humano em uma mercadoria.  

Quando qualquer pessoa está prestes a ingressar numa 

empresa lhe é exigido um certificado emitido por escolas e 

universidades, que comprovam sua profissão, para que possa 

exercer uma ocupação na organização empresarial . Desse 

modo mercantil iza-se os conhecimentos acumulados e as 

pessoas transformam-se em uma mercadoria.  Uma 

mercadoria especial porque agrega valor e enriquece outras 

mercadorias no processo de valorização do capital.  

O processo de personificação das formas sociais 

profissionais impõe a toda e qualquer pessoa  que ela deixe 

de ser como é no mundo da vida e se transfigure em outra 

coisa diferente disto, que a coloniza, domina e submete,  

irresistivelmente, segundo normas, regras e compromissos 

específicos gerados pelo sistema capital,  exigido por 

organizações empresariais, e socializado por organizações 

escolares,  que territorializam o mesmo metabolismo. Há uma 

forma e modo em ser profissional. Forma e modo 

determinados pelo processo de socialização escolar e que 
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constituem um poder cultural que produz habitus  e 

disposições.  

Determinadas formas sociais confere a quem a 

personifique status,  poder, distinção e reconhecimento. 

Todos os postos ou lugares de direção de uma organização, 

não importando sua natureza jurídica, são desse tipo. Daí 

haver uma luta entre muitos  para ocupar cargos 

administrativos de direção. Mas isto implica abrir mão de si 

para se alienar no cargo. A tal  ponto de o cargo assumir mais 

importância em vida do que a vida das pessoas. Daí as 

pessoas não medirem esforços para assumirem cargos de 

direção na administração das organizações estatais e 

privadas. Se “matam” por eles.  

Os atributos dessas formas sociais, que são os cargos 

administrativos de direção: status,  poder, distinção e 

reconhecimento público e social , pressupõe, claro,  

hierarquia entre pessoas iguais,  diferenciadas nas 

profissões,  cargos e/ou funções administrativas.  Ou então, 

também pressupõe estratificação nas organizações,  dado os 

lugares/posicionamentos das ocupações, nos cargos e 

funções, em uma organização e administração de cunho 

capitalista.  A afirmação desses lugares contribui para a 

dominação social do capital,  das formas sociais capitalistas 

sobre as pessoas, que esvaziam suas ações do sentido 

espontâneo, solidário e fraterno, quando elas entregam, 

corpo e alma, as formas socia is profissionais.  Sobretudo as 

formas sociais materializadas nos cargos e funções 

administrativas de direção das organizações estatais, 

privadas, confessionais e para -governamentais.  

É por meio da personificação que o capital consegue 

territorializar seu poder hegemônico e docilizar e amordaçar 

as pessoas. Inclusive os intelectuais mais críticos e 

mordazes ao capital.  E é também por esse processo que o 

capital forma, no sentido da formação escolar, seus 
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intelectuais orgânicos. Os intelectuais tradicionais p odem 

facilmente transformar-se em intelectuais orgânicos ao 

capital,  em função de sua ingenuidade em relação ao poder 

simbólico do capital.  

As profissões e o profissionalismo, pressupostos dos 

cargos administrativos de direção, profissões certificadas 

por escolas,  universidades e legitimadas pela experiência 

profissional, são necessárias e exigidas por todos os tipos de 

organizações para as pessoas poderem ocupar um lugar no 

âmbito da sociedade dividida em classes sociais.  E os 

profissionais são geralmente enquadrados em um plano de 

cargos e carreiras.  Mas o que a administração compreende 

por “carreira”?  

Temos a impressão que foi exatamente por isto: a 

introdução da ideia de “carreira” no âmbito da gestão dos 

sistemas de ensino, que, talvez, tenha contribuíd o, ao 

contrário do que se imagina, para a desvalorização do 

professor.  Porque insti tui um sentido perverso de 

valorização docente. Qual? O sentido da progressão 

funcional por tempo de serviço, nos moldes do 

funcionalismo público e típico das organizações m ilitares. 

Os militares progridem vertical e funcionalmente por tempo 

de serviço. Neste sentido parece que basta os professores 

cruzarem os braços, como os militares,  e deixarem o tempo 

correr para evoluírem profissionalmente.  Fazendo com que 

uma suposta “experiência” funcione como critério técnico 

meritocrático de distinção profissional, encobrindo a 

natureza política desse processo. É costume ouvir nas 

organizações a empáfia de antigos funcionários: “tenho 30 

anos de experiência!”. Como se o tempo de servi ço, por si 

só, desenvolvesse competências e habil idades, práticas e 

intelectuais, e todos os méritos necessários à promoção. 

Ignoram existir  uma diferença radical entre o conhecimento 

que se adquire na experiência,  daquele que se adquire no 
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estudo sistemático pelo trabalho pedagógico em pesquisa. 

Neste sentido, fazer carreira implica muito menos pesquisar 

do que deixar o tempo transcorrer para se alcançar vantagens 

salariais e reconhecimento público e social:  prestígio, poder 

e remuneração satisfatória.  

Isto está subjacente no conceito de progressão 

funcional por tempo de serviço. Há nesta perspectiva uma 

clara e transparente reificação do tempo. E os Estados 

Nacionais,  as empresas, corroboram para reproduzir esta 

reificação. Quanto mais valoriza -se a experiência prática, 

mais se desvaloriza a experiência teórica, mais 

profundamente se torna a reificação do trabalho intelectual.  

Isso é patente no currículo dos cursos de graduação das 

ciências humanas e aplicadas nas universidades do Brasil.  

Não precisamos enfatizar, mais do que o fizemos, que 

este princípio e a correlata personificação das formas sociais 

profissionais causam uma profunda e absoluta contradição 

no universo da educação escolar. Porque o desenvolvimento 

das competências e habilidades intelectuais  não ocorrem no 

transcurso do tempo, mas na produção e apropriação dos 

conhecimentos, nos lugares próprios para isso,  onde se 

realizam pesquisas sistemáticas. Portanto, não é no ensino 

que isso ocorre, e sim na pesquisa:  o bom ensino não decorre 

da experiência em ensinar, na verdade é consequência das 

atividades imanentes a pesquisa.  Há uma determinação 

recíproca entre ensino e pesquisa, mas, em tese, e 

efetivamente, a atividade da pesquisa é mais significativa 

para a apropriação e socialização de conhecime ntos do que 

o ensino. Não há o que ensinar quando não há conhecimentos 

acumulados sistematicamente pelo educador a partir de 

pesquisas. E é justamente esta acumulação de conhecimentos 

que agrega valor aos sujeitos pedagógicos. E é o que os 

distingue e forja o reconhecimento público e social de sua 

autoridade intelectual.  
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A gestão escolar tem negligenciado este fato e se 

tornado resistente e insensível em reconhecê -lo. Por isso é 

preciso provocá-la teórica e filosoficamente, visando 

acordá-la do seu sono profundo em relação a esta realidade 

problemática. Mas também porque a gestão escolar é suporte 

e não fundamento do trabalho pedagógico realizado pelos 

sujeitos pedagógicos. A inversão da determinação desta 

proposição ontológica tem impactos degenerativos no 

processo de formação dos sujeitos pedagógicos. Porque 

fortalece as oligarquias burocráticas e corrompe a autonomia 

intelectual dos docentes,  nos mais diversos processos 

educativos escolares.  

 

 LIMITES DA GESTÃO ESCOLAR EM SOCIEDADES 

DESIGUAIS 

 

O gestor é, objetivamente,  a escória do capital.  É o 

bagaço do que restou da laranja que o capitalista -

empreendedor-patrão se deliciou no processo de valorização 

do valor, após ter esmagado a laranja com as mãos, após tê -

la espremido. Ou, então, triturado no sistema ca pital  com 

suas hélices de ferro: o mercado de trabalho e o salário 

miserável.  O gestor,  todo tipo de gestor de escola e 

universidade, são funções ou personas do capital,  formas 

sociais que põe o sistema em funcionamento. Legit ima, 

fortalece e contribui para reproduzir o capital . Não há nada 

de positivo em ser gestor porque no sistema capital gestor é 

gente em estado de reificação. E todas as organizações 

criadas pelos gestores ocupam um lugar na geografia do 

capital, e que fortalece a gestão do capital.  Ges tores são 

formas sociais personificadas por pessoas, que constituem 

na estratificação social capitalista as classes médias 

escolarizadas, e que imaginam ser poder por exercer o poder 

de administrar instituições públicas, privadas ou 
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confessionais. E, com este, nestas circunstâncias, passam a 

se confundir. Com isto os gestores passam a não apenas se 

reconhecer no poder,  mas a se identificar com ele.  Deixam 

de perceber que o poder que exercem são aqueles consentido 

por seus senhores:  patrões-empresários-empreendedores, do 

Estado, das Empresas e das Igrejas. Todas(os) gestoras(es) 

dessas organizações,  organizações capitalistas,  deveriam se 

envergonhar ao contrário de se orgulhar. Qual o orgulho em 

ser servo, vassalo,  suserano dos domínios do senhor capital , 

com sua dinâmica própria? O único orgulho digno de ser 

considerado virtuoso, e isto desde os gregos e romanos, é o 

orgulho de ser humano. E ser humano é ser muitas coisas, 

menos profissional e/ou gestor. Estas coisas são, como digo, 

reificações de pessoas, mercadorias na forma de gente. 

Máscaras, epiderme, superfícies de relações sociais 

capitalistas. São as formas humanas de relações de produção 

e/ou relações sociais. Formas que subvertem a humanidade 

do ser humano, que desumaniza as pessoas. Sentir prazer em  

carimbar e assinar um ofício,  memorando, requerimento, 

portaria, etc.,  porque se está no cargo de gestor de uma 

instituição educacional, de qualquer modalidade de ensino: 

fundamental, médio e superior é simplesmente ridículo! 

Exterioriza o mais puro sentimento de vassalagem.  

Os estudantes de Ensino Médio que participam do 

Programa Formação de Si me questionam frequentemente:  

“como eu vou sentir prazer estudando Química, Física, 

Matemática, Língua Portuguesa, História,  etc.  

E eu os repondo: da forma como o sistema de 

socialização de conhecimentos está estruturado não é 

possível  sentir prazer.  Pois o estudo é vivido como 

obrigação. Se estuda por obrigação ou não se sabe muito bem 

porquê! E se nós prestarmos atenção, o mesmo ocorre com o 

trabalho. Trabalha-se por obrigação. E nada, absolutamente 

nada que se faz por obrigação é agradável.  
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Esse trabalho de estudar, o trabalho em geral , na atual  

sociedade, é um trabalho estranhado ou alienado. Existe nas 

escolas para fazer mesmo os estudantes odiarem estudar ou 

rejeitar ou dele ter aversão. Estudar com obrigação de fazer 

prova, conseguir média para ser aprovado no ano letivo, 

conseguir um diploma e se projetar como telos na figura de 

um profissional para se inserir no mercado de trabalho é uma 

política. Uma polít ica que impõe a toda população de 

professores e estudantes que isso é estudo. Naturaliza -se 

esta ideia como se fosse a única ideia possível. Isto é, como 

verdade absoluta.  

Mas estudo pode ser vivido de outra forma, como ética 

das virtudes e não como ética deontológica. Contudo 

imprescindível é compreender o estudo como política,  forma 

de organizar a vida na cidade. E, por conseguinte, uma 

cidade e uma Nação. Isto é o que importa.  

Ora,  as escolas estão a serviço da desumanização. Não 

só escolas, mas famílias, igrejas e empresas, que difundem 

a ideia de que as únicas formas de viver são como mercadoria 

ou gestor de sistemas institucionais que fabricam 

mercadorias humanas: profissionais. Um exemplo clássico 

da força dessa desumanização presente nas universidades 

públicas,  sobretudo nos Cursos de Licenciatura, isto é, nos 

Cursos de Formação de Professores,  é a disciplina ou matéria 

Profissão Docente.  Nesta disciplina se propõe aos 

professores que eles se informem e aprendam a ser 

profissionais.  Para ensinarem crianças e adolescentes serem, 

aprenderem e se sujeitarem a ser profissionais, “boias frias 

do saber”.  

Esses professores do futuro vão ensinar aos futuros 

alunos,  quando eles se inserirem nas escolas, o que é mais 

velho na humanidade: serem escravos. Escravos m odernos, 

isto é: profissionais. E ser profissional é ser mercadoria, 

propriedade de patrão-empresário-empreendedor. E todo 
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esse sistema só é possível  porque não só professores 

alimentam em si , no seu ser, a vontade de ser escravo: 

trabalhador assalariado, qualificado, profissional,  como 

difundem essa ideologia nas salas de aula do mundo inteiro, 

porque está institucionalizado pelo poder burguês, nos 

currículos escolares. Mas está também colocado como 

objetivo dos Projetos Políticos Pedagógicos de Formação 

Inicial e Continuada. E para consolidar a escravidão dos 

docentes e discentes ao senhor capital há as polít icas de 

avaliação de desempenho.  

É a articulação dessas políticas com o projeto político -

partidário-empresarial que consolida o projeto civilizatório 

e da burguesia bárbara,  cruel  e desumana. Para reproduzir 

esse projeto o sistema precisa dos gestores escolares e dos 

gestores universitários. E quanto maior a eficácia destes 

mais sólido o sistema capital. E aí professor em vez de 

revolucionário e crít ico  ao sistema, desde a sala de aula, e 

contra os gestores que endossa o governo do capital , vais 

ainda querer transformar-se em um deles? Apenas por uma 

gratificação funcional no contracheque? Sabes que não será 

contabilizada em sua aposentadoria! Vai se ven der para o 

sistema professor? Então, larga o poder da gestão do capital.  

Deixe o capital  na mão venha ser conosco um educador 

libertário,  como foi  Paulo Freire.  Se ele cometeu desvios 

quem não os comete? O ser humano não é um ser perfeito, 

pleno de sabedoria. Mas nada nos impede de buscar se nos 

apropriamos do tempo socialmente necessário para nos 

empenharmos em adquiri -la.  

Hoje,  essa busca se concretiza na crít ica radical  à 

gestão das escolas e universidades. Pois ela se consti tuiu na 

atualidade como grande obstáculo para institucionalizarmos 

o estudo e a pesquisa como modos de viver. Há apenas uma 

gestão possível para a classe trabalhadora assalariada, a 

autogestão e o autogoverno, fundada na democracia direta e 
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popular.  Isto é, o povo trabalhador no poder  e o fim do 

estado burguês, da democracia representativa da classe 

empresarial -política.  Não há outro caminho para nós, 

professores e estudantes,  que desejamos nos libertar da 

escravidão do trabalho assalariado e conquistarmos o 

governo de si e a tranquilidade da alma, e agora!  
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ENSAIO III 

 

MÉTODO DA LEITURA IMANENTE COMO MÉTODO DE 

REVISÃO B IBLIOGRÁFICA, DE L ITERATURA E 

ESTUDO DA ARTE 

 

 

“Na situação contemporânea, não há mais nada para 

desmascarar. ..  Assim, trata-se agora /. . . /  ‘de mostrar 

de que modo o cinismo deve ser compreendido como 

categoria maior para a análise das dinâmicas de 

racionalização em operação nas múltiplas esferas de 

interação social no capitalismo contemporâneo’”  

 

“O cinismo [é uma] forma de racionalidade capaz de 

estabil izar situações de extrema anomia, em todas as 

esferas da vida social”.  

 

“A própria produção científica no capitalismo tardio 

/.. ./  está dominada pelo cinismo”  

 

Vladimir Safatle, Cinismo e falência da crí tica.  São 

Paulo: Boitempo, 2008.  

 

"Ser tolo e ter trabalho: isso é a felicidade" 

Gottfried Benn 

 

“O que vigora,  hoje,  no Brasil é uma razão cínica”  

Jurandir Freire Costa.  

 

“Após as esperanças obstinadas, propala -se a 

monotonia dos egoísmos”.  



-  224 -  

 

http://flanagens.blogspot.com.br/2012/11/da -critica-

da-razao-cinica.html  (Acesso em 21-03-2017)  
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CONTRIBUIÇÕES CRÍTICAS À PESQUISA SOCIOEDUCATIVA  

 

 DINÂMICAS DO ESTUDO E/OU DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

EM PESQUISA 

 

A importância a tr ibuída a  revisão  cr í t ica  de 

teor ias  e  pesquisas no  processo  de produção de 

novos conhecimentos  não é apenas  uma 

exigência formal is ta  e  burocrát ica da  

academia.  [ A rev isão  bibliográ fica ]  é um 

aspec to essencial  à  construção do objeto  de  

pesquisa e  como tal  deve ser t ratada ,  se  

quisermos produzir conhecimentos  capazes de  

contribu ir  para o  desenvolv imento teór ico -

metodo lógico na área e para  a mudança de 

prát icas que já  se ev idenciaram inadequadas 

ao tra to dos problemas com que se defronta a  

educação brasi leira .  

/ . . . /  Esc lareçamos [a lguns  pressupostos] :  

supõe-se  que  uma pessoa,  ao  se propor  a  

pesquisar  um tema,  não  seja  l e iga no assunto,  

supõe-se  que já  o  tenha  trabalhado  em cursos 

ou prá t icas de pesquisa anter iormente  

real izadas .  Consequentemente,  o  que [se]  exige 

é  apenas um esforço de  atual i zação  e 

integração  desses conhecimentos .  Além disso,  

no  que  se re fere a  a lunos d e pós-graduação,  é  

necessár io  ass inalar  que  o papel  do or ientador  

é  fundamenta l:  e le  deve,  portanto,  ser  um 

especial is ta  na área e ,  como tal ,  capaz de pré -

se lec ionar  as le i turas necessár ias à  questão de 

interesse,  evi tando que o aluno par ta  para um 

‘voo cego’  

(Alada Judi th Alves,  1992,  p .  58,  i tá l icos  

nossos) .  

 

Não há aquele que por necessidade, obrigação ou 

compromisso em fazer pesquisa não se ponha a pensar, 

imaginar e refletir  sobre as inúmeras possibil idades e 

determinações que os componentes da pesquis a sobre o ser 

humano: objeto,  objetivos,  hipóteses, problema e 

problemática provocam no investigador. Por conseguinte, é 
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próprio do trabalho intelectual, acadêmico e sistemático, 

provocar inquietações, inquirições e dúvidas sobre a forma 

de abordar o problema e definir o ponto de partida de uma 

pesquisa. Como iniciar a análise, desenvolver estratégias 

metodológicas coerentes com o objeto de investigação, usar 

os instrumentos pertinentes para alcançar os objetivos 

propostos e os resultados almejados, enfrent ar questões que 

se se propõe a responder? Enfim, como descobrir, explicar e 

compreender o que não se pode determinar a priori? 

Questões como estas lançam o pesquisador em uma trama 

específica de um trabalho específico que conduz a desbravar 

realidades e que no início se manifestam apenas como 

sombras e penumbras.  Pesquisar é exatamente isto:  uma 

aventura que nos mobiliza a resolver enigmas e solucionar 

problemas, que a priori  desconhecíamos completamente.  

Foi exatamente o que ocorreu nesta pesquisa. Um dos 

objetivos específicos foi  analisar a teoria do currículo 

formulada pelo movimento norte-americano de educação 

progressiva ;  outro foi expor a materialização dessa teoria 

em políticas públicas, como a política pública de Estágio 

Supervisionado e Curricular no Brasil;  outro ainda foi fazer 

um diagnóstico do ensino médio no Brasil, nas três últimas 

décadas do século XX, enfatizando as lutas e disputas pelo 

controle polít ico da política curricular no ensino médio, 

técnico e profissional; e também, outro objetivo  específico, 

refletir sobre a polít ica pública dos Institutos Federais. Este 

objetivo pressupõe diversas ações conexas: levantamento de 

documentos, bibliografia, identificação de fatos relevantes e 

a necessária revisão bibliográfica dos trabalhos acadêmico s 

relevantes e pesquisas consistentes,  como demonstrado no 

ensaio I.  Mas como realizar essas ações,  quais as 

recomendações técnicas para se fazer um levantamento e 

revisão de literatura?  
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Quando iniciamos este trabalho só não tínhamos 

dúvida de uma coisa: apenas a partir destas ações básicas 

seria possível  dar consequência prática ao que nos 

propomos. Isto é, que as lei turas sistemáticas de parcela 

significativa da literatura existente possibilitariam 

compreender como os diversos trabalhos acadêmicos 

constroem o objeto, estabelecem os objetivos,  analisam os 

problemas, enfrentam e solucionam a problemática do objeto 

em questão e expõem os resultados alcançados.  

Alguns pesquisadores contribuíram de forma decisiva 

não apenas na trajetória de investigação, mas, s obretudo, na 

definição da metodologia da pesquisa.  Convém indica -los: 

Alda Judith Alves (1992, 1991), Darcília Simões (2005),  

Kuenzer (1998),  Frigotto (1997, 1983), Frigotto,  Ciavatta 

(2003),  Ciavatta (2000),  Frigotto,  Ciavatta e Ramos ( O 

trabalho como princípio educativo no projeto de educação 

integral do trabalhador –  excerto ,  art igo sem data de 

publicação, por isso foi citado),  Ciro Bezerra (2016) e 

Bezerra e Avelino (2015).  

No interessante artigo de Alda Judith Alves,  inti tulado 

A “revisão bibliográfica” em teses e dissertações: meus 

tipos inesquecíveis ,  na página 54, é indicado algumas 

pesquisas interessantes,  realizadas por Almeida (1977) e 

Castro e Holmesland (1984),  sobre a qualidade das teses e 

dissertações defendidas e aprovadas em Programas de Pós -

graduação no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

respectivamente.  

A pesquisa de Almeida comprovou que “70% das 

revisões se situaram nos níveis regular e sofrível, tendo sido 

também, dentre os aspectos avaliados, o mais 

frequentemente classificado como pés simo”. O que isto 

significa em termos de trabalhos acadêmicos de pós -

graduação: dissertações de mestrado e teses de doutorado? 

Algo bastante grave, porque para Alves (1992, p.  54) “a má 
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qualidade da revisão da literatura compromete todo o estudo, 

uma vez que esta não se constitui em uma seção isolada, mas, 

ao contrário,  tem por objetivo iluminar o caminho a ser 

trilhado pelo pesquisador, desde a definição do problema até 

a interpretação dos resultados”. Considerando a pertinência 

deste postulado a metodologia escolhida acabou se impondo 

como fio condutor à pesquisa.  

As observações de Alda Judith Alves e Darcília 

Simões nos deixou bastante preocupados com nossa 

pesquisa,  pois não gostaríamos que ela espelhasse a 

qualidade de “nível péssimo”. Por outro lado, é  revelado o 

quanto é imprescindível e necessário a revisão bibliográfica 

ou revisão da li teratura. Como então fazê -la? Eis o primeiro 

problema com o qual nos deparamos: como garantir 

qualidade na revisão bibliográfica?  

Embora consciente deste problema Alad a Judith Alves 

em seu artigo não nos ensina como proceder e fazer a revisão 

de literatura. O que nos deixou bastante frustrado. Mas ao 

mesmo tempo se impôs como um desafio: sugerir um método 

de revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos e livros 

didáticos.  

Apesar da revisão da literatura ser de vital 

importância para determinar “[a] a contextualização do 

problema dentro da área de estudo; [b] a construção do 

referencial ou fundamentação teórica e [c] estar a serviço do 

problema da pesquisa”; não podemos esquecer de outro 

componente fundamental: [d] a construção e delimitação do 

objeto da pesquisa 56.  Paratanto Alda J. Alves nos “oferece 

apenas  orientações gerais” (ALVES, 1992, p. 54, itál ico 

nosso).  

Todos sabemos os limites metodológicos das 

“orientações gerais”. Elas contribuem muito pouco na 

resolução de problemas práticos e/ou concretos. No caso, 

com a praticidade ou procedimentos de encaminhar uma 



-  229 -  

pesquisa de boa qualidade. Então, Alda J. Alves (1992, p. 

54) formula uma proposição que, dada nossa expecta tiva em 

relação ao título de seu trabalho, é desconfortante: “ se não 

se pode especificar como deve ser [feito]  uma revisão da 

literatura, é possível mostrar o que deve ser evitado ” 

(itálicos nossos).  

De fato,  é razoável saber “o que deve ser evitado”. 

Paratanto, Alda J. Alves, no final do art igo, enumera 13 

recomendações. Mas saber se precaver a “evitar equívocos” 

é completamente diferente de saber fazer, praticamente, uma 

revisão bibliográfica ou revisão de literatura. Conclusão, 

Alda J. Alves não nos oferece um método que nos guie e 

oriente neste trabalho. E nós não estamos falando de “receita 

de bolo”, mas diretrizes,  princípios norteadores e processos 

metodológicos, como, por exemplo, os do método do grupo 

focal e do método hermenêutico-dialético. Entretanto ela nos 

encoraja e propõe uma postura acalentadora: “devemos 

perseverar pesquisando”. Além desta postura propõe um 

procedimento epistemológico que convém destacar e 

enfatizar,  visando, além de socializar e compartilhar com 

nossos pares,  fixá-los em nossas memórias.  Postula nossa 

autora, uma compreensão compartilhada pela metodologia 

adotada nesta pesquisa:  

 

A produção de conhecimento não é um 

empreendimento i so lado.  É uma construção 

cole t iva  da  comunidade  cientí f ica ,  um processo 

continuado de  busca,  no  qual  cada nova  

invest igação se  insere,  complementando  ou 

contestando contr ibuições anter iormente dadas  

ao estudo do  tema.  A proposição  adequada de 

um problema de  pesquisa exige,  por tanto,  que  

o pesquisador  se  s i tue nesse processo,  

anal isando cr i t icamente o  es tado a tua l  do 

conhecimento  em sua  área de  interesse ,  

comparando e cont ras tando abordagens 

teór ico -metodológicas ut i l izadas e  aval iando o  
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peso e a  confiabi l idade de resul tados de 

pesquisa,  de modo a ident i ficar  pontos de  

consenso,  bem co mo cont rovérsias ,  regiões  de 

sombra e  lacunas que merecem ser  esc larec idas 

(ALVES,  p .  54) .  

 

Desta forma não encontramos a resposta que 

procurávamos em Alda J. Alves, mas ela nos ajudou a 

prosseguir na busca de um método para realizar a revisão 

bibliográfica, de forma a ga rantir a qualidade mínima de 

nossa pesquisa.  Descobrimos com Alves o que é necessário 

evitar,  e isso não é pouca coisa.  Passamos a compreender o 

que inúmeros manuais de pesquisa 57 advertem: “quanto mais 

se estuda mais se percebe que o ato de estudar é 

extremamente lento,  exige interesse, esforço e disciplina”. 

Portanto, para conquistar a qualidade que desejávamos “não 

adiantava ler ou levantar dados superficialmente porque o 

objetivo básico da aprendizagem, que é a assimilação da 

matéria, não se efetua 58” arb itrariamente pela força de 

vontade em identificar, conhecer e registrar dados e fatos.  

O trabalho acadêmico que produziu esta assertiva é um 

artigo anônimo. E ele nos deu pistas importantes sobre como 

deveríamos proceder,  objetivamente, em nossa pesquisa. 

Portanto, diferente do artigo de Alda J. Alves,  que nos 

orienta sobre o que evitar, o artigo anônimo sugere 

procedimentos que nos orienta como fazer uma revisão 

bibliográfica com qualidade. O procedimento básico 

proposto pelo artigo é o fichamento.  

De acordo com o artigo anônimo fichamento é “ato de 

fichar (registrar) todo o material necessário à compreensão 

de um texto ou tema”. O objetivo de fichar seria “facilitar 

[o levantamento da] documentação e preparar a execução do 

trabalho”.  

Fazendo convergir as ideias de Alda J.  Alves com esta 

ideia de fichamento concluir que o primeiro passo da revisão 
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bibliográfica, para “preparar a execução” da nossa pesquisa 

seria, então, fazer os fichamentos dos textos e documentos 

conseguidos com o levantamento bibliográfico .  

O artigo anônimo sugere vários procedimentos que o 

fichamento deve conter: dados bibliográficos do trabalho 

acadêmico (do assunto e do autor),  dados do conteúdo do 

trabalho acadêmico (sobre este nada diz).  Admite que na 

própria “leitura” já se manifestam  “necessidades de 

comentar e argumentar” as postulações do autor.  

De fato, quando iniciamos a leitura dos trabalhos 

acadêmicos que selecionamos para a revisão bibliográfica, 

constatamos “surgir na nossa mente várias ideias” e uma 

“nova” forma de apreciar o  tema investigado. Passamos a 

perceber as “relações” entre diversas categorias associadas 

ao tema. Descobrimos, portanto, algo deveras importante: o 

fichamento propõe que realizemos diversas “anotações” 

sobre os conteúdos da pesquisa, que são os comentário s, 

indagações e ideias provocados pela leitura. E que tudo isso 

deve ser registrado de forma sistemática e cuidadosa em uma 

ficha. O trabalho acadêmico anônimo ainda sugere uma 

ordem procedimental: “primeiro deve -se apresentar 

objetivamente as ideias do au tor (resumo e citações)” e 

depois “deve-se discutir de modo pessoal as ideias fichadas 

(comentários e ideação)”. Enfim, o artigo anônimo propõe 

cinco passos 59:  

1.  Indicação bibliográfica  –  indicar a fonte da leitura;  

2.  Resumo  –  sintetizar o conteúdo da obra; trabalho que 

se baseia no esquema (na introdução se pode fazer 

uma pequena apresentação histórica ou ilustrativa da 

obra);  

3.  Citações  –  apresentar as transcrições significativas 

da obra;  

4.  Comentários  –  demonstrar a compreensão crí tica do 

texto, e quando necessár io associar os conteúdos do 
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trabalho acadêmico estudado com outros autores e 

obras;  

5.  Ideação  –  enfatizar as novas ideias que surgiram 

durante a leitura reflexiva.  

 

Nestas circunstâncias fomos tomados por uma grande 

vontade de prosseguir pesquisando. Com a c onsciência de 

que o planejamento (“reflexão que precede e preside a ação”) 

muda no processo de sua realização.  

Mas o que desencadeia o afã nos pesquisadores para 

que se disponham a investigar com todas as forças que 

dispõe frente as dificuldades que enfren tam? O que move 

esta incontrolável força, este por teleológico 

(finalidade/obrigação das pessoas realizarem pesquisas, 

desde o “momento originário do trabalho humano” 

(LUKÁCS, 2013), como uma atividade humana necessária, 

independentemente de elas estarem v inculadas as 

instituições de ensino e pesquisa), subvertendo as pessoas 

em todos os lugares,  e transformando -as em pesquisadores? 

E na medida que envolvem as pessoas,  estas não conseguem 

resistir ao emaranhado dos sentidos da pesquisa.  

Ora,  toda e qualquer  investigação nos posiciona, 

necessariamente, no turbilhão de um complexo de 

atividades, inventadas pelo ser humano; atividades 

geohistóricas –que tem, claro,  a sua gênese,  mas que não 

será objeto de nossa análise nesse trabalho. Atividades que 

muitas vezes desconhecemos plenamente, mas apenas as 

intuímos por participarmos de uma cultura estruturada e 

institucionalizada historicamente,  sob rígidas regras de 

comunicação social , imanente a natureza da própria 

pesquisa.  

Há uma relação ontológica inquestionável  entre 

pesquisador e pesquisado. Uma relação que Kant (1724 -

1804),  em sua Crítica da Razão Pura,  supôs existir  entre 
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sujeito cognoscente e objeto cognoscível, a relação sujeito e 

objeto na pesquisa .  Esta relação é mesmo a base da ciência 

moderna. Mas se prestarmos atenção observaremos que os 

fundamentos ontológicos das relações científicas são 

similares as relações existentes entre ser humano e natureza, 

e esta,  no mundo humano, é mediada pelo trabalho. 

Admitindo esse pressuposto postulamos, então, que a 

pesquisa é uma forma concreta de trabalho: trabalho 

intelectual.  Este possui as suas próprias dinâmicas, regras, 

normas, instrumentos e saberes técnicos e sistematizados, 

conhecimentos científicos,  exigindo capacidades específicas 

para ser realizado, que se vivenciadas com paciência e 

persistência desenvolvem habitus ,  disposições,  faculdades,  

ethos ,  e é atravessada por princípios éticos e, se pensarmos 

na filosofia estoica e epicurista, contribui para desenvolver 

a estética da existência humana. Neste caso as  pesquisas não 

são um fim em si  mesmas, mas provocam efeitos polí ticos,  

sociais, psicológicos e culturais. Produzem, por exemplo, 

valores de uso, conhecimentos de todos os matizes, a 

formação de si , entre outros fatos sociais.  

A pesquisa social e educacional promove resultados 

que transformam toda sociedade: geográfica,  cultural,  social  

e inclusive o modo de vida dos sujeitos pedagógicos.  Mas 

nisto transforma também os sujeitos (ser humano) e os 

objetos. Portanto, absolutamente tudo! O que é esse “tudo”?: 

objetos e sujeitos; instrumentos e tecnologias;  normas e 

regras;  cosmos e planetas;  a galáxia humana.  

Por ser trabalho a pesquisa é portadora de dialética 

singular,  que envolve teleologia,  nexos causais e 

elaborações dos meios (LUKÁCS, 2013).  

Somos envolvidos na dialética do trabalho da pesquisa 

desde o momento em que realizamos pesquisas, ainda que 

espontaneamente. A prática espontânea em pesquisar, para 

acomodar a curiosidade, ou a finalidade ou obrigação em 
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realizar pesquisas sistemáticas,  tendo em vista as demandas 

sociais, é o bastante para posicionar as pessoas, 

teleologicamente, na dialética do trabalho da pesquisa.  

Outra questão importante relacionada a esta 

problematização prévia acerca da investigação: no trabalho 

que lhe é próprio,  também há a mesm a matéria ou 

característ icas das diferentes formas de trabalho concreto, 

que consubstanciam a divisão social de trabalho, e que 

produz a coesão  que unta as pessoas em grupo social,  

comunidade e sociedade. O que explica esse compromisso 

que Durkheim nomeou solidariedade e seu sobrinho, Marcel 

Mauss, vínculo social, e que faz com que as pessoas instadas 

a fazer pesquisa sintam-se obrigadas a cumprirem as normas 

imputadas em seu nome, ainda que criticamente? 

Acreditamos ter uma boa resposta para esta e as outr as 

questões formuladas acima.  

Nossa tese é que a própria forma social , no caso a 

forma social  pesquisador,  se consubstancia na atividade de 

pesquisar, como uma forma de ser ou modo de existência, é 

exteriorização de relações sociais concretas –o que, 

portanto,  não é simples palavra ou variável,  de qualquer 

espécie: dependente ou independente (MIRANDA, 

SILVEIRA, RICHARTSON, 2013);  muito menos extrínsecas 

e intervenientes;  mas, considerando a perspectiva 

ontológica, pesquisador é uma categoria social , e categ oria 

está referenciada no mundo real,  liga socialmente ser e 

pensamento; imaginação e existência; interioridade e 

exterioridade humanas; psicologia,  sociedade e cultura.  

Pelo fato de estar ancorada no mundo real, imbricada 

nas relações sociais,  as categori as se nos impõe com tanta 

força objetiva e vinculante que não temos outra alternativa 

senão assumi-las como princípio e diretriz  de nossas 

existências, capazes de nos possibili tar a relação com os 

outros e, desta forma, existirmos no mundo. Estes são os 
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efeitos da personificação das formas sociais. Pensar sobre 

este processo é imprescindível para compreender as 

dinâmicas sociais da pesquisa.  

A negação da personificação das formas sociais 

significa negar a socialização do ser humano, o que é um 

absurdo se pensamos na natureza deste ser.  Esta é uma 

característ ica da força das relações entre forma social  e 

relações sociais legítimas, existentes em todas as 

sociedades, comunidades e grupos sociais existentes. É 

imanente a isto que nós humanos nos inventamos e 

(re)inventamos em grupos, comunidades e sociedades; que 

tão logo as relações sociais projetem formas sociais e as 

personificamos elas nos reinventam. O pesquisador  é uma 

categoria desse tipo.  

Nesta situação, qualquer pessoa posicionada 

socialmente como pesquisador não pode se furtar em 

desenvolver e afirmar os atributos do que seja considerado 

socialmente pesquisador. O que significa que as vontades 

pessoais eclipsam diante da obrigação social de personificar 

as diversas formas sociais existentes,  forjadas po r relações 

sociais, em cada lugar social e institucional. Relações e 

formas sociais que posicionam as pessoas nos mais diversos 

lugares da geografia social .  

As formas sociais personificadas nos mais diversos 

lugares constituem um verdadeiro mosaico que enr iquecem 

a configuração da Geografia Humana. Isto é um fato 

irrefutável e irreversível do gênero humano, imanente a todo 

os períodos da história e processos de sociabilidade. Isto é 

válido não apenas para as pessoas que pesquisam, mas para 

todos os participantes dos processos de personificação das 

formas sociais,  como a personificação de pai,  filho, 

professor,  aluno, ou qualquer profissão, e mesmo a categoria 

pesquisador .  O currículo escolar pode ser pensado como um 

processo através do qual as pessoas person ificam 
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determinadas formas sociais, nomeadas de docentes e 

discentes, professores e estudantes,  envolvidos pelo 

processo de profissionalização de pessoas. Por isso dizemos 

que os currículos escolares formam profissionais.  

Há, portanto, uma força objetiva e  um poder 

incontornável na personificação das formas sociais pelas 

pessoas,  nela as forças subjetivas são impotentes e 

subvertidas pelas forças objetivas que ela contém (apesar de 

sempre plurais,  porque vinculadas a nós,  as forças subjetivas 

são particularizadas em cada situação social, em cada lugar 

social ou instituição –  família, igreja,  escola, trabalho, 

sindicatos, organizações políticas). Ou melhor, as forças 

subjetivas são objetivamente “subsumidas” nos processos 

objetivos de personificação das formas sociais pelas 

pessoas.  Isso nos obriga buscar uma estratégia inteligente 

para enfrentarmos as formas sociais que se impõe às nossas 

vontades e que nos posiciona socialmente, como é a forma 

social  pesquisador.  

Como, na condição de docente e discente do en sino 

superior,  não há como negar ou resist ir à forma social 

pesquisador; logo, importa agir como tal,  personificar a 

forma social  pesquisador.  O que apenas é possível 

desenvolvendo atividades de pesquisa. E nos parece que a 

atitude basilar é conhecer os pr incípios e procedimentos da 

pesquisa propostos pelos pesquisadores experientes. 

Conhecer os processos, instrumentos e resultados a que ela 

nos conduz. O que será desenvolvido no ensaio 1.  

Ora,  no capitalismo o currículo não é apenas um 

conjunto de conhecimentos selecionados por determinada 

autoridade governamental,  para ser socializado pelos 

professores.  Ele possui a força de impor formas sociais 

específicas, que são personificadas por pessoas.  E isso é 

considerado socialmente como um processo natural. Quan do 
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caracteriza a dominação social,  psicológica e cultural do 

capital na civilização moderna.  

Tendo como tema a categoria currículo  nos Institutos 

Federais, importa conhecer como esta categoria foi 

conceituada pelo movimento norte-americano de educação 

progressiva ,  que propôs, de forma pioneira e original,  um 

currículo para o ensino médio na primeira metade do século 

XX para os Estados Unidos da América, muito semelhante 

ao currículo que o campo de forças políticas comandado pelo 

PSDB e seu Ministro da Educação, o economista Paulo 

Renato de Souza (falecido),  e a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI),  estão tentando impor ao Brasil,  desde 1980, 

e parece ter conseguido com a Reforma do Ensino Médio do 

governo Temer: o “Novo” Ensino Médio.  

Importa também anal isar o que as Diretrizes 

Curriculares e a Lei 11.892/2008 compreendem por 

currículo. De que conceitos está lastreada a proposta 

curricular de ensino médio, especificamente para os IF’s, 

como veremos nos ensaios dois, três e quatro. Identificar e 

analisar o conceito de currículo é importante para nossa 

pesquisa porque nossa hipótese é que o conceito da categoria 

currículo é decisivo ou determinante para qualquer reforma 

do ensino médio e porque as políticas e reformas desta 

modalidade escolar expõe os meandros das lutas de classe 

no Brasil. O levantamento, revisão e análise bibliográfica 

que realizamos exige que situemos a categoria currículo no 

contexto desta modalidade escolar, o que impõe a sua 

análise.  Caso contrário pressupomos que não será possível 

compreender as reformas e políticas públicas propostas pelo 

governo federal .  

Estamos, portanto, diante do desenho de um percurso 

de pesquisa, que envolve os seguintes pontos:  

1.  Analisar uma bibliografia de pesquisadores,  ainda 

que curta e básica,  que nos digam e  informem como 
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trabalhar em pesquisa, e quais os problemas que as 

pesquisas sociais e educacionais têm enfrentado 

historicamente, para que evitemos os equívocos 

correntes já constatados e reconhecidos;  

2.  A partir  da análise desta bibliografia optar 

claramente por um método que adotaremos e 

orientará a realização de nossa pesquisa;  

3.  Definido o método de acordo com as exigências do 

objeto e do problema de investigação caberia 

apresentar uma proposta de intervenção no ensino 

médio, tomando como referência o currí culo dos 

1F’s, coerente com a pesquisa realizada 60.  Como a 

categoria currículo assume o lugar proeminente na 

pesquisa a proposta de intervenção será uma proposta 

curricular que atende todas as exigências da 

Resolução Nº 6, de 20-09-2012 e da Lei 11.892, de 

29-12-2008.  

 

Para encerrar essa breve reflexão crítica sobre 

pesquisa social e educacional gostaríamos de antecipar 

algumas ideias básicas do método de leitura imanente, 

desenvolvidas nos Grupos de Estudos Milton Santos e 

Sociologia do Trabalho Pedagógico,  Currículo e Formação 

Humana, já que decidimo-nos  t rabalhar com este método 

para realizar a revisão bibliográfica.  

Sêneca e Epicuro, a filosofia estoica como um todo, 

são importantes referências para o método da leitura 

imanente, proposto por nós, para rea lizar a revisão 

bibliográfica. Entusiasmados com o estoicismo, a 

valorização desta fi losofia por Foucault (2012 e 1985), 

Ricardo Ventura (2008) e Paul Veyne (2015),  para quem o 

estoicismo é,  sobretudo, “um método filosófico que permite 

alcançar a felicidade pessoal e a liberdade interior do eu”. 

Com eles postulamos que o exercício sistemático e contínuo 
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do estudo e da pesquisa possuem, imanente a si , esta força,  

porque esta atividade vivida socialmente com homens e 

mulheres, ausentes e presentes, construiu ao longo da 

história o patrimônio cultural  da humanidade (BEZERRA, 

2016).  Todos os intelectuais contemporâneos serão um dia 

fisicamente ausentes, que, com os futuros intelectuais 

presentes,  constituirão a “comunidade” de intelectuais com 

quem todos os sujeitos pedagógicos entram em contato em 

suas atividades, hoje e no futuro. Nisto é importante 

enfatizar a longevidade e universalidade dos conhecimentos 

produzidos sociogeohistoricamente diante da brevidade da 

existência pessoal.  Vividos como “atividade huma na 

sensível”, o estudo e a pesquisa ajudam -nos a existir melhor 

no mundo, ética e esteticamente,  e com mais consciência 

sobre essas qualidades de nossa existência. Daí podermos 

pensar em estética da existência. O estudo e a pesquisa 

também desenvolvem a capacidade de intervir no mundo, e 

avaliar racionalmente as consequências desta intervenção. 

Estas características filosóficas fundamentam o que, de fato, 

propomos como método de revisão bibliográfica.  

A revisão da bibliografia ou revisão da literatura é 

também uma revisão cultural, ética e estética do gênero 

humano, praticada por todas as pessoas, durante a atividade 

de estudar e pesquisar. Estas “atividades humanas sensíveis” 

permitem o ser humano atuar e contemplar o legado cultural 

gerado nos diferentes continentes. Portanto,  tais at ividades 

materializam a dialética entre a singularidade cultural dos 

povos, sua ética e seu ethos ,  e a universalidade dos registros 

dessa singularidade pelo pensamento, que podem ser 

filosóficos, poéticos,  científicos, cinemato gráficos,  teatrais, 

entre muitas outras linguagens, expressões e formas ou 

gêneros literários, vivenciados pelo gênero humano. Esta é 

a visão marxista ancorada nos sentidos da categoria trabalho.  
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Portanto, a revisão bibliográfica é também uma 

revisão de nós mesmos, de cada pessoa, na condição de ter 

que viver e ser intelectual,  de não poder evitar esta condição. 

A atividade intelectual é imanente a todo e qualquer ato de 

trabalho. Há, inclusive, um princípio educativo no ato de 

trabalho. E está presente na dialética do trabalho proposta 

por Lukács (LUKÁCS, 2013), cujos componentes são: 

teleologia,  nexos ou séries causais e elaboração dos meios.  

Dialética presente na dupla face ou ambivalência e 

contradições do trabalho assalariado no capitalismo: em 

termos concreto e abstrato.  

Antes de Lukács, porém, Gramsci reconheceu que em 

toda atividade humana sensível  há princípio educativo. 

Portanto,  o saber está no fazer e não na cabeça. Nesta 

encontra-se apenas a abstração, capacidade humana de isolar 

os objetos para refletir sobre eles. Paratanto,  dist ingue 

reflexão, objeto e conhecimentos acumulados nesse processo 

para pensa-los em termos didáticos, visando a melhor 

compreensão da natureza dessas faculdades humanas (que é 

o fazersaber), inextricáveis na realidade obj etiva em que 

vivem os humanos. Isto é o que nos ensina a filosofia da 

práxis  de Gramsci:  o fato de o saber está no fazer, pois 

ninguém faz o que não sabe. Este é o pressuposto plausível  

para ele afirmar “o princípio educativo do trabalho”. Isto é, 

as pessoas aprendem trabalhando, nas atividades humanas 

elas se desenvolvem laboral , intelectual e pessoalmente; e 

assim são forjadas as personalidades.  

Esta dinâmica vivida por todo ser humano em sua 

trajetória existencial é sistêmica e territorial  (terri torial  

porque envolve todos os lugares onde há relações sociais, 

governo e riquezas a serem apropriadas pelo ser humano). 

Ela põe em movimento a humanidade. O simples ato de 

estudar e pesquisar part icipa desse processo intensamente e, 

também, territorialmente. Mais do que isso, possibilita a 
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todos que participam socialmente desse processo reproduzir 

e reconstruir cotidianamente a cultura (ethos ,  habitus  e 

disposições) e os conhecimentos historicamente produzidos,  

que lhe dão sentido.  

O ser humano se renova geohisto ricamente nesse 

processo e por isso apresenta perigos,  receios e incertezas 

às classes que monopolizam a decisão de produzir e 

distribuir o poder e as riquezas, produzidas socialmente. Daí 

o rigoroso controle estatal -governamental,  pelo capital e 

capitalistas, por meio dos partidos políticos, exércitos,  

polícias, meios de comunicação de massa, tecnologias de 

informação e comunicação do sistema educacional,  do 

currículo, da formação dos sujeitos pedagógicos 

(professores e estudantes) e da avaliação escolar.  Portanto, 

do estudo e da pesquisa. Estas atividades são conduzidas e 

orientadas, eficientemente,  a ferro e fogo, pelos governos de 

nações,  estados e municípios.  

Portanto, se os estudantes têm direito à matrícula 

escolar, o Estado Democrático de Direito não  assegura aos 

matriculados o direito de estudar e pesquisar. Porque estudo 

e pesquisa pressupõe liberdade e desprendimento, ético e 

econômico, das preocupações com a vida material . Estudar 

e pesquisar são atos praticados por seres humanos livres, e 

isto desde a antiguidade clássica greco -romana. Portanto, 

sociedades que vivem na “pré -história da humanidade”, onde 

os seres humanos são forçados a trabalhar para outros,  desde 

a infância e juventude, como no escravismo, feudalismo e 

capitalismo, a liberdade de estudar e pesquisar é negada de 

forma reiterada e sistemática às populações  que precisam 

trabalhar para viver. Apenas às classes dominantes, as eli tes 

culturais (hoje,  muito menos que um quarto da população 

mundial), usufruem o monopólio desta liberdade.  

Ora, a existência do sistema escolar oficial,  na 

modernidade, composto por escolas estatais e privadas,  e 
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dentre estas as escolas confessionais, não existem para 

formar homens e mulheres livres e intelectualmente 

autônomos, dotados de maturidade intelectual  como pensava 

Kant, mas escravos modernos ou profissionais, cidadãos 

dóceis, desarmados intelectualmente e incapazes de 

realizarem a crítica autônoma de si  e do sistema, incapazes 

também de tomar posições políticas,  agirem com soberania, 

e governarem suas vidas. Pessoas com diplomas 

universitários incapazes e impotentes de praticarem a 

desobediência civil .  Fato que nos lembra o discurso de 

Henry D. Thoreu:  

 

Aceito  de bom grado  a divisa ‘o  melhor  

governo  é  o  que  menos governa’,  e  gostar ia  de  

vê-la  ap licada  de  modo mais  ráp ido e 

si s temático.  Levada a cabo,  ela  resulta  por  f im 

nis to ,  em que também acred ito:  ‘o  melhor  

governo é o  que abso lutamente não governa 61’ ,  

e quando os homens es t iverem preparados 

paratanto,  esse será o  t ipo de regência [ou 

gerência]  que  ter ão.  Na melhor  das  hipó teses,  

o governo não é mais que uma conveniência ;  

mas a  maior ia  de les é ,  em geral  (e  a lguns o  são 

às vezes) ,  inconveniente.  As objeções 

levantadas  contra um exérci to  permanente  —  e  

elas são  mui tas e  convincentes,  e  merecem se 

impor —  podem também ser  levantadas a f ina l  

contra um governo permanente.  O exérc i to  

permanente  é  somente  um braço  do governo 

permanente.  O governo em s i ,  que é  apenas o  

modo que o povo escolheu para executar sua 

vontade,  está  igualmente suje i to  ao abuso  e à  

perversão  antes que o  povo possa ag ir  por  meio 

dele .  Prova d isso é  a  a tual  guerra mexicana,  

obra de  re lat ivamente poucos  ind ivíduos que 

usam o governo permanente como seu 

ins trumento,  pois,  desde o pr incíp io,  o  povo 

não ter ia  consent ido semelhante  iniciat iva 62 

[ i tá l icos  nossos] .  
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Na sociedade capitalista todo sistema de ensino é 

estruturado para formar tão -somente profissionais:  pessoas 

qualificadas para vender a força de trabalho (capacidades 

enriquecidas pela apropriação de conhecimentos). E esta 

formação é real izada pela imposição totali tária de currículos 

sancionados pelos interesses do capital . Por exemplo, a 

imposição, enquadramento e obrigatoriedade de os seres 

humanos se sujeitarem a assimilar determinados conteúdos 

currículos (Base Nacional Comum Curricula r); dos sujeitos 

pedagógicos (professores e estudantes) se sujeitarem a um 

certo tipo de formação e avaliação escolar. Esta sujeição 

sistêmica, totalitária, forma pessoas subservientes e dóceis 

ao sistema empresarial,  que controla o Estado, o governo e 

o sistema jurídico. É neste processo social que as pessoas,  

os sujeitos pedagógicos, são assujeitados e se subordinam 

aos programas escolares, com a finalidade de se qualificarem 

para atender as demandas do mercado de trabalho. Isto é, de 

se constituírem, educacional e educadamente, como 

comercializáveis, empregáveis e mercadorias úteis aos 

empreendedores ou empresários que controlam o Estado e,  

como decorrência, controlam a dinâmica do mercado de 

trabalho, como profissionais qualificados. Toda esta 

dinâmica é pressuposto para a inovação de processos e 

produtos na economia de acumulação flexível. Exigências 

das organizações eficientes que geram lucro.  

O estudo e a pesquisa são práticas sociais que, 

segundo os estoicos, se exercitadas continuamente,  com 

paciência e persistência,  como técnicas de si,  promovem “a 

felicidade pessoal e a liberdade” dos pesquisadores 

(professores e estudantes).  Possibilitando cada pessoa, 

empenhada neste modo de viver a vida, dedicando -se 

apaixonadamente a esta atividade, compartilhar  e recriar o 

patrimônio cultural acumulado no gênero humano e, nisto, a 

si mesmo. 
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O método da lei tura imanente encarna duas 

perspectivas fundamentais da filosofia humanista. A de 

Gramsci (1981):  “conhece - te a ti  mesmo”, e a de Sêneca 

(1985): “sê teu próprio libertador” mediante o estudo e a 

pesquisa.  Pesquisador e estudante são formas de ser do 

trabalho pedagógico ou intelectual .  

O estudo e a pesquisa têm o poder de processar, por 

meio desses princípios marxistas e estoicos, a catarse 

psicopedagógica de toda e qualquer pessoa, que se permita 

viver nesta experiência. Ela age sobre o modo de vida e muda 

a trajetória de vida,  por consistir,  em sua inteireza,  em atos 

de trabalho. Conforme Lukács (2013) concebe a dialética 

desta categoria.  

Para viver o estudo e a  pesquisa como “atividade 

humana sensível” as pessoas se obrigam  a personificar a 

forma social intelectual –obrigação no sentido do espírito da 

dádiva (GODBOUT, 1997). Essa obrigação  se explica pelo 

fato de existirmos numa comunidade humana, como seres 

simbólicos, e termos que compartilhar sentidos. A pessoa de 

quem estamos falando são, sobretudo, sujeitos pedagógicos 

(professores e estudantes).  Todos aqueles que dedicam a 

vida inteira a buscar as verdades, pelo exemplo e pela razão, 

mediados pelo estudo cr ítico e a pesquisa crí tica do mundo, 

do cosmos e de si  mesmo. Para isto não é necessário estar 

matriculado em uma instituição escolar,  de ensino básico ou 

superior, basta praticar o trabalho intelectual com 

determinação, como se pratica esporte.  Mas o trab alho 

intelectual,  “prático -crítico”, é um “esporte sangrento”, seu 

por teleológico caracteriza -se por instaurar lutas e conflitos, 

e estes potencializam o ser humano à emancipação humana.  
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LABORATÓRIO DE EXPERIMENTOS METODOLÓGICOS E 

CONSTRUÇÃO DAS PREMISSAS DO MÉTODO CIENTÍFICO  

 

 DIÁLOGO CRÍTICO COM DACÍLIA M. P.  SIMÕES  

 

Um livro de que não se tomaram notas é um livro que 

não se leu.  

Simões, 2005, p. 12.  

 

Nossa expectativa na construção do diálogo crítico 63 

com os artigos de Darcília M. P. Simões: A Produção de 

Textos Acadêmicos,  Alda Judith Alves: A “Revisão da 

Bibliografia” em teses e dissertações :  meus tipos 

inesquecíveis ,  e o livro Formação de Si: professores 

desacorrentados na cé(lu)la de aula,  de autoria do professor 

Ciro Bezerra,  é que eles forneçam subsídios para a 

fundamentação teórico-metodológica deste ensaio.  

Simões (2005, p. 1) divide a obra em dez tópicos:  1) 

A importância da pesquisa; 2) A circulação da informação; 

3) A preparação da monografia; 4) É preciso aprender a 

estudar; 5) A relação entre a leitura e a aprendizagem; 6) 

Como obter prazer em atividades de leitura;  7) A crise da 

qualidade; 8) Leitura, conhecimento e autoeducação; 9) 

Como explorar a memória e a 10) Relação entre as anotações 

e o trabalho monográfico: o fichamento; a resenha c rít ica; e 

o resumo. 

 

1)  Importância da Pesquisa  

 

Simões (2005, p.  1), inicialmente, se propõe a discutir 

a importância da pesquisa científica ou acadêmica no âmbito 

do ensino superior brasileiro.  A redução sistemática da carga 

horária dos cursos de graduação,  causada por cortes 

orçamentários, estaria provocando, por um lado, o 
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empobrecimento desses cursos e,  por outro,  um crescimento 

da importância da pesquisa e da produção acadêmica. Ora,  

se existe um movimento de valorização da pesquisa nos 

cursos de graduação ministrados pelas Insti tuições de 

Ensino Superior (IES), ele contrasta com a obra Formação 

de Si: professores desacorrentados na cé(lu)la de aula  

(Bezerra,  2015, p.13), pois afirma-se que as atividades de 

pesquisa estão sendo substituídas, sistematicame nte, por 

atividades de ensino e extensão. Considerando que ambos os 

autores fazem afirmações contrárias sobre o mesmo 

fenômeno, cabe questionar o que de fato está acontecendo 

com atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos 

brasileiros de graduação? 

Por outro lado, quanto à importância da Internet, como 

veículo de circulação dos resultados da pesquisa acadêmica, 

defendido por Simões (2005, p.  1),  não há vozes 

discordantes;  assim como não há em relação à necessidade 

de se estimular a criação de hábi tos de estudos, capazes de 

desenvolver as habilidades dos sujeitos pedagógicos 

(professores e estudantes).  Assim, tanto Simões (2005) 

quanto Bezerra (2015) defendem que a leitura acadêmica 

deve ser realizada com método adequado. Ambos os autores 

também destacam a importância de os sentidos da pesquisa 

acadêmica serem estendidos a toda sociedade, como meio de 

alavancar o desenvolvimento dos seres humanos, da ciência 

e da própria sociedade, exatamente como sugere Simões 

(2005, p.  1):  “a pesquisa é ação delibe rada resultante do 

desejo de conhecer mais sobre algo; é decorrente da 

curiosidade, então [cabe] refletir  sobre a importância do 

saber, da informação, para o desenvolvimento do homem e 

da sociedade”.  

Simões (2005, p. 2) trabalha o conceito de pesquisa 

acadêmica, ao contrário de analisar trabalhos acadêmicas 

decide incorporar de dicionários a definição de pesquisa 64. 
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Por exemplo, um dos dicionários define pesquisa como a 

“Busca com diligência;  inquirir, perquirir;  investigar; 

informar-se a respeito de; indagar, esquadrinhar, devassar 

(Aurélio, s.u.). Outro dicionário define pesquisa como a 

“procurara com aplicação, com diligência;  tomar 

informações a respeito de [Houaiss, s.u.]” (SIMÕES, 2005, 

p. 2).  

Darcília Simões reconhece as limitas dos significados 

das palavras oferecidas pelos dicionários, porque são 

profundas as diferenças entre as múltiplas dimensões do 

significada da pesquisa acadêmica na realidade objetiva. 

Para além dos significados dos dicionários, Simões assinala 

que o efeito prático da pesquisa po ssibili ta “a descoberta de 

novas modalidades de bens e serviços que podem aumentar 

o conforto do ser humano e melhorar sua qualidade de vida”, 

significado ausente dos dicionários consultados por Simões. 

Em segundo lugar,  e admitindo a pesquisa como um proc esso 

de formação intelectual , reconhece que “por intermédio da 

pesquisa,  professores e alunos [os sujeitos pedagógicos] 

podem avançar em seus conhecimentos,  e a escola pode 

recuperar seu status perdido em decorrência do 

sucateamento de recursos humanos e m ateriais”. Portanto,  a 

pesquisa pode contribuir para renovar e atualizar a 

criatividade humana, além de ampliar o conhecimento tácito 

herdado, o que contribui,  desse modo, com o 

desenvolvimento do gênero humano. Ao mesmo tempo a 

pesquisa contribui para as Instituições de Ensino fortalecer 

o reconhecimento público e seus compromissos com o bem -

estar da sociedade. Em suma, no projeto civilizatório da 

modernidade a pesquisa é o que promove o desenvolvimento 

intelectual,  científico e tecnológico da humanidade, 

transformando e produzindo inovações tecnológicas.  

Em terceiro lugar,  Simões (2005, p. 2) advoga que “a 

pesquisa fornece dados para o aprimoramento da legislação 
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[e] da construção de um estado mais adequado ao modelo de 

vida almejado pelo povo”. Ou seja, a  autora defende que a 

pesquisa pode contribuir para a construção de uma autêntica 

democracia, na medida em que possibil ita a distribuição 

mais equitativa da apropriação de conhecimentos,  objetivos 

e sistematizados 65.  Por último, mas não menos importante, 

Simões postula que “a pesquisa (malfeita e sem qualidade 

[feita de qualquer maneira para obter diplomas e certificados 

de Pós-graduação]) tem favorecido a distribuição de títulos 

e diplomas para profissionais completamente despreparados 

para o exercício de suas profissões”. Nesse caso “a pesquisa 

torna-se um mal a combater”; advertindo, “no entanto [que] 

o combate deve atacar não o objeto –a pesquisa–  mas os 

processos e seus agentes”.  Afirma que “uma das formas de 

gerenciar a existência de pesquisas eficiente s e produtivas é 

preparar leitores competentes 66,  engajados na busca de 

melhores condições de vida, por conseguinte,  cônscios da 

responsabilidade que envolve o pesquisador acadêmico ”.  

Considerando, então, que “leitores competentes” são 

o pressuposto das pesquisas “eficientes e produtivas”, uma 

política acadêmica comprometida com a produção acadêmica 

de qualidade deve promover a formação desses “leitores”. 

Sem sombra de dúvida, para alcançar esse objetivo, a adoção 

de métodos adequados de leitura,  e em todos os níveis de 

ensino, é imprescindível:  fundamental , básico e superior.  

Essas assertivas de Darcíl ia Simões aumentam o 

mérito e importância socioeducativa do método da leitura 

imanente ,  desenvolvido nos Grupos de Estudo Sociologia do 

Trabalho Pedagógico, Currículo e Formação Humana e 

Grupo de Estudo Milton Santos (BEZERRA 2015; 

BEZERRA e AVELINO, 2016).  Esse método é uma proposta 

consistente que auxilia os sujeitos pedagógicos a 

desenvolverem estudos sistemáticos baseada na escrita de 

leitura,  de forma regular e intensa.  De acordo com Ciro 
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Bezerra (2015) o método da leitura imanente é um “método 

sistemático de apropriação de conhecimentos, que 

operacionaliza certos aplicativos pedagógicos (diálogo 

crí tico, mapa das unidades significativas e das unidades 

epistemológicas, diário etnográfico e interpretação 

compreensiva),  que contribuem, efetivamente,  para que os 

sujeitos pedagógicos desenvolvam habitus e disposições  a 

partir da sistematização e registro de leituras.  Esse 

exercício, se praticado de forma regular  e intensiva tem o 

poder de promover a emancipação de si e de outros 

envolvidos no processo educativo”).  
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2)  Circu lação da Produção Intelectua l  

 

Simões (2005, p 2), nesse tópico, se propõe discutir o 

papel da informação no âmbito do progresso da ciência. Tal  

informação contribui para o desenvolvimento da sociedade. 

Darcília Simões postula que “é por meio da informação que 

se tem notícia das diferentes culturas e da complexidade do 

gênero humano e de suas realizações”. Contudo, toda 

informação está sujeita aos  interesses e compromissos 

políticos dos veículos de comunicação dos trabalhos 

acadêmicos (periódicos e editoras).  Nesse sentido, não há 

informação neutra.  Sobretudo no caso da publicação e 

divulgação de informações acadêmicas e técnico -científicas.  

Simões (2005, p 2) postula que os “veículos técnico -

científicos de informação: [artigos], monografias, 

dissertações e teses”, par serem financiadas,  em grande 

parte, por recursos públicos, deveriam ser mais acessíveis 

não apenas às comunidades acadêmicas, mas a  toda a 

sociedade. Não obstante,  não é isso o que se verifica na 

realidade brasileira.  Constata -se que “um número 

significativo desses trabalhos fica esquecido em arquivos 

institucionais ou reduzidos à consulta nos bancos de teses,  

[limitando] a difusão e utilização em benefício do 

progresso”. A causa principal da má util ização da produção 

acadêmica produzida pelas Instituições de Ensino Superior 

é a sua inadequada divulgação. Mas, se esta afirmação de 

Simões carece de pesquisa sistemática e objetiva,  não 

deveria ser encarada como uma simples opinião? A mesma 

ponderação pode ser feita quando ela opinou acima sobre um 

suposto crescimento da importância da pesquisa no meio 

acadêmico brasileiro? Como veremos adiante, estas 

proposições são discordantes como o ponto de vista de Alda 

Judith Alves.  
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Por outro lado, há que se acrescentar ao texto de 

Simões o seguinte:  entre os meios mais importantes de 

divulgação de descobertas acadêmicas e técnico -científicas 

destacam-se os periódicos internacionais,  possivelmente em  

razão desses veículos serem reconhecidos pelos leitores 

especializados, ao contrário do que ocorre com as 

dissertações e teses. Alda Judith Alves, como outros 

pesquisadores, afirmam que a baixa qualidade das 

dissertações e teses têm gerado o desinteresse das editoras 

em publicá-las. Por outro lado, os custos editoriais são 

elevados e desestimulam os escritores a autofinanciarem 

suas produções, além dos recursos para tal investimento 

serem muito escassos. Não menos importante são os traços 

socioculturais da  colonização e escravidão que persistem no 

Brasil. Ainda hoje, no século XXI, são enormes as 

populações brasileiras de analfabetos e analfabetos 

funcionais,  o que justifica o movimento de intelectuais na 

América Latina que exigem uma urgente política de 

alfabetização acadêmica .  As Instituições de Ensino Superior 

deveriam ser dotadas de uma política de investimento mais 

agressiva de periódicos especializados,  mas mais acessíveis 

ao público em geral , facilitando, assim, a divulgação da 

produção científica, desenvolvida pelos pesquisadores 

brasileiros 67.  

Simões (2005, p. 2) observa a exacerbação do processo 

tecnicista e pragmático que caracterizou o mundo acadêmico 

no século XX, e que persiste,  da mesma forma, no século 

XXI (Morin,  2000, citado por Simões, p.  2) .  Esse processo 

provocou obstáculos da produção, socialização e 

apropriação da ciência, e problemas na organização do saber 

científico, que se dispersou e/ou se fragmentou 

excessivamente, gerando a “hiper -especialização” 

(concentração e centralização do co nhecimento científico 

nas mãos de grupos acadêmicos aristocráticos, verdadeiras 
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oligarquias acadêmicas: grupos privados que atuam através 

de específicas agremiações, corporativas,  profissionais, no 

mundo acadêmico),  o que acarreta “uma atrofia da 

disposição mental de contextualizar e globalizar” a ciência. 

Nessa perspectiva, Simões postula que “a circulação dos 

resultados das pesquisas se impõe como uma necessidade 

fundamental”. Considerando -se que os pesquisadores 

brasileiros estejam produzindo um volume s ignificativo de 

pesquisas acadêmicas, a precariedade na circulação dos 

resultados das pesquisas constitui -se num grande obstáculo 

ao desenvolvimento social  de toda a sociedade. De fato,  tal 

realidade pode reduzir os resultados posit ivos das pesquisas, 

naquelas dimensões apontadas por Simões e discutidas 

anteriormente no primeiro i tem.  

Simões (2005, p. 3), ao fazer referência a Lei de 

Diretrizes e Bases do Ensino Nacional –  LDB, Lei nº 

9349/96, destaca que esta norma, ao tornar compulsória a 

monografia no final  dos cursos de graduação, criou uma 

situação de crise,  afetando a formação dos sujeitos 

pedagógicos,  de distintos modos: em primeiro lugar,  deixou 

os professores apreensivos com a criação de uma 

responsabilidade nova, sem qualquer contrapartida 

remuneratória;  e o que é preocupante: deixou de estabelecer 

qualquer processo formativo para o desempenho adequado 

de orientações monográficas. Em segundo lugar gerou uma 

“crise bipolar,  com a [obrigatoriedade] da produção de 

relatos técnico-científicos e/ou textos acadêmicos”. Além 

disso, houve uma hipervalorização do texto monográfico e 

deixou-se o [estudante] à mercê de seu despreparo.  

Simões (2005, p.3) indicou uma série de 

consequências derivadas dessa decisão político -pedagógica: 

em primeiro lugar “o texto acadêmico produzido passou a 

funcionar como mais uma etapa burocrática, para a obtenção 

do grau”; em segundo lugar, “não se criou uma estrutura 
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técnico-didático-pedagógica adequada para a realização do 

trabalho de orientação acadêmica”; e por último, mas não  

menos importante:  

 

Com a produção do texto final ,  o  prob lema se 

agrava a inda mais,  po is o  amadurecimento 

textual  carece de,  no mínimo,  duas lei turas 

integrais do or ientador  antes do  seu 

fechamento,  o  que é via  de regra inviabi l izado 

pelo número  [excess ivo ]  de  a lunos  e  pe lo 

exíguo tempo.  [Assim],  o  a luno  conclui ,  em 

cima do prazo de entrega,  às vezes na data 

l imi te .  

 

Simões (2005, p. 3) observa que, a despeito das 

medidas adotadas para amenizar os efeitos negativos 

assinalados, como, por exemplo, a produção  e 

disponibil ização de inúmeros manuais de orientação do 

trabalho acadêmico, a qualidade dos textos produzidos pelos 

concluintes dos cursos de graduação, continuou ruim. 

Assim, a autora adverte preocupada que, se se deseja 

conquistar um espaço no mercado editorial brasileiro, faz -se 

necessário, antes, elevar os níveis de qualidade dos textos 

monográficos 68 produzidos pelos graduandos de diferentes 

áreas de conhecimento.  

Por outro lado, Simões (2005, p. 3) assinala que os 

editores pressionados pelas margens de lucro, acabam 

negando o mercado editorial para a produção de textos 

monográficos,  gerando um “círculo vicioso: o redator não 

tem estímulo pela dificuldade de publicação, e o editor 

reclama da baixa qualidade dos textos monográficos; 

resultando em monografias engavetadas e as informações 

produzidas [ficando] fora de circulação”.  
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3)  Planejamento da monograf ia  

 

Simões (2005, p. 4) postula que os obstáculos à 

publicação de trabalhos acadêmicos e a péssima qualidade 

de tais trabalhos corroboram para a desvalor ização dos 

Cursos de Graduação das Faculdades e Universidades, 

oferecidos pelas instituições brasileiras de ensino superior. 

Em relação aos problemas de qualidade dos trabalhos 

acadêmicos começa a parti do momento que os graduandos 

não são orientados como deveriam, e não assumem a 

elaboração dos trabalhos acadêmicos como necessários a 

formação de si . Não se exercitam a se apropriarem de 

conhecimentos existentes de modo sistemático, não se 

preocupam em escrever corretamente. Tudo gira em torno de 

um descaso absoluto, a única coisa que parece importar é o 

diploma e o certificado. Pressuposto para realização dos 

concursos públicos. Observa-se que, durante a construção 

das monografias,  os graduandos são orientados com desleixo 

pelos professores, que muitas das v ezes não desenvolvem 

pesquisas, portanto não têm a menor capacidade para 

orientar,  técnica e didaticamente,  qualquer trabalho 

acadêmico. Ainda mais se considerarmos as exigências que 

o ensino superior exige.  

As universidades foram tomadas, hoje, por docent es 

que estão muito mais preocupados com dinheiro, poder e 

cargos de gestão com gratificação funcional do que em 

contribuir com o desenvolvimento da autonomia intelectual 

dos estudantes.  

Simões (2005, p. 4) advoga que a revisão bibliográfica 

dos trabalhos acadêmicos, selecionados para fundamentar as 

pesquisas, pressupõe uma “cuidadosa tomada de notas”. 

Esses apontamentos são imprescindíveis para o 

delineamento das ideias,  construção do objeto de 

investigação, para os argumentos que amparam as 
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postulações e domínio dos conteúdos que são trabalhados 

nas pesquisas.  Assim,  

 

Há [ três]  modalidades  bás icas  de  tomadas de 

notas  que ,  quando bem fei tas,  agil izam o 

traba lho monográfico:  o  f ichamento ,  o  resumo  

e  a  resenha crí t ica ,  que são modos de  tomar 

notas  que se  vão consti tuir  em ferramentas  

ef icazes para o  desenvolvimento  das pesquisas  

presentes e  futuras (gr i fos nossos) .  

 

4)  Preciso aprender a estudar?  

 

Inicialmente Simões (2005, p. 4) observa que a 

compreensão das “dificuldades da pesquisa e da produção de 

textos acadêmicos demandam uma incursão acerca do [ato] 

de estudar e de aprender”. Adverte que o ato de estudar não 

constitui  atividade instintiva ou natural, e mesmo decorrente 

da vontade. Ou seja, o estudo é uma atividade racional, que 

pode ser orientada e planejada, portanto, está muito distante 

de ser uma atividade espontânea. Isto significa que o estudo 

é uma atividade condicionada, que pode ser estimulada, 

como qualquer atividade cotidiana. Mais do que isso,  tais 

atividades dependem de “orientação ou treinamento  prévio”. 

Nesse caso, dado que o ato de estudar compreende a leitura, 

Darcília Simões não está se referindo a qualquer leitura,  mas 

a leitura sistemática, que pressupõe condições específicas 

para ser realizada, pressupõe procedimentos e exercício. 

Exige, como primado deste tipo de leitura,  um método 

apropriado.  

Citando Lakatos e Marconi (1996), Simões (2005, p.  

5) assinala que “o componente indispensável a um processo 

de estudos é a lei tura 69”. Afirma também que “é por 

intermédio da leitura que o conheciment o é ampliado, e os 

horizontes da mente humana se abrem a novos interesses e 

perspectivas”.  Não obstante,  ela não menciona ou 
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caracteriza o tipo de leitura que promove esta “ampliação do 

conhecimento”. Assim como não propõe nenhum método .  

Apenas afirma que “a leitura vem sofrendo processos 

significativos de transformação, dentre outras causas, por 

intermédio da escolarização”.  

A propósito do método de leitura sistemático de 

trabalhos acadêmicos,  sugerimos o método da leitura 

imanente, desenvolvido pelo professor Ciro Bezerra (2015).  

Este é um “método sistemático de apropriação de 

conhecimentos, que operacionaliza certos aplicativos 

pedagógicos,  que contribuem, efetivamente, para a 

emancipação de si e dos outros,  envolvidos no processo de 

apropriação de conhec imentos”. Vale dizer, esse método é 

uma didática de estudos, que orienta fazer leitura 

escrevendo. É preciso enfatizar que na lei tura sistemática de 

trabalhos acadêmicos o uso das mãos é tão ou mais 

importante do que o uso da visão na atividade da leitura.  

Porque esta, em quaisquer circunstâncias, pressupõe a 

escri ta.  

Já em relação a escri ta, Simões (2005, p.  5) assinala, 

sem explicar a imbricação entre escrita e lei tura, que a 

escrita é uma ação “deflagradora de um movimento 

tecnologizante de comunicação e  de informação”. Ou seja,  

Simões postula, concordando com Cohen (1961 p.  7), que 

“com o advento da escrita há 6000 anos,  a história da 

humanidade mudou seu rumo”.  Apoiando -se nas ideias de 

Vandendorpe (2003), Simões (2005, p.  5) revela que o 

surgimento e consolidação da linguagem escrita 

“proporcionou a circulação do conhecimento em ampla 

escala, além de estabelecer uma nova relação entre 

linguagem e pensamento”. Simões adverte que foi “dessa 

mudança de relação [que] emergiu a transformação da 

leitura, que durante muito tempo ficou restrita ao texto 

verbal”. Mas nossa autora não explora,  sequer descreve em 
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linhas gerais, como a escrita “mudou a relação entre 

linguagem e pensamento”. Deixa apenas o rastro de uma 

curiosidade: “muda” em quê?  

Citando Gutiérrez (1977, p.  16), Simões (2005, p.  5) 

assinala que “a eclosão da imagem [dos signos]  promoveu 

repercussões sociais, intelectuais e religiosas”.  Tornou 

possível  que “a civilização verbal passasse acelerada e 

vertiginosamente para um modelo [muito mais complexo  de 

análise da leitura e da escrita] com a inclusão das dimensões 

visual e auditiva” e,  sobretudo, após “a invenção da 

fotografia por Niepce, em 1822, e do cinema, pelos irmãos 

Lumiére,  no final do século XIX”.  

 

5)  Relação ent re le i tura e  aprendizagem  

 

Neste tópico, Simões se propõe a discutir a relação 

entre a leitura e a aprendizagem. Inicialmente ela afirma que 

“os processos de estudo implicam aperfeiçoamento das 

habilidades que envolvem o ato de ler ” (2005, p. 5, grifos 

nossos). Mas, as característ icas des ses “processos de 

estudo”? O que significa, de fato, o “estudo”? O que Darcília 

Simões entende por “estudo”? Qual o lugar da leitura e da 

escri ta no “estudo”?  

Darcília Simões conceitua leitura: é “uma  atividade de 

alta complexidade”. E acrescenta algo impo rtante:  a leitura 

é “insubsti tuível no processo de formação do homem 

integral”.  E a escri ta,  por acaso não o é? Portanto,  o 

analfabeto ou analfabeto funcional é, evidentemente, um ser 

humano limitado, para não dizer “inferior” no âmbito de 

civil izações let radas.  A leitura adquiriu essa importância nas 

civil izações modernas.  Mas em que medida a leitura 

contribui no processo civilizatório? Afinal,  o que significa 

“homem integral”? Seria o “homem” desenvolvido em 

termos materiais e intelectuais? Notemos que a escri ta 
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suscitada anteriormente se perde no texto de Darcília 

Simões, não é analisada em nenhum momento.  

Dando sequência a essas reflexões,  sem definir uma 

data histórica, Simões (2005, p. 5) observa que a leitura era 

uma atividade restri ta ao plano intele ctual , mas devido à 

modernidade ela galgou importância crescente. Até passar a 

vigorar como uma das principais atividades de formação 

humana, e em todos os complexos sociais: ético, estético, 

social , cultural, econômico, político etc.  Conforme assinala 

Simões, atualmente “não há como interagir produtivamente 

em sociedade –sobretudo nos processos [sociais]–  sem os 

conhecimentos adquiridos por intermédio da leitura”.  

Na modernidade “o homem [tornou -se] um ser sujeito  

à leitura; [e] sua capacidade de interferi r e modificar a 

paisagem resulta de sua interpretação dos elementos [que 

estão] a sua volta e de seu desejo de transformar o cenário 

reajustando-o a seus interesses” (SIMÕES, 2005, p. 5). É a 

partir desta condição geohistórica que Darcília Simões se 

propõe a enfrentar a seguinte questão: “por que o homem lê 

e como [ocorre] tal  processo”? Não podemos perder de vista 

que Darcília Simões sempre se refere à leitura sistemática 

de trabalhos acadêmicos, cujo objetivo é, a princípio, “a 

produção do trabalho acadêmico, que implica a aquisição de 

estratégias muito específicas, mormente no que tange aos 

processos de leitura [em si, e] a tomada de notas” (grifos 

nossos).  

O ponto mais relevante desse artigo de Darcília 

Simões é a tese de o estudo ser trabalho .  A fonte dos 

conhecimentos sistematizados, adquiridos pelo ser humano, 

é o estudo, que compreende escri ta e leitura 

simultaneamente. Isto é,  a escri ta e a leitura são 

componentes ontológicos da atividade de estudar. Para nós 

a escri ta se impõe como prioridade ontoló gica do estudo. São 
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as mãos que fazem a cabeça do trabalho, mais do que os 

olhos.   

Por um lado, Darcília Simões postula que o 

“conhecimento humano é cumulativo”; se manifesta na 

memória acumulada. Nesse sentido, observa que o 

“aproveitamento desta bagagem  implica uma organização 

interna e externa por parte do estudioso” (SIMÕES, 2005, p.  

6). Mas, como a acumulação de conhecimentos organiza o 

mundo interno e o mundo externo do ser humano?  

Simões também relaciona a leitura a rentabilidade e ao 

prazer.  Mas, o que significa uma leitura ser rentável ou não 

rentável? O que significa uma leitura ser prazerosa? Quais 

as consequências práticas, na vida dos seres humanos que 

praticam a leitura e a escrita prazerosamente? Que tipo de 

“rendimento” é gerado com esse tipo de leitura escrita? Não 

obstante, é importante que a autora deixa subentendido, que 

a leitura sistemática é fonte de conhecimento. Mas, de que 

tipo de conhecimento? O que significa conhecimento?  

Um fato parece patente aos olhos de Simões: as 

“atividades [escri ta e/ou leitura]  de baixa produtividade, 

quase sempre se tornam penosas,  cansativas, e tendem ao 

abandono”. E acrescenta que “o nível de interesse carece de 

alimentação contínua e ininterrupto”. Mas, considerando a 

leitura e/ou escrita como uma atividade intelectual, elas 

precisam ser exercitadas regularmente com intensidade. 

Caso contrário, o ser humano atrofia a mente. As atividades 

da leitura e da escrita exigem muita determinação e força de 

vontade:  

 

Nas a t ividades  intelectua is ,  aquele  nível  

preci sa ser  mais f irme,  uma vez que o consumo 

de energia mental  é  mui to  grande e o  cansaço 

pode manifestar -se mui to  cedo gerando o  

abandono da  a t ividade  e  a  perda do  elã  para a  

pesquisa (SIMÕES, 2005,  p .  6)  
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Portanto, a atividade intelectual, o estudo (escrita e 

leitura) deve tornar -se um hábito. E hábitos apenas podem 

ser desenvolvidos por atividades racionais.  O instinto não 

participa ou participa muito pouco da escrita, da leitura e da 

pesquisa.  Os hábitos independem das funções sensitivas do 

ser humano, eles  são adquiridos mediante muitos exercícios. 

Estudos e pesquisas (escrita e leitura) têm de ser 

desenvolvidos e aperfeiçoado em etapas cumulativas, 

sucessivas,  e por intermédio de instrumentos adequados. Em 

suma: “aprender a estudar é aprender a ler ” (SIMÕES, 

2005, P. 6).  A autora,  enfim, apresentou o conceito de 

leitura, mas nada disse sobre o conceito de escrita e de 

estudo. Sua tese é:  estudar é ler, e o efeito disto é a 

acumulação de conhecimentos na memória do ser humano.  

 

6)  Como obter prazer na le i tura?  

 

Simões (2005, p. 6) discute neste tópico alguns 

procedimentos que contribuem para a leitura tornar -se 

prazerosa. Um primeiro passo é “buscar a ajuda de leitores 

mais experientes”, para superar dificuldades na lei tura 

ordinária.  Neste sentido, Simões assin ala que estudiosos e 

pesquisadores podem contribuir muito, em função da 

dedicação deles ao estudo, pois estudar e pesquisar 

constituem-se no ofício mesmo que desempenham. O ofício 

do professor contribui, mais do que qualquer outro, com o 

desenvolvimento in telectual  do ser humano, com a formação 

do ser humano, e para o desenvolvimento do conjunto da 

sociedade. Daí deriva sua imprescindibilidade.  

Simões (2005, p. 7), compreende que o ato de ler deve 

ser vivenciado desde “os primeiros anos de escolarização”. 

Se vivenciada como atividade regular,  a leitura provoca o 

hábito de ler e, simultaneamente, vai  incorporando os 
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procedimentos característicos da leitura sistemática.  Esta 

deveria ser a estratégia pedagógica de toda instituição de 

ensino. Entretanto, é interessante observar que neste tópico 

Simões (2005, p. 7) apresenta um segundo conceito de 

leitura.  Em sentido lato leitura é a “ faculdade de interpretar 

tudo o que nos rodeia .  Cabe ainda problematizar as ideias 

veiculadas no seguinte extrato de texto: “o hábi to de ler e 

sistematizar os procedimentos que permeiam a atividade de 

leitura devem ser objetivos perseguidos desde a pré -escola”. 

Mas como “sistematizar os procedimentos da leitura”? Que 

“procedimentos” são esses? Que sujeitos realizam esses 

“procedimentos”: professores,  coordenadores pedagógicos, 

diretores ou burocratas do Ministério de Educação? Em que 

momento e em quanto tempo? Como fazer esta 

“sistematização”?  

Simões (2005, p. 7) insiste na necessidade de a leitura 

ser desenvolvida desde a infância. Po r exemplo, a partir do 

aprendizado de “leituras não verbais”. O exercício regular 

de contação de estórias pode tornar a leitura mais 

prazerosas, na medida em que “resulta sempre em ampliação 

de domínios,  em aquisição de novos dados e, em última 

análise,  em ampliação do vocabulário ativo” .  Desse modo, 

segundo Simões, lei tores regulares, geralmente enriquecem 

seu vocabulário e,  têm algo a dizer nos debates que ocorrem 

em salas de aula ou mesmo em conversas cotidianas. Os 

diálogos pressupõem o uso de “conjunto s lexicais que se vão 

adjungindo ao repertório original do falante e tornando -o 

cada vez mais fluente em seu idioma”. Neste sentido, 

Darcília Simões postula que as práticas de leituras devem 

ser vivenciadas intensamente na primeira infância, elas 

contribuem para o desenvolvimento do intelecto.  

Simões (2005, p. 7) enfatiza a relevância da leitura 

acadêmica. Sua “importância [é a de] organizar o processo 

de leitura, para que seja dela tirado o maior proveito com o 
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máximo de economia de esforço e tempo. Parat anto, Simões 

evoca informações históricas sobre a leitura, assim como 

instruções acerca de mecanismos de aceleração da leitura 70”. 

Ora, assim procedendo, ela parece desviar dos objetivos 

anunciados anteriormente, isto é, do delineamento de um 

método de leitura acadêmica, efetivamente capaz de 

desenvolver a capacidade intelectual  dos sujeitos 

pedagógicos. Um método capaz de contribuir para 

compreensão e interpretação dos trabalhados acadêmicos. 

Vale dizer, a discussão de “mecanismos de aceleração do ato 

de ler, objetivando extrair dos textos acadêmicos o máximo 

de informações úteis com o menor tempo e esforço 

possíveis” contrasta com as ideias que Darcília Simões 

postulou desde o início do artigo, que estamos realizando 

este diálogo crítico, inclusive com os dois conceito de 

leitura indicados, sobretudo da leitura ser “uma atividade de 

alta complexidade”, e pela sua relevância institucional,  

“insubstituível  no processo de formação do homem 

integral”. Essa perspectiva util itarista contrasta também com 

a ideia de que a leitura somente pode se tornar uma atividade 

efetiva e prazerosa quando vivenciada e desenvolvida desde 

os primeiros anos de vida das pessoas, quando exercida pelos 

sujeitos pedagógicos de forma intensa e regular.  

Simões (2005, p. 7) insiste em afirmar que “estudar é 

um processo que se assenta no hábito e na sistematização 

da leitura”. Mas não descreve e explica o que compreende 

por “sistematização da leitura” apenas informa que, em 

razão de existirem diferentes tipos de leituras, deve -se 

adequar o t ipo de lei tura ao gênero textual. Como propõe -se 

a discutir o texto acadêmico é de se supor que ela esteja 

falando deste gênero literário.  Nesse caso, mais uma vez, em 

razão do contexto,  seria necessário e oportuno discutir 

métodos de leitura.  Entretanto, Darcília Simões restringe-se 

a dizer que, “dependendo do objetivo da leitura e do tipo de 
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texto a enfrentar,  é possível  eleger um tipo mais adequado 

de leitura”. Perguntamos: qual é o “tipo adequado de ler” o 

texto acadêmico? Não caberia explicar o método mais 

adequado para ler este tipo de texto?  

 

7)  Crise na qual idade  

 

Mesmo sem analisar os fatos e as fontes que se fazem 

presentes nas preocupações atuais com a melhoria da 

qualidade dos cursos de graduação no Brasil , Darcíl ia 

Simões (2005, p.  7) postula que e las decorrem da 

“constatação de que há um número significativo de 

diplomados que não atendem às demandas de qualidade de 

recursos humanos exigidos pelas empresas, no mercado de 

trabalho”. Ora, com isso a autora está defendendo que a 

qualidade dos cursos de  graduação deve ser atestada 

exclusivamente pelo mercado 71? E, em decorrência disso, 

aquelas escolas que priorizam formar pessoas críticas e 

criativas, e não apenas recursos humanos e, portanto, não 

atendem às demandas do mercado, são classificadas como 

escolas sem qualidade? Quais os critérios que orientam a 

avaliação da qualidade de ensino superior no Brasil?  Que 

sujeitos têm a responsabilidade de elaborar as polít icas e 

definir as ações necessárias para alcançar a qualidade nas 

universidades brasileiras?  

A esse respeito cabe descrever a política que se tem 

adotado no Brasil , para alcançar a qualidade do ensino 

superior, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior –  SINAES, do Ministério da Educação. De acordo 

com esse sistema, a qualidade do ensin o de graduação no 

Brasil é atestada desde 2004, em duas etapas e por 

instituições dist intas: numa primeira etapa ela é avaliada por 

seus pares; isto é,  por uma Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), cujos membros são designados por Portaria 
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específica,  com prazo fixo, para avaliar as respectivas 

universidades, durante um determinado ciclo, levando -se em 

consideração uma multiplicidade de critérios, inclusive 

cri térios mercadológicos.  Conclui -se esta etapa com a 

emissão e um Parecer Técnico. Numa segunda etapa , a 

universidade é avaliada por uma Comissão Externa, cujos 

membros são oriundos de um órgão especializado e 

independente,  vinculado ao Ministério da Educação –no 

caso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira–  INEP; que avalia àquele 

Parecer Técnico emitido pela CPA, acrescido de diversos 

outros critérios,  dentre os quais se destacam: as condições 

infraestruturais; os projetos pedagógicos dos cursos; os 

procedimentos metodológicos adotados pelos professores;  o 

desempenho dos alunos medidos por meio de indicadores 

específicos etc. Cabe ainda mencionar os princípios que 

norteiam os processos de avaliação do SINAES: a) 

responsabilidade social com a qualidade da educação 

superior; b) reconhecimento da diversidade do sistema; c) 

respeito à identidade, à missão e a história das instituições; 

d) globalidade de um conjunto significativo de indicadores 

de qualidade, vistos em sua relação orgânica e não de forma 

isolada; e) continuidade do processo avaliativo.  

Darcília Simões, enfatiza o que deve nortear a 

qualidade no ensino superior: a formação para o mercado de 

trabalho. Formação que atende, sobretudo, as demandas dos 

capitalistas brasileiros. Nesta tese não há qualquer 

novidade. Esta estratégia foi  perseguida pelos norte -

americanos desde, pelo menos, 1870, como veremos no 

ensaio II.  Estratégia que se consolidou na primeira metade 

do século XX, e se globalizou após a Segunda Guerra 

Mundial , durante a Guerra Fria, com o imperialismo norte -

americano. Para impor tal estratégia os norte -americanos 

promoveram Golpes Empresariais -Militares em toda 
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América Latina, inclusive no Brasil, onde impôs uma 

reforma universitária para eliminar o movimento estudantil 

e promoveu a polít ica pública de Estágio Supervisionado e 

Curricular, em 1967, sacramentada na Lei 5692/1971, a 

Reforma Passarinho, voltada para a mercantil ização dos 

currículos do ensino médio, técnico e profissional. O que 

passou a orientar a estratégia dos currículos de ensino 

médio, técnico e profissional, mas também do ensino 

superior, no Brasil,  foi a “definição de perfis profissionais” 

ou a profissionalização. A formação teórica sólida,  

comprometida com o desenvolvimento da autonomia 

intelectual,  foi abandonada progressivamente. É o que 

justifica Darcília Simões incorporar ao seu discu rso, sem 

qualquer crítica, nem se perguntar o porquê, e,  portanto,  de 

forma ingênua, que ainda hoje, no século XXI,  

 

O fenômeno da globalização cobra preço a l to  

na  def inição dos  perf is  profissionais ,  uma vez  

que a velocidade da produção e do consumo em 

uma era d igi tal  demanda sujei tos co m 

raciocínio ági l ,  versát i l ,  capaz de solucionar  

problemas e de tomar  at i tudes em tempo 

recorde (SIMÕES, 2005 ,  p .  7 ,  gr i fos nossos) .  

 

A ênfase do art igo de Simões é observar,  

proficuamente,  a importância da leitura sistemáti ca dos 

trabalhos acadêmicos e,  certamente, do l ivro didático. E o 

pressuposto desta tese fundamental de Darcília Simões é 

superar o mito de que o bom leitor é dotado de “aptidões 

inatas”.  Para que o “ser humano” possa promover a leitura 

sistemática dos trabalhos acadêmicos e do livro didático é 

preciso ser consciente de que uma tal  leitura “precisa ser 

desenvolvida por intermédio de trabalho intelectual 

assentado em muita pesquisa e muita aplicação”. Desta 

forma a leitura,  o trabalho intelectual  e a pesqui sa se 

revelam, em Simões, como “atividades humanas sensíveis”, 
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atividades que devem ser exercitadas pelos sujeitos 

pedagógicos, de forma intensa e regular.  Defende, ao 

contrário de muitos educadores construtivistas, que a 

pesquisa,  o trabalho intelectual r igoroso e a leitura são 

imprescindíveis à construção dessa mentalidade pedagógica, 

uma mentalidade mais realista e objetiva da lei tura 

sistemática dos trabalhos acadêmicos e livros didáticos.  

Mais importante do que essa tomada de consciência é 

o reconhecimento da importância da pesquisa acadêmica 

para a formação humana e desenvolvimento da sociedade. O 

que é consenso entre muitos intelectuais. Nesse sentido, 

Simões (2005, p.  8) observa que embora a pesquisa apoie -se 

numa espécie de “curiosidade natural” do ser humano, para 

manter-se viva, latente e em expansão, necessita de recursos 

e investimentos. Portanto, precisa de uma política 

governamental.  

Simões (2005, p.  8) postula,  mais uma vez, as 

dimensões positivas da pesquisa acadêmica: a) contribuir 

diretamen te para o avanço da ciência; b) “a pesquisa terá 

velocidade [em] propagar [suas descobertas] na proporção 

em que os métodos se aperfeiçoem e viabilizem a obtenção 

de resultados mais eficientes, em tempo cada vez menor 72”; 

c) Na medida em que os achados das pesquisas acadêmicas,  

uma vez transformados em informações, atinjam um nível de 

circulação e de aplicabilidade nos processos de produção de 

bens e serviços pode, assim, melhorar a qualidade de vida 

dos indivíduos. Afinal de contas, este é o ápice da pesqui sa 

e do aperfeiçoamento científico.  Portanto, a evolução da 

ciência está diretamente vinculada aos avanços da pesquisa, 

e estes avanços dependem de método.  

Simões (2005, p.  8) descreve a dinâmica da 

funcionalidade da pesquisa, e a categoria “curiosidade” é  

apresentada como seu fio condutor. Do seu ponto de vista,  

quanto maior a “curiosidade” maiores serão os resultados 
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das pesquisas científicas. Nesse sentido, o problema da 

pesquisa não surge da imaginação do pesquisador,  muito 

menos de suas elucubrações mentais; mas de um árduo, 

regular e persistente trabalho intelectual: leituras 

sistemáticas e inúmeros experimentos. Ambas dotadas de 

empirias específicas.  Isso mesmo, as atividades teóricas e os 

experimentos são práticas,  e cada uma possui singularidades 

exclusivas. A elaboração de uma teoria é também uma 

prática empírica tanto quanto plantar batatas.  Porque, do 

nosso ponto de vista,  todas as atividades o são, inclusive as 

intelectuais.  

Como se pode constatar, segundo Simões (2005, p.  8),  

a pesquisa é um desdobramento da própria pesquisa.  Ora, é 

necessário, então, postular que a pesquisa, em geral, 

pressupõe a lei tura sistemática e os registros regulares 

dessas leituras para que possam ser avaliados e aprimorados. 

Aquilo que a autora aponta como problema, par ece tratar-se 

de hipóteses ou suposições prévias,  unidades 

epistemológicas detectadas nos processos de leituras 

sistemáticas de trabalhos acadêmicos (monografias,  artigos, 

dissertações, teses,  livros acadêmicos,  livros didáticos, 

manuais, entre outros gêneros l iterários acadêmicos).  

Simões esclarece melhor sua explanação sobre as 

soluções prévias, conjecturas, soluções de problemas etc., 

em pesquisas acadêmicas, nos seguintes termos:  

 

Suposições  prévias  acerca de como so luc ionar  

o  problema most ram-se como i tens de  um 

roteiro  em direção  da descoberta .  As 

suposições ,  conjec turas e  so luções provisór ias 

tentam dar  conta do  problema em foco e 

es t imulam o avanço da invest igação (SIMÕES,  

2005,  p .  8) .  

 

Conforme procura realçar Simões (2005, p. 8), o 

pesquisador se posiciona na análise do problema de 



-  268 -  

pesquisa,  na medida que constrói o objeto de investigação, 

define os objetivos e incorpora utiliza procedimentos 

metodológicos. Não há como não fazê -lo.  Com isto,  rejeita -

se a neutralidade política em pesquisa. Na verdade , a 

neutralidade axiológica não existe e nunca existiu. Isto é, o 

uso de uma orientação teórico -metodológica implica, 

simultaneamente, um posicionamento político, de toda e 

todo pesquisador 73.  Isto pode ser constatado nas palavras da 

própria Darcília Simões:  

 

Teorias  di ferentes podem formular  expl icações 

[dis t intas]  para um mesmo fato  ou fenômeno;  

[por  i sso,]  o  pesquisador  prec isa re f inar  o  foco  

pelo qual  observará seu objeto  de es tudo para  

possib il i tar  o  acompanhamento  das  etapas 

pelas quais cumprirá  o  i t inerár io  de sua  

invest igação.  

 

Simões (2005, p. 9) explicita os principais elementos 

que constituem a pesquisa acadêmica: “[1] delimitação do 

tema; [2]  definição do objeto e [3] eleição de corrente 

teórica”, entre outros componentes epistemológicas da 

pesquisa acadêmica. Os componentes epistemológicos 

ocupam um tempo longo para serem apreendidos em 

pesquisas realizadas e formulados ou reformulados em 

pesquisas correntes. Esse tempo é longo porque ele 

pressupõe a revisão bibliográfica ,  que é muitas vezes 

extensa (retomaremos essa problemática no diálogo crítico 

com Alda Judith Alves). Numa pesquisa necessita -se que os 

cientistas e pesquisadores usem instrumentos, materiais, 

métodos, equipamentos e aparelhos adequados: com 

bibliografia e fonte de informações atu alizadas.  Os 

equipamentos usados em pesquisas científicas são bens de 

capital.  

Sobre as condições de possibilidade para realização de 

pesquisas acadêmicas, Darcília Simões postula: “sem uma 
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contínua busca de dados mais recentes acerca dos temas que 

circulam em sua área (ou subárea) de estudo, não é possível 

produzir trabalhos acadêmicos relevantes”.  Ela reconhece 

que, mesmo no âmbito das ciências duras, as experiências 

empíricas pressupõem a revisão bibliográfica profunda da 

literatura existente. É nela que  processamos a delimitação 

do problema da pesquisa e incorporamos as teorias que 

fundamentam as pesquisas,  muitas vezes sem nos darmos 

conta desse processamento e incorporação. É a revisão 

bibliográfica o fundamento impar da pesquisa sistematizada. 

Ela também ajuda a construir descobertas, ideias originais, 

objetos singulares e vislumbrar problemas in nuce .  A 

ausência de revisão bibliográfica consistente e rigorosa 

tende a fazer pesquisadores e cientistas iniciantes 

compilarem e reproduzirem conteúdos de tr abalhos 

acadêmicos pré-existentes. O que significa, l iteralmente,  

acumular volume de papéis nas estantes das instituições de 

ensino superior. Pesquisa sem revisão bibliográfica,  ou 

mesmo com revisão bibliográfica aligeirada, deslegitima a 

ciência e constitui-se como obstáculo ao avanço da ciência 

e da própria formação e atualização do pesquisador. 

Diríamos mesmo que a formação do pesquisador inicia na 

revisão bibliográfica, quando ele aprende a ler e a escrever 

na ciência que participa. Na revisão bibliográ fica o 

pesquisador e cientista se apropria da l inguagem de seu 

campo de conhecimento, fazendo leituras sistemáticas das 

pesquisas disponíveis em bancos de teses e dissertações.  

 

8)  Leitura,  conhecimento e auto -educação 

 

Simões discute as relações entre leitur a, conhecimento 

e autoeducação (formação de si). Ela afirma que a leitura 

sistemática,  comprometida com a ideia de estudos objetivos, 

é uma leitura diferenciada, pois “lê -se para aprender”. Mas 
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o interessante neste tipo de leitura é que o ser humano que 

assim procede, lê a si mesmo, cumpre o adágio socrático e 

gramsciano: “conhece-te a ti  mesmo”. Este tipo de leitura é, 

portanto,  um componente relevante na formação do ser 

humano, no desenvolvimento intelectual , promove a 

habilidade crí tico-reflexiva, está muito distante da forma 

burocrática de leitura imposta pelas diferentes disciplinas 

escolares.  

Neste caso, a leitura é entendida como procedimento 

voltado para a formação humana. Simões tem plena 

consciência de que a correria moderna contemporânea 

introduziu modificações que “comprimiu o tempo -espaço”. 

E isto em todas as atividades humanas. Mas esta é uma 

estratégia da dominação do capital , como bem demonstrou 

David Harvey, em sua clássica obra A Condição Pós-

Moderna .  Por exemplo, ao antecipar em dois anos o  tempo 

de entrada dos estudantes nas universidades (“compressão 

do tempo”), reduziu -se,  proporcionalmente, o volume de 

vivências e conhecimentos que eram acumulados e 

incorporados aos jovens. Conhecimentos e vivências que os 

acompanhavam quando ingressavam nas universidades, 

porque imanentes a seus corpos. Ora,  conforme procura 

realçar Darcíl ia Simões, se somarmos a isso,   

 

A [ausência de qual idade]  que o ensino 

fundamental  e  o  ensino médio vêm [sofrendo]  

desde a Reforma Passar inho (Lei  nº  5692/1) ,  

resulta  em um graduando tota lmente  

despreparado  para  a  pesquisa  e ,  por  

conseguinte,  para a  conclusão de um curso de  

graduação  segundo os  paradigmas recém -

gerados pe las áreas,  no  que  tange à  absorção  de 

mão  de obra de nível  superior 74 (SIMÕES,  

2005,  p .  9) .  
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Simões (2005, p.  9),  considerando as transformações 

da economia capitalista contemporânea, explicita os 

cuidados que o pesquisador deve ter em suas atividades 

acadêmicas. Para ela, a quantidade excessiva e a qualidade 

duvidosa das informações veiculadas pelos meio s de 

comunicação de massa,  que tendem a superlotar as mentes 

humanas, confundem o saber sistemático com o senso 

comum na ciência, e,  com isso, prejudica o desempenho 

acadêmico dos pesquisadores;  podendo, inclusive,  

comprometer as experiências e gerar despe rdícios de tempo 

e recursos. Por isso, Darcília Simões enfatiza a importância 

da disciplina e a concentração nos objetivos na realização da 

pesquisa.  Em ambos os casos, da disciplina e da 

concentração, a leitura sistemática é fundamental.  A “leitura 

é, em princípio, uma atividade visual”,  mas também mental. 

Portanto, tanto o olhar está associado ao pensar. A 

concentração de um implica, na mesma medida, a 

concentração do outro. E é dessa associação recíproca que 

resulta a “proficiência da lei tura”.  Portanto,  

 

É preciso aprender  a  ver ,  aprender  a  captar  o  

maior  número de de ta lhes do objeto  observado 

(no caso o texto)  no menor tempo possível .  

Paratanto,  exerci tar  os olhos em ambiência é  

fundamental ,  a lém de ver i ficar  suas condições  

f ís icas e  psico lógicas para o  trabalho 75.  

 

Procurando enfatizar a importância do olhar no ato da 

pesquisa,  Simões postula uma proposição analógica entre a 

visão da pesquisa e a visão cotidiana. Sugere que a 

descoberta científica ocorre por acaso, incidente ou 

acidente,  espontaneamente,  no susto,  “por motivos os mais 

diversos”, quando antes afirmou ser decorrente por “árduo 

trabalho”. Estamos diante de um claro e genuíno exemplo de 

“pressupostos contraditórios”:  
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( . . . )  às  vezes  passando anos vendo  objetos 

comuns,  um vaso ,  um cinzeiro ,  se m jamais tê -

los de fa to  enxergado; l imi tamo -los  à  sua 

função decora tiva  ou uti l i tár ia .  Um d ia,  por  

motivos os  mais  diversos,  nos encontramos 

diante deles como se fosse a lgo to talmente 

novo.  O formato,  a  cor ,  a  figura que  representa,  

seu conteúdo passa  a  te r  sent ido,  melhor ,  a  

fazer  sentido  para nós (SIMÕES, 2005,  p .  9) .  

 

Desse modo, Simões (2005, p. 10) admite que o 

sentido captado na leitura de um trabalho acadêmico e livro 

didático depende da relação entre o lei tor e o livro ou 

trabalho, uma relação interessada ou desinteressa, objetiva 

ou arbitrária, espontânea. Dito de outra forma, toda leitura,  

particularmente a lei tura acadêmica, deve ser realizada por 

meio de um método sistemático. E este que assegura o leitor 

ter um olhar atento e concentrado, voltado a determinados 

objetivos,  previamente definidos.  Daí Darcília Simões 

concluir que no âmbito da pesquisa ou estudos sistemáticos 

não haver possibilidade para imaginar leituras instintivas, 

espontâneas ou arbitrárias. Caso contrário, o leitor perderia 

o comprometimento com a compreensão do conteúdo do 

trabalho acadêmico estudado, o que, certamente, resultaria 

numa leitura inconsequente, vaga, evasiva ou até mesmo 

inconsistente, pouco rigorosa e distorcida.  É fundamental 

que toda leitura, particularmente a l eitura acadêmica, seja 

realizada com um método sistemático, e que o olhar do leitor 

esteja concentrado nos objetivos propostos. Entretanto,  é no 

mínimo curioso constatar o fato de Simões (2005, p. 10) não 

ter se proposto formular, ou ao menos evocar, as di retrizes 

básicas de um método sistemático de trabalhos acadêmicos 

e livros didáticos. O que é necessário para a compreensão e 

interpretação verossímil desses gêneros li terários. Quais as 

razões desta negligência? E quais as consequências práticas 
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desse silêncio sobre o método para lei tura de trabalhos 

acadêmicos e livros didáticos para as pesquisas 

socioeducativas?  

É necessário compreender melhor as relações entre a 

pesquisa sistemática,  a formação do pesquisador e a memória 

para potencializar os resultados  das ações intelectivas, ainda 

que ela não esclareça, exatamente,  o que são ações 

intelectivas. Darcília Simões (2005, p. 10), tem plena 

consciência que “o conhecimento do potencial de memória 

leva o sujeito-leitor a despender menor esforço nas 

atividades de leitura, obtendo, por conseguinte,  melhores 

resultados”; inclusive,  tende aumentar tanto as habilidades 

dos pesquisadores como a própria qualidade da leitura,  à 

medida que tais atividades se tornam regulares e intensa.  

Essas relações Simões afirma exist ir  durante os processos de 

leitura sistemática,  com a memória e a formação do 

pesquisador. Contudo, não explica como ocorrem tais 

relações simultâneas! Assim como não sugere que critérios 

podemos utilizar para mensurar a memória e as habilidades 

de lei tura sistemática, processada por uma pessoa, seja esta 

uma pesquisadora, pesquisador ou simples estudante 76? 

Não obstante,  Simões (2005, p. 10) propõe -se 

esclarecer algumas questões, ressaltando, inclusive, a 

necessidade de compreender melhor a dinâmica do que 

chamou de “leitura otimizada (ou dinâmica): [leitura 

comprometida em] aumentar o número de dados apreendidos 

em menor tempo 77”. Adverte que “cada indivíduo tem o seu 

ritmo particular”.  

Darcília Simões apresenta os dados que caracterizam 

os diferentes t ipos de leitores ,  supostamente 

correlacionados a variável capacidade de leitura :  “há 

leitores [por exemplo] que [atingem] 600 ppm (palavras por 

minuto); há outros que chegam a atingir até 1700 ppm [em 

média,  e] sem perda de qualidade das leituras realizadas” 
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(cf.  Simões, 1997 apud SIMÕES, 2005, p. 10). Seria 

interessante verificar as implicações políticas e 

epistemológicas da lei tura sistemática quando esta é 

subordinada à ideologia da maximização, tão profundamente 

defendida por Darcíl ia Simões. O que se revela  com esta sua 

tese, é a possibilidade de classificar os leitores quanto a 

eficiência;  produtividade e efetividade na leitura de 

trabalhos acadêmicos e livros didáticos.  

 

9)  Como exp lorar a memória?  

 

Citando Fetzer (1991) Simões (2005, p.  10) postula 

que “da mesma forma como [ocorre com] o computador (.. . ),  

nosso cérebro também precisa de um tempo específico para 

operar [isto é,  processar dados]”;  ou seja, transformar dados 

em informações. Simões “parte do computador –ainda que a 

analogia entre a inteligência humana e inteligência artificial 

seja assunto polêmico–  com o objetivo de concretizar as 

explicações”.  

Desse modo, Simões (2005, p. 11) faz uma analogia 

entre a dinâmica de funcionamento do computador e a 

dinâmica de funcionamento do cérebro humano, para te cer 

observações sobre a capacidade de processar informações. 

Pressupõe que cada computador possui capacidade 

específica para processar um determinado volume de dados, 

transformando-os em informações. Da mesma forma cada 

cérebro humano possuiria capacidade para processar um 

determinado volume de informações apropriadas nas leituras 

sistemáticas de trabalhos acadêmicos e livros didáticos. É o 

que ocorreria com o “buffer  –local de armazenamento 

temporário dos dados, do computador”– ,  que costuma travar 

quando recebe uma sobrecarga de dados.  Para Darcília 

Simões o mesmo ocorreria com o cérebro humano, que trava 
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se receber um volume excessivo ou desorganizado de 

informações.  Nas palavras da autora:   

 

Nosso cérebro é  compar t imenta l izado,  e  a  área 

de memória é  també m subdividida para que o  

processamento das  informações se  dê  de  forma 

ordenada.  Então,  para melhor  aproveitamento  

dessa capac idade,  cumpre disc iplinar  o  

armazenamento de  dados,  para que não haja 

sobrecarga  dos  espaços de memória e ,  por  

conseguinte,  a traso  no processamento dos 

dados.  

 

Para comprovar sua teoria sobre a relação entre 

memória e informação, abstraindo -se da formação, Simões 

(2005, p. 11) exemplifica pessoas que costumam memorizar 

diversos tipos de informações, tais como: listas de 

aniversariantes, endereços telefônicos, jogadores de futebol 

etc.;  mas que, no entanto, se dizem incapazes de memorizar 

categorias, conceitos e ideias sociais, econômicas, políticas 

etc., que são muito mais importantes para suas vidas, sob a 

alegação de que não possuem memória adequada. Nesses 

casos, para Simões, isso ocorre por falta de disciplina dos 

leitores, não pela ausência de memória. Trata -se, para 

Simões, de um verdadeiro “contrassenso”. Afirma que estas 

pessoas precisam aprender a usar suas memórias,  usar 

melhor as regiões cerebrais, valorizar mais as informações 

mais úteis às suas vidas; e estabelecer, inclusive, “a 

organização de esquemas de memória e tirar o melhor 

proveito deles”.  

Simões (2005, p.  11) apresenta algumas informações 

produzidas por pesquisas ci entíficas que comprovam como 

funciona o cérebro humano, e que com treinamento adequado 

poder-se-ia potencializar o uso da memória.  

 

Estudos cientí f icos comprovam que ut i l izamos 

preponderantemente  o  hemisfér io  esquerdo do  
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cérebro,  e  que o dire i to  é  muito  ma is potente.  

Também está  provado que só uti l izamos 10% 

(dez por  cento) ,  em média,  de nosso potencia l  

de memór ia  e  que,  com treinamento adequado,  

seremos capazes  de  ut i l izar  até  40% (quarenta 

por  cento)  de tal  capac idade.  Em suma,  o que 

nos  fal ta  é  método 78.  (negri tos nossos)  

 

Simões (2005, p.11) enfim, enfatiza a “falta de 

método; de um “método” adequado de leitura sistemática que 

melhore a capacidade da memória do cérebro humano. E ela 

só pode estar se referindo a um método de leitura sistemática 

de trabalhos acadêmicos e livros didáticos.  

 

10)   Anotações e t rabalho monográf ico  

 

No último tópico de seu artigo, Simões (2005, p.12) 

discute a relação entre tomadas de notas  e a elaboração de 

monografias .  Ela enfatiza,  de forma recorrente, a 

importância das anotações quando se lê (escrever e/ou 

registrar é imprescindível). A consciência sobre a relevância 

de anotar e registrar é afirmado de forma radical, nos 

seguintes termos: “um livro de que não se tomaram notas é 

um livro que não se leu”. Destaca-se, assim, no caso da 

leitura acadêmica e do livro didático, que o processo de 

tomada de notas é um eficiente instrumento do trabalho 

intelectual.  E anotar não é outra coisa do que escrever .  Mas 

a tomada de notas deve ser realizada com disciplina e 

organização, pois “o hábito de fichar as leituras e arquivar 

[os fichamentos]  é também [um] processo de aceleração de 

autoinstrução e de atualização permanente [da memória]”. 

Mas não é dito exatamente como se procede ou se processa 

essa tomada de notas.  Darcília Simões não escreve uma linha 

como deve ser feita as tomadas de notas,  objetivando -se o 

desenvolvimento intelectual e a memória.  
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Do ponto de vista de Simões “chegamos ao ponto axial  

/ . . ./  :  saber estudar é saber ler e saber ler demanda 

agilidade e capacidade de operação com os dados obtidos 

na leitura”. Neste sentido, além de “otimizar nosso ritmo de 

leitura,  temos que otimizar os processos de tomadas de 

notas”. O que é uma contradição em termos, pois otimizar a 

leitura pela otimização da escri ta apenas é possível  em 

tempo longo, um tempo que se torna impossível  ser 

controlado pelo relógio.  A tentativa de fazê -lo provoca 

angústia e ansiedade. Por uma razão, a at ividade de estudar 

é absolutamente diferente da atividade de produzir alface, 

sapatos,  roupas, ou qualquer outra mercadoria.  O tempo de 

produzir a escrita é semelhante ao tempo de produzir uma 

obra de arte. O escri tor é mais um artesão do que um 

profissional. A destruição da alma de um professor ou 

professora está na vontade e tentativa da “epistemologia da 

prática” trans formá-lo em um “gorila adestrado” numa jaula: 

a sala de aula.  É absurdo haver “reflexão” agrilhoado em 

uma cé(lu)la de aula.  

Considerando a necessária elaboração de trabalhos 

acadêmicos, condição para conclusão dos cursos de 

graduação, Simões enfatizas a importância da leitura 

sistemática,  particularmente das referências bibliográficas 

para a construção de art igos e monografias. Destaca os tipos 

mais comuns de tomadas de notas: fichamento, resumo e 

resenha crítica ,  meios de se apropriar dos conteúdos para 

“endossar as afirmações ou os argumentos usados no texto 

[monográfico] (.. .) ,  sobretudo os conteúdos específicos e 

correlacionados ao tema sobre o qual é preciso discorrer” 

(SIMÕES, 2005, p. 12).  

Simões expõe os pressupostos necessários para 

elaboração de um trabalho acadêmico, dentre eles a 

monografia. O primeiro é o levantamento bibliográfico. 

Trata-se da seleção do maior número possível de obras que 
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tenham estudado o tema da investigação, pois “é preciso que 

o [pesquisador, iniciante ou experiente]  dialog ue com o 

conhecimento pré-existente ao seu trabalho, para que este 

possa gozar de confiabil idade”. Na verdade, esse diálogo, 

que propomos ser crítico o suficiente para desconstruir e 

reconstruir,  no diálogo, as unidades significativas e 

unidades epistemológicas do trabalho acadêmico estudado, é 

muito mais importante do que conquistar e “gozar de 

confiabil idade” de um trabalho acadêmico produzido 

(demonstraremos isto nos próximos tópicos desse ensaio). O 

segundo pressuposto fundamental de uma pesquisa 

sistemática é a “revisão bibliográfica  ou pesquisa –a leitura 

das obras selecionadas como fontes principais de consulta 

sobre o tema em estudo 79”. A revisão bibliográfica é uma 

prioridade ontológica em qualquer pesquisa.  A ausência de 

revisão bibliográfica consis tente compromete a qualidade da 

pesquisa.  O processo de tomada de notas ocorre nesse 

momento da revisão bibliográfica. Portanto, “cada obra lida 

deverá corresponder a apontamentos, para que o conteúdo 

possa ser reutilizado mais adiante sem maiores perdas d e 

tempo ou dispêndio de tempo ou esforço” (SIMÕES, 2005, 

p. 12, grifos nossos).  

Por último Simões (2005, p. 12) sugere algumas 

“modalidades básicas de tomadas de notas,  que agilizam o 

trabalho monográfico”. São elas: o fichamento, o resumo e 

a resenha crít ica. Bem, do nosso ponto de vista fichamento, 

resumo e resenha crí tica são importantes, mas não o 

suficiente para se apropriar das unidades significativas e 

epistemológicas de trabalhos acadêmicos e livros didáticos.  

Não são suficientes para formar a memór ia necessária com 

que se constrói a interpretação compreensiva. Esses 

registros da leitura sistemática não são capazes de encorajar 

os sujeitos pedagógicos a priorizar a atividade intelectual 

frente às inúmeras ações mais prazerosas existentes na 
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sociedade. Eles também não desenvolvem nos sujeitos 

pedagógicos habitus e disposições psicológicas.  Não 

fornecem meios ou critérios consistentes para que o 

estudioso e pesquisador possa autoavaliar os conhecimentos 

apropriados e a autonomia intelectual .  Esses recur sos: 

fichamento, resumo e resenha crí tica são apenas 

instrumentos ou recursos de leitura não constituem, de fato, 

um método de leitura sistemática.  Portanto, eles não 

preenchem esse vazio ou ausência de método de leitura e 

escri ta de trabalhos acadêmicos e  livros didáticos.  Por isso,  

contribuem muito pouco para a realização de pesquisas 

socialmente mais consequentes e consistentes.  Nos próximos 

tópicos estas lacunas presentes no artigo de Darcília Simões 

serão superadas,  quando tratarmos do método da leitur a 

imanente.  
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DIÁLOGO CRÍTICO COM ALDA JUDITH ALVES  

 

1. Crít ica e Prob lemát ica da Pesquisa  

 

A pergunta que Alves (1992, p.  53) se propõe a 

responder em seu artigo é: qual “o papel da revisão da 

bibliografia em trabalhos de pesquisa”? Como o Trabalho de 

Conclusão Final é parte das exigências para conclusão do 

Mestrado Profissional em Administração Pública,  

acreditamos que a revisão de l iteratura é imprescindível para 

cumprir esta etapa, que é a apresentação do Trabalho de 

Conclusão Final 80.  

Na primeira seção Alves (1992, p. 53) destaca a 

relevância da crítica para o pesquisador se situar dentro do 

conhecimento historicamente acumulado de um tema de 

pesquisa consolidado, e dentro do campo da Ciência e 

disciplinas com quem dialoga. A crí tica está ligada 

diretamente a problematização. Por sua vez, a 

problematização ajusta o pesquisador se posicionar melhor 

no campo temático da pesquisa.  Há, portanto, uma cadeia 

lógica que liga os diferentes componentes de uma pesquisa: 

do levantamento de documentos e bibliografia, se leção do 

material  levantado, passando pela revisão bibliográfica e 

pela elaboração de instrumentos como questionários e 

entrevistas, até a redação e exposição lógica, e tudo isso 

tendo que ser enquadrado nas normas acadêmicas.  

Saber identificar os componen tes da cadeia ou 

processo de uma pesquisa e saber reconhecer as diversas 

implicações e determinações recíprocas entre os 

componentes, a trama desse processo, é imprescindível para 

iniciar e concluir uma pesquisa com qualidade. Entendemos 

que o método de leitura imanente dispõe de um dispositivo 

que contribui para desenvolver a familiaridade necessário 

para se desenvolver tal capacidade. Nós reconhecemos tudo 
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isso no momento do diálogo crítico.  Momento que funciona 

como um laboratório que permite o pesquisad or vivenciar, 

experimentar e exercitar esta crí tica que Alda Judith Alves 

nos fala. O diálogo crí tico é um momento de confronto do 

pesquisador com a bibliografia selecionada. Momento em 

que o pesquisador investe em si mesmo, no desenvolvimento 

da capacidade crítica. No próximo analisaremos mais 

detidamente o significado do diálogo crít ico. O importante,  

agora, é ressaltar que Alda Judith Alves também considera o 

trabalho da crít ica imprescindível em pesquisa.  É o que 

possibilita a “familiaridade” com o tema  investigado e a 

identificação da trama lógica dos componentes de uma 

pesquisa.  

Na segunda seção, Alves (1992, p.  53) analisa a 

categoria referencial teórico .  Mas no percurso até aqui 

assinalado, que compreende a primeira seção, esperamos que 

já tenha ficado claro como é possível  enfrentar as 

dificuldades e lacunas imanentes as pesquisas.  Na terceira 

seção Alves (ibidem) expõe e problematiza os principais 

equívocos que devem ser evitados numa pesquisa. 

Especificamente os equívocos que se comete na revisão 

bibliográfica. Componente que baliza os trabalhos 

acadêmicos na pós-graduação, isto é,  as teses e dissertações.  

Para demonstrar os equívocos que se cometem na revisão 

bibliográfica Alves utiliza o recurso da “caricatura”.  

 

2. Crít ica:  fundamento da rev isão bib l iográf ica  

 

Logo na introdução Alves (1992, p.  54) reconhece que 

a revisão bibliográfica é de “indiscutível importância para o 

encaminhamento adequado de um problema de pesquisa”. 

Obviamente essa postulação é desenvolvida ao longo do 

texto, mas já se percebe o status que Alda Judith Alves 

atribui aos estudos sistemáticos. Apesar da relevância desse 
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componente na pesquisa Alves (1992, p.  54) registra, com 

grande apreensão, a negligência com que as pesquisas de 

pós-graduação têm tratado este componente. Avali ações de 

pesquisas em educação no Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul, por exemplo, “apontam [a revisão bibliográfica] como 

um dos aspectos mais fracos de teses e dissertações de pós -

graduação, em educação”. Não dispomos, no momento, de 

avaliações das revisões bibliográficas em outros campos de 

conhecimento, como Administração Pública, mas não deve 

ser muito diferente do que ocorre com a educação.  

Este fato é comprovado por duas pesquisas citadas por 

Alves (1992, p. 54). Almeida 81 (1977), por exemplo, 

“constata que 70% das revisões bibliográficas analisadas se 

situaram nos níveis regular e sofrível , tendo sido também 

dentre os aspectos avaliados,  o mais frequentemente 

classificado como péssimo”; e Castro & Holmesland 82 (1984) 

“constataram que a maioria das revi sões apresentadas em 

dissertações de mestrado [na PUC -RS, 1980] não se baseava 

em trabalhos de pesquisa e artigos de revistas nacionais e 

estrangeiras e sim, em livros, os quais,  sabidamente, 

refletem com atraso o estado do conhecimento”. Portanto, 

são pesquisas realizadas na pós -graduações que, já na 

defesa, estão desatualizadas.  Fato que compromete o 

desenvolvimento e a qualidade da pesquisa brasileira. Parece 

cumprir mera formalidade de certificação.  

Dando sequência a suas reflexões sobre a revisão 

bibliográfica Alves se propõe enfrentar a seguinte questão: 

“quais as implicações de uma revisão bibliográfica 

inconsistente?”83.  Ao que, a própria autora responde: 

“compromete todo o estudo, [porque a revisão 

bibliográfica]  não se constitui [apenas]  em uma seçã o 

isolada, mas, ao contrário, tem por objetivo iluminar o 

caminho a ser trilhado pelo pesquisador até a interpretação 

dos resultados”. Desta forma, o trabalho de revisão 
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bibliográfica é o componente mais importante em uma 

pesquisa qualitativa, infinitament e mais importante a 

simples elaboração e aplicação de questionário e realização 

de entrevista, e a transcrição e descrição das mesmas.  

Alves destaca que a revisão bibliográfica “deve servir 

a dois aspectos básicos: a contextualização do problema 

dentro da área de estudo; e a análise do referencial 

teórico”84.  A autora frisa também que a revisão de literatura 

é obrigatória, por convenção, à elaboração de trabalhos 

acadêmicos85.  

A revisão bibliográfica, segundo Alves (1992, p. 54), 

possui dois objetivos: “apontar as dificuldades enfrentadas 

por pesquisadores iniciantes,  especialmente alunos de pós -

graduação; e sugerir procedimentos que possam contribuir 

para a elevação da qualidade dos trabalhos acadêmicos”. 

Mas Alves (ibidem) faz uma afirmação que consideramos 

preocupante: “procuramos oferecer apenas orientações 

gerais”. Isso significa que a autora não proporá, 

objetivamente,  um método específico para realizar a revisão 

bibliográfica. E enfatiza, mais uma vez, que “a revisão 

bibliográfica deve estar a serviço do  problema da 

pesquisa”86.  

Considerando os princípios do método da lei tura 

imanente, sobretudo a necessidade de o pesquisador 

conceituar as categorias que utiliza na elaboração do 

trabalho acadêmico, esperávamos que Alves (1992, p.54) 

definisse as categorias  análise crítica da produção do 

conhecimento ;  problematização ;  referencial teórico ;  

construção teórica ;  metodologia da pesquisa ;  caminho da 

pesquisa  (fio condutor); interpretação dos resultados ;  

problema ;  e objeto .  Afirmar “que a revisão bibliográfica 

deve estar a serviço do problema de pesquisa” não esclarece 

sobre os procedimentos da revisão bibliográfica. Em nosso 

entendimento Alves deveria,  agora,  conceituar,  demonstrar 
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e analisar as relações entre as categorias citadas e 

relacionadas à revisão bibliográfica. Principalmente porque 

essas categorias constituem um complexo categorial 

referenciado na revisão bibliográfica,  constitui  com esta um 

regime de verdade. A revisão bibliográfica se confunde com 

a própria pesquisa.  

Esse complexo de trabalho, a produçã o do 

conhecimento científico, com seus produtos, produtores,  

maquinário, insumos, normas, recursos e regras próprias, é 

similar às características de um espaço geohistórico ou 

território:  com governança, propriedade (patentes) e 

relações sociais. Se aproxima muito do que Bourdieu 87 

compreende como “campo científico”. Diferente de Alves, 

além da importância metodológica, Bourdieu ressalta o 

impacto da política no “campo da ciência”,  com o que 

concordamos.  

Se, por um lado, Alves (1992, p.54),  pelas razões 

apresentadas, deixou de apresentar um método de revisão 

bibliográfica, isto é,  se apenas consegue “oferecer 

orientações gerais" e afirma “não pode especificar como 

deve ser [feita] uma revisão da literatura”, e que “apenas é 

possível  mostrar o que deve ser evi tado”; por outro lado, o 

método da lei tura imanente 88 se propõe a ensinar, através de 

sequência pedagógica e didática de estudo, “como deve ser 

[feita] uma revisão bibliográfica”.  E, o que é mais 

significativo, em todas as áreas do conhecimento e não 

apenas no âmbito da educação. Nós vemos uma 

complementação entre as proposições de um e outro.  

Cabe adiantar que, se Alves (1992, p.54) não diz 

“como deve ser [feita] uma revisão de li teratura” indica,  no 

final do artigo, os equívocos mais frequentes que devem s er 

evitados. Não resta dúvida o quanto é necessário conhecer 

os “equívocos” que devemos evitar,  nos precaver no 

momento crucial  de fazer a revisão bibliográfica. Mas este 
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argumento, em termos metodológicos, não deixa de ser uma 

lacuna. É claro que não se deve cobrar o que Alda Judith 

Alves não se propôs: um método de revisão de bibliografia 

de fácil aplicação. Mas reconhecendo a importância deste 

componente em uma pesquisa entendemos que é necessário 

propô-lo,  ainda que provisório e incipiente.  Neste caso o  

silêncio ou qualquer outro recurso é mais problemático que 

o anúncio de princípios,  diretrizes e procedimentos,  ainda 

eu limitados. Parece-nos ter sido esta a iniciativa dos 

componentes dos Grupos de Pesquisa Milton Santos e 

Sociologia do Trabalho Pedagógico, Currículo e Formação 

Humana ao propor o método da leitura imanente.  Um método 

que ainda precisa de aprimoramento, maior coerência e 

consistência; e merece, portanto, ser aprimorado, mas já é 

capaz de proporcionar o exercício da revisão bibliográfica 

de uma forma mais sistemática, que pode ser avaliado o 

resultado e usado por todos que necessitam de elaborar 

trabalhos acadêmicos ou iniciar uma pesquisa.  

Ainda que não proponha um método de revisão 

bibliográfica Alves (1992, p.54) identificou “dois tipos de 

revisão de literatura”: (a) a que o pesquisador precisa para 

seu próprio consumo, isto é,  para ter clareza sobre as 

principais questões teórico -metodológicas; e a revisão 

bibliográfica que envolve as (b) questões teórico -

metodológicas que vai, efetivamente, integrar o [corpo] do 

estudo89.  Mas não detalha os elementos que compõe uma e 

outra.  

Ora,  toda e qualquer pesquisa pressupõe revisão 

bibliográfica consistente, porque permite conquistar a 

compreensão da articulação dos principais componentes de 

uma pesquisa: objeto, objetivo, método, problema, 

problemática,  entre outros componentes. Mas o que justifica 

esta convicção? O fato das avaliações sobre a qualidade das 

pesquisas na pós-graduação apontarem as revisões 
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bibliográficas como componente mal trabalhad o. Este tem 

sido um dos maiores problemas encontrados nas avaliações 

de teses e dissertações de mestrado.  

No item contextualização do problema de pesquisa 

Alves (1992, p.54) afirma existir uma “comunidade 

científica”.  Para nós, entretanto,  há muito tempo que esta 

realidade deixou de existir.  Diferentes intelectuais têm 

demonstrado que o “campo científico” é dominado por 

oligarquias poderosas, que controlam o “capital cientifico”, 

como indicou Bourdieu 90;  ainda que se admita, 

abstratamente, a existência de uma construção coletiva do 

conhecimento 91.  

Em sua definição de “campo científico” Bourdieu é 

bem claro quanto a este fato,  quando afirma que “o campo 

científico é um campo de forças e um campo de lutas [e 

disputas] para conservar ou transformar esse campo de  

forças92” (BOURDIEU, 2004, p.  22 -23).  

Deixemos o problema da polí tica (guerra) nas 

ciências, que parece fora de foco das reflexões de Alves, e 

retornemos a problemática epistemológica. Conforme 

propõe nossa pesquisadora,  a proposição adequada de um 

problema epistemológico exige que o pesquisador se si tue e 

se “familiarize” com o campo. Que são dois: o campo 

temático e o da ciência em que tema se inscreve. O que pode 

ser alcançado com a revisão bibliográfica dos trabalhos 

acadêmicos publicados sobre o tema, entrevistas de atores 

ou personagens e a análise de documentos.  

Mas como compreendemos a situação  e o estado de 

conhecimento de um tema que nos interessa investigar 93? 

Nos parece que fazendo a história do tema, atores ou 

personagens e do campo científico (estudo da arte):  conhecer 

as teorias, os trabalhos acadêmicos clássicos, pesquisas e 

resultados, principais revistas. Mas o que possibilita a 

familiaridade no âmbito de um tema de pesquisa é a 
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apropriação do complexo categorial que dá sentido à 

pesquisa propriamente dita, complexo que envolve todos os 

seus componentes e geram o regime de verdade do campo 

científico.  É necessário que nesse trabalho, se possível,  

comparemos as abordagens teóricas e metodológicas 

contrastantes. Utilizemos e avaliemos o peso rel ativo das 

teorias,  testemos a confiabilidade dos postulados, 

proposições e resultados, de modo a identificar os pontos de 

consenso e controvérsias.  Também é importante localizar 

com precisão as lacunas e regiões sombrias da pesquisa,  e 

que nos esforcemos em superá-las. É nesses termos que 

Alves pensa no avanço do conhecimento.  

A propósito,  esse percurso que deve ser,  

necessariamente, tri lhado pelo pesquisador representa os 

momentos do método da lei tura imanente (ver nota nº 12): 

diálogo crítico; mapa das un idades significativas, diário 

etnográfico e interpretação compreensiva. Nesse caso, trata -

se do diálogo crí tico, o primeiro e mais significativo 

procedimento do referido método.  

A situação do pesquisador ,  em Alves,  é determinante 

na formulação do problema da pesquisa .  No sentido de a 

“situação do pesquisador” condicionar ou determinar a 

“proposição adequada do problema”. Veja a assertiva de 

Alves (1992, p. 54): “a proposição adequada de um problema 

de pesquisa / .. ./  exige que o pesquisador se situe nesse 

processo [de pesquisa]”. Sobre ela levantamos a seguinte 

questão: como o pesquisador pode tomar consciência dessa 

situação? 

A ignorância do posicionamento teleológico do 

pesquisador tendo como horizonte a pesquisa,  ou de a 

pesquisa posicionar o pesquisador,  dado sua objetividade e 

dinâmica, compromete a formulação adequada do problema. 

O que se estabelece nesta relação entre pesquisa e 

pesquisador é a dialética entre sujeito e objeto. A 
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perspectiva unilateral seja na perspectiva do sujeito ou do 

objeto, compromete a formulação adequada do problema. 

Não apenas do problema, mas de toda a pesquisa.  

Esse é um problema que, para nós,  também se resolve 

na revisão bibliográfica, desde que realizada com o método 

da leitura imanente.  O diálogo crítico é o momento da 

sequência pedagógico da leitura imanente  que contribui 

para o posicionamento dialético do pesquisador, junto com 

o diário etnográfico força -o tomar consciência desta 

situação. O diálogo crítico e o diário etnográfico 

combinados atuam justamente sobre posicionamento crítico 

do pesquisador na pesquisa. A partir do questionamento 

vigoroso dos trabalhos acadêmicos e da crítica de si mesmo. 

O pesquisador se pensa como pesquisador na pesquisa que 

realiza,  sobre os seus limites e condições.  Por sua vez, o 

diálogo crítico sugere que transformemos os autores dos 

trabalhos acadêmicos em meros interlocutores de nosso 

diálogo com eles,  com seus trabalhos.  

Nos termos em que Alves coloca a questão parece ser 

necessário construir uma teoria da situação do pesquisador 

para resolver a questão. Para contribua para o pesquisador 

tomar consciência de si, como pesquisador, na pesquisa. O 

problema é que Alda Judith Alves não tem o hábito de se 

perguntar o que é isso, o que é situação e, com isso, deixa 

de conceituar diversas categorias que vão aparecendo em seu 

texto e ficando sem conceitos.  O resultado é um trabalho 

acadêmico tem conteúdo. No sentido de as categorias serem 

formas de ser e o conceito seus conteúdos 94.  

Em nosso entendimento realizando a sequência 

pedagógica da didática de estudo proposta pela leitura 

imanente. Isto é,  transformando o autor em interlocutor, 

questionando os postulados,  elaborando mediante a crítica o 

mapa das unidades significativas ,  isto é, identificando as 

categorias relevantes, conceitos e ideias refe rentes às 
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categorias,  os postulados contraditórios, entre outras 

unidades significativas,  realizando o diário etnográfico e a 

interpretação compreensiva acreditamos não apenas que seja 

possível resolver o problema da familiaridade como forjar a 

consciência do pesquisador no âmbito da pesquisa.  

Alves (1992, p.  54) propõe um conjunto de elementos 

que ajudam na identificação do problema da pesquisa:  (1) 

analisar criticamente; (2) comparar e contrastar;  e (3) 

avaliar para identificar: a) pontos de consenso; b) 

controvérsias; c) regiões de sombras; e d) lacunas. 

Perguntamos: qual o resultado prático dessas ações na 

constituição da familiaridade do pesquisador e no 

esclarecimento da sua si tuação na pesquisa? Em que medida 

esse conjunto de elementos garantem que a familiaridade e 

a si tuação do pesquisador sejam alcançadas?  

Na visão de Alves esse conjunto de elementos ajuda a 

definir melhor o objeto de estudo e a selecionar teorias, 

procedimentos e instrumentos.   “A análise crítica contribui 

para o pesquisador se familiarizar com a l i teratura produzida 

[e] evitar o dissabor de descobrir mais tarde (as vezes tarde 

demais) que a roda já tinha sido inventada”.  

Uma categoria fundamental na abordagem 

metodológica de Alves é a crítica ou análise crítica.  A crítica 

em Alda J .  Alves ganha status de fundamento da revisão 

bibliográfica. Do seu ponto de vista, “durante a análise 

crítica na revisão bibliográfica o pesquisador /. . ./  vai 

progressivamente conseguindo definir de modo mais preciso 

o objeto de seu estudo, o que, por sua  vez, vai lhe permitindo 

selecionar melhor a literatura relevante para o 

encaminhamento da questão, em um processo gradual e 

recíproco de focalização” (ALVES, 1992, p. 54).  

Na atuação da crítica teórica no início da pesquisa 

Alves (1992, p. 54) sugere que nos certifiquemos se existe 

revisões bibliográficas atualizadas sobre o tema, nomeadas 
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de estudo da arte .  Tais estudos são importante porque são 

“elaborados por especialistas, pessoas que aliam profundo 

conhecimento da área e capacidade de sistematização”.  Os 

“estudos da arte” podem ser encontrados em capítulos de 

dissertações e teses. Alves (1992, p. 54) sugere que sempre 

que houver revisões de bibliografias recentes e de boa 

qualidade sobre o tema é conveniente começar por elas e,  a 

partir delas, identificar estudos que por seu impacto, com ou 

maior proximidade com o problema a ser estudado, devam 

ser objeto de análise mais profunda.  

Naqueles casos em que não houver revisões 

disponíveis, Alves (1992, p.  54) “recomenda começar pelos 

artigos mais recentes, [neles é possível] identificar outros 

citados nas respectivas bibliografias.  Fontes onde podemos 

encontrar estudos para revisão”, tais como: (1) abstracts e 

os catálogos de teses; (2) ERIC –  Educational Reseaarch 

Information Center (sistema de informação); (3) REDUC –  

Rede Latino Americana de Informação e Documentação em 

Educação (informações por computadores); (4) bibliografias 

publicadas pelo INEP/MEC no periódico em aberto ou os 

estados da arte elaborados pelo REDUC, publicados pelo 

INEP e Fundação Carlos  Chagas (ver relação anexa ao final  

das referências deste artigo).  

Recomenda que “o pesquisador deve, sempre que 

possível , basear sua revisão em fontes primárias, isto é, nos 

próprios artigos, documentos ou livros, e não em citações de 

terceiros”95 (ALVES, 1992, P. 55). Todos esses detalhes são 

importantes em uma revisão bibliográfica, mas é a crítica 

que permite ampliar a visão do pesquisador. Uma vez 

ampliada com a crítica Alves admite que a visão do 

pesquisador adquire perspicácia e expertise para alcança r os 

demais componentes da pesquisa.  

Construído “a visão abrangente” por meio da “análise 

crí tica” a crí tica “capacita o pesquisador” a “identificar as 
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questões relevantes e selecionar os estudos mais 

significativos para construção do problema a ser 

invest igado”. Mas, então, se é a crít ica ou análise crítica o 

fundamento da pesquisa como construí -la,  como se faz 

análise crítica? Como desenvolver esta visão abrangente e,  

principalmente, com forjar capacidades que permitam: (1) 

selecionar os estudos mais sign ificativos; (2) identificar as 

questões relevantes; (3) construir o problema a ser 

investigado? O que se investiga é,  portanto,  um complexo 

social  e a pesquisa é isto:  um complexo. O “problema” da 

pesquisa é apenas um elemento mobilizado numa totalidade 

complexa e dinâmica que envolve o pesquisador em sua 

objetividade, criando diversas situações.  Mas o “problema é 

construído”, segundo Alda Judith Alves na análise crítica 96.  

Talvez seja importante balizar a problemática da 

análise crítica com o método da lei t ura imanente,  porque a 

crí tica é compreendida por Alves como o fundamento da 

revisão bibliográfica. Tal balizamento, não tem como 

objetivo cum confronto entre as proposições de Alves e 

Bezerra e Bezerra e Avelino, pois há muito mais 

complementaridade do que controvérsia. Mas percebemos 

que há limites na análise crítica para construir uma revisão 

bibliográfica que tem a expectativa de resguardar a 

qualidade dos trabalhos acadêmicos.  Esse balizamento pode 

contribuir para responder as questões do parágrafo ant erior.  

A ideia de análise crítica  é diferente da ideia de 

diálogo crítico .  A primeira supõe uma relação exterior entre 

pesquisador (análise crítica) e pesquisa (documentos e 

trabalhos acadêmicos).  Na análise crítica proposta por Alda 

J. Alves, sugere-se que se aplique um conjunto de elementos 

metodológicos aos objetos da pesquisa: (1) analise crítica 

feita por meio de (2) comparação e contraste e (3) avaliações 

dos conteúdos para identificar: a) pontos de consenso; b) 

controvérsias; c) regiões de sombras; e  d) lacunas.  Se esses 
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aplicativos, sugeridos por Alves,  contribuem para 

familiarizar o pesquisador com o tema e construir o 

problema nos parece difícil  conseguir situar o pesquisador 

no âmbito da pesquisa, contribuir para ele tomar consciência 

de sua si tuação. Já o diálogo crítico deve ser visto apenas 

como um momento ou aplicativo de um processo que se 

art icula com outros:  o mapa das unidades significativas, o 

diário etnográfico e a interpretação compreensiva. O fato de 

se enfatizar não a análise mas o diá logo com o autor, os 

trabalhos acadêmicos, documentos e livros didáticos 

posiciona o pesquisador em uma situação que é dialética.  

Neste sentido entende-se que a pesquisa comporta uma 

dialeticidade de “determinações recíprocas” entre 

pesquisador e pesquisa.  Isto significa que a reflexividade se 

põe em todas as atividades desde o início em que se pensa e 

se age como pesquisador.  Admite-se com isso a existência 

de uma dialética entre pesquisador (subjetividade) e 

pesquisa (objetividade), e esta é uma situação ambivalente 

de “determinações recíprocas”. Admite -se, desta forma, que 

o pesquisador atua reflexivamente e o ambiente,  no método 

da leitura imanente, onde ele vivencia plenamente esta 

reflexividade é o do diário etnográfico.  

Deste modo cada momento do método da leitura 

imanente é um ambiente de pesquisa com características 

próprias, um lugar geográfico determinado por relações, 

objetivos,  normas e recursos técnicos,  que faz interagir 

pesquisador e pesquisa de um determinado modo, mas 

organicamente art iculado no processo de pesquisa. Estas são 

diferenças básicas entre análise crítica e leitura imanente e 

o diálogo crí tico é apenas um momento específico da 

sequência pedagógica.  

Feito este balizamento, prossigamos o diálogo crítico 

com Alves.  O postulado de Alda Judith Alves já foi 

devidamente enfatizado em nosso diálogo: a “identificação 
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das questões relevantes” na análise crí t ica contribui para 

constituir “organicidade à revisão, evitando a descrição 

monótona de estudo por estudo 97”. Entendemos que a 

“organicidade” a que Alves se refere não ocorre 

automaticamente à “identificação das questões” pela 

“análise crítica”.  As proposições de Alves quase sempre 

provocam muitas questões, que poderiam ser contornadas. 

Por exemplo, sobre essa relação entre “análise crítica ”, 

“identificação de questões relevantes” e “organicidade 

(organização) da revisão” bibliográfica:  como se processo 

essa construção da “organicidade 98” da revisão bibliográfica 

a partir da “identificação das questões relevantes”? É difícil  

imaginar como a organização ocorre a partir da identificação 

das questões relevantes, então entendemos que Alda Judith 

Alves deveria explicar como isso ocorre,  o que não é feito. 

Outras questões provocadas por esta mesma proposição: 

como é possível  identificar o limite de uma “descrição” para 

que ela não desencadeie “monotonia” no leitor? Há um fato 

que deve ser considerado na “monotonia” de um trabalho 

acadêmico: é uma tendência os pesquisadores mais rigorosos 

serem mais extensos e detalhistas em suas explicações e nem 

por isso seus trabalhos são enfadonhos. Esse limite entre um 

trabalho acadêmico ser ou não extenso e, por conseguinte, 

ser considerado “monótono” quando extenso, se exigindo 

contumaz brevidade, não nos parece estar relacionado ao 

estilo ou exposição do autor,  mas associado à natureza 

mesma do objeto. Há objetos mais complexos que exigem 

exposições mais ponderadas e longas para se tornarem 

compreensível e inteligíveis,  a brevidade pode ter efeito 

contrário e comprometer a compreensão.  

Mas Alves (1992, p. 55) at ribui importância à 

identificação das “questões relevantes”. O problema é que 

nossa autora quase sempre pressupõe que todos 

compreendem as categorias que anuncia,  e este pressuposto 
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é falso para uma população imensa de pesquisadores e 

leitores.  Mesmo entre  mestrandos, doutorandos e 

pesquisadores já experientes no campo de pesquisa.  O 

pesquisador não devia se l imitar a escrever para si  ou seus 

pares e pressupor que a compreensão ocorrerá 

automaticamente, mas ter a consciência do quanto é 

hermético a l inguagem de um campo de pesquisa, pela 

própria natureza da linguagem das ciências,  muitas vezes 

exigindo consulta a diversos dicionários para que os textos 

sejam compreendidos. Há autores que acabam construindo 

vocabulário próprio por necessidades de suas pesquis as para 

poder exprimir, dizer e expor cabalmente suas descobertas 

com mais precisão. Sobretudo nas Ciências Humanas e 

Sociais como a geografia,  filosofia e economia política.  

As situações criadas pelo texto de Alves quase sempre 

nos fazem perguntar o básico. Neste caso: o que são 

“questões relevantes”? O que caracteriza, objetivamente,  a 

“relevância” de uma “questão”? Nos parece, a princípio, que 

são aqueles relacionadas aos componentes da pesquisa:  

objeto,  objetivo, problema, teses,  hipóteses,  postulados.  Mas 

fica-se sempre uma dúvida: será que Alves concorda com 

esta interpretação? As “questões relevantes” estão 

relacionadas, para Alves (1992, p. 55), as “áreas de consenso 

[e dissenso]; autores que defendem posições teóricas 

específicas;  e estudos que fornecem evidências da 

proposição apresentada”. Como se vê, totalmente diferente 

do que imaginávamos.  

É necessário, portanto, precaução na interpretação 

para evitar equívocos nas revisões bibliográficas,  o que 

pressupõe conhecimento preciso sobre como fazer re visão 

bibliográfica com a maior presteza e correção possível. Por 

exemplo: “não tem sentido apresentar vários autores ou 

pesquisas, individualmente,  para sustentar um mesmo 

ponto”99.  As “análises individuais se justificam quando a 
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pesquisa,  por seu papel seminal na construção do 

conhecimento, ou por sua contribuição original a esse 

processo, merecem destaque”.  

No final das contas é a vivência em pesquisa, “a 

familiaridade com o estado do conhecimento /. . ./  que torna 

o pesquisador capaz de problematizar um tema” e evitar 

equívocos de revisão de literatura.  A familiaridade com o 

estado do conhecimento assume importância ímpar. Quanto 

maior intimidade no trato com a pesquisa maior tende a ser 

a capacidade do pesquisador problematizar determinado 

tema100.  

A problematização do tema abre possibilidade dos 

estudos e pesquisas contribuírem para o conhecimento 

avançar, seja esclarecendo questões controversas ou 

revelando a inconsistência de postulados estabelecidos, ou 

preenchendo lacunas identificadas 101.  Conclusão: análise 

crí tica é primordial  em uma pesquisa. É o que Alves enuncia 

reiteradamente de diferentes formas. Já os componentes 

categoriais da análise crítica são aspectos básicos para a 

compreensão da “lógica adotada para a construção do 

objeto”.  Warde 102 (1990, p. 4) orienta que nos trabalhos 

acadêmicos,  sobretudo nos de pós -graduação, devem 

aparecer na introdução a lógica da construção do objeto 103. 

Considerando esta proposição de Warde nos esforçamos em 

fazer aparecer na introdução deste Trabalho de Conclusão 

Final a lógica da relação entre as categorias egresso e 

currículo no âmbito do ensino médio, técnico e profissional, 

a partir  da crítica à teoria do currículo do movimento norte-

americano da educação progressiva  e à política do governo 

Fernando Henrique Cardoso proposta para as escolas 

técnicas federais.  
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3. Referencial  teór ico ou quadro teór ico  

 

O referencial  ou quadro teórico é uma exigência do 

trabalho acadêmico. Este não existe sem aquele. Alves 

(1992, p. 55) faz “algumas considerações” sobre o 

referencial teórico no trabalho acadêmico. Afirma, por 

exemplo, que não há consenso sobre o conceito de teoria 

entre os pesquisadores,  mas também sobre a abrangência que 

ela deve assumir em uma pesquisa. A prioridade, medida ou 

proporção em que a reflexão teórica e os da dos empíricos 

devem aparecer numa pesquisa é relativo a perspectiva 

adotada pelo pesquisador. Por exemplo, as perspectivas 

positivistas por adotarem o modelo das ciências naturais 

como referência nas pesquisas que realizam, conferem alto 

grau de formalização, mas incluem também os níveis mais 

rudimentares de interpretação. O mesmo não ocorre com 

pesquisas de viés fenomenológico e hermenêutico, onde o 

grau de formalização é menos valorizado.  

Como equacionar essa diversidade de modelos, mesmo 

em pesquisas de abordagem positivista? Snow 104 propõe que 

se estabeleça uma hierarquia entre vários níveis conceituais, 

do nível mais rigoroso: “teoria axiomática”, até níveis de 

elaboração teórica mais modestos: construtos, hipóteses, 

taxonomias e metáforas. Particularment e consideramos que 

o uso de metáforas e analogias no âmbito das Ciências 

Humanas e Sociais geram muitos problemas e ambiguidades 

na interpretação dos leitores. Chegando mesmo estes 

distorcerem as proposições textuais,  e com muita facil idade. 

Por isso é melhor evita-las.  

Por outro lado, a literatura ressalta diversas formas de 

realizar a análise do referencial teórico. Há, portanto, uma 

diversidade de possibilidades de análise.  Alves (1992, p.  55) 

destaca duas,  dentro da tradição positivista:  [1] análises do  

referencial teórico que “adotam o modelo das ciências 
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naturais, [de] alto grau de formalização”; e as [2] análises 

de menor formalidade de interpretação. Sobre as 

especificidades da teoria ou “esforço de elaboração teórica”, 

ela é determinada pelo acúmulo  de conhecimento que se tem 

do objeto e pelas capacidades acumuladas dos 

pesquisadores. Em outros termos, “o nível  de teorização 

possível em um dado estudo depende do conhecimento 

acumulado sobre o problema focalizado, bem como da 

capacidade do pesquisador  avaliar a adequação das 

teorizações disponíveis aos fenômenos por ele observados” 

(ALVES, 1992, p. 55).  

A pobreza interpretativa de muitos estudos, várias 

vezes apontada em avaliações da produção científica na área 

de educação (GATTI105,  1987; WARDE, 1990),  deve-se 

essencialmente à ausência de um quadro teórico 

cri teriosamente selecionado. Nós entendemos que o quadro 

teórico também é construído na revisão bibliográfica.  

Para outras análises,  (GOERGEN 106,  1986; TEDESCO, 

1984; entre outros) a educação carece de um corpo teórico 

próprio e consistente,  um problema que está diretamente 

vinculado às dificuldades de definição da natureza e 

especificidade da própria educação 107 (ver a revista Em 

Aberto ,  1984).  

Alves (1992, p.  55) concordar com Goergen (1986) e 

Tedesco108 (1984).  Afirma que “sem um campo claramente 

definido e teorias próprias a pesquisa educacional 

frequentemente recorre a conhecimentos gerados em outras 

áreas –  como a Psicologia, a Sociologia, a Filosofia,  a 

História e,  mais recentemente, a Antropologia”.  

Esta concepção de Alves,  Goergen e Tedesco 

desconsidera as particularidades das Ciências da Educação. 

A única Ciência da Educação seria a Pedagogia. A única 

possibilidade de ampliação é com as Licenciaturas. Os 

fundamentos teóricos que legit imam essa posiçã o foram 
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inspirados na teoria do profissionalismo de Freidson. Os 

efeitos sociopolíticos destes fundamentos fortalecem, então, 

o neocorporativismo. Isto é,  justificam o fechamento do 

campo educacional,  o monopólio,  pelos e aos diplomados em 

Pedagogia e Licenciaturas. Estes, nesta perspectiva, seriam 

os únicos que desenvolvem habilidades e competências para 

elaborar políticas educacionais: política de formação de 

professores, de currículo, de avaliação, de gestão, entre 

outras políticas.  Esta posição não deix a de estar respaldada 

em uma perspectiva de reserva de mercado, portanto, de 

mercantilização da educação.  

Esse posicionamento teórico vai  legitimar e 

desencadear o movimento pela profissionalização e 

valorização da educação, nas três últimas décadas do séc ulo 

vinte, que evocará a categoria trabalhadores da educação ,  

como se todos os trabalhadores que atuassem na escola 

tivessem a mesma importância,  não houvesse diferença entre 

a atividade de um professor e de um gestor, coordenador 

pedagógico, supervisor e/ou orientador educacional e 

secretário escolar.  Resultando em efeito adverso do que se 

esperava. A hegemonia desta posição nas políticas 

educacionais brasileiras nas três últimas décadas do século 

vinte gerou crise da identidade docente,  desvalorização do 

professor,  despolitização e enfraquecimento sindical e a 

carreira foi  completamente esfacelada.  

No Brasil a única carreira docente que conseguiu 

escapar a precarização foi a carreira dos professores do 

Ensino Médio, Técnico e Profissional. Com a criação do s 

Insti tutos Federais a modalidade ou etapa do ensino médio 

elevou-se de forma magistral e inesperada, para surpresa de 

todos: intelectuais,  críticos e imprensa. Deixou todos 

perplexos,  nem os professores dos Institutos Federais se 

deram conta ainda do que significa os Institutos e a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  
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A carreira desses professores foi igualada à carreira dos 

professores universitários. Uma verdadeira revolução. Os 

professores do ensino fundamental continuam ama rgando 

condições precaríssimas. Apesar da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Educação e apesar da formação inicial 

nas universidades promoverem uma verdadeira 

transformação de seus currículos,  para atenderem a 

perspectiva hegemônica defendida por Alves, Tedesco e 

Goergen, introduzindo disciplinas como Profissão Docente. 

Os efeitos dessas mudanças são trágicos: mercantilização, 

flexibilização e precarização da educação universitária e do 

ensino fundamental.  

Há um agravante na concepção Alves,  Tedesco  e 

Goergen, independente das intensões de seus proponentes 

elas se alinham à perspectiva taylorista em educação, isto é, 

fortalecem a divisão e segmentação do trabalho, portanto, a 

especialização.  

Nossa posição é que apesar de admitirmos haver uma 

unidade didática entre os diversos campos de conhecimentos 

e ser legít imo falarmos em uma didática geral,  há 

especificidades da didática de ensino em cada campo de 

conhecimento, inclusive das disciplinas específicas que 

constituem o campo: não se ensina regra de t rês como 

equação do 2º grau, e o ensino de Geografia é diferente do 

História,  porque, obviamente, os materiais,  técnicas e 

objetos desses campos são diferentes.  

A perspectiva de Alves, Goergen e Tedesco, a nosso 

ver, carece de dialeticidade entre universal idade e 

particularidade na produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos. Há o ser humano genérico que coexiste com 

o ser humano geográfico, econômico, histórico, filosófico, 

sociológico, psicológico e antropológico, e que vivencia 

outros campos de  conhecimentos. Visões como estas 

descartam o sentido da “totalidade complexa”. Ignoram o 
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fato do ser social  ser unidade na diversidade. Este é um dos 

limites do sistema de pensamento positivista.  

Este é um conceito problemático de educação, porque 

a natureza da educação é ser diversa. E esta diversidade, 

própria da educação, é o que revela sua peculiaridade. Todos 

os campos do conhecimento, com seus complexos 

disciplinares,  são manifestações da educação. Logo, a 

educação não recorre a eles,  mas manifesta -se neles. 

Consequentemente, em suas particularidades manifestas,  

contribuem para definir esse complexo social que é o campo 

educacional. Pensamos esta relação de determinação, entre 

educação e os vários campos que a constitui: ciências 

humanas (e seus ramos), ciências naturais (e seus ramos), 

ciências exatas (e seus ramos) de forma inversa ao 

pensamento de Alda Judith Alves.  

Os campos específicos da educação se desenvolvem 

em função das transformações humanas.  Elas trazem em si  a 

necessidade das mudanças nas  artes educacionais. Além 

disso, a educação transforma-se a si  própria nas mãos dos 

artesãos da sabedoria, os que trabalham o conhecimento e 

desenvolvem os sistemas de pensamento, os intelectuais de 

todos os tempos. Os humanos educam-se na atividade 

intelectual  e nos atos de trabalho, todo ato de trabalho é 

educativo, daí supor que ele tenha um princípio educativo, 

inclusive que conforma a personalidade e pessoalidade, a 

subjetividade humana. Deste modo nos humanizamos, 

descobrimo-nos a nós mesmos, tomamos consciência de si, e 

nos libertamos das peias da natureza e do obscurantismo e 

fantasias mitológicas pela razão. Um artesão história,  

protótipo de todos os tempos, foi Sócrates.  

A filosofia não se desenvolveria sem a maiêutica, o 

primeiro método pedagógico  racional,  inventado para 

problematizar o ser,  o ser humano, o logos, o cosmos e a 

natureza. A problematização grega da matemática,  da 
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política, da ética e da estética são decorrência do método 

socrático, e não o contrário.  Portanto, a proposição sobre a 

educação apresentada por Alves (1992, p. 55) carece de 

dialeticidade entre universal  e particular,  que dá sentido e 

lastro histórico a isto que compreendemos 

contemporaneamente como educação.  

Referenciados nesta dialeticidade compreendemos que 

os historiadores, sociólogos,  geógrafos, economistas,  

psicólogos,  entre outros campos da ciência,  são educadores 

em potencial  na medida em que se constituem como 

intelectuais, dominam determinados conhecimentos e, em 

alguma medida, os socializam. Uma das formas de prov ar 

esse domínio é socializar os conhecimentos que acumulam 

através dos trabalhos acadêmicos, conferências e aulas.  

Aquele que não consegue socializar seus conhecimentos de 

forma inteligível é porque não o domina plenamente. Nesse 

sentido, haverá tantos geógrafos, politólogos e economistas 

medíocres,  em termos educacionais, quanto pedagogos e 

licenciados. Não é o diploma ou certificado que revela o 

intelectual,  mas sua capacidade de demonstrar o domínio dos 

conhecimentos verbal e oralmente.  Não é sem razão q ue o 

ingresso no Ensino Superior por concurso público exige 

prova escrita,  prova de aula  e currículo lattes.  

Mas Alves (1992, p. 56) relativiza a natureza da 

educação, ao afirmar que as suas limitações estariam “na 

recorrência a conhecimentos gerados em ou tras áreas”, como 

se estas fossem destituídas de educação. As “áreas de 

conhecimento” constituem uma totalidade orgânica, 

entrelaçada e indissociável.  Na nossa compreensão essa 

diversidade de campos científicos não é um problema. 

Consequentemente não há, de fato,  uma transposição  de 

teorias para o campo da educação. Há uma diversidade de 

abordagens originais e de grande potencial heurístico* que 

importa serem conhecidas e apropriadas e não expurgadas e 
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segregadas da educação. Problemática é a posição 

reducionista que pensa ser possível reduzir as Ciências da 

Educação à Pedagogia e as Licenciaturas ou adota a posição 

psicologizante, socializante,  da educação perdendo de vista 

a natureza mais ampla do fenômeno educacional.  

Por outro lado, quando se recorre a uma ciência 

particular como campo proeminente da educação não 

significa, necessariamente, a negação dos demais. É 

importante enfatizar que nem as abordagens 

interdisciplinares e transdisciplinares resolvem o problema 

da dialeticidade das Ciências da Educação, porque 

permanecem prisioneiras das disciplinas. Ao contrário da 

concepção hegemônica no campo educacional,  a 

dialeticidade tende a ser mais enriquecedora do que a divisão 

dos campos e a redução das Ciências da Educação à 

Pedagogia. Entendemos que as Ciências da Educação são 

uma totalidade de conhecimentos que contribuem na 

produção, socialização e apropriação dos conhecimentos e 

estes encontram-se espalhados e territorializados entre os 

diversos campos das ciências.  E imanentes a todos esses 

campos o educativo se faz presente e com força. O perigo, 

portanto, é reduzir o âmbito e a complexidade da reflexão 

educacional às interpretações parciais e/ou enviesadas.  

Alves (1992, p.  56) não deixa de alertar para o fato de 

que a “utilização de conceitos ou construtos pertencentes a 

teorias diversas para dar conta da complexidade dos 

fenômenos observados em um estudo requer cautela”, isto 

porque ao se valer de mais de uma teoria para interpretar os 

resultados de uma pesquisa é necessário que se esteja seguro 

das teorias uti lizadas. A ignorância das teorias usadas na 

interpretação de resultados normalmente produz 

contradições na interpretação dos documentos,  conceitos e 

dados por não conseguir identificar e depurar os 

pressupostos contraditórios das teorias.  
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Conforme observa Tedesco (1984) a situação de 

dependência cultural dos países da América Latina tem como 

consequência a adoção, de modo acrítico,  de teorias geradas 

nos países imperialistas,  principalmente nos Estados Unidos 

e na França. Tais teorias, por serem el aboradas em respostas 

a situações concretas daqueles países,  quase sempre são 

inadequadas às realidades diferentes,  como aos problemas 

concretos da América Latina 109.  

Sobre esta situação Alves (1992, p. 56) afirma que 

“não se trata |. . . | de defender uma posição xenófoba, de 

rejeição a priori  de toda e qualquer teoria que tenha sido 

construída além das nossas fronteiras, até porque / .. ./  a 

produção do conhecimento científico [ocorre] em nível 

internacional, e que a ati tude segregacionista leva à 

estagnação ou ao retrocesso”.  

Depois desses lembretes e ponderações, Alves (1992, 

p. 56) se posiciona mais claramente sobre a análise do 

referencial teórico ,  nos seguintes termos: “defendemos /.. ./  

uma posição ‘antropológica’ –que implica um conhecimento 

profundo do contexto focalizado, para que se possa avaliar 

se uma dada teoria é ou não adequada–  o que não exclui um 

esforço maior no sentido de procurarmos gerar nossas 

próprias teorias”.  

Ainda sobre a questão teórica,  Alves (1992, p. 56) 

ressalta que “alguns autores [que desenvolvem pesquisas sob 

a ótica] qualitativa (como LINCOLN & GUBA 110,  1985) 

questionam a adoção de qualquer esquema teórico a priori ,  

defendendo a ideia proposta por Glases e Strauss 111 (1967), 

que a teoria deverá emergir da análise dos dados”. Conforme 

Alves (1992, p. 56), “/. . ./  a escolha de um quadro teórico a 

priori  focaliza prematuramente a visão do pesquisador,  

levando-o a enfatizar determinados aspectos e a 

desconsiderar outros, muitas vezes igualmente relevante no 
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contexto estudado, mas que não se encaixa na teoria 

estudada”.  

Temos dúvidas dessa proposição de Glases e Strauss e 

Alves,  porque os cursos de graduação, que marca o início da 

formação de pesquisadores,  antes mesmo do ingresso nos 

cursos de pós-graduação que objetivam a formação de 

pesquisadores, oferecem um conjunto de disciplinas teóricas 

e de metodologias de pesquisa que orientam trabalhos de 

pesquisa dos estudantes, nesta fase de formação. É difícil 

fundamentar a extração de teorias das atividades empíricas 

de uma pesquisa porque são as  teorias que orientam os 

pesquisadores na construção do objeto e análises dos 

documentos e trabalhos acadêmicos. Por outro lado, se o 

ponto de partida lógico e ontológico de uma pesquisa é o 

levantamento bibliográfico, considerando tudo que está 

implicado nela, um dos resultados deste primeiro momento 

é,  justamente,  a seleção e apropriação de teorias que 

fundamentem a análise empírica. Então como é possível 

extrair a teoria da análise empírica?  

De outra parte, de acordo com Alves (1992, p.  56),  

observa-se que “dada a natureza ideográfica* dos fenômenos 

sociais, nenhuma teoria selecionada a priori  é capaz de dar 

conta das especificidades de dado contexto”. Ora, todas as 

teorias são parciais, elas têm que “dar conta” do que eles se 

propõem. 

Alves (1992, p.56) assinala que: “quer o pesquisador 

se valha de teorias elaboradas por outros autores, quer 

construa sua própria, com base nas observações feitas, 

utilizando-se ou não de teorias preexistentes, a teorização 

deve estar sempre presente no relatório final. / . . . /  A 

construção teórica não é tarefa simples,  exigindo profundo 

conhecimento do campo conceitual  pertinente,  além de 

grande capacidade de raciocínio formal”.  Portanto, a 

elaboração teórica pressupõe profundo conhecimento do 
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campo conceitual pertinente e grande capacidade de 

formalização.  

Quanto a “forma de apresentação do quadro teórico, 

não há consenso”, alguns pesquisadores preferem uma 

apresentação sistematizada em capítulos a parte, enquanto 

outros consideram isto desnecessário, inserindo a discussão 

teórica ao longo da análise de dados. Segundo Alves (1992, 

p. 56) “a inserção da teoria ao longo da análise de dados 

exige maior competência e tende a deixar o relatório mais 

elegante”. Conforme assevera Alves (1992, p. 56), em 

qualquer circunstância “a literatura revista deve formar com 

os dados um todo integrado: o referencial teórico servindo 

à interpretação e as pesquisas anteriores orientando a 

construção do objeto e formando parâmetros para a 

comparação com os resultados e conclusões do estudo em 

questão” (itálicos nossos).  

De acordo com Alves (1992, p. 56) existem diferentes 

formas de abordar e expor o que deve ser evitado numa 

revisão bibliográfica, ela adota a caricatura. “A caricatura é 

/ . . ./  utilizada como recurso didático para facilitar o 

reconhecimento dos tipos focalizados; e induzir a rejeição 

dos tipos focalizados”. A título de ilustração indicamos 

abaixo as recomendações e proposta feitas por Alda Judith 

Alves para evitar equívocos na revisão bibliográfica e 

garantir a qualidade mínima nos traba lhos acadêmicos:  

SUMMA112 

/ . . ./  a suma é aquele tipo de revisão em que o autor 

considera necessário apresentar um resumo de toda 

produção científica da cultura ocidental (em anos 

recentes passando [a]  incluir também contribuições de 

culturas orientais) sem o  tema, e suas ramificações e 

relações com campos limítrofes. Por essa razão, 

poderia ser também chamada “do universo e outros 

assuntos [p.  56].  
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ARQUEOLÓGICO 

/.../  distingue-se da SUMMA pela ênfase [56] na visão 

diacrônica / .. ./  começa pelos jesuítas mesmo  que o 

problema diga respeito a poli tecnia; se o assunto for 

de educação física,  considera imperioso recuar à 

Grécia clássica 113 [57].  

 

PATCHWORK 

/.../  se caracteriza por apresentar uma colagem de 

conceitos, pesquisas e afirmações de diversos autores,  

sem um fio condutor capaz de guiar a caminhada do 

leitor através daquele labirinto (a denominação 

‘saudades de Ariadne’ talvez fosse mais apropriada).  

Nesses trabalhos não se consegue vislumbrar um 

mínimo de planejamento ou sistematização do 

material  revisto: os  estudos e pesquisas são mais ou 

menos arrolados sem qualquer elaboração crí tica ou 

comparativa. O que frequentemente indica que o 

próprio autor se encontra tão perdido quanto seu 

leitor.  [57]  

 

SUSPENSE 

/.. ./  Ao contrário do anterior, pode -se notar a 

existência de um roteiro,  entretanto,  como nos 

clássicos do gênero114,  alguns pontos da trama 

permanecem obscuros até o final . Dificuldade: saber 

aonde o autor quer chegar; qual a ligação dos fatos 

expostos com o tema do estudo. Em alguns casos,  o 

mistério se esclarece nas páginas finais / . . ./  em outros 

/.. ./  tudo leva a crer que o estudo se encaminha numa 

direção e, de repente, se descobre que o foco é outro. 

[57] 
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ROCOCÓ 

/.../  Certos trabalhos acadêmicos nos quais 

conceituações teóricas rebuscadas (ou tratament os 

metodológicos sofist icados) constituem os ‘elementos 

decorativos’ que tentam atribuir alguma elegância a 

irrelevantes 115.  [57]  

 

CADERNO B 

Texto leve que procura tratar,  mesmo os assuntos mais 

complexos, de modo ligeiro, sem aprofundamentos 

cansativos. A predileção por fontes secundárias /. . ./  é 

uma constante /. . ./  [57].  

 

COQUETEL TEÓRICO 

Diz-se daquele estudo que, por atender a indisciplina 

dos dados, apela para todos os autores disponíveis /. . ./  

[57]. 

 

APÊNDICE INÚTIL 

/.. ./  o pesquisador, após apresentar sua revisão de 

literatura, organizada em um ou mais capítulos a parte,  

aparentemente exaurido pelo esforço, recusa -se a 

voltar ao assunto. Nenhuma das pesquisas,  

conceituações. Esse fenômeno pode ocorrer com a 

revisão como um todo ou restringir a apenas um  de 

seus capítulos [57].  

 

MONÁSTICO 

/.../  O estilo dos trabalhos acadêmicos deve ser 

necessariamente pobre,  mortificante, conduzindo, 

assim, o leitor ao cultivo das virtudes da disciplina e 

da tolerância. Os estudos desse tipo nunca têm menos 

de 300 páginas [57].  
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CRONISTA SOCIAL 

É aquele que o autor dá sempre um ‘jeitinho’ de citar 

que está na moda, aqui ou no exterior. Esse tipo de 

revisão de literatura é o principal responsável pelo 

surgimento dos ‘autores curinga’ que se tornam 

referência obrigatória, seja qual for o tema estudado 

[58]. 

 

COLONIZADO E XENÓFOBO 

/.../  Um é exatamente o reverso do outro, ambos 

igualmente inadequados. O colonizado é aquele que se 

baseia exclusivamente em autores estrangeiros 

ignorando a produção científica nacional sobre o te ma. 

O xenófobo, ao contrário, não admite citar l iteratura 

estrangeira, mesmo quando a produção nacional sobre 

o tema é insuficiente [58].  

 

OFF THE RECORDS 

/.../  refere-se àqueles casos em que o autor garante o 

anonimato às suas fontes,  através da utilizaçã o 

frequente de expressões como “sabe -se”, ‘tem sido 

observado116’, ‘muitos autores’,  ‘vários estudos’ e 

outros similares, impedindo seu leitor de avaliar a 

consistência das afirmações apresentadas, além de 

negar o crédito a quem merece [58].  

 

VENTRÍLOQUO 

É o tipo de revisão na qual o autor só fala pela boca 

dos outros, quer citando-os l iteralmente 117,  quer 

parafraseando suas ideias.  Em ambos  

os casos, a revisão torna-se uma sucessão monótona 

de afirmações,  sem comparações entre elas, sem 

análises críticas,  tomadas de posição ou resumos 
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conclusivos.  O estilo é facilmente reconhecível: os 

parágrafos se sucedem alterando expressões como 

‘para fulano’, ‘segundo beltrano’, como ‘fulano 

afirma’,  ‘beltrano observa’,  ‘sicrano pontua’,  até 

esgotar o estoque de verbos. [58] 

 

É imperioso respeitar a ‘ecologia conceitual’,  

indicando a que tipo de situação, preocupações e condições 

a afirmação se refere. Neste sentido, consideramos que 

citações literais se justificam em três situações básicas:   

(a)  Quando o autor citado foi tão feliz e acurado em sua 

formulação da  

(b)  Questão que qualquer tentativa de a parafrasear seria 

empobrecida; (b) quando sua posição em relação ao 

tema é,  além de relevante, tão idiossincrática*, tão 

original,  que o pesquisador julga conveniente 

expressá-la nas palavras do próprio autor, para 

afastar a dúvida de que a paráfrase pudesse ter traído 

o pensamento do autor; e  

(c)  Quando se refere a autores cujas ideias tiveram 

considerável impacto em uma dada área, se quer 

demonstrar a ambiguidade de suas formulações, o u 

inconsistência entre definições dos mesmos 

conceitos,  quando se considera a totalidade de sua 

obra,  foram responsáveis pela diversidade de 

interpretação, dadas essas afirmações (o conceito de 

narcisismo de Freud e o conceito de paradigma em 

Khum são exemplos desse tipo de ambiguidade) [58]  

 

O que é uma “exigência para os doutorandos” é uma 

“direção” para os mestrandos. Alda J. Alves finaliza seu 

art igo afirmando: “muito se tem lamentado que o destino da 

grande maioria das teses e dissertações é mofar nas  

prateleiras das bibliotecas universitárias”.  Mas uma das 
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“causas”, segundo Alves é “a qualidade dos relatórios 

apresentados, particularmente no que se refere às revisões 

da bibliografia:  textos repetitivos;  rebuscados; 

desnecessariamente longos ou vazios [que] afastam 

rapidamente o leitor não cativo, por mais que o assunto lhe 

interesse” (ALVES, p. 58).  
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ENSAIO  IV 

 

MOMENTOS OU APLICATIVOS DO MÉTODO DA 

LEITURA IMANENTE 

 

 

FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DO MÉTODO DA LEITURA 

IMANENTE: CONTRIBUIÇÕES À REVISÃO BIBLIOGR ÁFICA, 

REVISÃO DE LITERATURA E ESTUDO DA ARTE  

 

A escravidão do corpo é obra da sorte.  A da alma é obra 

do vício. Quem desfruta da l iberdade do corpo é escravo,  

se tem agrilhoada a  alma; quem tem a alma l ivre desfruta  

de inteira l iberdade,  embora carregado de pesados 

gri lhões. A natureza, com a morte, põe cobro à escravidão 

do corpo, mas a  da alma só cessa com a virtude.  

Epiteto (Máxima Nº1 118)  

 

 PRESSUPOSTOS CATEGORIAIS E ESCLARECIMENTOS 

 

Nosso tra tado se  propõe  encontrar  um método 

de invest igação graças ao qual  possamos 

raciocinar ,  par t indo  de  opiniões geralmente  

acei tas,  sobre qualquer  problema que  nos  seja  

proposto ,  e  sejamos também capazes,  quando 

replicamos a um argumento,  de evitar  dizer  

alguma coisa que nos cause embaraços.  Em 

primeiro lugar ,  pois,  devemos expl icar  o  que e 

o  racioc ínio e  quais são  as suas var iedades,  a  

f im de entender  o  racioc ínio  dia lé t ico:  pois  ta l  

é  o  objeto  de  nossa  pesquisa  no  tratado  que  

temos diante de nos.  

Aristó te les,  Tópicos,  Livro I .  

 

Após nossos diálogos com Ada Judith Alves e  Darcília 

Simões apresentaremos, neste ensaio,  o que na nossa 
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compreensão pode contribuir para fazer avançar os esforços 

intelectuais dessas pesquisadoras. Mas antes de fazê -lo é 

relevante,  para melhor situar o leitor neste debate,  o nosso 

posicionamento teórico, crítico e filosófico. Paratanto, 

começaremos expondo algumas categorias e conceitos,  que 

permeiam nossa proposta do método da leitura imanente. 

Essas categorias e conceitos são fundantes do que reputamos 

basilar e estruturante deste método. São ela s: território,  

realidade, lugar e profissão.  

 

TERRITÓRIO 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas 

naturais e de sistemas de coisas superpostas;  o território tem 

que ser entendido como o território usado, não o território 

em si.  O território usado  é o chão mais a identidade. A 

identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da 

resistência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 

da vida. O território em si  não é uma categori a de análise em 

disciplinas históricas, como a geografia. É o terri tório usado 

que é uma categoria de análise. Aliás, a própria ideia de 

nação, e depois a ideia de Estado Nacional, decorrem dessa 

relação tornada profunda, porque um faz o outro, à maneira 

daquela célebre frase de Winston Churchill :  ‘Primeiro 

fazemos nossas casas,  depois nossas casas nos fazem’. 

Assim é o território que ajuda a fabricar a nação, porque a 

nação depois nos afeiçoa.  

(MILTON SANTOS, 2011, p. 14).  

 

REALIDADE 

 

Para tratar do ‘lixo humano’ indesejável há a polícia,  

as seitas religiosas redentoras, a Máfia e a sopa dos pobres. 
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Nos Estados Unidos e na maior parte dos Estados do centro 

da Europa há mais gente na prisão do que em qualquer 

ditadura militar mediana. Na América Latina são 

diariamente assassinados pelos esquadrões da morte da 

economia de mercado mais meninos de rua e outros pobres 

do que oposicionistas nos tempos da mais negra repressão 

política. Aos excluídos só resta uma função social:  a de 

servirem de exemplo dissuasor. A sua desgraça deverá servir 

para espicaçar todos aqueles que ainda se encontram na 

corrida para a terra prometida da sociedade do trabalho: a 

luta por um lugar, ainda que entre os últimos, e para manter 

a própria multidão dos perdedores num movimento febril ,  de 

modo a que não lhes ocorra a ideia de se revoltarem contra 

as exigências vergonhosas do sistema.  

(GRUPO KRISIS –  Manifesto contra o Trabalho) .  

 

LUGAR 

 

O estoico Hiérocles revela a constituição da geografia 

humana. Uma espacialização contínua e complex a a partir do 

lugar e conteúdo mais concreto e possível de se perceber e 

visualizar:  o conteúdo humano, o conteúdo de si .  

Cada um de nós é como se fosse compassado por 

muitos círculos, círculos menores circundados por maiores, 

segundo nossas disposições di ferentes e desiguais em 

relação aos outros.  O primeiro e o mais próximo círculo é 

aquele que a pessoa traçou em torno de um centro, sua 

própria mente119.  Este círculo circunda o corpo e tudo aquilo 

que diz respeito ao corpo. Pois é virtualmente o mais estrei to 

dos círculos,  quase a ponto de tocar o próprio centro.  Em 

seguida, o segundo mais distante do centro, mas contornando 

o primeiro círculo; este contém pais, irmãos, esposa e filhos. 

O terceiro contém em si tios e tias,  avós, sobrinhos e primos. 

O próximo círculo inclui  os outros parentes e é seguido pelo 
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círculo dos residentes locais,  depois pelo círculo dos [158] 

colegas de tribo, depois pelos concidadãos e, nessa mesma 

maneira, pelo círculo dos povos das cidades próximas e pelo 

círculo dos compatriotas.  O círculo maior e mais distante, 

que envolve todos os outros, é o de toda raça humana. Uma 

vez que todos foram percorridos,  é tarefa do homem sensato, 

no tratamento adequado de cada grupo, atrair de algum modo 

o conjunto de círculos mais periféricos aos m ais centrais. 

/ . . ./  Cabe a nós respeitar as pessoas do terceiro círculo como 

se pertencessem ao segundo e outrossim respeitar nossos 

outros parentes como se fizessem parte do terceiro círculo. 

Pois,  embora a maior distância no sangue remova um pouco 

a afeição, devemos ainda assim nos esforçarmos por 

assimilá-los.  O estado justo será alcançado se, por nossa 

própria iniciativa, reduzirmos a distância do 

relacionamento com cada pessoa .  O procedimento 

fundamental neste sentido já foi exposto. Mas devemos fazer 

mais, nos termos do modo como nos dirigimos aos outros, 

chamando os primos ‘irmãos’ e os tios ‘pais e mães’.  / . . ./  

Pois este tipo de tratamento seria um sinal nada desprezível 

de nossos afetos por eles todos e também estimularia e 

intensificaria a referida  contração dos círculos [159].  

(Citado por TAD BRENNAN em A vida estoica :  

emoções, obrigações e destino. São Paulo: Edições Loyola, 

2010, p. 158 e 159, grifos nossos).  

 

AS PROFISSÕES 

 

Coloca-se aqui o famoso problema da 

profissionalização. Tanto os profess ores quanto os alunos 

podem subordinar seu ensino e sua aprendizagem às palavras 

de ordem das necessidades do mundo econômico ou do 

mercado.  
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Sendo assim, o que significa este nome pomposo [p.  

142] ‘profissionalização’? /.. ./ .  

Profissionalizar consiste, antes de tudo, em fechar-se 

às ideias novas e reduzir o campo dos conhecimentos (fazer 

o máximo de concessão possível do Saber, [e] ‘quem faz 

concessão do saber faz concessão à liberdade’ [p.  138]) e 

amplia as zonas de ignorância, a pretexto da especialização  

necessária à eficácia e à rentabilidade (da formação, do 

formando e do formador).  

Nesse sentido (a profissionalização) é altamente 

limitadora e castradora da liberdade, pois faz demasiada 

concessão do Saber [ao Mercado],  só levando os indivíduos 

a aprenderem o que é útil (o máximo de pouca coisa), o que 

pode estar a serviço dos bens submetidos às ‘leis’ do 

mercado.  

Qual o grande r isco que corre esse t ipo de preocupação 

pedagógica? 

O de converter [as pessoas] em ‘boias frias do saber’, 

mãos de obra docilizadas pela precarização e pela ameaça do 

desemprego; ou em ‘proletário do saber’: portadores de 

diplomas de primeira comunhão científica.  

Qual o fundamento úl t imo de uma ordem econômica 

estabelec ida sob a invocação desse t ipo de l iberdade dos 

indivíduos?  

A violência estrutural do desemprego e do medo  que 

inspira sua ameaça real. Nas palavras de Bourdieu 

(Contrafogo, 1988), “a condição de funcionamento 

harmonioso  do modelo microeconômico individualista e o 

princípio da motivação  individual ao trabalho residem,  em 

última análise,  num fenômeno de massa: a existência do 

exército de reserva de desempregados”.  

Se o especialista é alguém que possui grandes lacunas 

em sua ignorância, profissionalizar signif ica aumentar 

essas lacunas.  E quando essa perspectiva 
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profissionalizante domina a mentalidade dos professores e 

pesquisadores, trata-se de uma ‘questão de polícia’ (caso 

confiássemos na nossa), pois mutila tudo o que poderia fazer 

deles intelectuais ,  considerado na tríplice afirmação 

nietzschiana: [1] potência de tornar-se ativo, [2] vontade que 

avalia e [3] vontade que interpreta.  

Enquanto potência de tornar-se ativo ,  o intelectual se 

afirma e se define pelo interesse ou paixão por aquilo que 

escolheu como seu objeto:  recusa .. .  imposições pelo jogo 

da atribuição de cargos ou de subvenções [143]. Enquanto 

vontade que avalia ,  [o intelectual] define-se e afirmar-se 

pelo caráter diferenciado de seu trabalho. Enquanto vontade 

que interpreta ,  [o intelectual define-se] como alguém que 

tem direito ao pensamento e à paixão po r ele [144, negritos 

nossos] 

(JAPIASSU, Hilton –  A crise das ciências humanas .  

São Paulo: Cortez,  2012).  
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 CRÍTICA AOS PROCESSOS DE AGRILHOAMENTO 

INTELECTUAL DOS ATORES PEDAGÓGICOS 

(PROFESSORES E ESTUDANTES), NO SÉCULO XXI  

 

Nosso objetivo, neste capítulo,  é explicitar as razões 

de um certo tipo de agrilhoamento intelectual que vem se 

processando com enorme vastidão na escola contemporânea, 

no século XXI, com amplas consequências socioterritoriais.  

Realizamos esta crí tica afirmando um método sistemático de 

apropriação de conhecimentos,  que operacionaliza certos  

aplicativos pedagógicos, e que contribuem, efetivamente, 

não apenas para os atores pedagógicos resistirem a estes 

grilhões,  senão promoverem a emancipação de si e dos 

outros,  envolvidos nos processos educativos.  

Os lei tores poderão encontrar os fundamentos e 

gênese de nossas reflexões sobre os professores 

desacorrentados na cé(lu)la de aula ,  no volume II.  

Intitulamos o volume I de Método da leitura imanente e 

Trabalho Pedagógico em Pesquisa  e o volume II de Crítica 

à Economia Política do Trabalho Pedagógico em Pesquisa .  

Nos Ensaios  do volume II formulamos uma teoria social  

proposta como crítica à crítica da economia polít ica do 

trabalho pedagógico  –trabalho pedagógico compreendido 

como processo que envolve produção, socialização e 

apropriação de conhecimentos, realizado por determinados 

atores sociais: docentes e discentes 120.  

A economia política que criticamos foi formulada por 

diversas abordagens: posit ivistas, pragmáticas, pós -

modernas. Ela nega, desqual ifica, segrega e tenta tornar sem 

efeito as contribuições da economia política clássica e a 

crí tica formulada por Marx. Mas as abordagens clássicas e 

de Marx, a part ir  da teoria valor -trabalho, desenvolveram 

categorias importantes que contribuem para o 

esclarecimento dos “fundamentos da educação” ou ciências 
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da educação –fundamentos postos entre parêntese pelos que 

hoje preferem tratar esse campo de conhecimento como 

ciências da educação: sociologia,  filosofia, antropologia,  

história, polít ica e economia– .  Mas não apenas as 

contribuições da economia polí tica clássica e a crítica 

formulada por Marx são negadas, nega -se também, 

fortemente, as contribuições de marxistas como Gramsci e 

Lukács,  dos Grupos Krisis e Exit, além das teorias de Harvey 

e Lefebvre,  Milton Santos,  das epistemologias pós -coloniais 

e feministas, e da crítica à reificação do tempo promovida 

pela geografia crítica. Nestas circunstâncias a epistemologia 

transformou-se em um campo de lutas e dizer a verdade um 

problema político.  

Como nossas pesquisas não se reduzem a estudos 

bibliográficos, às quais a leitura imanente  se aplica com 

perfeição, tivemos que incorporar outras perspectivas: os 

estudos éticos de Foucault e as perspectivas teóricas e 

epistemológicas de Bourdieu, visando ampliar e refin ar 

nossas antenas de captação dos sentidos sociogeohistóricos 

no século XXI. Pensadores que acreditamos enriquecerem 

nossas reflexões sobre o trabalho pedagógico e, sobretudo, 

o trabalho pedagógico em pesquisa.  As razões acreditamos 

estarem expostas, claramente, no quarto ensaio.  

As pesquisas e reflexões dessas abordagens que 

cri ticamos giram em torno de categorias como: pesquisa e 

prática pedagógica;  professor reflexivo; pedagogia das 

competências; articulação entre teoria e prática de ensino; 

formação inicial e continuada; profissão docente;  

profissionalismo da educação, entre outras.  Categorias que 

são articuladas para conformar um complexo categorial  

particular, formulado por intelectuais vinculados às classes 

dominantes. Intelectuais que com as epistemo logias das 

práticas profissionais vêm legitimando as polít icas 

neoliberais em educação, desde a década de sessenta do 
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século XX. Enquadramento teórico, filosófico e pedagógico 

que se aprofundou no século XXI, até a presente data: 29 de 

setembro de 2016. E pelo que se nos afigura não há quaisquer 

indícios de mudança destas tendências no horizonte. Muito 

pelo contrário.  

O método da leitura imanente,  referido acima, encerra 

um tipo de formação escolar que propomos como formação 

de si ,  cujo sentido estratégico é o desenvolvimento da 

autonomia intelectual, mesmo que em contexto marcado por 

crise cultural, materializada na redução dos diversos 

espaços-tempos do trabalho intelectual à sala de aula –lugar 

onde os homens de negócio, especialistas e burocratas 

escolares imaginam ocorrer o trabalho do professor e do 

aluno, como afirmam uma legião de intelectuais 

acompanhando os cavaleiros do apocalipse (Tardif, Nóvoa, 

Perrenoud, Schön, Gauthier,  entre outros). A problemática 

da crise está relacionada às contradições em estabelecer 

prioridade entre técnica (saber fazer) e cultura (saber 

pensar), considerando-se a organização e distribuição do 

tempo que se destina ao trabalho, esforço humano, e ao 

desenvolvimento das potencialidades no ócio e em liberdade. 

A produtividade do trabalho acadêmico exigida e imposto 

pelas instituições de fomento à pesquisa corresponde um 

estreitamento das l iberdades intelectuais. Problema que 

Gramsci esclarece com as categorias filosofia da práxis e 

princípio educativo do trabalho. Mas o sentido  libertador 

deste princípio vige, justamente, fora do universo da 

organização taylorista do trabalho, nos comitês e 

organizações autônomos à fábrica, isto é, no complexo da 

política e da cultura, nem do trabalho em si, tampouco na 

esfera econômica. A crise  que para alguns se resolve com a 

produtividade de trabalho, para Gramsci se resolve com a 

política, com o controle da sanha do capital.  
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Ora, dado a negação contemporânea à episteme  

marxista (JAPIASSU, 2012), este problema volta a se 

colocar como novo na visão epistemológica liberal  de 

tradição kantiana, as vertentes neokantianas. Mesmo neste 

caso, e contrariando o próprio Kant,  que propõe conciliar 

razão e empiria, a saída apontada por muitas legiões de 

professores-pesquisadores, de renome nacional e 

internacional, é o empirismo puro ou disfarçado, que 

desagua numa forma renovada de pragmatismo radical , 

dominante nos Programas de pós -graduação em educação, 

pelo menos no Brasil, que propõem a pedagogia do tatu :  

aquela que enterra os professores nas salas de aula sob o 

pretexto de, pelo menos aí, desenvolverem suas capacidades 

profissionais, porque, para Perrenoud, por exemplo, os 

professores não são nem podem se propor intelectuais.  

Para legitimar o aprisionamento dos atores  

pedagógicos em cé(lu)las de aula o rquestra-se diversas 

políticas educacionais, entre as quais: as políticas de 

formação inicial  e continuada, embasadas na ideologia da 

profissionalização docente,  as polí ticas curriculares e as de 

gestão do trabalho pedagógico.  

O que se nega nestas epistemologias,  chamadas de 

“epistemologias do norte” por Boaventura Souza Santos, a 

quem as correntes pós-coloniais e feministas tanto 

combatem, é o problema da politicidade do conhecimento  

(BEZERRA, 2009; JAPIASSU, 2012).  

A hipótese que orienta os quatro ensaios , confunde-se 

com a constatação do seguinte fato geohistórico: que a sala 

de aula,  desde o final do século XX, vem sendo convertida,  

por intelectuais de renome internacional e as polít icas 

públicas educacionais, e portanto, com anuência dos Estados 

Nacionais, em uma prisão, uma verdadeira cela de aula ,  

porque aí,  como nas células das “robotizadas” e ou 

“toyotizadas” organizações econômicas:  estatais,  privadas e 
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confessionais,  os empresários e seus intelectuais imaginam 

desenvolver-se práticas milagrosas de ensino-aprendizagem, 

acumulação de conhecimentos,  capital  intelectual, ativos 

intangíveis ou riquezas imensuráveis, porque relacionadas 

aos conhecimentos incorporados e responsáveis pelas 

inovações de processos e produtos empresariais.  

Este é o objeto de uma pedagogia nascente,  

reconhecida e divulgada como pedagogia das competências,  

cujos princípios,  afirmam seus intelectuais,  proponentes e 

formuladores, podem ser aplicados,  indistintamente, às 

empresas e às escolas. Diante deste quadro perguntamo -nos: 

quais as implicações e desdobramentos desta tomada de 

posição na realidade do século XXI? Como as escolas,  

organizações de trabalho e residências são posicionadas, e 

as pessoas dentro delas,  nestas implicações?  

O que temos constatado em nossas vivências e 

pesquisas nas universidades “públicas” 121,  analisando 

sobretudo os currículos, projetos políticos e pedagógicos e a 

formação nas faculdades de licenciaturas, que incorporam os 

princípios filosóficos da pedagogia das competências, é a 

radical redução do trabalho  docente às práticas pedagógicas,  

isto é, ensino. E isto é materializado na exuberante carga 

horária destinada às práticas pedagógicas,  entre estas os 

Estágios Curriculares, e a drástica redução da carga horária 

destinada às disciplinas que constituem os Fundamentos da 

Educação. Estes foram sitiados e segregados, em todos os 

Projetos Polít icos Pedagógicos de todos os Cursos de 

Licenciaturas,  isto é,  de Formação de Professores.  

O “mergulho nas práticas pedagógicas”, anunciado 

com entusiasmo nos Projetos Polí ticos Pedagógicos, como o 

do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas,  

é um verdadeiro afogamento e assassinato da prática de 

pensar e do pensamento crítico. Aqui não há lugar para 

naufrágios, apenas morte da alegria de pensar. Os Estágios 
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Curriculares patrocinam esta mortalidade. Tudo que importa 

são as técnicas racionais de entretenimento infantil.  É o que 

se prioriza e valoriza ensinar.  

De fato,  no caso das organizações econômicas,  

sobretudo nas empresas de grande porte, o corpo burocrático 

e administrativo tomou consciência de que a produção e 

circulação de conhecimentos contribuem para inovar 

processos de gestão e produção. Daí a necessidade de haver 

gestão desses conhecimentos e desenvolver um tipo de 

educação empresarial particular: a edu cação corporativa. E, 

transplantando tal modelo e consciência às escolas, visando 

superar sua “improdutividade” histórica,  as salas de aula se 

revelam, para os homens de negócio e burocratas 

educacionais, como espaços-tempo privilegiados de 

políticas e experimentos orientados pela lógica empresarial,  

pois os conhecimentos socializados e apropriados pelo 

trabalho pedagógico também enriquecem a força de trabalho. 

Daí a necessidade de desenvolver processos curriculares, 

formativos e avaliativos do trabalho ped agógico que elevem 

o controle do trabalho do professor e,  por conseguinte,  dos 

alunos.  Chegando ao ponto de escolas privadas instaurarem 

câmeras nas salas de aula para observar o trabalho do 

professor.  Por que isto? Porque a apropriação de 

conhecimentos é o que contribui,  efetivamente, para a 

valorização do capital  variável:  o enriquecimento, 

valorização ou qualificação da força de trabalho. Este é o 

eixo de nossa problemática e por onde encaminhamos nossas 

reflexões desde o início deste século.  

O método que, por muitas razões, supomos capaz de 

enfrentar e superar estas condições e situações escolares, no 

século XXI, é o método da leitura imanente .  Na nossa visão, 

o que vem sendo exercido e se impondo como práticas de 

ensino, não apenas nega o desenvolvimen to intelectual,  mas 

acorrenta os atores pedagógicos,  docentes e discentes,  às 
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formas de estranhamento e coisificação do trabalho 

pedagógico, mediante determinados processos curriculares,  

formativos e avaliativos. A gestão democrática nas escolas  

e a gestão nas universidades coordenam e processam todas 

as formas de controle, de acordo com os interesses do 

capital. Portanto, as polít icas de currículo, formação,  

avaliação e de gestão são os pilares da dominação do capital  

no século XXI, no âmbito do sistema de  ensino e redes 

escolares, no sistema-mundo.  

Entre as unidades básicas e significativas que 

constituem este método destacam-se a categoria e o conceito.  

Então é prudente,  neste ensaio,  iniciarmos nossas 

proposições esclarecendo o significado destas unidade s.  

O primeiro ensaio, portanto, trata dos fundamentos 

pedagógicos do método da leitura imanente .  Expõe tais 

fundamentos iniciando por duas unidades significativas:  o 

conceito e a categoria. Contundo, além disso, enuncia os 

momentos do método da leitura imanente:  diálogo crít ico 

com os escri tos;  mapa das unidades significativas;  diário 

etnográfico e interpretação compreensiva.  

O segundo ensaio,  escri to com Denis Avelino dos 

Santos, explora um dos princípios educativos do método da 

leitura imanente, que tem s ido explorado pelo Grupo de 

Pesquisa Sociologia do Trabalho Pedagógico, Currículo e 

Formação Humana e Milton Santos:  a amizade. É possível  

conciliar amizade com pesquisa científica, ainda que 

consideremos a típica racionalidade imanente às ciências 

modernas, em especial às Ciências Humanas? O estudante,  

tomando-se como objeto de análises, fala -nos de suas 

vivências nos Grupos de Pesquisa em que participa, e 

demonstra como isto é possível.  

O terceiro ensaio trata dos primeiros resultados 

alcançados em várias  pesquisas realizadas pelos Grupos de 

Estudos Sociologia do Trabalho Pedagógico, Currículo e 
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Formação Humana e Milton Santos, ao longo dos últimos 

seis anos. Uma envolvendo o Programa de Bolsa de Iniciação 

Científica, realizado durante agosto de 2014 a jul ho de 2015. 

Os resultados desta pesquisa,  expostos aqui,  foram escritos 

com as estudantes Sayarah Carol Mesquita e Renata Gomes 

Pimentel , ambas estudantes de Licenciatura em Pedagogia,  

na Universidade Federal de Alagoas. Uma outra 

desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

tendo como objeto a relação território e educação ,  foi  

realizada com Denis Avelino dos Santos, estudante de 

Licenciatura em Geografia, defendida e aprovada em 2015. 

Esta pesquisa foi  um desdobramento do Projeto Território e 

Educação no Bairro Jacintinho ,  desenvolvido junto ao 

Programa de Ações Interdisciplinares (PAINTER), entre 

2012 a 2015. Neste ano também iniciamos uma pesquisa,  

junto aos discente do 2º período, do Curso de Graduação em 

Licenciatura em Pedagogia,  matriculados na disciplina 

Sociologia da Educação. Investigamos o impacto do uso do 

método da leitura imanente nos estudos dos autores que 

constituem as referências desta disciplina,  queríamos saber 

se há elevação na capacidade de interpretar e compreender 

os conteúdos socializados.  

O quarto ensaio socializa, integralmente,  o Programa 

de Pesquisa Formação de Si .  Paratanto,  procura concil iar 

dois processos: o método da leitura imanente, considerado 

como técnica de si , com os estudos éticos de Foucault  e as  

perspectivas teóricas e epistemológicas de Bourdieu.  

A princípio relutamos incluir este Programa entre os 

ensaios que constituem este livro. Mas convencemo -nos em 

publicá-lo porque ele revela onde nossos estudos acabaram 

nos conduzindo nesses últimos quinze anos. Há,  certamente,  

outra razão: a esperança em sensibilizar outras(os) 

pesquisadoras(es) contribuírem conosco nesse caminho, que 

é um caminho ainda trilhado por poucos estudantes e 
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pesquisadores. Nada melhor, pensando em seduzi -los, do que 

oferecer-lhes este Programa  para avaliarem e se decidirem. 

Este Programa também revela como processamos o 

levantamento dos dados para análise, além dos teóricos que 

fundamentam nossas pesquisas com suas metodologias,  

teorias e filosofias.  

Certamente dispomos ainda de resultados  que 

ressentem-se de maior aprofundamento e não podem ser 

tomados como definitivos,  exigindo maior densidade 

investigativa:  dados comprobatórios, análises sistemáticas,  

prova de consistência e profundidade. Mas consideramos que 

tal densidade apenas poderá ser alcançada com o desenrolar 

destas pesquisas. Sobretudo do Programa Formação de Si ,  

socializado no quarto ensaio.  

Os resultados que ora publicamos, portanto, podem ser 

considerados parciais, mesmo considerando uma trajetória 

de pesquisa vigorosa, que nasceu exatamente no ano 2000, 

de forma independente e heterodoxa, quando ingressamos no 

doutoramento e nos propomos a promover uma crítica à 

sociologia da profissionalização mediante a formulação de 

uma crítica à economia política do trabalho pedagógico .  

Nosso objetivo era descobrir porque o trabalho humano cria 

riquezas,  postulado afirmado com veemência pela economia 

política clássica. E concluímos, com Hodgskin, que, de fato,  

era o conhecimento. E que esta tese de Hodgskin nos remetia 

à teoria do valor de Marx, que se apoia naquela “mercadoria 

especial”, nomeada por ele de força de trabalho. 

Descobríamos também o sentido da educação escolar na 

modernidade, uma tese absolutamente contrária aos 

pressupostos de Comte e Durkheim, mas também de Weber.  

Sentido que permitia nos posicionar contra o pragmatismo 

reinante, e a difusão das categorias prática pedagógica, 

profissão docente,  trabalho docente,  entre outras. A partir  de 

então passamos a perceber claramente a fundamental  
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importância da teoria pedagógica de Paulo Freire e da 

disciplina Trabalho e Educação. Sobretudo a crítica 

freireana à pedagogia bancária.  A sua rejeição intransigente 

de conceber o aluno como objeto.  Pesquisas que, em 2009, 

resultou na publicação do livro Conhecimento, Riqueza e 

Política .  

Em 2011, passamos a adotar o método da leitura 

imanente objetivando conferir maior consistência aos 

estudos bibliográficos e a fundamentação teórica de nossas 

pesquisas, e superar as profundas dificuldades dos 

estudantes de graduação na Universidade Federal de  

Alagoas,  inclusive àqueles que ingressavam nos Grupos de 

Estudos e Pesquisas, indicados acima. Foi essa realidade que 

provocou uma mudança radical em nossa perspectiva de 

investigação, pois descobrimos que a única forma dos 

estudantes valorizarem a sua fo rça de trabalho seria através 

do trabalho pedagógico em pesquisa, quando ocorre, 

efetivamente, apropriação de conhecimentos.  O que nos 

colocava, pela primeira vez,  diante de uma questão 

verdadeiramente pedagógica:  como realizar tal apropriação? 

Estes Ensaios Críticos significam o início desta resposta.  

 

 PEDAGOGIAS PERIGOSAS: a  inversão da autoridade 

intelectual na sa la de aula e a  re invenção da amizade 122 entre 

atores pedagógicos  

 

1. Geograf ia da formação docente 123 

 

Na apresentação do projeto para estudantes 

matriculados comecei falando do lugar e posição dos 

estudantes como protagonistas das razões de ser da formação 

docente, do trabalho pedagógico e do currículo. Para a 

perspectiva dialética que defendemos, são os estudantes que 

posicionam o intelectual  como formador,  professor, 
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educador; e que esta configuração espacial que ocorre nas 

salas de aula ,  portanto, de caráter geográfico ,  está na 

gênese e desenvolvimento do que compreendemos, na 

modernidade, como sistema de ensino. Fato negligenciado 

pelas Diretrizes Nacionais de Formação de Professores,  seja 

do ensino superior ou básico, e pela Base Nacional Comum 

Curricular;  ambas propostas como políticas socioeducativas, 

governamentais,  em 2015.  

Esta negligência impacta os Projetos Políticos 

Pedagógicos dos Cursos de  Licenciaturas,  que se desdobram 

de tais políticas,  e determina a montagem dos componentes 

curriculares;  justamente nos cursos de graduação do ensino 

superior, responsáveis pela formação inicial de professores. 

E, se é assim nas universidades não é diferen te nas escolas 

da educação básica. O que conforma, na nossa forma de ver, 

um paradoxo, que se nos revela, aparentemente,  

intransponível.  Paradoxo que compromete,  efetivamente,  a 

qualidade da socialização e apropriação dos conhecimentos, 

isto é,  as atividades que estruturam o trabalho pedagógico.  

Portanto, numa perspectiva dialética de educação 

escolar,  que considera a totalidade concreta deste complexo 

sociocategorial , trabalho pedagógico, currículo e formação 

são categorias indissociáveis de um todo orgâni co e 

estruturado: o sistema de ensino. Estas categorias 

determinam-se reciprocamente. A mudança de uma implica 

na mudança das outras, dado os nexos causais, objetivos, que 

as l igam sistemicamente.  

Ora,  só o fato de ter que expor algum conteúdo à um 

conjunto de pessoas,  turma, círculo de cultura e/ou grupo 

interessado124,  desencadeia o processo formativo do 

educador,  provocado pelo educando, pela simples 

necessidade de domínio de conteúdo para exposição. Fato 

muitas vezes invisível aos atores participantes do processo 

formativo. Oculto, sobretudo, aos estudantes que, diante da 
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exposição eloquente de um tema por um professor,  que 

domina plenamente os conteúdos, atribuem tal  feito ao dom, 

concebendo esta capacidade como inata, inerente 

geneticamente aos bons professores,  e que, por isso se 

distinguem dos “maus” professores 125.  E isto não é verdade! 

O professor dotado desta capacidade estuda, se debruça 

horas a fio sobre um tema para dominá-lo, inquiri -lo e 

compreendê-lo;  e treina a forma de expô-lo,  exercita 

mentalmente a exposição: por onde começar,  e ordena os 

itens a serem explorados (priorizando uns em detrimento de 

outros) e define a conclusão da exposição. E tudo isso 

considerando a lógica e a didática, de modo a tornar o 

conteúdo compreensível e agradável.  Usa  todas as formas 

literárias conhecidas: tragédia, drama, suspense, entre 

outras técnicas inventadas pela li teratura. O fundamental é 

sensibilizar o público, provocando ódio e amor, rejeição e 

acolhimento. O sentimento é, assim, um elemento importante 

a ser considerado pela didática de estudo e pela didática de 

ensino. A sala de aula não deixa de ser um teatro, ainda que 

apenas dois personagens dominem a cena: o professor e os 

estudantes. Os gestores e coordenadores são atores 

coadjuvantes neste teatro. Cabe  aos primeiros, aos 

professores,  terem a sensibilidade necessária para explorar 

todas as variantes existentes neste complexo 

sociocategorial .  

Enfatizei que a impressão de os professores possuírem 

dom é falsa; que a capacidade de exposição de um docente 

eloquente não é inata. Trata -se de um equívoco provocado 

pela ignorância ou pela visão ingênua do que se admite como 

trabalho pedagógico. Visão que se funda apenas na 

experiência, nas informações dadas imediatamente aos 

sentidos. E que esta aparência e esses sentidos, assim 

constituídos, não revelam a totalidade do trabalho 

intelectual do professor. Este trabalho, objetivamente,  
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envolve, inclusive,  diferentes atividades,  realizadas em 

diferentes lugares,  por diferentes trabalhadores. Envolve 

diversos ramos econômicos de uma sociedade complexa, 

configurando, geograficamente, o que Marx nomeou em O 

Capital  de “trabalho social  total”. E que, de fato, é a 

existência dos estudantes, com seus infinitos desejos, 

utopias, sonhos, interesses,  dúvidas,  questionamentos e 

inclinações, pertencentes a diferentes classes e frações de 

classes o motor,  combustão e explosão, do ato pedagógico. 

E em dois sentidos:  justifica a remuneração do formador,  de 

acordo com a sua qualificação e capacidade intelectual , na 

socialização dos conhecimentos; e justifica o empenho em 

conquistar reconhecimento dos estudantes. O que legitima a 

autoridade intelectual do professor 126.  Portanto,  em vez de 

identidade, é o compromisso intelectual  e formador que 

determina o processo formativo dos atores peda gógicos. A 

identidade é derivada do processo formativo e não sua 

gênese. O ponto de partida genético, de todo o 

desenvolvimento deste processo, é o trabalho desencadeado 

pelos atores pedagógicos.  

É o estudo, portanto, a principal atividade da 

docência.  E não a aula como propugna a epistemologia da 

prática. Mas o estudante também estuda quando o professor 

lhe propõe atividades intelectuais a serem realizadas.  E ao 

realiza-la o estudante não realiza outra coisa senão estudo. 

Portanto, independente da vontade dos atores pedagógicos, 

o trabalho pedagógico põe esses atores em ações recíprocas. 

Ações que consti tuem um complexo social  e um conjunto de 

categorias que têm a pretensão de explicar este complexo, o 

complexo categorial  do processo educativo. São categori as 

deste complexo: programa de estudo, seleção de conteúdos, 

estudo, assimilação e compreensão dos conteúdos, plano de 

aulas,  avaliações,  estudos bibliográficos,  pesquisas 

empíricas e teóricas,  ensino, entre outras.  Tenhamos ou não 
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consciência desta objetividade. Quando conscientes 

podemos transitar neste complexo com maior segurança, 

coerência e razão ampliada.  

 

2. Formação docente no âmbito da geograf ia do capita l  

 

Entretanto,  o fato de vivermos numa sociedade 

organizada em classes sociais nega-se à maioria da 

população (trabalhadores assalariados) o tempo socialmente 

necessário para a apropriação de conhecimentos.  Isto é,  a 

liberdade de estudar. Porque o estudo, a atividade de 

estudar,  pressupõe vontade, necessidade, liberdade e 

condições materiais. Daí os g regos compreenderem a 

filosofia como atividade praticada por homens livres 127, 

cidadãos: aqueles que dedicam suas vidas à organização da 

cidade livre.  Em Atenas, liberdade dos fi lósofos e trabalho 

dos escravos e mulheres. Todas as demais atividades, 

praticadas por artesãos,  são atividades exercidas por 

escravos.  Inclusive as atividades dos pedagogos, 

responsáveis pela educação infantil.  A distinção das 

atividades explica-se pelo uso da razão filosófica, do 

pensamento abstrato. Já aqui, nesta geografia social,  a 

distribuição de cada pessoa nos diferentes lugares e posições 

sociais, se manifesta a distinção entre aqueles que 

desenvolvem atividades manuais e/ou operacionais, das 

reconhecidamente intelectuais.  

Então, dadas as característ icas das sociedades 

fundadas em classes sociais, como as sociedades 

capitalistas, estudar é lutar pelo privilégio de ser homem e 

mulher l ivre. É forjar a liberdade contra uma cultura 

instituída em regras, normas e Leis, como a sociedade 

capitalista.  O que significa lutar para forjar ,  em si mesmo, 

em cada professor e estudante, a capacidade de ser governo 

de si.  Em priorizar, por exemplo, as ações que aprimoram as 



-  331 -  

potencialidades humanas no ser humano. Portanto,  e o mais 

fundamental, estudar é um ato polít ico. E isto deve ser 

compreendido de um ponto de vista freireano e gramsciano. 

Isto é, como princípio educativo .  

O ato de estudar possui,  imanente a si,  um princípio 

educativo ,  que é o de politizar os atores pedagógicos, sobre 

as condições destes no mundo, no cosmos e na realidade em 

que vivem e são posicionados. As sociedades estruturadas 

em classes sociais procuram ocultar e esconder esta 

dimensão político-pedagógica do ato educativo. Esconder o 

ímpeto, sentido, força libertadora e emancipatória do 

trabalho educativo, da docência. E,  por conseguinte, da 

formação docente e do currículo.  

A despoli tização do ato educativo faz -se, por 

exemplo, quando o submetemos as correntes ideológicas da 

profissionalização, que amarram, coisificam e mercadorizam 

as pessoas envolvidas nos processos form ativos 

institucionalizados, no sistema capitalista de ensino. Nas 

escolas em que os professores são tratados como força de 

trabalho qualificada, profissionais da educação, e os alunos 

como clientes, compradores de aulas. E se estes,  os clientes, 

compram aulas, têm o direito de exigir mercadoria de boa 

qualidade ás escolas, comercializadas dentro do padrão ISSO 

9000 (9001, 9002, .. .),  sejam estas públicas ou privadas. É 

nesta perspectiva,  capitalista,  e não em outra,  que se fala e 

se grita,  aos quatro cantos , em se ter direito a educação de 

qualidade (ANFOPE, FORUNDIR, CNTE, ANPAE, entre 

outros atores, protagonistas, do movimento pela valorização 

e profissionalização da educação; atores que não conseguem 

enxergar que a educação nunca, em tempo algum outrora, se 

valorizará por meio do mercado, das ideologias do mercado, 

como é a ideologia da profissionalização).  

Outro aspecto despolitizador é a banalização do 

estudo. Defini -lo, por exemplo, como meio para se alcançar 
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fins mais nobres, como a inserção no mercado  de trabalho. 

Esta ideia desvaloriza o estudo imaginariamente. E se 

constitui uma cultura de preconceitos contra o estudo. 

Preconceitos que são instituídos, territorialmente,  no âmbito 

da sociedade.  

A imagem mais radical da despolitização do estudo 

está representada na proposição “estudar é não fazer nada”. 

O que equivale a fazer corpo mole para o autêntico trabalho, 

aquele que dignifica o ser humano, que provoca “o suor no 

rosto”, suor que molha a camisa. É contra todo esse 

preconceito atribuído ao estudo,  que os estudantes das 

classes subalternas têm que lutar .. .  E a vida toda! Para os 

estudantes,  e com esses valores internalizados, estudar,  de 

fato, não é trabalho, mas negação deste. É tão somente práxis 

social  ou qualquer outra coisa, menos trabalho.  

Ora,  com toda esta carga negativa sobre o estudo, para 

o estudante que ingressa na universidade, as suas vivências 

se tornam um fardo, porque tudo o que se faz (ou deveria ser 

feito),  na universidade, é fundado no estudo. E, 

consequentemente,  nos mais divers os desdobramentos desta 

atividade fundante do desenvolvimento intelectual: ensino, 

pesquisa e extensão.  

Um trabalho que, para o estudante, não dignifica o ser 

humano; que significa apenas um meio de ele se tornar 

profissional, técnico, para ingressar no me rcado de trabalho; 

onde, aí sim, pode alcançar o reconhecimento e a redenção, 

só pode ser rejeitado rotundamente.  

Portanto,  como estudar não é trabalho, só pode ser 

indigno, sacrifício infrutífero, porque os frutos estão nas 

organizações empresarias e não nas organizações escolares.  

Porque naquela há dinheiro e mercadorias produzidas para o 

consumo. Como o estudo é indigno por não ser trabalho, ele 

sofre profunda desvalorização moral,  ausência de 
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reconhecimento das atividades realizadas, tanto do professor 

como, e por eles mesmos, do estudante.  

Não podemos esquecer que tudo isso é assim no 

âmbito da sociedade de classes. No entanto, e no fundo, o 

que professores e estudantes realizam, de forma contínua e 

cotidiana, é, sobretudo, na universidade, estudo. Mas de 

onde o estudante vem, da educação básica, estudar não é 

revelado como trabalho, não é vivido como trabalho 

intelectual,  porque não há pesquisa, produção de 

conhecimentos. Conhecimento não é visto como riqueza. E 

o ensino exige apenas memorização. O que qualquer pessoa, 

medianamente inteligente, pode fazer.  O raciocínio abstrato 

só é exigido na universidade.  

O estudante vive nestas circunstâncias um grande 

paradoxo, porque descobre,  logo no início do seu ingresso 

na universidade, nos primeiros períodos, que estudar é 

trabalho. E é este trabalho específico, e não o da organização 

empresarial  capitalista,  que, realmente, dignifica o ser 

humano. Porque permite que sejam desenvolvidas as 

virtudes intelectuais: capacidade compreensiva, criativa e 

inventiva;  enquanto aquela organização existe com o 

propósito exclusivo de expropriar os conhecimentos 

apropriados anteriormente pelos atores pedagógicos. 

Organizações que faz lembrar os vampiros que sugam o 

sangue de suas vít imas, mas o suficiente para não as matar, 

e continuar vivendo as suas custas. A universidade se revela, 

então, para a visão ingênua do estudante, um mundo de ponta 

cabeça, inverso de tudo que ouviu, viu e aprendeu. Até que 

o estudante tome consciência desta realidade, que é a 

sociedade capitalista,  com suas ideologias, processos de 

dominação e exploração, leva um tempo considerável.  Na 

maioria das vezes o estudante se forma, conquista o tão 

desejado diploma universitário,  sem a menor compreensão 

deste paradoxo.  
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O fato é que às classes trabalhadoras assalariadas é 

negada a liberdade de estudar.  Porque vivem para e em 

função do trabalho, para satisfazer as necessidades básicas 

e existenciais. Quando não, é o mundo da preocupação que 

lhes rouba a alma e a tranquilidade necessária, espiritual,  

para estudar. Por conseguinte, trabalho assalariado e 

trabalho intelectual (estudo) são atividades antagônicas nas 

sociedades onde impera a luta de classes, onde classes 

inteiras trabalham para as classes que dominam e exploram, 

ou exploram porque dominam. Esse anta gonismo apenas 

pode ser equacionado poli ticamente,  com revoluções sociais.  

Populações inteiras que não dispõe de tempo para 

estudar,  embora o direito de estudar esteja garantido na 

Constituição, vive esse drama de guerra, entre a inexistência 

de tempo para  estudar e a necessidade de ter que trabalhar 

para sobreviver. A lei é necessária,  mas insuficiente.  Ou 

melhor, a Lei existe para o que não é realidade para as 

classes subalternas ou para o que com muito sangue foi 

conquistado. Mas a Lei não assegura essas  conquistas. 

Porque a Lei resulta da correlação de forças entre classes e 

seus pactos territoriais institucionais .  Mas a Lei também 

gera acomodações, dada a crença que legalizar direitos é o 

bastante. E não o é! O estado de direito  é um instituto 

jurídico burguês! A democracia representativa é a forma 

legít ima da concentração do poder e riquezas, das 

desigualdades territoriais.  Assim roda o mundo!  

Estudar, então, é lutar, com paciência e persistência,  

durante toda a vida em que se é professor, em que se é 

estudante. E esta vida não é um mar de rosas, como muitos 

pensam. Ser professor e estudante é participar destas lutas, 

desde as salas de aula às assembleias sindicais e plenárias 

dos centros acadêmicos. É na participação destas lutas que 

deixamos de ser atores e nos transformamos, 

educativamente, em atores; onde decidimos autonomamente 
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pelos nossos destinos e realizamos as ações que decidimos, 

que reputamos prioritárias, quando dirigimos ou 

governamos, pelo menos, nossas vidas. Autônomo é aquele 

que tem a capacidade de se dar normas.  

A luta pelo estudo é uma realidade vivida, sobretudo, 

pelos professores e estudantes da educação básica, no Brasil . 

Menos sofrida para os atores pedagógicos que estão 

vinculados ao sistema federal  de ensino e mais sofrida para 

todos os outros. O complexo social  que é o sistema de ensino 

não é homogêneo, mas heterogêneo e fragmentado. Mesmo 

no sistema federal e nos sistemas estaduais, municipais, 

privados e confessionais,  de ensino, há cisões,  fissuras,  

guetos, segregações, isolamentos, grupos corporativos,  

oligarquias,  privilégios,  safadezas,  corrupção, como é 

próprio da natureza da geografia do capital.  

Estudar, então, é lutar contra os processos 

geohistóricos que posicionam cada pessoa nas hierarquias 

verticais e horizontais,  que  estruturam a geografia do 

capital.  É lutar contra o posicionamento das classes 

subalternas determinado pela geografia do capital. 

Geografia que se constitui  a partir da apropriação do 

território pelo capital; e que pressupõe o domínio territorial 

de três complexos: do trabalho, da escola e da residência, 

em diversas escalas.  A reprodução territoriometabólica desta 

geografia exige que as classes subalternas estejam sob o 

controle do capital .  Controle das relações sociais, dos 

governos e dos recursos necessá rios à conformação do 

sistema capital.  

Duas coisas. Para enfrentar o capital , a reprodução 

territoriometabólica do capital, que inclui  o Estado e o 

“trabalho social total”,  é preciso que os atores pedagógicos 

se alimentem de dois princípios,  ardentemente, se não 

quiserem ser abatidos como boi no matadouro da 

epistemologia da prática: persistência e paciência.  O que 
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significa a consciência política de ter que viver a batalha 

eterna contra o capital,  até sua destruição ou até nossa 

morte.  

Aliás,  da infância ao término da universidade, para 

alguns a vida inteira, numa vida dedicada ao trabalho de 

apropriação de conhecimentos, o que se produz é uma 

quantidade gigantesca de trabalho não pago, trabalho 

imaterial , enriquecimento da força de trabalho pelo 

conhecimento. A escola funciona como estufa para 

enriquecer e transformar a força de trabalho em potencial, 

em força de trabalho acabada, capital variável,  pronto para 

ser explorado pelo processo de trabalho e valorização do 

capital. Processo que enriquece a matéria  e a transforma em 

mercadorias.  

O trabalho imaterial,  realizados pelos atores 

pedagógicos, na apropriação de conhecimentos,  é uma forma 

de trabalho que não gera qualquer custo ou investimentos 

para o capital; os investimentos são realizados pelo Estado 

ou pelas famílias.  Pelo contrário, a educação corporativa, 

apoiada na teoria do capital humano, transformou a aula em 

mercadoria.  Assim, a educação passou a dar lucros as 

empresas capitalistas que investem em educação. E 

exatamente por isso,  repentinamente,  o  discurso mudou. A 

mídia e o marketing passaram a tratar a educação como 

investimento. Qualquer curso passou a ser oferecido pelas 

empresas como investimento. E a medida contábil , para 

efeito de apuração dos lucros e perdas,  e por meio da técnica 

das partidas dobradas, é a hora-aula.  

Ora, considerando o que foi exposto, a conquista do 

tempo socialmente necessário, para que se possa viver para 

e do estudo, pressupõe a destruição do capital,  destruição 

dos sentidos e desejos de se referenciar no modo de vida 

capitalista,  na sociabilidade capitalista,  na subjetividade 

capitalista,  nos desejos capitalistas.  Porque tudo o que nos 



-  337 -  

força a nos referenciar no modo de vida capitalista é o que 

nega, justamente, a maioria de nós, professores e estudantes,  

a liberdade de estudar. E isto é operado, por exemplo, pelo 

estágio curricular e supervisionado. Mas também por tudo 

que sugira ou exproprie os conhecimentos de professores e 

estudantes, e rouba-lhes o tempo precioso de viver a 

aventura e o prazer de estudar, de viver para a filosofia, o 

direito de viver para aprender e socializar o que se aprendeu. 

Para o “espírito do capitalismo” este não é um modo de vida 

digno.  

Não devemos mais postergar para o futuro o que 

podemos viver agora. Mas para vivermos o que podemos e 

desejamos viver agora é preciso se libertar do “espírito do 

tempo”, da história, das construções idealistas, que 

imaginam haver um sujeito da história.  A história é tão 

somente a memória do que vivemos na geografia, nos 

lugares, locais e territórios. Revolucio nário é transformar,  

agora, os lugares em que vivemos, à começar pela casa ou 

residências em que habitamos, mas também deve envolver a 

escola em que estudamos e as organizações em que 

trabalhamos. É nisto que vale apena nos empenharmos. Que 

a memória da geografia fique para história. O importante é 

construir esta memória,  hoje,  transformando os lugares onde 

existimos, para que nossos descendentes possam viver outras 

paisagens diferentes das que cultivamos hoje.  
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FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DO MÉTODO 128 DA 

LEITURA IMANENTE: um método para resist ir e 

emancipar 

 

 Categoria, Conceito e Complexo Categorial  

 

A categoria é uma forma de ser .  Por ser uma forma 

admite existir conteúdo correspondente. Este conteúdo, para 

ser compreendido, exige ser traduzido conceitualmente.  

Portanto,  o conteúdo de toda forma de ser  ganha sentido 

através do conceito.  E o conceito é constituído por um 

conjunto de palavras ,  signos e signif icados ,  que dão sentido 

ao conteúdo da forma de ser .   

O garfo, por exemplo, é uma forma de ser  e seu 

conteúdo está relacionado ao sentido de ser talher. Mas uma 

espécie específica de talher. E o que é talher? É um 

instrumento usado nas refeições como meio e ou recurso de 

pegar alimentos e levá-los aos órgãos responsáveis pela 

digestão. Alimentos servidos nas re feições diárias, visando, 

sobretudo, satisfazer necessidades biológicas, mas também 

proporcionar prazer em sentir sabores e aromas. A natureza 

do ser humano, portanto, é marcada e caracterizada por esta 

ambivalência de necessidades e prazeres.   

O conceito explica o conteúdo da forma de ser .  E,  

assim, as categorias tornam-se compreensíveis socialmente,  

constituindo com as explicações conceituais, as bases da 

cultura humana, do entendimento e pensamento humano.  

Disto podemos fazer inúmeras interpretações, inc lusive 

interpretações das relações entre categoria e conceito.  

Podemos não apenas constatar esta relação, mas aperfeiçoá -

la. Por exemplo, precisar signo e significado, explicar 

porque há necessidade de existir garfos e talheres diferentes,  

de acordo com os  alimentos específicos –o que é isto senão 

a relação entre particularidade e universalidade. E concluir 
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que estes, os alimentos,  com suas características específicas,  

exigem e determinam aqueles, as formas de uso dos talheres,  

isto é, o quando e o como usam-se os diferentes tipos de 

talheres.  

O que fizemos até agora foi apenas um exercício, uma 

pequena demonstração da importância e relevância de saber 

e pensar a existência e implicações das categorias e seus 

conceitos respectivos, enfatizando o sentido das relações 

entre signo e significado. Tudo isso é apenas uma forma de 

ver esta relação. Uma teoria,  entre muitas, que procura,  

primeiro, fazer com que tomemos consciência das possíveis 

explicações,  compreensões e interpretações dessa relação e,  

depois, para aprender e desenvolver a capacidade de operar 

com ela,  tanto no plano particular como no universal .  

Reconhece-se, deste modo, que tais procedimentos estão 

interligados às condições existenciais, nos diversos lugares 

e momentos específicos. Não é,  assim, mera elucubração, 

exercício mental fortuito e efêmero, mas essencial e  

imprescindível.   

Garfo é, então, forma de ser .  Uma forma concreta de 

ser .  E por ser precisamente isto podemos pegá -lo. E, se 

desejarmos, usando métodos científicos, conhecer a sua 

constituição e estrutura material , sua constituição química.  

Mas a palavra garfo,  em si,  é impalpável. Por acaso 

alguém pode pegar a palavra garfo? Não! Apenas podemos 

pronunciá-la, imaginá-la, e até quantificar alguns de seus 

aspectos.  Por exemplo, letras e síl abas.  Deste modo, mesmo 

que não seja possível pegar e tangenciar as palavras com o 

tato, outros sentidos humanos podem ser mobilizados para 

lhe conferir materialidade, como o sentido da audição.  

Podemos ouvir palavras enunciadas por vozes ao nosso 

cérebro, mas não podemos tatear e senti -las com os dedos de 

nossas mãos. Ora, isto não ocorre apenas com a palavra 

garfo, mas com todas as palavras, e em todos os lugares onde 



-  340 -  

existam seres humanos. Nem por isso deixamos de 

compreender o que seja a palavra, a coi sa, seu conteúdo e 

conceito, e a relação entre eles. Isto ocorre instantaneamente 

quando alguém pronuncia, por exemplo, a palavra garfo.  

Contudo, esta palavra, apesar de ser um talher,  

representa um ser único no mundo, que se faz ser imaginado 

como tal, por suas características singulares. Imaginamos o 

garfo mediados por nossas impressões sensoriais. Basta, tão 

somente,  que alguém o enuncie em um determinado lugar.  

Porque sua forma e conteúdo foram gravados em nossa 

memória,  em nosso corpo e mente,  enquant o categoria e 

conceito, respectivamente. Portanto, culturalmente,  

convencionou-se associar tal signo a este significado. E as 

gerações precedentes afirmaram este vínculo,  

reiteradamente, às gerações descendentes, através dos 

processos de socialização. Chegando ao ponto de, hoje, ser 

impossível relacionar tal signo a qualquer outro significado 

diferente deste.   

Isto é o que o genial geógrafo brasileiro,  Milton 

Santos,  conceituou como identidade: “o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence”. Óbvia é a 

impossibilidade de existir o menor sentimento entre o ser 

garfo e a palavra garfo, que o representa e grafa,  tendo como 

referência o corpo do garfo, as suas diferentes formas 

estéticas, em nossas memórias. Mas eles,  signo e 

significado, ser e sentido, pert encem-se a si próprios;  

correspondem-se reciprocamente.  Como se houvesse a fusão 

de uma coisa na outra. A ponto de, aparentemente, anular as 

particularidades, configurando um só corpo, constituindo um 

corpo uno.  

Ora,  o mesmo fato ocorre da mesma forma, in úmeras  

vezes,  em nossas vivências. Coisas e nomes, precisamente 

assim, tornam-se comuns a nós e aos outros. Construindo um 

verdadeiro “regime vocabular”,  que ganha dimensões 
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universais e status de verdade. A ponto de considerarmos 

isto um processo natural e não geohistórico.  

Aprendemos, com isto, associar coisas e palavras, a 

identifica-las e conceitua-las. Mas garfo passa, então, ser  

concebido e classificado como categoria concreta, por  

pertencer a realidade de objetos tateáveis, e se diferenciar 

de outras formas de categorias, imperceptíveis ao tato, como 

veremos abaixo.  

Há também categorias abstratas. Por exemplo, o  

átomo. Não há caso em que um físico tenha conseguido pegar 

um átomo com as mãos até hoje, pelo menos que saibamos. 

O que não nos impede conceituar a categoria átomo. Por sua 

vez, o conceito de átomo: “menor partícula do universo”,  

obriga-nos a pensar o infinitamente pequeno, o mundo 

microscópico, e possibilitou imensas descobertas 

relacionadas a este mundo. Os físicos, em laboratórios,  

dotados de visão micro, inventaram, por exemplo, a bomba 

atômica. Portanto,  apesar de abstrato, o conceito da 

categoria átomo é um “conceito eficiente”. Ser concreto ou 

abstrato não é, portanto, ser melhor ou pior, inferior ou 

superior, mas uma diferença marcant e das categorias,  que 

possibilita-nos operar melhor na relação entre signo e 

significado, pensamento e ser.  

Categorias abstratas,  portanto,  não são apenas úteis,  

mas necessárias,  para pensar e agir no mundo. Apesar de 

impalpáveis,  quando usamos métodos e l inguagens 

apropriadas, é possível  manipular coisas minúsculas e 

invisíveis a olhos nu, como os muitos elementos químicos da 

tabela periódica.  Inclusive partículas atômicas,  

aglomerações moleculares, composições químicas e, com 

isto,  construir “cadeia atômica” ou químicas,  e chegar a 

resultados significativos:  descobrir que sobre fricção a 

primeira produz energia e calor,  e em colisão explode 129.   
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Há categorias ainda mais abstratas.  Trata -se das 

categorias metafísicas ou transcendentais. Por exemplo, a 

categoria coisa em si .  Esta categoria foi utilizada por Kant 

na obra Crítica da Razão Pura ,  visando esclarecer a relação 

entre pensamento e ser;  e demonstrar o caráter aproximativo 

do primeiro em relação aos possíveis conhecimentos efetivos 

do ser. Que, para ele,  é inatingível,  incognoscível, ideal  

científico ou epistemológico a intenção do conhecimento a 

ser perseguido. O mesmo ocorre com a categoria ser ,  

utilizada largamente pelos pré -socráticos e pós-socráticos.  

Ser e coisa em si têm o poder de não produzir qua lquer efeito 

tátil .  Não exercem qualquer pressão sobre os sentidos táteis.  

Apesar disso contribuem, “eficientemente”, potencialmente,  

para pensarmos sobre a natureza e o universo, em termos 

filosóficos.  Pensar,  por exemplo como é possível  o 

conhecimento humano das categorias transcendentais; o que 

o torna verificável e refutável, por conseguinte, verdadeiro.  

Pré-socráticos como Parmênides foram grandes 

pensadores que util izaram como único recurso disponível 

para pensar a metafísica e as categorias metafísic as, nem por 

isso deixou de produzir pensamentos fabulosos. Com 

categorias e conceitos metafísicos os gregos criaram a 

filosofia, uma forma sistemática de pensar. E isso não é 

pouco quando pensamos no processo evolutivo dos sistemas 

de pensamento, criados pelo gênero humano.  

Contudo, nem Parmênides, tampouco Kant, uti lizaram 

ou tinham em mente pretensões de utilizar tais categorias e 

conceitos para pensarem como intervir na realidade 

concreta, no mundo empírico. As usaram para pensar as 

possibilidades de conhecer. Conhecer mais profundamente a 

relação entre pensamento e ser. E foi exatamente do 

exercício secular de pensar filosoficamente esta relação que 

brotou as ciências de todos os tipos.  Não sem contratempos, 

dificuldades,  sinuosidades e obstáculos. Veja , não há 
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qualquer efeito dessas categorias sobre os sentidos mais  

concretos do corpo humano, como o tato e o paladar, que nos 

permite sentir as categorias ser e coisa em si, como sentimos 

categorias concretas como garfo.  Mas quanta materialidade 

as ciências têm nos proporcionado?  

Deixando de lado as categorias metafísicas.  Próprias 

da filosofia. Nós, do campo das Ciências Humanas,  

sobretudo das Ciências da Educação, trabalhamos mais 

cotidianamente, há muito tempo, com categorias concretas e 

abstratas, visando pensar e intervir com maior pertinência,  

consequência e qualidade, na realidade. O objetivo e razão 

de agirmos e procedermos desta forma é que ela nos permite 

alcançar resultados significativos. Assim, falamos em 

trabalho do professor,  trabalho do meta lúrgico, trabalho do 

eletricista, entre outras formas de trabalho. Todas essas 

formas são específicas e concretas. Mas quando falamos em 

trabalho, sem adjetivo, isto é, quando pensamos em trabalho 

em geral, como representação de todas as formas de trabalho  

concreto,  estamos nos abstraindo das formas reais de 

trabalho. Logo, do mundo existente e efetivo. Neste caso, 

estamos nos referindo a trabalho abstrato ou trabalho em 

geral.  

Das formas concretas de trabalho emergem muitas  

outras categorias.  Descendem, no  sentido abstrato, e 

ascendem, no sentido concreto,  categorias com estas 

propriedades. É o que sucede com a categoria trabalho. Esta 

distinção entre categorias concretas e,  portanto, povoando o 

plano concreto, e categorias abstratas,  e portanto, povoando 

o plano abstrato,  é imprescindível para compreender os 

trabalhos acadêmicos, porque são pressupostos históricos,  

neles presentes. A grande frequência com que categorias e 

conceitos se fazem presentes é tão “natural” que não nos 

damos conta do seu caráter social, porque simplesmente os  

assimilamos, sem pensar no fato.  
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Na dissertação da pesquisadora Sandra Regina Paz: 

Educação, Trabalho e a Mutação do Sindicalismo: estudo do 

Programa de Qualif icação Profissional da CNM/CUT no 

Estado de Pernambuco ,  algumas categorias aparecem no 

título. Realmente, categorias normalmente aparecem nos 

títulos dos trabalhos acadêmicos:  livros, teses,  dissertações,  

monografias e artigos. Nos artigos,  por exemplo, costumam 

vir indicadas como palavras-chave.  

Todos os gêneros de trabalho acadêmico foram 

desenvolvidos com a intenção de tornar público e acessível  

resultados de pesquisas à “comunidade acadêmica”, para 

serem verificados e criticados por ela. E assim se constituiu 

a opinião pública do meio científico. Desta forma, neste 

processo secular, contribuiu-se com o desenvolvimento 

científico e até tecnológico. Dito isto, podemos afirmar, com 

toda segurança, que algumas categorias do trabalho 

acadêmico da pesquisadora Sandra Regina Paz são: trabalho ,  

educação  e sindicalismo  (porque ela atribuiu a este o sentido 

mutação  só descobrimos com a leitura assídua e atenta do 

texto).  

Essas categorias podem ou não serem conceituadas 

pela pesquisadora.  Nem por isso deixam de estruturar seu 

trabalho. Normalmente os pesquisadores costumam registr ar 

os significados das categorias precisamente,  dificilmente 

não o fazem. Simplesmente porque quando escrevem têm a 

intenção de divulgar os resultados de suas pesquisas,  além 

de serem compreendidos pelos lei tores e pesquisadores.  Ora,  

não é outra a razão que nos faz escrever senão a vontade de 

comunicar e socializar nossas descobertas, sentimentos,  

conquistas, saudades, angústias e frustrações. O que,  

diferente de outros tipos de escritores, e pelas características 

imperativas do gênero literário dos trabal hos acadêmicos,  

obriga os pesquisadores a buscarem ser claros, concisos e 

objetivos. A prolixidade, neste caso, não ajuda, atrapalha.  
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Note que todas as categorias que se revelam no tí tulo 

do trabalho da pesquisadora Sandra Regina Paz se 

enquadram, conforme definição acima, como categorias 

abstratas. Entretanto, não deixam de se referir a formas de 

ser .   

Sobre a categoria trabalho já fizemos uma pequena 

reflexão. Mas e sobre a categoria educação? Bem, como 

sabemos, a categoria educação se desdobra em uma sé rie de 

outras categorias mais concretas, na medida em que nos 

elevamos da abstração categorial à realidade concreta do 

mundo humano, como: educação religiosa, educação familiar 

e educação escolar. Algumas destas categorias, a educação 

escolar, por exemplo,  se desdobra em categorias, ainda mais  

concretas; singulares, no dizer de Lukács.  Há, assim, 

educação pré-escolar, infantil,  básica: fundamental  

(primeiro e segundo ciclos) e médio, e educação superior 130.   

Quando isso ocorre com uma categoria dizemos que 

estamos diante de um caso típico de trama categorial  e,  

certamente,  conceitual. E é preciso estarmos atentos, como 

leitores e pesquisadores, a esta trama, pois ela nos revela um 

encadeamento significativo de signos, dotados de vários 

sentidos que, para além do lógico e epistemológico, aponta 

para uma dinâmica ontológica das formas de ser .  Isto é, para 

uma dinâmica interna ao ser, uma trama objetiva à educação 

abstrata, por exemplo. Trata -se de um complexo de 

significações categoriais do mundo concreto da educ ação. É 

nele que se conforma, mesmo, um tecido material de 

objetividade e subjetividade, constelação ou configuração de 

sociabilidades, que se impõe a cada pessoa.  

Neste caso há uma rede impressionante de categorias 

convergentes,  que se cruzam e entrecruz am, consti tuindo 

uma totalidade social. Chamo esta rede ou trama de 

categorias, articuladas organicamente, de complexo 

categorial .  Uma constelação de muitas categorias  
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correlacionadas que confere sentido a um campo ,  conforme 

propõe Bourdieu (2004a, 2004b. Como uma árvore dotada de 

troncos e ramos específicos.  Todos conectados e imbricados,  

e como totalidade, indissociáveis –lembro-me do maior 

cajueiro do mundo, localizado em Natal.  No caso trata -se de 

uma árvore especial , dotada de signos e significados, de  

sentidos convergentes e divergentes. Portanto, significações 

diversas. De fato, é um conjunto de categorias formado por 

uma categoria tronco: educação, que se desdobra em 

espaços-tempos distintos, particulares,  em séries 

particulares também. Em cada série  há outros conjuntos de 

categorias correspondentes à série específica.  E todas as 

séries, ligadas continuamente,  embora realizadas em 

períodos distintos, formam um complexo categorial 131.   

E, veja,  dentro da educação média e superior há ainda 

outra modalidade educacional: a educação profissional.  

Muitos falam, hoje, inclusive, em outro tipo de educação: a 

educação corporativa ou empresarial: presente nos processos 

de trabalho. Portanto, as categorias vão se tornando mais 

concretas quando nos aproximamos de re alidades 

específicas 132;  e quando, desta,  nos distanciamos em 

abstrações reflexivas,  mas “razoáveis”, as categorias,  

sintomaticamente, abstraem-se com tal  deslocamento –

constituem contextos específicos, se especificando e se 

indeterminando. As categorias abs tratas permitem perceber 

quadros mais complexos de relações socioeducativas. E 

reconhecer as complexas, múltiplas e diversas 

característ icas da realidade. Um magma entrelaçado de 

significações categoriais e conceituais.   

Este processo dinâmico, envolvendo conceitos e 

categorias, constitui um movimento eterno que se faz e refaz 

no processo evolutivo da humanidade, entre pensamento e 

seus objetos, ou o que se apresenta como ser ao pensamento 

investigativo. Qual educação concreta a pesquisadora Sandra 
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Regina está trabalhando, só podemos descobrir lendo o 

texto. E o lendo com paciência e atenção, de forma 

sistemática.  Também podemos identificar, da mesma forma, 

com que concepção ou concepções a pesquisadora desvela a 

trama deste complexo categorial , que é o comp lexo da 

qualificação profissional.  

Prosseguindo com os mesmos procedimentos 

metodológicos tomamos consciência da teoria ou teorias,  

conceituação ou conceituações,  metodologia ou 

metodologias com as quais a pesquisadora trabalha, com o 

objetivo de converter suas hipóteses em teses e postulados,  

tendo em vista o objeto de estudo que analisa.   

Qual, então, o sentido desta reflexão acerca da 

categoria e do conceito? Por que é importante conceituar e 

conhecer os diferentes planos categorias,  de acordo com a 

lógica da abstração e concreção imanente ao pensamento 

moderno? Ora, porque é com estas unidades significativas  

que desenvolvemos o pensamento, considerando a realidade 

objetiva e subjetiva. Por que importa compreender o que seja 

categoria e suas variações? Qual o significado desta 

problematização? Porque os textos acadêmicos são 

construídos, substancialmente, por categorias, conceitos e 

ideias –  o que o fi lósofo Sérgio Lessa (2011) chama de 

unidades signif icativas .  

Todo e qualquer trabalho científico é escrit o desta 

forma. Porque “comunidades acadêmicas” o exigem. É uma 

convenção que se estabeleceu entre os intelectuais –não há 

condições de explorarmos isto aqui mais detalhadamente.  

Porque saber o significado e implicações das categorias e 

seus complexos categoriais, e dos conceitos, bem como das 

ideias formuladas é fundamental para compreendermos 

qualquer texto acadêmico. Sem o que este se torna, para nós,  

como para qualquer leitor,  ininteligível  e incomunicável.  
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 Apontamentos crít icos acerca do trabalho 

pedagógico em pesquisa.  

 

Por sabermos disto passamos a trabalhar no 

desenvolvimento dos aplicativos da Leitura imanente,  a 

partir de diversas fontes teórico -metodológicas: (1) a 

Introdução do livro Trabalho e proletariado no capitalismo 

contemporâneo ;  (2) teorias pedagógicas do letramento; 

retórica e teorias da argumentação; e (3) teoria hermenêutica 

(4) relação entre ciência e existência;  (5) epistemologia pós -

coloniais; (6) epistemologias feministas. Por quê? Bem, 

além da intenção em aprimorar tal método, cont ribuir com o 

desenvolvimento de procedimentos que elevem a capacidade 

de compreender e interpretar textos acadêmicos e livros 

didáticos;  pretende-se demonstrar como é possível  

desenvolver a autonomia intelectual dos estudantes, por eles 

mesmos, desde que se engajem em atividades intelectuais,  

relacionadas a pesquisa,  atividades laborais que estão 

imbricadas ao cuidado de si, ao governo de si,  e a estética 

da existência; além de redefinir prioridades de ação que 

impactam modos e trajetórias de vida,  que envo lve a vida 

cotidiana dos professores e estudantes. Qualquer leitor 

interessado em se apropriar dos conteúdos dos trabalhos 

acadêmicos, no âmbito das Ciências Humanas,  e de forma 

sistemática, pode fazê-lo. De nossa parte cabe revelar -lhes 

os componentes basilares de como os textos acadêmicos e 

livros didáticos se estruturam e são produzidos sobre os 

diversos enquadramentos filosóficos, revelando os efeitos 

políticos desses enquadramentos.  

E como o método clássico da ciência ensina que para 

conhecer a realidade complexa é necessário dividi -la em 

suas unidades mais simples, assim procedemos com o texto 

acadêmico e o livro didático, visando desvendar e 

compreender a sua trama.  
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Propomos, então, que a menor unidade do texto 

acadêmico é a categoria.  E esta não deve ser compreendida 

como simples palavra;  mas como uma forma de ser .  O 

advérbio,  portanto ,  por exemplo, é tratado como simples 

palavra pelas Ciências Sociais. Mas no âmbito das 

faculdades de Letras, onde se sobressaem disciplinas como  

literatura e  linguística ,  portanto  é uma categoria,  e 

conceituada como advérbio assume significado mais 

relevante do que simples palavras. Desta forma, a noção de 

categoria abre,  no mínimo, nossas mentes, para não apenas 

saber ler texto acadêmico e livros didáticos, e isto nas  

diferentes áreas de conhecimento, mas saber compreendê -los 

e interpretá-los devidamente,  o que é muito diferente de 

apenas ler e saber o que está escrito.  

E aprendendo a compreender podemos interpretar não 

apenas o texto acadêmico, escrito por pesquisado res,  mas, 

mais do que isso, e mais complexo: interpretar as nossas 

próprias compreensões nesse exercício. Note que são coisas 

distintas. É assim que, para nós,  forjamos nossa autonomia 

intelectual.  Isto é, aprendemos a escolher e nos presentear 

com melhores pensamentos, a colocar norma nos 

procedimentos de pensar,  a pensar criticamente sobre 

pensamentos, normas e procedimentos metodológicos que 

orientam nossas formulações e conjecturas teóricas.  

Portanto, que estão presentes na interioridade de nossos 

corpos e mentes.  

Agindo de tal modo aprendemos a fazer despertar a 

coragem de criticar nossos pensamentos.  E isto 

profundamente, de forma radical , sem receios,  arrodeios ou 

temor de estarmos nos desqualificando e desvalorizando. 

Quando, na verdade, o que está a ocorrer é o enriquecimento 

através da incorporação destes conhecimentos, relacionados 

a certas práticas específicas de pensar, nos avaliando, 
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interrogando e questionando, o que Bourdieu chama de 

“autoanálise”.   

Apenas criticando a nós mesmos aprendemos a  ser  

examinados e criticados pelos outros. Psicologicamente a 

“autoanálise” é extremamente educativa e salutar –  faz bem 

à alma, ao encorajamento, desenvolve a autoestima. Além de 

fazer brotar,  em nós, virtudes até então desconhecidas ou 

inexistentes.  Com isto nos surpreendemos quando tomamos 

consciência que tais virtudes operam em nossos sentidos,  

desejos e escrita.  

Assim, sem o saber,  e até perceber, processamos a 

formação de nós mesmos: a formação de si .  E isto,  

certamente,  pode ocorrer no âmbito da form ação inicial  e 

continuada, e mesmo na formação por conta própria e  

autodidata.  Desenvolvendo a responsabil idade em fazer no 

cotidiano de nossas vidas,  nossa própria formação. Fazer de 

nossa casa nossa escola, dotada de projeto polít ico 

pedagógico, currículo, disciplina e avaliação. Forjando, com 

isto,  o governo de si ,  em espaços -tempos que nos pertencem. 

Uma casa cheia de vida,  habitada por muita gente: escritores 

de livros de geografia, romances,  tragédias, dramas e 

ciências. Uma casa com biblioteca.  

Desta forma o discente é posto no coração dos 

processos de aprendizagem dos processos educativos.  Se 

constitui , ele próprio, através de leituras e escritos,  como 

sujeito, ativo e criativo, leitor e escritor, de conhecimentos.  

E não simplesmente receptor, ouvint e e observador, como 

ocorre nas inúmeras salas de aula. Sem o que, a nosso ver, é 

impossível formar-se como intelectual  autônomo.  

É nisto que constatamos as muitas dificuldades em 

pesquisadores iniciantes. No fundo, descobrimos, nesses 

anos todos de regência, como docente e pesquisador 

universitário,  que, amigos e amigas,  pasmem, significativo 

número de discentes,  não sabem escrever porque não sabem 
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ler sistematicamente, textos acadêmicos e livros didáticos,  

como a formação superior o exige. E, o que é pre ocupante, 

não aprendem a arte de escrever nesse ambiente formativo, 

durante esses quatro anos ou mais de dedicação de suas 

vidas.  Colocando em dúvida se tal formação é mesmo 

superior, ou o quê? E isto,  sobretudo, nos cursos de formação 

de professores, nas faculdades de pedagogia e nos diversos 

cursos de licenciaturas,  o que nos deixa perplexos, 

assustados e preocupados com a educação escolar nacional 133 

e das populações situadas abaixo do paralelo 20 de latitude 

norte.  Mas entendemos o porquê! O esclareciment o dos 

professores sempre foi uma ameaça geohistórica ao campo 

de forças das elites dominantes: el ites militares, políticas,  

burocráticas e intelectuais. No caso, configuração de forças 

políticas que vem tomando corpo e se delineando desde os 

anos de 1960, do século XX. Estas forças provocaram, a um 

só tempo, a erosão de duas conquistas geohistóricas das 

classes trabalhadoras: as nações protosocialistas do leste 

europeu e do mundo e o Estado de Bem -estar Social. Ambas 

experiências destruídas pela mundialização do capital,  a 

reestruturação produtiva e a revolução científico -

tecnológica das TIC, engenharia genética e química fina. 

Além da miniaturização dos bens de consumo e bens de 

capital.   

Não pode ser casual a maioria dos professores da 

educação básica,  e até superior, se posicionarem com 

descaso e aversão ao trabalho que realizam: trabalho 

intelectual  ou trabalho em pesquisa.  Tratarem as atividades 

intelectuais com descaso e negligência.  Ignorarem quase 

absolutamente os efeitos reais que o trabalho de ler e  

escrever provocam em nós,  por nós mesmos; simplesmente 

por ser trabalho. Pois é por meio do trabalho que o ser 

humano transforma a natureza e transforma -se 

concomitantemente.  Os trabalhadores mudam neste 
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processo. Mesmo sob a sujeição do capital . E com o trabalho 

intelectual não é diferente. O trabalho docente parece,  

também, sujeitar os docentes e discentes à uma postura de 

passividade e omissão frente ao capital . O fato de 

personificar a forma social professor, que deveria incitar 

qualquer pessoa valorizar o desenvolvimento intelectual,  

não tem provocado isto na forma de ser e viver concreta dos 

atores pedagógicos.  Propomo-nos, então, perguntar o 

porquê! 

Parece-nos que os professores não investem o 

necessário nesta atividade. Não se empenham no seu 

aperfeiçoamento intelectual como trabalhadores intelectuais 

que são. E, com isso, desgostosos com o mundo intelectual,  

das letras e escritos, o trabalho intelectual  propriamente 

dito, abandonam o compromisso com a pesquisa e a docência 

nos cursos de graduação e pós-graduação; na educação 

básica e, sobretudo, na educação infantil.  Na verdade, 

abandonam a si mesmos, perdendo a vontade de se dedicarem 

à única forma de trabalho inventada pelos humanos, que tem 

o poder de atuar precisamente em seus corpos e mentes: o 

trabalho intelectual.  

O trabalho intelectual ou, como prefiro,  o trabalho 

pedagógico em pesquisa  é a única forma de trabalho 

existente que temos para agir positivamente em nós mesmos. 

E com ele desenvolver vários campos: cognição, 

inteligência, argumentação, visão de mundo, escrita e uma 

intervenção mais qualificada e consequente na realidade. 

Tudo isso mediante a incorporação de conhecimentos.  Com 

isso nos enriquecemos e valorizamos porque a incorporação 

de conhecimentos desenvolve novas qualidades em nós.  

Ora,  muitos não o fazem. E isto significa uma grande 

população no planeta. Seguramente a maioria esmagadora 

dos seres humanos que habitam o planeta terra. Porque, tudo 

indica, são incapazes de ver sentido neste trabalho, na 
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sociedade contemporânea, que es tá a se construir nesta 

primeira metade do século XXI, ainda hegemonizada pela 

lógica e dinâmicas do capital. Um contexto geohistórico 

colonizado, sobretudo, pelos subsistemas do dinheiro e do 

poder, onde o reconhecimento social  quase se reduz a marcas 

e etiquetas.  

Nestas circunstâncias, como digo, os jovens 

estudantes, a juventude em geral, sem oportunidades no 

horizonte, só vê uma saída: hipotecar a vida ao mercado de 

trabalho; iniciando a experiência de trabalhador assalariado 

no nível mais baixo e insignificante da divisão 

sociogeotécnica do trabalho e hierarquia capitalista:  

estagiário.  

Estágio curricular ou não curricular,  pouco importa,  

neles os jovens estudantes ingressam cegos e sem razões.  

Pior,  ingenuamente são assujeitados às relações capitalista s 

como mão-de-obra barata, sem o mínimo de consciência 

crí tica dos direitos trabalhistas. Ainda mais consciência de 

classe.  Porque estagiário não é sequer categoria profissional.  

Os jovens apenas aceitam esta condição de trabalho com 

único intuito: ganhar a vida,  ganhar dinheiro,  sobreviver. 

Isto também inclui  discentes de mestrado e doutorado, 

quando se dedicam aos estágios de docência. Na 

Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, em vários 

cursos de graduação, esses estagiários sequer são 

remunerados pelos trabalhos que realizam na prática da 

docência.  Pois são enquadrados numa figura nova, de nome 

pomposo, visando proporcionar-lhes conforto e orgulho de 

estar iniciando a carreira acadêmica; ainda que sob 

condições precárias: professor voluntário. Prof essor 

voluntário é o novo tipo de escravo intelectual criado pelo 

capitalismo globalizado, e endossado pelos próprios 

docentes nas universidades públicas, no Brasil.  
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No ensino básico de Alagoas essa figura assume outra 

nomenclatura:  monitor. Monitor são es tudantes de 

graduação, que as vezes nem concluíram o curso de 

Licenciatura,  ou professores recém -formados, que são 

remunerados por salários irrisórios e precarização 

exacerbada para realizar atividades restri tas de ensino.  

Todas as dificuldades que os jovens pesquisadores têm 

em escrever,  sobretudo textos acadêmicos:  artigos,  

monografias, dissertações e teses, não temos dúvidas,  

decorrem da falta de ler de forma sistemática e com 

disciplina. E a melhor forma não é, como de costume, correr 

os olhos sobre as páginas escritas e marcar o que se acha 

importante com caneta, lápis ou marcador colorido. Mas 

escrever com as mãos. Escrever e pensar no que se escreve 

no escrever. Diz o provérbio anônimo: “quem sabe escrever 

sabe ler, mas nem sempre quem sabe ler sabe e screver”.  E 

por quê? Ora, porque não desenvolvem habito de escrever. E 

sem se habituar impossível desenvolver disposições, isto é, 

ações positivas,  proativas e criativas nesta arte que é a 

escri ta.  

O que fazemos, então, é estimular estudantes 

escreverem, estudarem escrevendo. Exercerem e exercitarem 

a escrita. Porque a vida nos mostra, a todos, que aprendemos 

a escrever, justamente, escrevendo; observando como os 

bons escritores escrevem. Com isto destrava -se inibições e 

tomamos gosto pelo estudo e escrita,  a um só tempo. Não 

importa se certo ou errado. Importa escrever, começar a 

escrever.  Isto é tudo que importa aos pesquisadores 

iniciantes, que estejam engajados em redigir trabalhos 

acadêmicos,  com o propósito de serem avaliados ou 

publicados. Importa lembrar que tais trabalhos resultam, 

sempre, de pesquisas, financiadas ou não. Pesquisas são os 

pressupostos necessários dos trabalhos acadêmicos, a quem 

os pesquisadores iniciantes ou catedráticos se reportam, 
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sempre. Necessário é, portanto, vincular -se à pesquisa, pois 

é dela que extraímos os dados para as análises, as 

interrogações que nos propomos a enfrentar,  os objetivos a 

serem alcançados e a comprovação das hipóteses.  

Mas é fácil comprar um trabalho acadêmico, não é 

mesmo! Há sítios na internet que ofe recem tais serviços a 

preços módicos –  Oh tentação! E quando concordamos e 

renunciamos a fazer os trabalhos acadêmicos solicitados,  

com todas as dificuldades existentes, porque todos as temos, 

abrimos mão de, com eles, nos exercitarmos; abrimos mão 

da liberdade de pensar e,  com isto,  nos conformamos ao nível 

intelectual em que nos encontramos. E aí não avançamos 

intelectualmente. O mesmo ocorre com o plágio.  

Porque, veja, pensar não é uma necessidade biológica.  

Podemos, certamente,  viver sem exercitar o pen samento. 

Mas é uma questão de gosto e prioridade, vontade e 

determinação. Ocorre diferente com o trabalho assalariado 

em organizações privadas, estatais e confessionais.  Pensar 

não! Porque não há remuneração justa que justifique o 

trabalho pedagógico em pesquisa.  Ridículo reduzir o 

parâmetro remuneratório desse tipo de trabalho à hora/aula 

como se ele transcorresse nas salas de aula. E nego -me a 

comentar o critério de bolsas distribuídas por instituições de 

fomento à pesquisa.  Elas afirmam muito mais distin ções 

corporativas do que contribuem para o desenvolvimento 

efetivo de pesquisas sólidas.  

Ora, não há, assim, tempo de trabalho socialmente 

necessário que possa correlacionar o trabalho pedagógico 

com outras formas concretas de trabalho, para se encontrar 

uma média salarial ,  que remunere o intelectual  por seu 

trabalho. Porque o trabalho pedagógico para cumprir as 

atividades que lhe compete transcende a hora/aula realizada 

em salas de aula.  Ele envolve toda uma vida de dedicação. 
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Então como remunerá-lo? Qual o custo desta dedicação de 

toda uma vida?  

O advogado, o engenheiro, o médico eles realizam 

suas atividades em um tempo que pode ser medido entre uma 

audiência e outra; entre a construção de uma casa e outra; 

entre uma consulta e outra.  Mas e o estudo e a pesquisa,  onde 

inicia e quando acaba? Quando deixamos de exercitar o 

pensamento? Portanto, quando abrimos mão desse direito 

inalienável, deixamos de viver esta experiência cultural  

intransferível,  capaz de tornar homens e mulheres mais 

virtuosos. Por uma s imples razão, porque é a única forma 

que possuímos de desenvolver a razão e a consciência acerca 

do mundo, do universo e de nós mesmos, como pessoas e 

como pertencentes ao gênero humano. Sem o que não nos 

diferenciamos dos outros seres da natureza.  Porque somos os 

únicos seres a poder inventar, cultivar e viver culturas, no 

plural . Paratanto, nos dedicamos, há algum tempo, como 

intelectual,  docente e pesquisador, a desenvolver o Método 

da leitura imanente. Sobretudo demonstrar os aspectos 

pedagógicos deste Método, enfatizando o princípio 

educativo que dinamiza seus aplicativos.  

O Método da leitura imanente não é um método de 

leitura,  mas de escri ta. Um dos seus princípios é o 

letramento: ler e estudar escrevendo. O que, para nós, diz 

muita coisa. Vejamos os  seus momentos mais significativos.  

 

 MOMENTOS OU APLICATIVOS DO MÉTODO DA 

LEITURA IMANENTE 

  

1. Primeiro momento: diálogo crít ico com o escritor  

 

Momento que valoriza o aprendizado de conversar em 

liberdade com o escri tor. E, concomitantemente, dar ouvidos 
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as vozes que fluem de dentro de nossa interioridade. Assim, 

ao mesmo tempo que conversamos com o texto que estamos 

lendo, conversamos conosco, sem que isto signifique 

qualquer traço de demência ou loucura. Conversando desta 

forma com os textos acadêmicos aprendemos a colocar os 

escritores, e até os “mestres sagrados”, diante do tribunal 

das razões de nossos pensamentos. Conversar aqui é fazer 

uma crítica radical e devastadora ao texto que se lê. Importa 

nessa conversa questionar o texto duramente, com todas as  

nossas competências teóricas, filosóficas e metodológicas 

acumuladas. O objetivo é apenas um: transformar os autores 

em interlocutores dos nossos pensamentos.  Paratanto é 

necessário retirar-lhes a máscara de sua autoridade, 

autoridade de seus argumentos. O que Lessa (2011) 

considera como “argumentos de autoridade”. Demolindo 

estes estamos construindo os nossos;  forjando e 

desenvolvendo os nossos,  desfazendo-nos dos deles.  E 

simplesmente não podemos ser cordiais e pedir 

consentimento para agir deste modo, t emos que radicalizar:  

ir a raiz da autonomização e metamorfose da condição de 

leitor para forjar a condição de escri tor; se procedermos com 

gentileza e demasiada cautela não o conseguiremos. Isto 

revela a fraqueza muito comum em pesquisadores iniciantes,  

conscientes dos seus limites intelectuais, diante dos teóricos 

clássicos consagrados, t idos como inquestionáveis,  aos quais 

temos que nos curvar e reverenciar.  Esta “servidão 

voluntária” à tradição é um grande obstáculo epistemológico 

e compromete o desenvolvimento da ciência, dos 

conhecimentos e da própria humanidade. Não há aqui 

qualquer demérito ou negação da herança cultural que 

herdamos. Muito ao contrário.  Para nos erguermos como 

humanos temos que nos apoiar,  com firmeza, nos mais 

brilhantes e geniais pensadores e,  se possível,  superá-los.  

Ousemos, pelo menos, acrescentar um grão de areia às 
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grandes obras e programas intelectuais. Este é o sentido da 

crí tica aqui anunciada.  

Agindo assim desenvolvemos a necessária autoridade 

intelectual em nós, com todas as energias intelectuais que 

dispomos. É, acreditamos, uma das poucas possibilidades de 

desenvolver a coragem teórica e autoridade intelectual  que, 

durante muito tempo, sob a educação familiar, religiosa e, 

inclusive, a educação escolar (da educação infa nti l ao ensino 

superior) fomos obrigados a renunciar. Uma educação moral 

baseada em princípios que exigem que respeitemos os 

adultos e mais velhos, ainda que não tenham razão. Uma 

educação moral baseada no respeito às autoridades 

consideradas superiores.  Foi sob tal educação que 

desenvolvemos, em nós,  uma personalidade caracterizada 

por Étienne de La Boétie como “servidão voluntária” e 

subserviente de nossas vidas.  

É necessário,  a esta altura, construirmos nossa 

maturidade intelectual e psíquica. O trabalho pedagógico em 

pesquisa,  orientado pelo Método da  leitura imanente, pode 

contribuir para isto.  É o que pressupomos neste primeiro 

momento, que reputamos o mais significativo, porque o mais 

complexo. Tudo em nós faz resistir à crítica. E este momento 

nos impõe a fazê-la,  a exercitá-la.  E crít ica não é negação, 

ser contra, mas, sobretudo, um exercício intelectual que nos 

possibilita posicionar com coerência e serenidade. O que é 

muito difíci l a um pesquisador iniciante.   

Mas é necessário existir um ponto de partida. Esse 

primeiro momento do Método da leitura imanente consiste 

neste ponto. O que o inspira é um dos postulados mais 

célebres da educação moderna: “transcender a menoridade 

intelectual  para alcançar a maioridade intelectual”, proposta 

por Kant.  

Não caberia mais permanecer baixando a cabeça para 

tudo e todos.  Não é mais possível nos resignarmos ao 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwi3if2wjILHAhVIC5AKHVJXAsE&url=http%3A%2F%2Fwww.culturabrasil.org%2Fzip%2Fboetie.pdf&ei=pLK5VbenIciWwATSromIDA&usg=AFQjCNGchT-O0YfLkeb47mrj7EVwqhJMcw&sig2=XpYukJ1DksCt6Ts2dGE0iA&bvm=bv.99028883,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwi3if2wjILHAhVIC5AKHVJXAsE&url=http%3A%2F%2Fwww.culturabrasil.org%2Fzip%2Fboetie.pdf&ei=pLK5VbenIciWwATSromIDA&usg=AFQjCNGchT-O0YfLkeb47mrj7EVwqhJMcw&sig2=XpYukJ1DksCt6Ts2dGE0iA&bvm=bv.99028883,d.Y2I
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silêncio e à invisibilidade. É necessário falar,  escrever e 

publicar. Conversando com os textos e ouvindo as vozes do 

nosso interior acreditamos conseguir tal  fei to.  Uma coisa é 

necessária:  superar “o discurso da servidão voluntária”,  que 

nos obrigou abrir mão da nossa autoridade intelectual e, com 

tal perda, a perda da coragem de questionar e interrogar 

àqueles que respeitamos como autoridades.  

Esse momento é também inspirado em Montaigne. 

Aquele que mais  enfatizou a importância do diálogo como 

mediação das relações sociais alicerçadas na amizade. 

Apesar de inspirado em Montaigne o diálogo que temos em 

mente exige registro,  anotações em mapas sobre as 

reflexões,  questionamentos e críticas.  E isto,  sinceram ente, 

não é um simples fichamento, apesar de Sérgio Lessa (2011) 

assim o considerar. Para nós consiste na produção de um 

texto denso que, na maioria das vezes, se torna mais longo 

do que o próprio texto lido.  

Neste percurso de escrita sistemática muitas i deias são 

transcritas e comentadas,  além de criticadas e ampliadas.  É 

o que autenticamente consideramos como decomposição ou 

desconstrução do texto –  ação que difere do que Derrida 

formulou como desconstrução .  Decompomos o texto para 

identificar e registrar as unidades significativas .  E esse 

procedimento nos remete ao segundo momento do Método da 

leitura imanente, que ocorre simultaneamente na realização 

deste.  

 

2. Segundo momento: mapa das unidades signif icat ivas 

[e epistemológicas]  

 

Os momentos do Método da leitura imanente 

compreendem diversas ações. Ações relacionadas ao que se 

convencionou nomear como estudo bibliográfico, revisão 

bibliográfica ou demarcação do marco teórico. Todos sabem 
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que tais estudos são indispensáveis a qualquer pesquisa. E 

seja de que natureza for:  qualitativa, quantitativa ou a junção 

de ambas. É a natureza do objeto que impõe à pesquisa o 

método a ser utilizado no exame dos problemas educacionais 

ou qualquer objeto dos campos de conhecimento que o 

pesquisador se propõe analisar.  

A Leitura imanente se aplica bem, como método, aos 

estudos bibliográficos; que é pressuposto básico para 

realização de qualquer pesquisa,  e nas diferentes áreas de 

conhecimento. O que lhe confere caráter de universalidade, 

uma propriedade que muitos métodos utilizados no âmbito 

das Ciências Humanas não possuem.  

A universalidade decorrente da imprescindibil idade 

do Método da leitura imanente está relacionada ao fato de 

ele ser o pressuposto necessário para realização da 

fundamentação e delimitação do marco te órico da pesquisa.   

A pesquisa em Ciências Humanas padece, deste modo, 

em limites incontornáveis e imponderáveis, quando 

desarmada de método sistemático para estudo bibliográfico 

e fundamentação teórica. Podemos garantir que, pesquisas e 

trabalhos acadêmicos com estes limites são inconsistentes e 

de validade questionáveis,  contribuindo muito pouco ou de 

nenhum modo para o desenvolvimento científico e 

intervenções consequentes na realidade, quando é o caso.  

As ações do método da leitura imanente, que 

desenvolvemos neste segundo momento, se expressa no que 

nomeamos mapa das unidades significativas .  Este mapa  é  

composto pelas seguintes colunas:  categorias, conceitos,  

ideias e glossário .  Este aplicativo revela o sentido e razões 

da leitura ser imanente ,  tal como o diálogo crítico .  Tudo o 

que registramos neste mapa  encontra-se no texto. Sendo 

assim, temos que registrar em que páginas identificamos e 

podemos encontrar o que registramos neste mapa ,  como 

categorias, conceitos, ideias e glossário. Apesar de 
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desnecessário dizer,  tudo que se registra deve estar entre 

aspas, porque tem autor.   

No preenchimento do mapa  não tecemos qualquer 

comentário, crítica ou considerações. Aqui o que se exige e 

o que se desenvolve é a capacidade de identificar e registrar 

as formulações do escritor,  nada mais.  É o momento mais 

simples do método. Mas essa identificação, com a maior 

precisão possível,  ocorre na realização do Primeiro 

Momento. É neste, ainda quando o realizamos, que 

identificamos e sacamos do texto,  as categorias,  conceit os,  

ideias e as palavras desconhecidas para registrar os seus 

significados. São as unidades significativas  que constituem, 

propriamente,  o mapa das unidades signif icativas .  

O número de colunas desse mapa  pode aumentar e até 

duplicar, pois podemos incluir uma coluna, por exemplo, 

para registrar as teorias ,  pressupostos ,  autores utilizados no 

texto ,  para compreender as argumentações do escritor. As 

argumentações ,  inclusive, podem constituir uma das 

colunas.  Com isto queremos enfatizar que as unidades 

significativas  são flexíveis,  podem ganhar elasticidade 

conforme os conhecimentos,  necessidades e intenções dos 

interpretes, leitor e pesquisador. É a capacidade intelectual 

e as necessidades e demandas destes que definem o número 

de colunas do mapa das unidades s ignificativas .   

Cada um constrói o mapa  conforme seus desejos,  

necessidades e capacidades intelectuais.  No fundo, com o 

mapa das unidades significativas ,  gerimos um conjunto de 

unidades básicas que orientam e dão sentido ao trabalho 

acadêmico.  

Procedendo desta forma sistemática, na leitura de 

textos acadêmicos,  com a intenção de apropriarmo -nos de 

conteúdos relevantes, não é possível mantermo -nos 

indiferentes e frios.  Muitos sentimentos e impressões são 

despertados e mobilizados, muitas ideias emergem, mui tas 
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discordâncias se manifestam. Somos remetidos a um 

turbilhão de sentidos subjetivos, provocados pelos 

procedimentos ou aplicativos objetivos, do primeiro e 

segundo momentos do Método da leitura imanente.  O que 

fazer com eles? Nas perspectivas cientifici stas, tradicionais:  

racionalistas ou empiristas,  ou mesmo kantianas,  que 

concilia uma e outra numa síntese original. Nestas 

epistemologias, tudo isso é descartado e/ou negligenciado. 

Considerados como externalidades à pesquisa. Mas as ações 

cotidianas que transcorrem nos espaços -tempos da pesquisa, 

são significativos momentos que compreendem um vasto 

número de pessoas, que dedicam significativo tempo de vida 

às ciências e a produção de conhecimentos. A manifestação 

de sentimentos e afetos na pesquisa compreendem os 

sentidos da vida dos pesquisadores dedicados à pesquisa. 

Propomos então registrar esses sentidos para analisa -los.  O 

que nos remete a outro momento do Método da leitura 

imanente, ele revela a humanidade dos cientistas: suas 

paixões e pulsões,  nos atos e ações cotidianas da própria 

pesquisa.  

Ora, esse é o terceiro momento. Ele foi pensado como 

possibilidade de tratarmos dos sentimentos e impressões de 

forma sistemática,  analít ica e, portanto,  com maior rigor 

teórico. Deixamos, desta forma, de considerar esses fatos 

como banais e externalidades à pesquisa, simplesmente 

porque não estão relacionados aos resultados da pesquisa.  

Como se a pesquisa apenas se tratasse disto.  

 

3. Terceiro momento: diário etnográfico 134 

 

A ação que propomos aqui é a realização do  diário 

etnográfico .  Neste momento realizamos a autoanálise de nós 

mesmos, mas tendo a pesquisa como referência.  Como são 

os próprios pesquisadores que a realizam não há 
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possibilidade de utilizarem o recuso psicanalít ico da 

transferência. Eles, portanto, t êm que encarar a si mesmos, 

e enfrentar a situação em que se encontram: de estar 

aplicando um método específico de pesquisa: o método da 

leitura imanente, a um momento específico do processo de 

pesquisa:  estudo bibliográfico, revisão das referências,  

fundamentação teórica,  delimitação do marco teórico, 

identificação e desenvolvimento da problemática, definição 

e recorte do objeto de pesquisa.  

Tal momento está associado diretamente aos registros  

do diálogo crítico com o escritor  (primeiro momento do 

método da leitura imanente) e ao mapa das unidades 

significativas (segundo momento). Corresponde, certamente, 

a quase fazer psicanálise. Mas, neste caso, os pesquisadores 

são posicionados como analistas de si  mesmos. E desta forma 

praticam autoanálise.  Momento em que pensamos nos nossos 

pensamentos, impressões e sentimentos,  que emergem na 

pesquisa,  no desenvolvimento dos momentos 1 e 2. São 

informações geradas nestes momentos e devem ser 

registradas instantaneamente, quando ocorrem –sensações 

registradas no momento mesmo quando ganham projeção de 

nosso interior e invadem, sem o consentimento do 

pesquisador, a consciência; é justamente,  neste instante, que 

temos que registrá-las.  Caso deixemos para depois 

dificilmente o faremos, certamente esqueceremos. E por 

quê? Porque os mecanismos de defesa do aparelho psíquico 

não permitem que essas lembranças se imprimam na memória 

e atuem com intensidade e frequência em nossos 

pensamentos, porque simplesmente são sentimentos 

antípodas àqueles necessários à cultura científica m oderna; 

porque a cultura científica, desde sempre, nega essas  

sensações.  

Poderíamos pensar tais informações como os atos  

falhos da pesquisa científica; pois tudo isso é exatamente o 
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oposto à racionalidade, objetividade e destruição dos juízos 

de valores exigidos pela ciência moderna. Ora,  o diário 

etnográfico visa exatamente provar a existência desses  

sentidos na pesquisa ,  a menos que os ignoremos e os  

banalizemos, mas então não é porque eles não existam.  

Com o diário etnográfico tomamos consciência do qu e 

fazemos de nós mesmos na pesquisa, avaliando o que ela nos 

proporciona. Mas isto é valorizar a própria vida, o modo de 

vida, a trajetória de vida, em si,  dos atores envolvidos no 

trabalho pedagógico em pesquisa,  pois este trabalho exige 

um tempo considerável,  muito além das horas trabalhadas em 

laboratórios e em salas de aula. Nunca acaba! Sobretudo com 

a invenção da internet e a informatização de dados,  

informações e comunicações,  que invadem a vida privada 

dos intelectuais,  e com uma força que a subvert e, como são 

os e-mails e uso do google.  

O trabalhador intelectual ou pesquisador, hoje,  

sobretudo aqueles que atuam no âmbito das Ciências 

Humanas,  trabalham em casa,  em todo canto,  

compulsivamente, como formigas. Os pesquisadores e 

pesquisadoras transformam-se em homens-mulheres-

formigas.  

É relevante reconhecer, em nós mesmos, diariamente,  

quando estudamos e pesquisamos, os efeitos provocados por 

esta atividade singular, que é o trabalho pedagógico em 

pesquisa,  quando tratamos dos problemas empíricos e 

teóricos, uti lizando metodologias apropriadas. Cabe 

identificar as marcas que este tipo de trabalho produz no 

nosso corpo e alma, no corpo psíquico. A autoanálise 

também deve tratar do desenvolvimento cognitivo e 

intelectual.  Esse desenvolvimento advém e pros segue do que 

as lei turas e registros sistemáticos do texto nos sugerem e 

nos levam a pensar;  inclusive nas ações intelectuais que 

temos que realizar,  em paralelo à lei tura do texto, ainda que 
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estas ações estejam deslocadas do trabalho vinculado 

diretamente à leitura.  

Quando lemos, escrevemos e registramos os 

fenômenos imanentes aos textos acadêmicos emergem uma 

série de imaginações,  sentimentos,  ideais, intuições e 

impressões,  a princípio vagos e confusos, que apesar de se 

mostrarem à nossa consciência, são fugidios,  esquivam ser 

pensados, fixados para análise sistemática, tampouco 

lembrados após sua aparição. Deste modo, sua presença 

transforma-se rapidamente em vestígios mentais rarefeitos.  

Eles vêm e vão como ondas no mar.  Insistir  em não deixá -

los escapar, fazer um esforço mental para fixarmos os olhos 

neles,  analisa-los de forma racional,  ainda que não 

apresentem objetividade e consistência,  seguras e 

reconhecíveis,  provoca mudanças significativas no modo de 

vida de um pesquisador, intelectual ou profes sor.  

Os espaços-tempos da pesquisa,  inclusive em relação 

a outros espaços-tempos vividos pelo pesquisador,  ganha a 

possibilidade de ser remodelado com a análise dos 

fenômenos subjetivos, imanentes à pesquisa. Isto significa 

que as condições materiais para  realização de uma pesquisa 

alteram o estado de ânimo e compromissos dos 

pesquisadores. Tal problemática sugere alguns 

questionamentos:  o que altera e o que remodela, ou pode sê -

lo, a partir desta autoanálise? Como os diversos momentos 

do Método da lei tura imanente,  influencia a trajetória de 

vida e o modo de vida dos atores pedagógicos?  

Contudo, e normalmente, os pesquisadores, os atores 

pedagógicos que pesquisam e lecionam, ou não pensam nisto 

ou não se dão conta disto. Não registram e não refletem sobre 

os processos subjetivos,  considerando -os fora do campo de 

pesquisa e da docência.   Mesmo porque a tradição acadêmica 

em pesquisa nunca se interessou em saber e compreender a 

subjetividade das ações realizadas no âmbito da pesquisa,  
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portanto,  nunca exigiu registros desta natureza,  quanto mais 

análise disto.  Ora, como se pensar sobre os pesquisadores e 

os atores pedagógicos em geral, sobre suas ações, seus 

pensamentos e impressões, subjetivos, não pudessem ser  

tomados como objeto de pesquisa. Como se fossem o bjetos  

estranhos à pesquisa. Para nós, é isto, exatamente, que nos 

parece,  no mínimo, estranho! Será que o trabalho 

pedagógico em pesquisa foi capturado, também ele, pelas 

forças capitalistas que produzem o estranhamento no 

trabalho? Será que o trabalho pedagógico em pesquisa 

coisifica e reifica o pesquisador, o docente,  o trabalhador 

intelectual,  o intelectual em geral,  na realização de 

pesquisas, na contemporaneidade?  

Considerando tais fatos e a necessidade de esclarecê -

los,  enfatizamos ser relevante reg istrar as impressões que 

ocorrem na realização das pesquisas, para poder saber e 

responder: o que ela nos ensina e no que ela nos transforma? 

Qual princípio educativo orienta e produz a subjetividade do 

pesquisador: o seu modo de vida e define a sua trajet ória de 

vida? Se o cientista produz pesquisa, esta, na mesma medida, 

o produz; e isto quando usa métodos, realiza estudos 

bibliográficos,  faz experimentos, entrevistas e aplica 

questionários; mas também quando escreve e imprime seus 

sentimentos na escri ta,  que se materializam e se revelam 

implicitamente nos textos acadêmicos.  Quando faz isto o 

pesquisador está construindo uma trajetória de vida. Está 

vivendo. O que justifica resistir pensar nisto desta forma? 

Tomar as vivências nos espaços -tempos das pesquisas como 

objeto de investigação crítica? Por que ignorar ou suspender 

(colocar entre parênteses) esta hipótese de pesquisa? Ora, as 

próprias normas de pesquisa e publicação, os “regimes de 

verdade” que lhes são próprios,  impõe, já, uma conformação 

e desenvolvimento de uma subjetividade específica. Eles 
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restringem a liberdade e exige padrões de comportamentos 

singulares.   

Estamos afirmando que a personificação da forma 

social  pesquisador impõe o desenvolvimento de uma 

personalidade, que distingue pessoas na sociedade habitada 

por inúmeras outras pessoas,  que personificam outras tantas 

formas sociais existentes.  E estas formas sociais conferem 

funcionalidade e legitimidade às ações constantes dos 

sistemas sociais em seu conjunto. E pensar sobre a natureza 

da forma social  pesquisador em conjunto com posições 

diferenciadas à outras formas sociais apenas é possível se 

houver registros e documentos.  Se os próprios pesquisadores 

se porem a falar e registrar sobre si  e suas atividades, seus 

modos e trajetórias de vida.  Caso contrário,  continuaremos 

na escuridão sobre esta realidade social ,  sobre as condições 

de possibilidade do desenvolvimento psicológico do trabalho 

pedagógico em pesquisa. Talvez o diário etnográfico  possa 

contribuir para suprir esta lacuna.  

O diário etnográfico  é inspirado no filme Os 

escritores (do diário)  da liberdade .  Mas também nos 

cadernos de anotações dos atos e fatos da pesquisa de campo. 

O conhecido caderno de campo, em que os pesquisadores 

sociais registram as ações e acontecimentos relevan tes da 

pesquisa.  Nós pensamos em um diário porque é uma forma 

mais descontraída e espontânea de registro. De uma 

racionalidade menos rígida comparada à racionalidade 

científica. Portanto,  mais livre do que as normas exigidas 

pelo caderno de campo, muito usado na etnografia e 

geografia.  

A ideia é que no diário etnográfico ,  como em qualquer 

diário, nós registremos nossas intimidades intelectuais 

secretas,  que vivemos na leitura silenciosa,  em solidão, mas 

atentos e interessados na apropriação dos conteúdos, do 

texto acadêmico: os insights ,  impressões, lembranças,  
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raivas, frustrações,  mas também contemplações e 

sentimentos bons e positivos provocados nesta leitura e 

conversa com o escri tor.   

Bem, e nós pensamos em etnográfico  porque trata-se 

de uma descrição ao pé desses acontecimentos, procurando 

sermos o mais fiel possível ao que, de fato, está a ocorrer.  

Portanto, o diário etnográfico  é uma descrição de uma série 

de informações, não necessariamente sucintas, do que ocorre 

conosco em relação a certos afetos no trabalho pedagógico 

em pesquisa. Isto é,  todas as ações próprias à pesquisa. O 

que de mais escondido essas ações silenciam e conservam 

mudo, como não dito e proibido ser pronunciado em 

público135.   

O diário etnográfico  permite-nos realizar a 

reconstituição de dois processos: [1] aquele que se desdobra 

no modo de vida do pesquisador,  as transformações que 

ocorrem em decorrência da rotina e do cotidiano das ações 

realizadas,  da satisfação de uma descoberta,  e do sentimento 

de estar participando de uma ação re levante para a sociedade 

e/ou humanidade. Mas não apenas isto. Devemos considerar 

os dissabores com o coordenador da pesquisa,  quando há 

ideias discordantes entre os intelectuais que consti tuem o 

grupo de pesquisadores; quando há choque entre a 

metodologia usada e as estratégias que visam alcançar os 

resultados perseguidos; quando o cronograma é apertado vis 

a vis  ao volume de trabalho; quando há pouco recurso e 

muita demanda de atividades e resultados;  quando há 

exigência de publicações e ausência de tempo  socialmente 

necessário e condições para fazê -lo.  

Toda e qualquer pesquisa está inserida também dentro 

da lógica competitiva,  própria aos processos de valorização 

do capital  e mercados capitalistas.  O que estimula,  no âmbito 

da pesquisa, uma verdadeira gue rra entre grupos acadêmicos 

corporativos, porque os intelectuais também formam 
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corporações e lobbies no interior do Estado Nacional e da 

sociedade civil, sobretudo nas universidades, para gerir e ter 

acesso as verbas destinadas as pesquisas. Esse espírito de 

guerra no meio acadêmico e científico também gera 

canalhice, desonestidade, corrupção, t irania e traições.  

Portanto, é inapropriado, hoje,  no século XXI, na “sociedade 

do conhecimento”, chamar as relações que existem entre os 

pesquisadores e os Grupos de Pesquisa,  corporativos e 

privatistas, de “comunidade acadêmica”. Além disso, há 

“intelectuais” que pesquisam, por um período muito curto,  

com o objetivo de obterem, tão somente, certificados,  

diplomas e dinheiro,  necessários ao consumo improdutivo e 

a promoção funcional; isto é,  são movidos unicamente por 

interesses privados. Se posicionam assim muito mais como 

funcionários públicos de carreira, burocratas do ensino e da 

pesquisa,  do que como cientistas e pesquisadores.  Aqui,  

nesta si tuação acadêmica, não  impera o espíri to republicano.  

Temos também outro processo possível de ser 

reconstituído pelo diário etnográfico :  [2]  aquele que revela 

a trajetória pessoal do pesquisador durante um determinado 

período em que dura a pesquisa ou durante um longo período 

quando envolve a realização de várias pesquisas.   

Tanto o modo de vida como a trajetória pessoal do 

pesquisador podem ser reconstituídos pelo diário 

etnográfico .  Nosso fundamento sobre esta reconstituição 

baseia-se no poder explicativo da geografia crítica , na tese 

de Milton Santos, de “os lugares afeiçoarem os homens”. O 

território usado, aqui espaços -tempos de pesquisa,  

conformam à personalidade na medida em que as pessoas 

personificam formas sociais para poderem agir, realizar as 

ações previamente definidas nos projetos de pesquisas.  O 

que localiza e posiciona as pessoas numa hierarquia vertical 

ou econômica e horizontal ou geográfica. Ora, pesquisa e 
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pesquisadores também são situados,  posicionados e 

localizados, nesta hierarquia sociográfica 136.  

Pela relevância de todas essas questões e 

problemáticas, importa fazer os registros dessas impressões 

subjetivas. Ao fazê-lo somos os primeiros a tomar ciência 

delas,  conhecer a existência delas e refletir sobre elas, de 

forma sistemática. Tomamos consciência,  com i sto, do que e 

como estamos vivendo e conduzindo nossas vidas, com certa 

profundidade e conhecimento de causa,  o que desperta e 

provoca o reconhecimento e a responsabilidade pela 

formação de nós próprios.  E não apenas no trabalho 

pedagógico em pesquisa, mas  em uma série de outras ações,  

correlacionadas direta ou indiretamente à pesquisa, que 

também são vividas em concomitância por nós.   

Certamente o diário etnográfico  provoca efeitos 

psicológicos terapêuticos, e sem custos com analistas. Por 

exemplo, desenvolve segurança emocional e intelectual em 

função de explicitar os limites do domínio dos 

conhecimentos dos atores pedagógicos envolvidos em 

pesquisa,  o que possibilita decidir por investimentos 

presentes com fortes impactos futuros. Porque torna visível  

e transparente os sentidos cognitivos e psíquicos que 

ocorrem nas pesquisas,  para além dos resultados científicos 

e comerciais, mas relacionados à ética,  estética textual e 

estética da existência, polít ica e poética.  

Desta forma o diário etnográfico  permite que 

avaliemos melhor as impressões que estamos registrando 

sobre o que estamos a viver e o que pulsa no trabalho 

pedagógico em pesquisa. Simplesmente porque somos seres 

dotados de sentimentos. Freud fala em pulsão. Isto é,  na vida 

dedicada ao trabalho pedagógico em pesquisa, há 

sentimentos e impressões, dramas e exercício de poder que 

não devem ser desconsiderados pelos próprios 
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pesquisadores. Eles se estruturam em várias dimensões na 

divisão de trabalho sociotécnico das pesquisas.  

Pensamos que a vida afetiva e sentimental  não pode 

ser desvalorizada por nós mesmos no âmbito da ciência.  O 

que ocorre,  parcialmente,  quando banalizamos as reflexões 

acerca das atividades que realizamos em laboratório ou 

trabalho de campo. Tudo isto é vida,  cada segundo e lastro 

de luz. Cada segundo compõe toda nossa existência. E nós 

vivemos nos lugares por nós produzidos. E, no mesmo 

instante, independentemente de nossas vontades, eles 

também nos produzem. É assim nos diversos espaços sociais:  

territórios,  locais e lugares.  

A ação nos localiza e posiciona em determinado 

lugar137.  Por exemplo, as ações das pesquisas nos posicionam 

nos lugares socioprofissionais existentes nos diversos 

laboratórios e instituições de ensino e pesquisa,  inclusive no 

âmbito governamental,  como nos minist érios e secretarias,  

clínicas médicas e escolas ou qualquer organização 

econômica ou social .  Por sua vez tal  posicionamento obriga -

nos a agir de um determinado modo de acordo com as 

atribuições a serem efetivadas. Mudando-se as posições,  

mudam-se ações,  e isto numa hierarquia vertical 

(econômica) e horizontal  (geográfica).  

Essa localização sociográfica proporciona aos 

moradores de bairros específicos diferentes qualidades de 

vida. Há, assim, no âmbito de uma pesquisa, de acordo com 

as características da organização do trabalho em pesquisa:  

pesquisadores, técnicos e auxiliares de pesquisa, entre 

outras funções e atribuições.  E cada um recebe um retorno 

monetário pelo que desenvolve nestas posições; retorno que 

permite fixar residência em um determinado bairro  e 

município; que, por sua vez, oferecem determinados serviços 

e equipamentos urbanos. Portanto,  qualidade de vida.  As 

próprias atribuições destinadas ao conjunto das pessoas 
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envolvidas em pesquisa, com suas rotinas, dinâmicas e poder 

conforma personalidades, reforçadas pelas condições 

culturais das comunidades e vizinhança em que se reside.  É 

neste sentido que compreendemos Milton Santos quando 

afirma que as ações fluem nos lugares e esses nos “afeiçoa”.  

Outra coisa, os conhecimentos adquiridos nos 

espaços-tempos do trabalho pedagógico em pesquisa são, 

aparentemente, as únicas coisas que não podem ser retirados 

de nós.  Porque são incorporados a nosso corpo e, por isto, 

constitui  nosso patrimônio intransferível . Será? Bem, 

aparentemente sim. Existe uma form a dos conhecimentos 

serem de nós expropriados.  Desde o momento que nos pomos 

a trabalhar durante um determinado tempo. Durante o tempo 

que a organização capitalista do trabalho estabeleceu como 

jornada de trabalho. Por exemplo, a hora/aula.   

O que ocorre na jornada de trabalho de uma 

organização capitalista é a compra de força de trabalho 

durante um determinado tempo, por salário.  Normalmente 

pago no decorrer de trinta dias. Mas também pode -se 

remunerar por produção. Neste caso ocorre intensificação do 

trabalho durante o percurso do tempo. E assim somos 

escravizados pelo trabalho: quando vivemos em função da 

necessidade de trabalhar para sobreviver em troca de retorno 

monetário; conseguir o necessário para morar,  comer,  vestir,  

morrer e só!  

Ora,  a condição da escravidão não muda quando o 

escravo é convertido em trabalhador assalariado. A liberdade 

em se “escolher um patrão” não muda a condição do 

trabalhador: o posicionamento e localização 

socioprofissional das pessoas.  Portanto,  é uma liberdade 

controlada, vigiada e cínica. Nestas circunstâncias  

continuamos a viver para os outros, sob o governo dos 

outros,  sem autonomia. Já pensaram nisto?  
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Então por que desvalorizamos o estudo, o trabalho 

intelectual, os espaços-tempos exclusivos de dedicação a nós 

mesmos? Sim, porque estudar é viver para si,  através das 

atividades intelectuais, no tempo dedicado a pesquisa e a 

docência.  Desde que construamos a agenda da pesquisa e da 

docência e definamos o objeto, “não há patrão”. Neste jogo 

as instituições de fomento à pes quisa não estão no comando. 

Mas os patrões ficam na espreita aguardando ansiosamente 

os resultados das pesquisas que nos transformemos em 

população economicamente ativa,  profissionais  

qualificados, prontos para sermos expropriados dos 

conhecimentos acumulados no processo de escolarização.  

Então importa afirmar, mais uma vez, a importância 

de registrar as impressões provocadas pelas ações 

desenvolvidas na pesquisa e no estudo, mas atentos ao 

contexto e situação em que e como se desenvolvem.  

Esses registros revelam uma trama categorial pouco 

ou nunca sistematizada e analisada em pesquisa.  Registros e 

tramas relacionadas à posição e localização de cada 

pesquisador na divisão sociogeotécnica da pesquisa. É 

importante observar a hierarquia existente na pesquisa e o 

lugar de cada um, e associar isto a natureza dos registros 

específicos,  nesta hierarquia.  Os registros revelam as marcas 

dos lugares ocupados, por cada um, e no âmbito da pesquisa.  

Os pesquisadores,  portanto, falam desde um lugar 

específico, localizado no território;  lugar construído e 

construtor de efeitos subjetivos nesta objetividade. Os 

lugares constroem inclusive os parâmetros das falas e dos 

registros.  

A associação metodológica de todo um ciclo que 

envolve lugares,  pessoas,  sentimentos,  impressõe s, fala, 

pensamentos, registros, nesta ordem lógica, pode ajudar a 

decifrar as diferenças e tipos de registros. Inclusive a 

resistência em se fazer o registro, dadas as preocupações 
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com as consequências do que se expõe, ou mesmo por 

incapacidade em escrever. A pesquisa transcorre em um 

ambiente de trabalho encerrado numa complexa trama de 

poder e disputas entre autoridades.  

O registro exige que escrevamos. Portanto, o primeiro,  

segundo e terceiro momentos do Método da leitura imanente,  

são, na verdade, um exercício contínuo e persistente de 

escri ta. Sempre referenciado no texto estudado. Sobretudo o 

primeiro e segundo momentos. O terceiro, correspondente ao 

diário etnográfico ,  é o momento que nos permite deslocar 

do texto e conversar, agora,  com o nosso inte rior psíquico. 

O diário etnográfico  permite pensar em nós, mas ainda a 

partir das impressões provocadas pelas conversas com o 

escri tor e a discriminação das unidades significativas.  De 

qualquer forma, não deixa de ser um deslocamento para fora 

do texto.  

Com o diário etnográfico ,  as ações desenvolvidas 

nele,  criamos a possibilidade de tomarmos consciência dos 

diversos aspectos subjetivos gerados nas críticas realizadas 

ao texto,  a part ir  do diálogo crítico com o escritor ,  no 

primeiro momento do Método da lei tura imanente.   

Estão criadas as bases,  agora, para nos exercitarmos 

como escritores. Sair da zona de relativo conforto,  como 

leitor pesquisador, e nos enfrentarmos no desafio de nos 

constituirmos como escri tor pesquisador.  É assim que nos 

fazemos escritor ,  nas ações dos momentos do Método da 

leitura imanente. O que corresponde a dar um salto 

ontológico, em termos intelectuais. A despersonificação de 

leitor e a personificação de escri tor pesquisador é uma 

profunda metamorfose na consti tuição da subjetividad e de 

qualquer pessoa. Implica uma mudança radical no modo de 

vida, e que pode afetar,  inclusive,  a trajetória 

socioeconômica da pessoa.  
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Esta metamorfose não é processada de qualquer forma. 

Todos os aplicativos do Método da leitura imanente,  

contidos nos momentos específicos que constituem esta 

metodologia, corroboram, de alguma forma, para essas 

mudanças. Por exemplo, para a plena percepção da 

intensidade e dimensões dessas transformações,  processadas 

com plena consciência dos fatos vivenciados. Inclusive 

reconhecer a responsabilidade de quem é o sujeito que 

processa tais transformações. É, portanto, no mais exato e 

pleno sentido do termo, uma pedagogia138.  Atos pedagógicos 

que nos transformam no processo educativo de aquisição de 

conhecimentos. Assim adquirimos a ousadia de nos 

constituir como mestres ou professores de nós mesmos. 

Consequentemente, exercermos o magistério, docência,  

regência a uma classe de pessoas que se propõe estudar para 

conhecer.  

A conversão de lei tor em escritor conforma e exige 

assumir uma posição no âmbito da pesquisa:  a autoria.  No 

Método da leitura imanente que propomos a autoria ocorre 

no quarto momento, na realização da interpretação 

compreensiva ,  o que nos conduz ao quarto momento da 

Leitura imanente.  

 

4. Quarto momento: interpretação compreensiva 

 

A ação básica desse quarto momento do método da 

leitura imanente é a interpretação compreensiva .  Ela 

incrementa o exercício da autoria.  Não é,  simplesmente, 

interpretar o texto,  o que foi  escri to pelo escritor,  mas o que 

compreendemos do que foi  escrito.  

Trata-se, posteriormente, de interpretar o que 

compreendemos. Caso o texto não tenha sido compreendido 

não será possível  ser interpretado pelo leitor. É a 

interpretação desta compreensão que é trabalhada neste 
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quarto momento. E a compreensão necessária é conquistada 

quando da realização dos momentos anteriores. Cumpridos 

adequadamente estes momentos, não haverá dificuldades na 

interpretação compreensiva .  

Este momento é um momento ímpar vivenciado pelos  

usuários do método da leitura imanente ,  comprometidos com 

a sua excelência no trato dos estudos bibliográficos, revisão 

de literatura e fundamentação teórica de suas pesquisas. É 

quando se torna possível adquirir o poder de se sentir 

escri tor de verdade, se empenhando na clareza, concisão e 

objetividade da escrita.  É um momento de consagração de 

todo pesquisador usar bem o poder da escri ta, da estética 

textual, para revelar e socializar suas descobertas.  Deste 

modo, cada frase, cada parágrafo exige precisão e elegância.  

É o momento de fazer acender nos leitores as chamas do 

encantamento das palavras, frases, enunciados e 

proposições,  que dão visibilidade o que até então era visto 

como obscuro e se desconhecia, mas que, apesar disso, 

também nos provocava, despertava, impulsionava a busca de 

conhecer e inflamava nossa curiosidade e vontade em 

conhecer.  

A exposição na interpretação compreensiva  deve ser 

feita com cuidado. Deve ser satisfeita apenas após as 

inúmeras leituras e correções do que escrevemos. São 

realizadas mudanças de termos, frases,  pontuações e ritmos 

textuais. Apenas após tal refinamento e precisão damos por 

encerrada a interpretação compreensiva .   

Trabalhar o texto resultante da interpretação 

compreensiva  não é um bicho de sete cabeças. Admitindo 

que os momentos anteriores tenham sido realizados com 

determinação, precisão e gosto. Com zelo e atenção. Não 

tenham sido feitos com a intenção de se livrar ou 

desvencilhar o mais rápido possível deles, das reflexões 

sobre os registros, não há a menor hipótese de dificuldade 



-  377 -  

na realização da interpretação compreensiva .  

Argumentamos anteriormente que a realização do primeiro 

momento é o que compromete todos os outros momentos 

subsequentes. Sobretudo este que é o quarto momento.  

Na interpretação compreensiva  é hora de o leitor 

pesquisador “soltar o verbo”. Exprimir todos os sentidos da 

interpretação de suas compreensões,  deixar estas se 

revelarem com a vontade e a força necessárias. Devemos 

respeitar apenas o seguinte princípio: a organização da 

interpretação compreensiva  constitui-se de uma introdução, 

desenvolvimento e conclusão. De igual modo é também 

prudente organizar a exposição lógica das ideias contidas no 

texto resultante da interpretação compreensiva ,  a ideia que 

deve ser exposta primeiro,  depois os argumentos que devem 

suceder aquela ideia.  Isto torna mais clara a explicitação dos 

objetivos e justificativas, pois, contribui, inclusive,  para não 

comprometer o fio condutor das argumentações expostas 

numa sequência lógica de coerência e prioridades. É no 

desenvolvimento da interpretação compreensiva  que 

devemos construir uma argumentação lógica:  primeiro isso,  

depois aquilo e assim, sucessivamente, até o último 

argumento. Este deverá ser o gancho para iniciar as  

considerações finais ou conclusão.  

 

 PARA UMA SÍNTESE DO MÉTODO DA LEITURA 

IMANENTE 

 

O método da leitura imanente,  o princípio educativo 

que o orienta, se propõe um grande desafio pedagógico: além 

de desenvolver a capacidade de ler,  registrar e escrever 

sistematicamente,  desenvolver a capacidade de compreender 

e interpretar,  exige a e laboração de um texto livre,  escrito 

pelo leitor-pesquisador, exigindo apenas que a exposição 

desse texto, a ser socializado e publicado, seja clara,  concisa 
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e objetiva nas partes que constitui qualquer texto oferecido 

ao público lei tor: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Contudo, não se deve descuidar do ético, do polít ico e do 

estético na exposição de trabalhos acadêmicos ou ensaios 

teóricos.  

O texto escrito pelo leitor e pesquisador -iniciante,  

deve reconhecer, com isto, a estética textual e a poli ticidade 

dos conhecimentos acadêmicos,  sobretudo no âmbito das 

nossas Ciências Humanas.  Uma e outra são dimensões 

necessárias do trabalho acadêmico. Uma estética voltada 

para precisão e gratificação de uma transformação profunda 

no modo de ser dos envolvidos em pesquisa e uma ação 

política,  materializa uma luta política.  O que transforma a 

pesquisa socioeducativa em uma aventura particular, que 

envolve coleta de dados,  análises dos dados,  e a exposição 

lógica e ordenada dos enunciados, pois o texto acadêmic o 

pretende conquistar a adesão dos lei tores,  através de 

argumentos elegantes e consistentes.   

Paratanto,  é necessário bloquear todos os sentidos que 

inibam ou travam os escri tores iniciantes,  para que lhes seja 

permitido viverem a liberdade e a plena magia  de ler e 

escrever,  e com o uso de seu próprio vocabulário acumulado. 

E assim discorrer sobre as interpretações dos textos 

acadêmicos e das compreensões de si do texto.  

Veja bem, isso é um exercício que vai nos 

aperfeiçoando na medida em que o praticamos.  Quanto mais  

se pratica,  mais se apura,  mais se aprimora, como qualquer 

esporte.  Note que ao realizar um bom diálogo crít ico com o 

escritor ;  identificar as unidades significativas ;  e tomarmos 

consciência da nossa posição e lugar intelectual no processo 

desse diálogo ,  o que se persegue nas ações do terceiro 

momento: o diário etnográfico ,  mais nos qualificamos para 

interpretar compreensivamente o texto ou livro estudado. O 

que se explicita no quarto momento dos aplicativos do 
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método da leitura imanente, da interpretação compreensiva .  

Deste modo, realizadas as ações dos três primeiros 

momentos, com determinação e disciplina pressupostas, não 

há dificuldades em se realizar a interpretação compreensiva .   

Uma interpretação compreensiva  é,  no nosso 

entendimento, tão ou mais rica do que um artigo. É muito 

mais rica do que qualquer compilação de ideias,  muitas vezes 

arbitrária, de diferentes pesquisadores; tão ou mais rica do 

que qualquer trabalho realizado nos cursos de graduação e 

pós-graduação, deslocados de pesqui sa,  sem sistematização 

e registros, necessários em estudos bibliográficos. Por que? 

Porque a interpretação compreensiva resulta de trabalho 

sistemático. Neste não apenas dialogamos, mediante 

registros, com os escri tores de trabalhos acadêmicos,  

submetendo-os a vários questionamentos e interrogações,  

colocando-os diante de um tribunal: o tribunal da razão 

pública,  da opinião pública da ciência,  e também à crít ica de 

nossos pensamentos, e isto de forma mais profunda e radical  

possível .  Pensamos que tal  atitude intelectual  permite ao 

leitor-pesquisador reconstruir conceitos e ideias acerca das 

categorias analisadas.  

Nas ações dos momentos do Método da leitura 

imanente, indicados aqui, se realizam também a tomada de 

consciência dos efeitos do texto sobre nossas compreensões.  

O que nos permite tomar consciência não apenas dos sentidos 

do texto estudado, em relação a nossos conhecimentos 

adquiridos, mas, agora, com o uso dos aplicativos da leitura 

imanente, em relação aos conhecimentos acumulados a partir  

das novas categorias, conceitos e ideias incorporados.  E 

mais, perceber também os limites desses conhecimentos,  

agora ampliados,  não apenas em comparação aos trabalhos 

acadêmicos estudados e sistematizados,  mas em ralação aos 

projetados pelo plano e programa de pesquisa em andamento. 

O que permite ampliar consideravelmente a visão do 
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universo intelectual proporcionado pelo trabalho em 

pesquisa.  

Este saber sobre a pesquisa em andamento possui,  de 

fato,  um efeito pedagógico, daí  cunharmos a categoria 

trabalho pedagógico em pesquisa, indicando que as ações 

dos momentos do método da leitura imanente possuem essa 

característ ica pedagógica, em fundar propriamente uma 

pedagogia,  pouco discutida e sequer imaginada, em diversas 

abordagens de pesquisas que produzem seus objeto s na 

realidade da educação básica, e até universitária.  

Abordagens que reduzem a docência ao ensino e 

hipervalorizam as ações pedagógicas, as práticas,  

restringindo-as à sala de aula. Os saberes imanentes ao 

trabalho pedagógico em pesquisa são impossíveis de serem 

apreendidos na reflexão da prática pedagógica, nas reflexões 

das atividades de ensinar, restritas às salas de aula, mas em 

outro lugar, nas reflexões sobre os atos de pesquisar.  

Vislumbra-se com isto que o texto acadêmico não é 

apenas constituído de unidades significativas ,  permeia nele 

sentidos polít icos, ideológicos, econômicos e cultuais. E o 

método de pesquisa posiciona politicamente os 

pesquisadores em seus atos de pesquisar realidades humanas,  

inclusive as pedagógicas,  corroborando para forta lecer ou 

fragilizar determinados “regimes de verdades”.  Regimes que 

conformam o poder intelectual ao poder simbólico: poder de 

simbolizar por meio de enunciados verdades que se 

incorporam às mentes e consti tuem memórias sociais e  

coletivas, inclusive crenças e convicções, por meio da 

leitura.  

Portanto, além do trabalho pedagógico em pesquisa 

ser portador de relações de poder: poder de representar 

realidades e fortalecer ou recriar memória,  a partir de 

símbolos socioeducativos já existentes, o Método da leit ura 

imanente desmistifica o poder deste trabalho, e os recria 
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positivamente, quando nega a neutralidade axiológica e a 

naturalização da pesquisa acadêmica pelo reconhecimento da 

politicidade nos conhecimentos  assim produzidos,  e propõe 

aos pesquisadores incorporarem tais sentidos políticos no 

processo de sistematização que promove a sua independência 

e autonomia intelectual , com a finalidade de não apenas 

comunicar sentidos existentes, mas sentidos implícitos e até 

não identificados e revelados por trabalho s acadêmicos 

pragmáticos, estritamente empíricos e, por isso,  sem 

contestação da “razão sábia”,  conservadores e dogmáticos.  

É por isso que os estudos sistematizados deste modo 

provocam e despertam imaginações e sentimentos nos 

leitores-pesquisadores no âmbito das Ciências Humanas,  

para além da produtividade acadêmica.  

Coroando todo esse trabalho somos desafiados,  então,  

a elaborar uma interpretação compreensiva  e interpretar as 

compreensões do escritor, inclusive as nossas compreensões.  

Ora,  isto não é um simples trabalho acadêmico como estamos 

acostumados a fazer, mas uma atividade mais complexa e 

rica, marcada pelo despertar de infinitas qualidades 

intelectuais, afetivas, políticas, éticas e estéticas.   

A interpretação compreensiva  é um texto de autoria 

do leitor-pesquisador,  pronto para ser lapidado e 

transformado em artigo, capítulo ou capítulos de 

dissertações, teses e até livros. Este é,  portanto, um 

momento sublime e decisivo. Nele nos qualificamos como 

escri tor,  quando desenvolvemos habitus  e disposições  

necessários à escrita. Esse é o feito do Método da leitura 

imanente:  transformar o leitor -pesquisador em escritor -

pesquisador. Portanto, agregando outra qualidade ao 

pesquisador, que não pode ser mais considerado meramente 

ator neste processo, mas suje ito,  o que consideramos outro 

grau da pessoa nas relações sociais, neste caso, no trabalho 
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pedagógico em pesquisa.  Agir como ator e sujeito pressupõe 

a personificação de formas sociais distintas.   

Perguntamo-nos: não é este, de uma forma geral , o 

desejo dos estudantes do ensino médio e superior: aprender 

a ler e escrever,  compreender e interpretar? Então, todo e 

qualquer trabalho acadêmico deveria exigir ações desta 

natureza, propostas pelos aplicativos da Leitura imanente.  

Ações que permitissem compatibili zar o planejado com o 

realizado. O que pressupõe os registros dos atos e fatos,  

visando um melhor monitoramento e avaliação das ações 

estruturais de pesquisa,  que exigem releituras e 

replanejamentos sucessivos, e talvez,  inclusive,  

reformulações de estratégias e mudanças metodológicas.  
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ENSAIO V 

 

FORMAÇÃO DE S I:  

AMIZADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO139 

 

 

POLÍTICA DA ESCRITA E ESCRITA DA POLÍTICA  

 

A abordagem adotada em pesquisas,  ensaios ou 

romances, enfim, nos mais diversos gêneros l iterários,  

posiciona escritores/pesquisadores como autores/sujeitos de 

um complexo social  muito específico: o campo da produção 

e circulação de saberes e conhecimentos. Há, portanto,  

diferentes posições teleológicas resultantes das atividades 

intelectuais em uma sociedade, conforme a variação dos 

gêneros literários.  

Uma pesquisa, por exemplo, impõe as pessoas um 

processo formativo, que exige para seu exercício a 

personificação da forma social pesquisador. Personificação 

que ocorre em um processo lento,  que perfaz a 

transformação  de uma pessoa em pesquisador.  Há neste 

processo, portanto,  uma objetividade que transforma 

subjetividades pessoais em subjetividades profissionais, 

com isso desterritorializa modos de vida (pensamento e ser) 

por outros modos de vida (pensamentos e ser), que defi nem 

trajetórias de vida. O mundo humano é assim. A vida humana 

conforma, configura e reconfigura múltiplas personalidades 

na medida em que as pessoas personificam formas sociais. 

No caso em questão a personificação da forma social 

pesquisador.  

As diversas atividades exigidas para uma pessoa se 

transformar em pesquisador implica na assimilação de 

habitus e, nesta assimilação, as pessoas desenvolvem 
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disposições,  capacidades e aptidões.  Por exemplo, a de ter 

que registrar dados,  sistematizar estudos, fazer aná lises 

crí ticas e elaborar trabalhos acadêmicos para publicar os 

resultados de pesquisas e estudos.  Todas essas atividades, 

rotineiras de um pesquisador, são feitas muitas vezes, 

cotidianamente, rei teradamente, para ser aprendida, 

compreendida e interpretada. Vive-se a vida desta forma. E 

desta forma o pesquisador também se forma como escritor -

autor de trabalhos acadêmicos: trabalho de conclusão de 

curso, monografia, dissertações,  teses e artigos.  

Postulamos neste ensaio que todo esse processo é,  

simultaneamente, um processo de formação e politização. 

Nele,  o que está em jogo é uma disputa aparentemente 

invisível  entre o governo de si e o governo dos outros; a 

formação de si e a formação para o mercado de trabalho. O 

trabalho de si  e o trabalho para o outro, o patrão. A 

existência do trabalhador assalariado, independente da 

natureza do contrato de trabalho, se com o Estado ou 

empresa privada e confessional,  instaura -se um comércio do 

conhecimento incorporado a força de trabalho pelas pessoas, 

no processo de escolarização: há quem vende e quem compra 

a força de trabalho valorizada pela apropriação de 

conhecimentos. Os compradores têm um objetivo 

determinado: expropriar conhecimentos acumulados pelos 

trabalhadores visando elevar a taxa de lucro médio, a taxa 

de mais valor.  

Esta perspectiva sobre a apropriação de 

conhecimentos acadêmicos e científicos é absolutamente 

contraditório com as abordagens convencionais da ciência; 

contrária à tradicional exigência de os pesquisadores 

assumirem uma posição neutra e imparci al nas instituições 

universitárias e de pesquisas.  É uma perspectiva política e 

politizadora sobre a apropriação de conhecimentos.  Não 

temos receios em afirmar que neste contexto impera lutas e 
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disputas entre grupos de cientistas e acadêmicos 

governistas, subservientes às polí ticas de governo e de 

Estado, sobre grupos de cientistas e pesquisadores 

autônomos, comprometidos com projetos opostos àqueles 

que fortalecem o sistema capital.  Nesta realidade se erige as 

oligarquias acadêmicas, os grupos privados de poder. Todos 

os burocratas, travestidos de gestores, não têm outra 

alternativa senão fortalecer o sistema capital, porque atuam 

como seus intelectuais orgânicos, porque assumem cargos 

com gratificação funcional, o que os torna dependentes do 

governo. Este submete àqueles a seu poder mediante Leis, 

normas administrativas, portarias e resoluções. Estes 

mecanismos legais são para muitos inquestionáveis,  e não há 

razões para esta submissão a Lei e a Ordem, constitui a 

dogmática jurídica (“manda quem pode e obed ece quem tem 

juízo”).  

Apoiado nesta perspectiva postulamos que as 

pesquisas e os pesquisadores são, objetivamente,  políticos, 

estão situados e estabelecidos dentro de uma cidade, onde 

imperam hierarquias rígidas, resultante de processos 

objetivos e subjetivos, nas sociedades em que ainda se vive 

na “pré-história da humanidade”. As relações sociais que são 

os fundamentos da sociedade posicionam teleologicamente o 

pesquisador nas territorialidades da geografia social:  no 

posto de trabalho, na localização da residência em um bairro, 

na matrícula em uma universidade. Posicionamento 

determinado pela personificação das formas sociais, ou 

como simples pessoas (Ciro, João, Maria), ou como simples 

personagem figurativa (professor na educação básica,  

pedreiro,  trocador de ônibus, camelô) ou ator social  

relevante (professor universitário,  jurista,  médico, 

engenheiro, governador, senador, vereador, rei tor de 

universidade e diretor de escola),  ou ainda na condição de 

sujeito (dirigente sindical , de associação de moradores , 
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movimentos sociais).  Apenas nesta condição: 

autor/sujeito/escritor se é livre para exercer plenamente o 

governo de si,  com soberania.  

A formação de si mediada pela pesquisa e pelo estudo 

deve ser regular e sistemática; exige,  portanto,  tempo livre,  

socialmente necessário,  para haver apropriação satisfatória 

de conhecimentos.  O exercício intelectual  em pesquisa e 

estudo sistemático, exige tempo livre, no qual se desenvolve 

o governo de si. Esse modo de vida materializado nas 

atividades em pesquisa e estudo  não é disponível para 

escravos.  Portanto, a dedicação a estas atividades é uma 

conquista, resultado de lutas e conflitos. Em sociedades 

desiguais, pobres e competit ivas tudo conspira contra o 

exercício dessas atividades que proporcionam liberdade e 

autonomia ao trabalhador.  Por maior que seja a vontade em 

estudar e pesquisar é necessário dispor de tempo livre. 

Portanto,  é necessário ser livre e sentir -se para realizar 

plenamente as atividades intelectuais. Desde a antiguidade 

clássica é assim.  

Na contemporaneidade, a disponibilidade de tempo 

para o exercício do estudo sistemático e da pesquisa regular 

é determinada pelas circunstâncias polí t icas do país. Mas 

também depende da participação das “redes corporativas 

institucionais”, que posicionam as pessoas na  geografia do 

capital, na geografia dos cargos insti tucionais (BEZERRA, 

2015). Isto implica admitir que fazemos política quando 

pesquisamos, e quando pesquisamos exercemos política, 

independente da consciência do pesquisador.  

Por isso é importante pergunta r: que política nós 

fazemos quando pesquisamos, registramos e publicamos? 

Que projeto geohistórico fortalecemos quando pesquisamos 

e publicamos os resultados de pesquisas? O que esta polí tica, 

imanente à atividade científica, faz em nós e de nós, no 

corpo e alma dos pesquisadores? O que fazemos de nós e em 
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nós, quando conquistamos o direito de pesquisar? Ora, se 

pensamos nesta relação entre ciência e política, o porquê e 

o como pesquisamos, também não estariam relacionadas a 

uma certa forma de fazer polít ica? Que pesquisadores 

ousaram pesquisar e publicar os resultados de suas pesquisas 

sobre esta relação entre ciência e política, na modernidade? 

Talvez os mais fecundos estudiosos desta problemática no 

século XX tenham sido Bourdieu e Foucault.  

Pesquisadores e escritores deveriam refletir  sobre 

estas questões e considerarem que ainda vivemos na “pré -

história da humanidade”. A objetividade da escrita 

acadêmica, com seu corpo esquemático  (art igo, monografia, 

dissertação e tese),  atividades  (fichamentos,  Leitura 

Imanente, análises de discursos e documentos, etc.) e 

estrutura  (introdução, desenvolvimento e conclusão; objeto, 

objetivos, metodologia, justificativa, hipótese e conclusão) 

afirmam e reafirmam não apenas uma subjetividade singular,  

mediada pela subsunção dos pesquisadores aos “regimes de 

verdades” ou complexos categoriais dos campos científicos, 

mas fortalecem determinadas relações sociais de produção 

hegemônicas na sociedade, nos ambientes em que as 

pesquisa se realizam. Posiciona os pesquisadores numa 

hierarquia rígida, própria às organizações empresariais,  que 

repõe, cotidianamente, a objetividade e subjetividade 

capitalistas. Estas são marcadas profundamente por alguns 

princípios éticos:  o “individualismo possessivo”, a 

competitividade e seleção merit ocráticas, o produtivismo. 

Princípios orientados pela ética deontológica .  Portanto, no 

contexto da produção acadêmica reproduz -se,  de muitos 

modos, o que parece natural aos olhos dos pesquisadores 

mais críticos: a sujeição à legalidade presente nos mais 

diversos campos das ciências.  

A reprodução da objetividade própria ao trabalho 

pedagógico em pesquisa desenvolve habitus que sujeita as 
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pessoas situadas no tempo-espaço das pesquisas, que não 

deixam de se constituir como sujeitos, mas sujeitos 

assujeitados à organização burocrática e administrada dos 

institutos e centros de pesquisa,  que abolem, por assim dizer, 

a crítica de si  para o bem do governo dos outros.  

Há, assim, um governo que governa as pesquisas e 

pesquisadores. A pesquisa e o pesquisador são, de certa 

forma, governados pelo governo dos outros: cumpre metas,  

prazos e rotinas; muitas vezes ordens contraditórias, 

impostas por prescrições orientadas por interesses de grupos 

privados.  O governo estabelece o tempo médio de duração 

de uma pesquisa;  o layout e recursos para os laboratórios; 

concede, define e delimita espaços para determinadas 

pesquisas e excluindo outras. O governo no âmbito das 

pesquisas acadêmicas também disciplina o corpo e a lógica 

do pensamento, as atitudes e comportamentos dos 

pesquisadores, dociliza o corpo e mente (sentimentos, 

pensamentos e ações) para obter obediência ao comando. 

Neste caso, quando trabalhamos em pesquisa (e a pesquisa 

também trabalha em nós),  no sentido de afirmar o governo 

de si  e o autogoverno do corpo e da men te (sentimentos, 

pensamentos e ações) forja-se um conflito agudo e 

intransigente entre os governos de si e o governo dos outros.  

O trabalho pedagógico em pesquisa e as diversas 

formas de apropriação de conhecimentos são oportunidades 

de trabalharmos em nós  mesmos, em uma perspectiva de 

formação humana: de nos formarmos e nos construirmos 

mais humanamente; desenvolver em nós as potencialidades 

intelectuais e humanas;  mudas, silenciosas e as vezes 

silenciadas em nossos corpos.  

O trabalho pedagógico em pesquis a pode fazer certas 

potencialidades mudas despertarem, se exercitadas para 

emancipação, e que fortalecerem a autonomia e a liberdade 

de pensar das pessoas,  dos pesquisadores.  O pressuposto 
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para isso é que façamos pesquisas independentes do governo 

dos outros, visando fortalecer o governo de nós para nós e a 

nosso favor,  já que é o governo de si  que nos constitui  como 

sujeitos, quando deixamos a condição de ator que nos obriga 

agir burocraticamente sob prescrições legais e 

institucionais, que fortalecem a ordem do capital , para 

agirmos no mundo sob o juízo ético e estético favoráveis a 

nossa existência, quando vivemos em atividades que nos 

oferecem a oportunidade e o compromisso de sermos os 

formadores de nós mesmos.  

No governo de si  do trabalho pedagógico em  pesquisa,  

temos a liberdade de dar -nos normas e regras,  e atualizá -las 

e reconstruí -las, quando necessário. Isto nos parece 

imprescindível no âmbito do trabalho pedagógico em 

pesquisa.  Há práticas antagônicas em se fazer pesquisa e, 

por isso,  é importante  perguntar-se que pesquisa fazemos, 

por que fazemos, como fazemos e quais as suas implicações 

na conformação das nossas subjetividades, na trajetória de 

nossa formação como sujeitos.  Uma coisa é certa: fazemos 

pesquisa como ela nos faz! Não se deve fazer p esquisa 

baseada no espontaneísmo, por dinheiro ou arbitrariamente 

(fazer por fazer),  sem avaliar suas consequências e 

desdobramentos polí ticos em nós,  no nosso ser;  pois são 

nossas vidas. Difícil  aceitar a tese que afirma que as pessoas 

banalizam suas vidas conscientemente,  apoiadas em 

princípios racionais.  Se nós humanos não consideramos a 

vida sublime, qual o sentido da existência?  

É preciso coragem, no mundo mercantilizado em que 

vivemos, para encarar a pesquisa como modo de vida 

virtuoso, condição ética  e política de nossas humanidades, 

uma vez que no trabalho pedagógico em pesquisa,  temos a 

possibilidade de usufruir a liberdade intelectual de nos 

expressarmos comunicativamente e desenvolver uma 

“estética da existência” singular. Paratanto é preciso 
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tomarmos a pesquisa como tais propósitos: éticos e 

políticos. Valorizarmos estas dimensões do trabalho 

pedagógico em pesquisa.  

A posição e a condição da pessoa como 

pesquisador/escritor,  autor e/ou sujeito,  desenvolvem 

personalidades no percurso e realização d as “atividades 

humanas sensíveis”.  Esta ética e consciência da 

autoconstrução humana pela pesquisa rechaça a ideologia da 

competição e do produtivismo acadêmico, porque pressupõe 

a amizade entre os pesquisadores (La Boétie [2010], Sêneca 

[2011], Montaigne [2010] e Marilena Chauí [2014]).  

 

AMIZADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO EM PESQUISA 

 

A ausência da amizade como princípio regulador das 

relações sociais, no âmbito do campo científico, sobretudo 

sob o império da ideologia do produtivismo nas políticas 

científicas de características neoliberais, compromete o 

governo de si dos pesquisadores: a liberdade e autonomia 

intelectual.  

Mas a ausência ou presença da amizade como 

reguladora das práticas sociais,  inclusive das relações 

sociais no âmbito do trabalho pedagógico em pesquisa, é 

uma decisão política e depende da vontade das pessoas e 

sujeitos envolvidos: os professores/pesquisadores.  

Na medida em que o intelectual/pesquisador/escritor 

possui liberdade para se posicionar no campo científico ( nos 

termos como Bourdieu [2013] define campo científico), 

mesmo admitindo-se a hierarquia; o sistema jurídico e 

político que legitima e regula as atividades pesquisas;  o 

reconhecimento do status, diferenciação e classificação dos 

pesquisadores;  e o acesso a recursos financeiros,  inclusive 

privilegiando determinados objetos e teorias,  os 
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pesquisadores têm liberdade para agir e adotar uma 

abordagem crítica sobre a pesquisa, com a intenção de expor 

essa problemática.  Exposição que inclusive expõe o próprio 

pesquisador ao tribunal público da razão e às disputas 

pessoais,  privadas e institucionais entre grupos 

corporativos.  Portanto a pesquisa envolve conflito e 

política, os interesses dos Estados Nacionais,  dos governos, 

e inclusive interesses do capital  quando se trata de patentes 

e propriedade intelectual .  

Nestas condições a pesquisa deixa de ser uma simples 

experiência de cientistas e pesquisadores em laboratório,  um 

campo de práticas neutras e imparciais,  cujos compromissos 

e resultados cabem apenas aos peritos e especialistas. Que a 

função  dos pesquisadores é apenas desenvolver pesquisas 

com toda competências e eficiência. Ora, a pesquisa no 

século XXI é politicamente estratégica para o sistema capital 

e o Estado Nacional.  É um campo decisivo do ordenamento 

territorial , por meio do qual o capital se apropriação do 

território.  As forças políticas do trabalho devem, por isso,  

estar conscientes da especificidade do complexo da pesquisa 

e da ciência no âmbito da “totalidade complexa das múltiplas 

determinações” da  modernidade.  

Esse posicionamento dos pesquisadores, situados no 

governo das cidades, exige, sobretudo, neste século, a 

autoanálise da pessoa do pesquisador,  e do pesquisador 

como forma social , necessário ao modo de produção 

capitalista,  funcional ao funci onamento de sua burocracia e 

administração. A autoanálise do pesquisador é uma tomada 

de posição importante para promover a abertura da 

socioanálise em pesquisa. Para descobrir e desvendar o seu 

lugar na sociedade contemporânea, porque a pesquisa 

também funciona subordinada à lógica do capital. Dado 

essas circunstâncias, é necessário entender a lógica da 

compreensão para compreender, mais claro e precisamente, 
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como é lido e descrito a lógica do capital nas pesquisas 

(LEFEBVRE, 2001, 1977 e 1974).  

Sendo assim, é importante refletir sobre o 

posicionamento do pesquisador/escritor na pesquisa,  no 

âmbito da sociedade moderna no século XXI. Sobre suas 

implicações na sociedade. Pensamos ser necessário realizar 

uma reflexão crítica desta situação, visando vislumbrar mos 

as estratégias de dominação sutis neste campo. É preciso 

conhecer criticamente o processo de personificação das 

formas sociais em pesquisa,  que reproduzem as relações 

sociais de exploração e dominação, nesse campo. E o que 

justifica e legitima essas re lações?  

A tese construída nesta obra, explicita a hipótese de 

existir  uma politicidade no processo de apropriação do 

conhecimento objetivo. Uma “força silenciosa” e silenciada, 

que atua no desenvolvimento da personalidade dos 

pesquisadores/escritores; força imanente ao processo de 

produção, apropriação e socialização de conhecimentos, que 

tem o poder de conformar as personalidades.  Há, nesse ponto 

de vista, uma polí tica, mas também há uma ética e estética,  

imanentes nas atividades de pesquisa e de escrita, 

libertadoras –  daí tais práticas serem negadas às classes 

trabalhadoras, que têm quase que aprender a usar as técnicas 

de pesquisa, o saberfazer pesquisa, por conta própria 140. 

Técnicas que agem em nós,  nos nossos corpos: pensamentos,  

sentimentos e ações.  A pesquisa é,  assim, um fato social , tal 

como Durkheim (1989) formulou essa categoria.  

A forma social pesquisador-ator,  personagem que 

desenvolve uma função social dentro de um plano de cargos 

e carreiras,  em uma instituição e pesquisa 141 é, justamente,  a 

forma social que não permite refletir cri ticamente sob esta 

posição no âmbito da apropriação de conhecimentos. E, 

desse modo, faz-se prisioneiro do “regime de verdade”, 

instituído e manifesto nas l inguagens das várias ciências,  
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mas também nas regras, normas e métodos de produção do 

conhecimento científico.  

Há, portanto,  limitações às possibilidades de pensar e 

pesquisar no âmbito do campo científico. O sujeito do 

conhecimento  se contrapõe a forma social pesquisador-ator .  

Não se reduz a uma mera função administr ativa. Ser sujeito 

do conhecimento  implica em ser produtor de conhecimento e 

ser governo de si: escritor, mestre, doutor,  sábio todas as 

formas sociais de serem personificadas pelo pesquisador são 

comprometidas com a ética das virtudes  e a estética da 

existência .  É ser um sujeito  capaz de se dar normas e regras 

para conhecer e se l ibertar do jugo de todas as formas de 

dominação e opressão. Com esta visão de pesquisa, o 

pesquisador, sujeito e produtor de conhecimentos 

comprometidos com a libertação do ser hu mano e da 

humanidade ,  t rabalha sobre si:  corpo e alma visando 

desenvolver hábitus  e disposições virtuosas, se esforça em 

conhecer-se e refletindo sobre suas atividades em pesquisa, 

o que afirma o governo de si. Com isso constitui -se um modo 

de vida,  personifica-se uma forma social, muito diferente da 

descrita como pesquisador-ator .  Vive-se as atividades de 

pesquisa com o intuito de fortalecer governo de si na relação 

com os outros pesquisadores. É possível então as pessoas 

desenvolverem sua personalidade dentro dos parâmetros 

científicos e acadêmicos personificando a forma social  

pesquisador diferenciada da forma social  pesquisador-ator ,  

a forma social que estamos nomeando por pesquisador-

sujeito .  Estas formas sociais existem concretamente nas 

instituições universitárias,  e elas se digladiam nos 

Congressos, Encontros e Seminários,  se manifestam nos 

trabalhos acadêmicos, como se manifestam neste livro. 

Como ocorre isto e as implicações e desdobramentos desse 

desenvolvimento? A resposta encontra -se exposta na 

Unidade II,  Capítulo II.  
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Trabalhar em si significa trabalhar sobre o corpo de 

si: pensamentos, sentimentos e ações, desde práticas sociais 

que fortalecem o governo de si ou o governo dos outros, 

como nas práticas de apropriação de conhecimentos pelo 

trabalho pedagógico pesquisa. Praticar o governo de si 

mediado pelo trabalho pedagógico em pesquisa é uma 

posição que mobiliza sentimentos, valores e pensamentos, 

porque as práticas em pesquisa, diferente de outras práticas, 

são momentos privilegiados que têm o poder confesso de 

favorecer o governo de si;  constituem um dos fundamentos 

ontológicos do ser social construir a liberdade, colabora para 

reproduzir a existência e conservação dos seres humanos, 

mas também potencializa as virtudes humanas. As práticas 

de apropriação de conhecimentos constituíram -se 

geohistoricamente como pressupostos do bem viver, sentido 

que quase se perdido na modernidade com a força com que 

se impôs a ética deontológica que inspira os princípios das 

mercadorias e fortalece o sistema capit al.  

As atividades de pesquisa e estudo têm uma 

singularidade própria: permite-nos trabalhar em nós 

mesmos, em nossos corpos e consciências. É trabalho, 

“atividade humana sensível”, laboram nossas vidas na 

medida em que a elas dedicamos nossas vidas, 

intensivamente.  Deste modo, o sujeito do conhecimento ,  o 

pesquisador-sujeito  (e não simplesmente o pesquisador-

ator-burocrático ,  personagem funcional e coadjuvante da 

cena da pesquisa,  em um sistema mundial de socialização de 

conhecimentos, que desempenha apenas  papel figurativo –  

ainda que sem ele a cena não se realize –) garante o governo 

de si , na pesquisa, frente ao governo dos outros,  instituído e 

manifesto nas regras e normas impostas pelo sistema 

acadêmico capitalista.  

A dissertação e monografia de uma pes quisa,  o 

desenvolvimento de uma tese,  a transformação de uma 
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hipótese em tese, revelam que a adesão a uma abordagem ou 

abordagens institucionalizadas,  polí tica e 

administrativamente instituídas,  sem a avaliação crítica do 

pesquisador, acaba se impondo e dominando o pensamento, 

os procedimentos metodológicos, o roteiro que se confirma 

em cada lauda, parágrafo, frase e ideia. É desta forma que 

muitas vezes se conclui  as pesquisas,  comprometendo -se a 

autonomia dos pesquisadores e os resultados alcançados. 

Assim as pesquisas e os pesquisadores são posicionados 

socialmente, ainda que desfrutem de uma autonomia relativa 

no campo da ciência.  

A ausência de consciência dessas tensas relações e 

contradições na pesquisa, possivelmente, faz os 

pesquisadores incorporarem e assimilarem pressupostos e 

teorias contraditórias,  impondo-se aos pesquisadores 

executores, o pesquisador-ator ,  o governo dos outros, os 

interesses heterônomos, ignorados pelos pesquisadores de 

um modo geral  comprometidos tão somente em produzir e 

publicar. Mas não quando conscientemente polit izados e 

crí ticos a mercantilização dos conhecimentos.  Assim se é 

autor, dentro da divisão socioterritorial do trabalho 

pedagógico em pesquisa. Bourdieu (2013, 2007, 2002), 

Foucault (2010) e Lefebvre (1979) sabiam d isso e 

escolheram atuar nas ciências humanas como intelectuais, e 

não apenas como pesquisadores de um determinado campo 

científico.  Bourdieu (2013, 2007, 2002) sempre foi cônscio 

de que a produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos científicos, na modernidade, é um “esporte 

de combate”, para todos e todas que desejam afirmar o 

governo de si e autonomia intelectual.  Para Bourdieu (2007, 

2002) a teoria social  no campo científico é um instrumento 

de combate,  e a munição devastadoras para o governo do s 

outros é a crít ica e autocrítica da teoria social.  Por isso,  para 

Bourdieu a autoanálise e a socioanálise da pesquisa social , 
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do intelectual sujeito, do intelectual orgânico, não são 

apenas necessárias,  mas imprescindível se queremos ter 

alguma chance de  sermos livres.  O pesquisador libertário 

não pode abrir mão da crítica, e um dos princípios que 

devemos cult ivar entre nós é a amizade.  

 

AMIZADE COMO FIO CONDUTOR DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO EM PESQUISA E O 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELECTUAL, 

FUNDADO NO TRABALHO DE SI  

 

Compreendemos, então, o trabalho pedagógico em 

pesquisa como um processo metabólico de maturação e 

metamorfose intelectual da pessoa, uma “atividade humana 

sensível” que pode potencializar a formação de si e, neste 

sentido, fortalecer o governo de si . Aliás,  a pesquisa,  

mediada pelo estudo sistemático pressupõe o governo de si 

para haver o compromisso a formação de si.  Este tipo de 

trabalho apenas é possível  se orientado pela ética das 

virtudes porque é contraditório com a ética deontológica que 

afirma o governo dos outros, a formação profissional para o 

mercado de trabalho.  

Compreendermos o trabalho pedagógico em pesquisa 

como arte revolucionadora de corpos (sentimentos, 

pensamentos e ações). Várias são as situações e condições 

de possibil idades para se poder exercer a atividade da 

pesquisa nesse sentido. E até contra esse sentido. É preciso 

dispor a vida que se tem à árdua dedicação a práticas em 

pesquisa, entregar a esta nobre “atividade humana sensível” 

nossos corpos e almas. Vários são os casos reveladores de 

processos e experiências positivas dessas práticas,  mas 

também experiências negativas. Nada mais oportuno em 

falar,  sinteticamente,  das nossas.  
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As motivações que mobilizaram a nossa investigação 

sobre os modos de apropriação de conheci mentos nos 

acompanham desde muito cedo. Antecede o ingresso na 

universidade. Mas foi neste lugar constitutivo geografia 

social moderna em que conquistamos a consciência de ver e 

saber que o conhecimento é um problema geohistórico.  

Um conjunto de situações vivenciadas em diversas 

universidade brasileiras, do Sudeste e do Nordeste, foram 

pouco a pouco nutrindo nossas reflexões e delineando nossos 

caminhos. Daí entendermos que nossos estudos e pesquisa 

sempre resistiu às exigências burocráticas e administrativ as 

em se fazer pesquisa.  Resistiu ao que é estabelecido 

formalmente como ciclo do trabalho pedagógico em 

pesquisa: metas, prazos e resultados. Nossas pesquisas 

levam anos para serem concluídas. De forma alguma, nossos 

estudos e pesquisas se cumpriram dentro dos prazos e 

percursos instituídos, tendo, no final , como coroamento 

institucional desse percurso, a emissão e entrega de um mero 

certificado, um pedaço de papel,  que comprova a conclusão 

de uma pesquisa. Sempre tivemos em nosso horizonte o 

desenvolvimento intelectual,  estudos teóricos rigorosos. 

Sempre resistimos à um determinado roteiro instituído que 

envolve: coleta de dados, sistematização, agrupamento de 

categorias, análise e publicação. Para nós,  o trabalho 

pedagógico em pesquisa é muito mais que is to! 

Um primeiro momento dessa jornada foi enriquecido 

em várias situações:  nas discussões em sala de aula;  nos 

experimentos em monitorias; nas participações dos debates 

e embates em Congressos, Colóquios e Conferências; nas 

vivências e pesquisas com os Movimentos Sociais, e em 

vários cursos de l icenciaturas: Geografia,  História, Ciências 

Sociais, Pedagógica,  Educação Física,  Química, 

Matemática, entre outros.  
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Um segundo momento, que não está desligado do 

primeiro,  foi nossa participação em Grupos de Pesquis as. 

Foram extensas e fecundas aprendizagens no Grupo de 

Estudo e Pesquisa Milton Santos e no Grupo de Estudo e 

Pesquisa Sociologia do Trabalho Pedagógico, Currículo e 

Formação Humana. A participação nestes espaços sociais foi  

consolidando um conjunto de experiências,  habil idades e 

competências que definiram nossa posição e exigiram 

posicionamento no universo das práticas acadêmicas, 

determinando nosso modo de vida e formas de existir.  O 

trabalho pedagógico em pesquisa, como modo de vida 

singular,  se revelou para nós como grande desafio na 

construção de nossa pessoa e autonomia intelectual. Assim, 

conseguimos afastar,  de nosso horizonte,  a tosca ideologia 

da formação profissional,  socioterritorializada nos cursos de 

graduação das universidades brasileiras,  so b a orientação 

dos Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Bacharelado e Licenciatura , para assumir o compromisso em 

construir a nossa formação intelectual, sempre pautada na 

crí tica sincera,  verdadeira e aberta.  

Nos Grupos de Pesquisas fomos surpreendidos pelo 

pesquisador Ciro Bezerra 142,  com a possibilidade de fazer 

uma análise geográfica dos cursos de licenciatura em 

geografia e,  assim, entender a geografia das licenciaturas 

como uma geografia específica: formação de professores de 

geografia no território nacional.  Geografia que tem o 

propósito de realizar a socioterritorialização dos conteúdos 

geográficos entre diferentes classes e regiões.  

Mesmo no Estado de Alagoas,  os currículos dos cursos 

de graduação de muitos cursos oferecidos nos polos e n o 

Campus A. C. Simões, da Universidade Federal de Alagoas, 

são diferentes.  Nos perguntamos o porquê? O que explica a 

distribuição de conhecimentos diferentes entre os diferentes 

campi de uma mesma universidade? E entre as universidades 
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públicas pertencentes a um mesmo território nacional,  mas 

localizadas em regiões diferentes, por exemplo, as do 

Sudeste e as do Nordeste, Note e Centro -Oeste? Certamente 

não é porque os docentes e discentes dos polos da 

Universidade Federal de Alagoas têm inteligência inferio r 

aos do Campus A. C. Simões. Então, o que explica a 

distribuição diferenciada de conhecimentos entre as 

diferentes configurações geográficas no território 

brasileiro? Estas questões abrem um campo de pesquisa 

importante no âmbito da Geografia do Conhecime nto143 

(CAZAROTTO, 2011).  

Foram incontáveis encontros, principalmente nas 

manhãs de sábado, em que parti lhamos dúvidas, explicações, 

exposições,  alegrias e frustrações. Encontros marcados com 

a participação de colegas de diversas áreas de conhecimento 

(geografia, pedagogia, direito, história,  ciências sociais, 

arquitetura, filosofia, engenharia de agrimensura,  farmácia, 

e etc.).  Isto é o que marca o estilo próprio dos Grupos 

coordenados pelo Prof. Ciro Bezerra, sempre muito 

enriquecedor.  

Participamos de várias experiências nos estudos 

sistemáticos, seminários, colóquios, congressos nacionais e 

internacionais e nas pesquisas coordenadas pelo Ciro; as 

apresentações em eventos locais, nacionais e internacionais 

foram promissoras; a participação em projetos de pes quisa,  

monitoramento, reuniões institucionais e pedagógicas,  

eventos culturais, comunitários. Enfim, uma infinidade de 

práticas acadêmicas irredutíveis à hora/aula e a sala de aula.  

Participamos, intensamente, das atividades dos 

Grupos e constatamos que, conceber a sala de aula como 

Caixa de Pandora,  ou a Profissão Docente como alternativa 

à proletarização e precarização da educação, é um grande 

fetiche. Aliás, é preciso destacar que a inserção nos Grupos 

ocorreu na condição de estudante colaborador na pesq uisa 
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Potencialidades dos Assentamentos Rurais de Alagoas, sob 

jurisdição do INCRA,  sendo nossa primeira experiência no 

trabalho pedagógico em pesquisa.  

Refletindo sobre a inserção nos Grupos, foram várias 

situações que dificultaram nossa plena participação  nas 

atividades de estudo e discussão: limitações colocadas pela 

dedicação simultânea ao trabalho e ao estudo, à família, 

entre outros compromissos;  ocupações que demandam tempo 

e diminuem, objetivamente,  a dedicação necessária aos 

encontros dos Grupos de Pesquisa. Mas foi a persistência na 

participação dos encontros dos Grupos de Pesquisa, na 

ocupação com as atividades requeridas como a leitura, 

interpretação e escri ta de algumas obras de Milton Santos,  

que acabaram se impondo e nos fizeram pedir demissão do 

trabalho para nos dedicar integralmente ao trabalho 

pedagógico em pesquisa (sugerido pelo Profº Ciro), como 

forma de apropriação sistemática dos conhecimentos 

geográficos.  

Uma de nossas tarefas sempre foi, e ainda é, fazer,  

periodicamente,  estudos sistemáticos e discussões de textos. 

No início, essa foi  uma experiência complicada. Isso porque, 

imediatamente,  vieram à tona as l imitações de lei tura e 

interpretação; logo, de escrita.  Era “chato” perceber que era 

muito pouco tudo aquilo que captávamos com no ssas 

primeiras leituras.  Isso incomodava! Mas também nos 

empurrava para frente, visando superar nossos limites 

intelectuais, pois nos sentíamos obrigados a ter que dedicar 

mais e mais horas aos estudos.  Por conseguinte, descobrimos 

que a submissão às regras,  atitudes e compromisso era 

inevitável. Portanto,  essa condição constituía -se em um 

pressuposto para nossa participação efetiva nos diálogos.  O 

que foi configurando um processo de adaptação das nossas 

posturas em relação à apropriação de conhecimentos,  

processo de compreensão e dedicação, ao rigor acadêmico 
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que é exigido aos estudantes universitário. Podemos ver, 

hoje, que parte de nossas angústias era efeito de nossa 

ansiedade e impaciência,  pois não estávamos, ainda, 

habituados a assumir esse específico  modo de vida de 

trabalho, pois não tínhamos desenvolvido o habitus  

necessário. Sem dúvida, isso aprendemos bem! Para estudar 

é preciso se habituar, desenvolver disposições específicas, 

de acordo com os propósitos em questão,  sem tornar tal 

desenvolvimento  tedioso e/ou burocrático.  

De lá para cá, um imenso esforço aconteceu ,  tanto 

individual quanto coletivo. Esforço que se foi  consolidando ,  

ao longo do tempo, com a ajuda dos participantes dos 

Grupos: docentes e discentes.  Não sabemos pensar em 

alternativas diferentes deste percurso intelectual.  O 

interesse comum que movia os componentes do Grupo em 

entender,  questionar,  sugerir e compartilhar reflexões ,  sobre 

determinado tema ou conteúdo ,  estreitava ,  paulatinamente ,  

as interações de um com o outro.  Víamos ,  ali  mesmo, cara a 

car, olho no olho, face a face, as limitações e potencialidades 

de cada um. Mas ,  diante de todas as dificuldades, algo se 

destacava nesse percurso. Vários encontros foram 

consolidando um ensinamento mútuo sobre as diferentes 

formas de aprender,  de perceber os conteúdos em questão, 

de buscar respostas em questões propostas, enfim, vibrar 

com as descobertas.  

Só recentemente, tomamos consciência de que o que 

movia os componentes dos Grupos a participarem, 

ativamente e com afinco, das atividade s foi e é um conjunto 

de princípios éticos que mediavam as nossas atitudes, o 

sentimento de comunhão, de parti lha recíproca de nosso 

tempo de vida. Assim, nossos encontros foram sempre, de 

alguma forma, tocados pelo princípio filosófico da amizade, 

a liga que tornava afáveis nossos encontros. Foi o princípio 

filosófico da amizade que, ainda hoje, faz docentes e 
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discentes deslocarem-se de suas casas, nas manhãs de 

sábados, para a UFAL, porque esse princípio tem a forma 

de nos mobilizar por criar um ambiente único para o 

desenvolvimento intelectual, um coletivo de estudantes 

universitários que, em alguns momentos, atingiu quase uma 

centena.  

Mas, o que é mesmo o princípio da amizade? O que 

ele tem a ver com as atividades de estudos e pesquisa,  com 

o trabalho pedagógico em pesquisa? Em que este princípio 

contribui para elevar a autonomia intelectual , desenvolver o 

intelecto e nossas virtudes?  

A filósofa Marilena Chauí (2014) interpretou ,  

profundamente ,  a grande contribuição formulada por La 

Boétie sobre o princípio da amizade. A ideia genuína que 

esse pensador deixou como legado à posteridade é que a 

amizade não é apenas uma forma virtuosa de viver entre 

iguais (o que já é profundamente grandioso),  mas, sobretudo, 

uma forma de dissipar as condições de dominação e 

opressão. A amizade é um caminho profícuo para o exercício 

da liberdade. Isso porque a amizade “é a não elevação de um 

[entre muitos]” (CHAUÍ, 2014, p. 18).  

Essa autora afirma que “a amizade só é possível entre 

iguais e se mantém apenas se os amigos não el evarem um 

dos seus acima deles,  convertendo-o em senhor.  Liberdade é 

ser ‘servo de ninguém’, [o que] só é possível  se a igualdade 

entre os diferentes não se transformarem em desigualdade 

entre superiores e inferiores” (CHAUÍ, 2014, p.  18).  

Essa compreensão de La Boétie enfatiza o poder 

político da amizade, permitindo contrapor o poder da 

amizade ao poder da tirania e,  por extensão, aos juízos do 

poder autoritário,  aos regimes de verdades opressores. Para 

os Grupos de Pesquisa,  dos quais somos integrantes, e sta 

proposição veio esclarecer o sentido de nossas práticas, o 

que vivemos nos processos educativos que realizamos. 
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Compreendemos que o poder político da amizade também 

pode ser admitido como um princípio educativo do trabalho 

pedagógico em pesquisa ,  isto é, a amizade pode orientar a 

produção, socialização e apropriação de conhecimentos e 

proporcionar confiança aos sujeitos pedagógicos na 

conquista da autonomia intelectual  na realização do trabalho 

pedagógico em pesquisa. O que é isto ,  senão o propósito ,  a 

que nos dedicamos ,  de construir,  coletivamente, em todos 

esses anos, o princípio que tem norteado esse projeto 

coletivo dos Grupos de Pesquisa: um modo de vida que dê 

sentido às práticas acadêmicas?  

A pesquisa é uma atividade que nos coloca em uma 

situação de busca da autonomia. Autonomia em dar respostas 

aos problemas sociais do mundo, às situações de incômodo 

na vida, na cidade e no campo, aos paradoxos de extermínio 

das virtudes do homem por ele mesmo. Daí compreendermos, 

pois, a pesquisa como processo d ialético entre duas 

situações básicas: a ética e a poética. Tratando do 

compromisso com o rigor nos estudos,  toda a postura  que o 

corpo acaba adquirindo solicita que se tenha a crí tica como 

cri tério e a l iberdade intelectual  como postura, colocando -

nos, no mínimo, em uma posição que se contrapõe aos 

regimes de verdades opressores e alienantes,  das formas 

institucionalizadas de proceder cientificamente ,  a part ir de 

burocracias desnecessárias ,  e, com isso, produzir análises 

com resultados reduzidos e estratégias comprometidas com 

os interesses do capital.  

Por isso, a primeira aproximação com o tema território 

e educação veio em nossa participação na pesquisa dos 

assentos rurais de Alagoas, citada anteriormente.  Um dos 

questionários dessa pesquisa,  aplicados aos assentados, 

procurava identificar a existência e as característ icas das 

escolas rurais.  A princípio ,  pensávamos em aproveitar esse 

momento e realizar um trabalho que demonstrasse a 
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localização dessas escolas ,  ou mesmo o prejuízo social de 

sua inexistência. Mas o legado da geografia crítica, assim 

como a contribuição de Bourdieu, nos ensina que o dado 

visível  e imediato nem sempre expressa ,  claramente ,  as 

contradições das determinações sociais mais amplas.  Para 

captar os sentidos existentes na localização , os dados e 

problemas encontrados e estudados não bastam, não são 

suficientes para explicar esses sentidos. É preciso 

compreender o território como determinação dos sentidos 

dos lugares.  Compreender o território como configuração 

geográfica de relações sociais difusas, governo e 

apropriações de recursos existentes em determinado espaço 

social  pelas diferentes classes e frações de classe,  permite 

entender o sentido das localizações de uma forma mais 

ampla que a forma sociológica de compreendê -lo. Isso nos 

impõe a tarefa de reconstruir a teoria social considerando os 

conhecimentos geográficos, suas categorias, conceitos, 

ideias e teorias.  

Nessa pesquisa ,  foi importante o contato com os textos 

de Fernandes acerca do território (explicitado no capítulo 3), 

formulando questões que nos obrigam buscar respostas que 

transcendem os dados empíricos encontrados na localização 

dos objetos geograficamente situados. Após conhecer e 

apropriar os conhecimentos construídos por outras 

contribuições teóricas, como a geografia do capital  

formulada pelo professor Ciro Bezerra,  alargamos nossos 

horizontes de compreensão da geografia, da pesquisa 

geográfica e do discernimento de possíveis interpretações do 

espaço geográfico.  

Atualmente ,  nossa percepção, construída a partir de 

nosso referencial  teórico-metodológico, compreende que a 

discussão acerca do Território & Educação exige, dentre 

outras coisas, ampliar a análise, por vezes reduzida, dos 

processos internos das práticas escolares. É óbvio que isto 
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não implica negar as particula ridades escolares, mas 

valorizar a relação entre território e educação ,  o efeito de 

um e outro na produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos ,  pois, a escolarização é uma totalidade 

complexa que se socioterritorializa através de suas práticas. 

Mas ,  priorizar alcançar a singularidade de um objeto 

particular, como a educação, para depois alcançar sua 

universalidade, no território, é, no mínimo, contraditório ,  

quando se pretende compreender a relação entre esses 

complexos categoriais.  

A relação dos fenômenos materializados no território 

e na educação não se localiza na escola. Mesmo o efeito 

escola não pode ser compreendido dissociado das dinâmicas 

territoriais.  Entendemos que as questões escolares envolvem 

a configuração geográfica.  Elas não se restr ingem à sala de 

aula,  à gestão escolar, ao currículo e aos espaços internos ,  à 

escola, como pátio,  biblioteca, laboratórios e refeitórios. 

Envolvem tudo isso e muito mais,  por exemplo, o capital 

cultural dos familiares e a distribuições dos serviços 

públicos e recursos urbanos. A geografia do conhecimento 

impõe determinações às escolas.  

Assim, esse trabalho é o estágio atual  de todo percurso 

e experiências de que fomos apropriando. É fruto desse 

histórico ,  vivido nos Grupos de Pesquisa,  que materializa os 

aspectos objetivos e subjetivos dessa pesquisa; um 

movimento duplo, ou seja,  na medida em que ia sendo 

trabalhada foi, simultânea e sistematicamente, nos 

trabalhando.  

Qual o resultado desse processo educativo sobre si  

mesmo? Um grande prazer! Satisfação em trabalhar e poder 

contribuir para uma questão fundamental , isto é,  colaborar 

para compreender os efeitos e desdobramentos da relação 

território e educação, no território do capital . Entendemos , 

também ,  essa aproximação categorial  entre território e 
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educação como um desafio de contribuir para uma 

transformação radical da qualidade do trabalho pedagógico 

escolar e o trabalho pedagógico em pesquisa. Trata -se da 

dissolução da servidão voluntária ,  embutida na formação 

profissional, instrumento capitalista de dom inação social.  

Para isso,  tivemos que desenvolver e aplicar os princípios 

metodológicos da lei tura imanente a trabalhos acadêmicos. 

Explicitaremos a aplicação do método da leitura imanente no 

próximo ensaio, como exemplo de como é possível operar 

pratica e concretamente com a formação de si .  Paratanto 

nada melhor do que um exemplo. Neste é a palavra de outro 

professor: João Batista Aguiar,  do Instituto Federal de 

Rondônia, que será evocada.  
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EXCERTO - LEITURA IMANENTE DO LIVRO 

PROFESSORES DESACORRENTADOS NA CÉ(LU)LA 

DE AULA144 

 

 DIÁLOGO CRÍTICO COM CIRO BEZERRA 

 

Nesse ensaio (diz o Profº João Aguiar) trabalharemos 

o método da leitura imanente, formulado pelos Grupos de 

Pesquisa Milton Santos e Sociologia do Trabalho 

Pedagógico, Currículo e Formação Humana. Nos sa intensão 

é utilizar tal método para fazer a revisão bibliográfica no 

Trabalho de Conclusão Final,  do Mestrado Profissional.  Ele 

nos permitirá, conforme Bezerra, formular diversos 

componentes de pesquisa, dentre os quais: o objeto de 

pesquisa,  a delimitação teórica e a fundamentação da 

pesquisa.  O método da leitura imanente se propõe a ser um 

método de revisão bibliográfica.  

Nos debruçaremos, então, sobre o l ivro Professores 

Desacorrentados da Cé(lu)la de Aula: um método para 

resistir e emancipar ,  escrito pelo Profº Ciro Bezerra, ainda 

não publicado. Livro que Bezerra nos cedeu, em primeira 

mão, para realizarmos nossa pesquisa.  

O livro se constitui  de quatro ensaios:  o primeiro 

apresenta uma reflexão sobre categoria e conceito e o que 

ele descreve como momentos do método da leitura imanente: 

diálogo crítico,  mapa das unidades significativas (incluindo 

o glossário nesse momento), diário etnográfico e 

interpretação compreensiva.  Os demais ensaios são 

exemplos desses momentos. O segundo ensaio é um exemplo 

do diálogo crítico que ele realiza com três autores: Sergio 

Lessa, Eliseu Sposito e Camargo. O terceiro trata do diário 

etnográfico realizado por pesquisadores iniciantes, que 

trabalham em suas pesquisas. Este ensaio decorre de duas 

pesquisas, uma relacionada  ao Programa Insti tucional de 
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Bolsas de Iniciação de Pesquisa, e outra ao Trabalho de 

Conclusão de Curso. Ambas realizadas na Universidade 

Federal  de Alagoas.  Já o quarto ensaio apresenta o Programa 

de Pesquisa que o professor Ciro Bezerra vem realizando e m 

Maceió, na Universidade Federal de Alagoas, desde 2013.  

Nosso objetivo, neste capítulo, é apresentar os traços 

fundamentais do método da leitura imanente: objetivos, 

princípios, pressupostos teóricos e filosóficos,  teses e 

postulados,  categorias e concei tos. Queremos registrar que 

realizaremos esse objetivo já utilizando o método proposto 

por Bezerra .  Portanto, o que será redigido é o diálogo crí tico 

e a interpretação compreensiva do livro Professores 

Desacorrentados .  

Inicialmente Bezerra (2015, p.  4) apresenta várias 

categorias e conceitos que nos parece que subsidiarão suas 

reflexões ao longo do livro.  As correlações dessas categorias 

e conceitos tem, como afirma, dois objetivos:  “aproximar o 

leitor das temáticas abordadas e auxiliá -lo na compreensão 

dos seus conteúdos”.  

A primeira dessas categorias é território ,  

compreendido por Milton Santos como território vivido ;  

perspectiva à qual se alinha Bezerra (2015, p. 4). A categoria 

território vivido  correspondendo ao “território usado”, 

“ocupado” ou, como prefere Bezerra,  apropriado pelo 

capital. Trata-se de uma compreensão de âmbito da geografia 

crí tica –uma corrente de pensamento surgida nos anos 60 e 

composta por importantes teóricos, inclusive brasileiros. 

Esse conceito de território diverge daquele defen dido pela 

geografia tradicional, para quem território corresponde a 

“um conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas”,  “área” ou “palco”. Mas Bezerra compreende o 

“território como fundamento do trabalho”; “o lugar das 

trocas materiais e espirituais, e do exercício da vida” 

(BEZERRA, 2015, p.  4).  
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A segunda categoria guarda uma profunda relação com 

território vivido .  Trata-se da categoria identidade ,  também 

formulada por Milton Santos.  Santos conceitua identidade  

como “o sentimento de per tencer aquilo que nos pertence” 

(BEZERRA, 2015, P.  5).  

A terceira categoria, também formulada por Milton 

Santos,  é citada no mesmo extrato de texto em que Milton 

define território. Trata-se da categoria Nação  e/ou Estado 

Nacional ,  cujos significados admitem não somente o 

conceito de identidade territorial,  mas a ideia de uma 

circunscrição concebida como territorialidade. Em ambos os 

casos, trata-se de conceitos bastante conhecidos.  Em razão 

disso não comentaremos.  

Uma quarta categoria é lugar ,  que o estoico  Hiérocles 

define a partir  do sentido de círculos concêntricos .  O círculo 

menor é aquele que circunscreve a pessoa por inteira, é uma 

espécie de círculo menor  –que circunscreve o corpo da 

pessoa. Mas esses círculos se expandem de forma 

concêntrica a partir  deste círculo menor,  de acordo com a 

expansão das relações sociais das pessoas.  Os círculos se 

expandem concomitantemente à expansão das relações 

sociais.  É o que materializa a geografia humana. O que é 

impressiona Bezerra nessa definição é a visão da for mação 

da geografia como espacialização das ou expansão das 

relações sociais,  provocada pela necessidade de 

conservação. A expansão das relações sociais transforma o 

espaço natural em espaço humano e social . O que não é outra 

coisa do que a apropriação do t erritório pelo ser humano. E 

isto não é o que exatamente chamamos de geografia: uso ou 

apropriação do espaço natural  pelo ser humano. Por 

conseguinte, e o que é a mesma coisa, a humanização do 

espaço natural , geografia humana.  

Este processo simultâneo: soc ial e espacial, é o que 

Bezerra nomeia de socioterritorialização das relações 
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sociais, e com elas as formas sociais personificadas pelo ser 

humano; e a noção básica e nuclear de todo esse processo é 

círculo familiar consanguíneo, formado a princípio por um  

conjunto restrito de pessoas,  ascendentes e descendentes. 

Círculos de relações de um grupo social que se 

estruturariam, na visão de Bezerra, a partir de pessoas de 

uma mesma tribo, que forma uma comunidade local;  depois 

regional; nacional e mundial. Quando envolveria todas as 

pessoas do planeta,  constituindo uma espécie de humanidade 

planetária. O círculo geográfico do planeta terra: “o círculo 

maior e mais distante, que envolveria todos os indivíduos da 

raça humana”.  

Uma outra categoria relevante para o l ivro de Bezerra 

é a categoria realidade, formulada pelo Grupo Krisis. Para o 

Grupo Krisis a realidade se apresenta extremamente violenta 

e desigual, tanto em termos de riqueza quanto de poder. Esta 

realidade em países dependentes como o Brasil  manifesta 

tragédias sociais aparentemente insuperáveis.  São sinais 

destas tragédias as privações de liberdades;  opressão e 

exploração dos trabalhadores assalariados,  quando 

escolarizados;  injustiças e assassinatos; e nos países 

imperialistas um número sem precedentes de população 

carcerária. (BEZERRA, 2015, p. 4)  

Bezerra (2015, p.  4), ao associar a classe dos 

despossuídos aos trabalhadores assalariados evidencia as 

mazelas insolúveis das elites burguesas no Brasil. As 

sociedades burguesas se caracterizam pela superexpl oração 

do trabalho assalariado. A consequência é o empobrecimento 

acelerado de uma significativa parcela da população de 

trabalhadores, em contraste com o volume de riquezas 

produzidas.  Volume incomparável ao de outras épocas. O 

que explicaria esta contrad ição radical? A barbárie 

persistente no século XXI?  



-  411 -  

Ao discutir as profissões ,  no âmbito do sistema 

educacional brasileiro,  Bezerra (2015, p.  6) registra a 

problemática da alienação dos sujeitos pedagógicos: a 

formação para o governo dos outros. Governo em presarial,  

que contribui para a apropriação do terri tório pelo capital. 

Esse governo burguês, de aristocracias e oligarquias 

empresariais, é hegemônico no mundo globalizado. Bezerra 

problematiza esta categoria  com as formulações propostas 

por Japiassu, para quem: “tanto os professores quanto os 

alunos devem subordinar [e adequar] os processos de ensino 

e aprendizagem às exigências do mercado de trabalho”, 

porque a eles são negados o direito e liberdade de estudar e 

pesquisar,  isto é,  o tempo socialmente nec essário para 

apropriação de conhecimentos objetivos. A única 

possibilidade de os trabalhadores existirem no século XXI é 

“viver para trabalhar e não trabalhar para viver”. Para 

Bezerra a tese de Claus Offe estaria mais do que atualizada, 

são clarividentes:  vivemos, de fato, uma “sociedade do 

trabalho”.  

Dentro dessa perspectiva, Japiassu se propõe as 

seguintes pergunta: “o que significa profissionalização”? Ao 

que ele mesmo responde: “profissionalização consiste (.. .)  

em fechar-se às ideias novas e reduzir o  campo dos 

conhecimentos (.. .)  ampliar as zonas de ignorância, a 

pretexto da especialização necessária à eficácia e à 

rentabilidade (da formação, do formador e do formando)”.  

(BEZERRA, 2015, p.  6)  

Japiassu formula diversas questões sobre a categoria 

“profissionalização”. Nas sociedades que ainda vivem na 

“pré-história da humanidade”, “ (a profissionalização) é 

altamente limitadora e castradora da liberdade pedagógica,  

pois faz demasiada concessão do saber [ao Mercado], só 

levando os indivíduos a aprenderem o que é úti l,  o que pode 
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estar a serviço dos bens submetidos às leis do mercado”. 

(BEZERRA, 2015, p.  6)  

Dando sequência a suas críticas à profissionalização 

Japiassu se  interroga :  “Qual o grande risco que corre este 

tipo de preocupação pedagógica”? O de co nverter [as 

pessoas] em: “boias frias do saber”; “mão de obra docilizada 

pela precarização e pela ameaça do desemprego”; 

“proletários do saber”; “portadores de diplomas de primeira 

comunhão científica” (BEZERRA, 2015, p.6).  

Em seguida Japiassu se coloca ou tra questão: “qual o 

fundamento último de uma ordem econômica estabelecida 

sob a invocação desse tipo de liberdade dos indivíduos”? E 

ele responde: “a violência estrutural do desemprego e do 

medo que inspira a sua ameaça real”. (BEZERRA, 2015, 

p.6).  

Para reforçar sua argumentação crítica,  Japiassu 

dialoga com Bourdieu: “a condição de funcionamento 

harmonioso do modelo microeconômico individualista e o 

princípio da motivação individual ao trabalho residem, em 

última análise,  num fenômeno de massa: a existênc ia do 

exército de reserva de desempregados” (BEZERRA, 2015, p. 

6).  

Por último, gostaria de citar um extrato de texto de 

Japiassu, que, a nosso ver, constitui a síntese de sua análise 

da categoria “profissionalização”. Ela está diretamente 

relacionado às consequências de nosso sistema educacional,  

voltado predominantemente para a formação de 

especialidades profissionais:  

 

Se o espec ial i sta  é  alguém que possui  lacunas 

em sua ignorância,  prof iss ional izar  signi fica 

aumentar  essas lacunas.  E quando essa  

perspect iva prof issionalizante domina a 

menta l idade de professores  e  pesquisadores,  

mut i la  tudo que poderia  fazer  de les 
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[verdadeiros]  inte lectuais,  considerando a 

tr íp l ice a f irmação  nie tzschiana :  [1 ]  potênc ia de 

tornar -se  at ivo:  o  intelectua l  se  a f irma e  se 

def ine  pe lo interesse e  paixão por  aquilo  que  

esco lheu com seu objeto  de estudo; [2]  vontade 

que aval ia :  [o  intelec tual]  def ine -se e  a firma-

se pelo cará ter  d i ferenc iado de seu trabalho ;  

[3]  vontade que interpreta :  [o  intelectual  

def ine -se]  como alguém que tem di rei to  ao 

pensamento  e  à  paixão  por  e le .  (BEZERRA, 

2015,  p .  6)  

 

 LEITURA IMANENTE DA INTRODUÇÃO DO LIVRO 

PROFESSORES DESACORRENTADOS 

 

Nossa expectativa é que a realização do diálogo crítico 

do texto de Bezerra (2015):  Professores Desacorrentados ,  

que desenvolve uma didática de estudo e se propõe o método 

da leitura imanente como método de revisão bibliográfica,  

como “método sistemático de apropriação de 

conhecimentos”, possa nos subsidiar, metodologicamente, 

no nosso Trabalho de Conclusão Final no Mestrado 

Profissional em Administração Pública - PROFIAP.  

Logo na introdução, Bezerra (2015, p. 9) explicita que 

seu objetivo é “discutir as razões de um certo tipo de 

agrilhoamento intelectual que vem se processando com 

enorme vastidão na escola contemporânea, com a mplas 

consequências socioterritoriais”.  

A explicitação dos objetivos da obra de Bezerra (2015, 

p. 9) sugere uma crítica radical a este “agrilhoamento” 

intelectual,  muito arraigado às escolas do século XXI. E as 

consequências são “socioterritorias” 145.  

Para realizar sua crít ica Bezerra (2015, p. 9) apresenta 

um “método sistemático de apropriação de conhecimentos 

que operacionaliza certos aplicativos pedagógicos, e que 

contribuem, efetivamente, não apenas para os sujeitos 

pedagógicos resistirem a estes grilhões  senão promoverem a 
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emancipação de si  e dos outros,  envolvidos no processo 

educativo”.  Paralelamente,  delineia o que compreende por 

trabalho pedagógico: “um processo que envolve produção, 

socialização e apropriação de conhecimentos”.  

Por outro lado, Bezer ra (2015, p. 9) afirma que seu 

método pode, não apenas contribuir para que os sujeitos 

pedagógicos resistam àqueles grilhões,  mas pode conduzir 

os sujeitos pedagógicos à emancipação de si  mesmos, 

enquanto pessoas humanas,  como também aos demais seres 

envolvidos no processo educativo. O autor associa aguilhoar 

à cela e/ou prisão. Vale dizer, compreende agrilhoamento 

como “aprisionamento”! 146.  

A crítica de Bezerra (2015, p. 9) dirige -se a distintas 

abordagens: positivistas,  pragmáticas,  pós -modernas,  dentre 

outras, que tentam negar e tornar sem efeito as contribuições 

da economia política clássica, bem como a crí tica marxista 

a abordagem clássica. Que promoveram uma crítica as 

sociedades que vivem na “pré -história da humanidade”. 

Assim como, as “contribuições de  Gramsci, Lukács, dos 

grupos Krisis e Exit,  Lefebvre,  Harvey, Milton Santos e as 

teorias da geografia crí tica” (2015, p. 9).  Essas abordagens 

parecem proibidas nos currículos escolares e universitários.  

Além disso, para além da revisão bibliográfica dos 

principais teóricos neoliberais que atuam nas áreas da 

educação, Bezerra (2015, p.  10) fundamenta sua crítica em 

obras de Bourdieu e Foucault.  Para fundamentar o método 

que propõe ele incorporou “os estudos éticos de Foucault e 

as perspectivas teóricas e epi stemológicas de Bourdieu”.  

Vale registrar, antecipadamente, que Bezerra, ao 

apontar as referências teóricas que fundamentam o método 

da leitura imanente, propõe-se a um verdadeiro desafio, pois 

trabalha com autores clássicos em suas respectivas áreas de 

atuação, muitos deles, inclusive, seminais. Ao mesmo tempo 
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em que já manifesta os primeiros sinais de importância e 

amplitude de sua obra.  

A crítica de Bezerra (2015, p.  10) é construída a partir  

da análise de distintas categorias:  “pesquisa e prática 

pedagógica;  professor reflexivo;  pedagogia das 

competências;  articulação entre teoria e prática de ensino;  

formação inicial e continuada;  profissão docente;  

profissionalismo da educação; entre outras”. Tais 

categorias, segundo o autor, conformam um complexo 

categorial singular,  cujo objetivo fundamental é a 

construção de uma cultura, que legit ima as polí ticas 

neoliberais na área da educação. Em sua visão essa espécie 

de enquadramento teórico-pedagógico teve início nos anos 

90, e está se intensificou no início do  século XXI, criando 

obstáculos para vislumbrarmos uma alternativa às 

tendências neoliberais desse processo. Mas o método é,  

justamente, uma alternativa a estas tendências.  

É nesse contexto de contradições que Bezerra (2015, 

p. 11) propõe o “método da leit ura imanente,  que encerra um 

[novo] tipo de formação escolar (.. .)  [a] formação de si, cujo 

sentido estratégico é o desenvolvimento da autonomia 

intelectual”.  Conforme o autor assinala, isso é possível, 

“ainda que se considere o contexto de crise ideológic a e 

cultural,  materializada na drástica redução dos diversos 

espaços-tempos do trabalho intelectual à sala de aula”.  

Segundo Bezerra (2015, p.  11) o método da leitura 

imanente, enquanto instrumento de luta intelectual,  deve ser 

usado contra a tirania das forças art iculadas que tentam 

enclausurar os sujeitos pedagógicos em espaços -tempos que, 

inclusive, minam quaisquer possibilidades de 

desenvolverem suas potencialidades intelectuais. Ainda, 

segundo o autor, aquele movimento deixa,  inclusive,  

transparecer uma intencionalidade, nem sempre manifesta, 

de reconfigurar as escolas contemporâneas.  Neste “novo 
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sistema educacional”, de traços neoliberais, as escolas 

estariam sendo induzidas a funcionarem como empresas, no 

sentido de mudarem a essência de suas natureza s, para 

poderem desempenhar outros papéis,  novas funções, 

idênticas às das empresas 147.  

Aqui, Bezerra (2015, p. 11) registra o que entende 

sobre a concepção de sala de aula “o lugar onde os homens 

de negócio e os gestores escolares imaginam ocorrer o 

trabalho do professor e do aluno”. Cabe realçar que o autor 

afirma, contrapondo-se a uma legião de intelectuais 

situacionistas, que “a problemática da crise relaciona -se às 

contradições em estabelecer prioridade entre técnica e 

saberfazer, cultura e saberpensar, sem estar sujeito ao 

controle do tempo, isto é, a produtividade do trabalho 

acadêmico exigida pelas instituições de fomento à 

pesquisa”.  

A ideia do lugar onde se localizam as salas de aula 

parece não ser problemática. Pelo menos, por enquanto, até 

os dias atuais. Contudo, o que deve ser ensinado, como deve 

ser ensinado, a forma como deve ser ensinado e que 

instrumentos devem ser utilizados no ensino tornou -se um 

problema extremamente complexo. Bezerra (2015, p. 11) 

assinala que, parte da polêmica envolve as  categorias: 

saberfazer e saberpensar que, juntas ou separadas,  embutem 

uma enorme complexidade, mas que no fundo, parecem 

pertencer ou circunscrever uma entidade ainda maior –o 

conhecimento. Afinal, o que é o conhecimento? Onde o 

conhecimento se localiza?  Como acessar o conhecimento? 

Qual a relação do conhecimento com o tempo, mais 

precisamente, em relação ao tempo da aprendizagem 

intelectual  (saberpensar) e profissional (saberfazer)? O 

conhecimento abrangeria de fato,  a ideia e a ação; o 

pensamento e seu efeito; a teoria e a prática? 148 
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Bezerra (2015, p. 11) afirma mais adiante que, “as 

categorias gramscianas filosofia da práxis e princípio 

educativo do trabalho permitem a superação daquela 

complexidade”, acima referida. Se o que Bezerra está a 

indicar são as contradições entre a formação intelectual (o 

saberpensar) e a formação profissional (o saberfazer) 

careceria então esclarecer melhor o que Gramsci entende por 

“filosofia da práxis” e “princípio educativo do trabalho 149”? 

Não obstante, Bezerra,  com base em Gramsci, esclarece “o 

sentido libertador ‘do princípio educativo do trabalho’, 

[que] não se encontra na organização taylorista do trabalho, 

tampouco nos trabalhos realizados no interior da unidade 

produtiva, mas nos comitês e organizações autônomos à 

fábrica, isto é, no complexo da política e da cultura”. Mas, 

ainda assim, essas categorias gramscianas, precisariam ser 

melhor trabalhadas, principalmente considerando as 

perspectivas e o contexto de crise por que passa a educação 

brasileira.  

Citando Japiassu (2012), Bezerra (2015, p. 12) mostra 

que a “negação da episteme marxista” permitiu a 

recolocação de uma nova visão epistemológica,  liberal , 

ancorada na tradição kantiana e neokantiana. Mas realça que, 

enquanto Kant propõe um acordo entre razão e empiria,  

 

As sa ídas apontadas  pe la legião de intelectua is 

de renome nacional  e  internac ional  é  o  

empir ismo puro ou disfarçado,  que deságua 

numa forma renovada de pragmatismo radical ,  

dominante nos Programas de pós -graduação em 

educação (pelo menos no Bras i l) ,  que pro põe a 

pedagogia do ta tu:  aquela que enter ra os  

professores nas salas de aulas sob o pre texto de 

pelo menos a í ,  desenvolverem suas capacidades 

prof iss ionais.  
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Bezerra (2015, p. 12) exemplifica como um dos ícones 

deste perfil de professor intelectual,  Perren oud, para quem 

“os professores não são nem podem se propor como 

intelectuais”,  mas como profissionais do saber.  Aliás,  como 

todo e qualquer trabalhador assalariado. Com exceção dele 

Perrenoud, é claro!  

Segundo Bezerra (2015, p.  12) implementou -se ações 

de políticas educacionais em diferentes níveis, no âmbito do 

sistema educacional brasileiro.  Sendo, contudo, necessário a 

montagem de uma orquestração nacional: dos gestores da 

educação, dos poderes políticos constituídos,  além de 

importantes canais midiáticos, para conseguir concretiza-

las;  bem como, tornar efetivo um de seus principais 

desdobramentos: o aprisionamento dos sujeitos pedagógicos 

em cé(lu)las de aula. Como exemplo dessas políticas, 

Bezerra (2015, p.  12) cita:  (a) as polít icas de formação 

inicial  e continuada, embasadas na ideologia da 

profissionalização docente;  (b) as políticas curriculares de 

ensino modular;  e (c) a gestão do trabalho pedagógico.  

Neste ponto Bezerra (2015, p.  12) assinala que o 

importante desse seu trabalho é a problemática da 

politicidade do conhecimento .  Politicidade que ocorre no 

exato momento da produção, socialização e apropriação de 

conhecimentos. A tese de Bezerra também não é nova. Trata -

se do reconhecimento e incorporação de uma das teses de 

Paulo Freire, para quem “todo ato educativo é um ato 

político”. Trata -se de uma questão relevante quando 

consideramos a importância que a apropriação de 

conhecimentos na escola e a expropriação de conhecimento 

nas empresas têm para o sistema capital. O poder do capital 

atua com a mesma força em ambas as instituições: na escola 

e na empresa;  afirmando a competitividade, a 

profissionalização e o “individualismo possessivo”. As 

políticas de avaliação de desempenho dos estudantes, que 
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pressupõe um sistema de socialização e apropriação de 

conhecimentos, fortalecem, justamente,  esses princípios 

capitalistas. A postulação de o conhecimento ser fonte das 

Riquezas das Nações, porque ao ser incorporado ao corpo do 

trabalhador agrega valor às suas capacidades produtivas,  

oculta a ideia de que o conhecimento assim concebido não é 

outra coisa que mercadoria.  E isto explica muita coisa!  

A hipótese que norteia os quatro ensaios de Bezerra 

(2015, p. 12) é que “a sala de aula, desde o final  do século 

XX, vem sendo convertida, por intelectuais de renome 

internacional, e por políticas públicas educacionais (.. .) ,  em 

uma prisão, uma verdadeira cela, uma cela de aula”.   

Como analogia, e para efeito de ilustração, Bezerra 

(2015, p.  12) afirma que as salas de aulas estão sendo 

transformadas em as “células” de produção “robotizadas” ou 

“taylorizadas”, com característ icas semelhantes àquelas que 

passaram a caracterizar aqueles espaços -tempos vivos e 

pulsantes das [pelo menos na imaginação de muitos gurus da 

Administração]  

Organizações econômicas pr ivadas,  es ta tai s  e  

confess ionais ,  onde os  empresár ios e  seus 

inte lec tua is imaginam se desenvolver  prá t icas  

mi lagrosas de  ensino -aprendizagem, 

acumulação de conhecimentos,  cap ital  

in te lec tua l ,  a t ivos  intangíve is  e  r iquezas 

incomensuráveis,  porque  re lac ionadas  aos 

conhecimentos  incorporados  e  responsáveis 

pelas inovações de p rocessos e  produtos 

empresar iais .  

 

A crítica de Bezerra (2015, p. 13) contesta esta visão 

dominante,  pois considera que somente a pesquisa científica 

–compreendida como estudo sistemático por meio de um  

método adequado, realizado fora das salas de aula, é que 

pode gerar riqueza [conhecimento objetivo] e a emancipação 

do ser humano. A sala de aula, portanto, é apenas o espaço 



-  420 -  

onde os professores compartilham com os discentes aqueles 

conhecimentos acumulados durante o processo sistemático 

de pesquisa científica, isto é,  de leitura sistemática.  Nada 

mais! 

Todavia Bezerra (2015, p.  13) admite que esta 

pedagogia empresarial,  nascente,  é poderosa.  Denominada 

“pedagogia das competências”, admitem seus ideólogos e 

proponentes que seus princípios são universais, podem ser 

aplicados indistintamente nas empresas e nas escolas. Não 

obstante, defendendo um ponto de vista crít ico, Bezerra 

(2015, p. 13) propõe questionamentos relevantes:  quais os 

desdobramentos e quais as consequências da difusão dessas 

pedagogias na realidade do século XXI? Como as escolas, as 

organizações do trabalho e as pessoas de um modo geral 

estão sendo afetadas por estas “novas” práticas pedagógicas?  

Conforme assevera Bezerra (2015, p. 13),  no amb iente 

empresarial,  “o corpo burocrático e administrativo tomou 

consciência de que a produção e a circulação de 

conhecimentos contribuem para inovar processos de gestão 

e produção, daí  o surgimento da chamada educação 

empresarial  ou corporativa”.  Contudo, n esse caso, Bezerra 

deveria esclarecer como e quando a burocracia adquiriu tal 

consciência150? Esta questão já não teria sido devidamente 

esclarecida por Weber, ao considerar a burocracia como um 

poder autônomo no âmbito do Estado Moderno?  

Segundo Bezerra (2015, p.  13) foi  possível  constatar 

nas experiências com ensino, pesquisa e extensão, em 

universidades públicas brasileiras, observando e analisando 

“Currículos, Projetos Políticos Pedagógicos e Formação 

Docentes em Licenciaturas, que incorporaram os princíp ios 

filosóficos da Pedagogia das Competências”,  a ocorrência de 

um fato assustador: “uma radical redução do trabalho 

docente às práticas pedagógicas, isto é, [exclusivamente] ao 

ensino”. Segundo o autor,  isto pode ser constatado, 
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simplesmente,  observando a  expansão espetacular que 

tiveram as cargas horárias destinadas aos Estágios 

Curriculares e Supervisionados, que constituem atividades 

voltadas para as práticas pedagógicas. Enquanto que, 

paralelamente,  as cargas horárias destinadas às disciplinas 

de Fundamentos da Educação, que exigem uma “sólida 

formação teórica”,  e desenvolvem atitudes críticas nos 

sujeitos pedagógicos foram “sitiadas e segregadas [e 

discriminadas] em todos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação”, particularmente no s 

Cursos de Licenciaturas.  

Aqui cabe registrar que a idealização, criação e 

implementação das polít icas de acompanhamento de 

egressos cumprem uma função bastante semelhante àquela 

desempenhada pelo Estágio Curricular e Supervisionado. 

Estes tornaram-se compulsórios e, assim, estão previstos em 

Lei e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Ora, 

supervisionar o aluno durante a realização do estágio 

curricular, não representa um meio de acompanhá -lo, após 

este ter cumprido sua jornada de ensino teórico nas 

escolas151? 

A esse respeito cabe acrescentar que o aluno, 

geralmente, consegue fazer o Estágio Supervisionado apenas 

no final do curso, uma vez que ele cumpre jornada dupla:  

trabalha e estuda; ainda que a Lei do Estágio, nº 

11.788/2008, faculte a ele,  realizar est e procedimento após 

ter concluído 50% da carga horária do curso. Donde se pode 

concluir que se trata sim, de uma espécie de 

acompanhamento pós-escolar152.  Ou seja, uma 

responsabilidade a mais para os professores,  antes 

inexistente. Dito isso, cabe acrescenta r um aspecto 

interessante que merece registro; trata -se da estreita l igação 

existente entre a polí tica educacional do Estágio 

Supervisionado e a política educacional de 
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Acompanhamento de egresso, em termos de 

complementariedade. Ora,  a política educacional  de 

Acompanhamento de Egresso vem sendo implementada nas 

instituições de ensino nacionais e internacionais, e em 

diferentes níveis educacionais.  

Retomando um assunto já discutido anteriormente,  

Bezerra (2015, p. 14) acrescenta o seguinte:  transplantar o 

modelo da Pedagogia das Competências, seus princípios 

pedagógicos, é uma forma de subordinar o ensino aos 

interesses empresariais.  Portanto, impor  

 

Às escolas  [ tal  pedagogia] ,  visando superar  sua  

improdut ividade his tór ica,  pode transformar as 

sa las de aula e m espaços-tempos pr ivi legiados 

de pol í t icas  e  experimentos or ientados pela  

lógica empresar ia l .  Daí  a  necess idade de  

desenvolver  processos curr iculares,  format ivos  

e  ava liat ivos  do trabalho pedagógico que  

elevem o cont role do trabalho do professor  e  

dos a lunos.  

 

Bezerra (2015, p. 15) problematiza e questiona as 

razões desses processos de aculturamento das escolas, 

realizados pelos intelectuais orgânicos do capital:  os 

burocratas.  Precisamente “porque a apropriação de 

conhecimentos é o que contribui efetivamente para a 

valorização do capital: o enriquecimento, a valorização ou a 

qualificação da força de trabalho”. Isto é o que não vem 

ocorrendo, de fato, nas escolas,  mesmo com a incorporação 

da pedagogia das competências nas políticas curriculares,  de 

formação de professores e avaliação de desempenho.  

A análise crítica de Bezerra (2015, p.  15), por meio da 

aplicação do método da leitura imanente,  torna -se singular, 

na medida em que, este método lhe permite revelar os 

interesses escamoteados pelas linguagens sut is dos discursos 

e das práticas pedagógicas educacionais burguesas, bem 
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como suas implicações individuais,  sociais,  culturais e 

socioterritoriais, que visam aprisionar os sujeitos 

pedagógicos, em espaços -tempos de ensino, que só fazem 

bloquear quaisquer al ternativas de apropriação de 

conhecimentos, capazes de libertar e emancipar os seres 

humanos.  

Como exemplos t ípicos desses espaços -tempos 

aprisionadores,  Bezerra (2015, p. 15) cita as salas de aula e 

demais procedimentos práticos de ensino, que consomem o 

tempo integral de professores e alunos,  desviando -os ou 

impedindo-os de exercitarem os únicos trabalhos 

verdadeiramente enriquecedores e emancipadores de suas 

personalidades,  individuais e coletivas,  que são capazes de 

diferenciar o gênero humano, de acord o com as múltiplas 

dimensões que o caracteriza:  éticos,  estéticos, culturais, 

filosóficos,  sociais,  econômicos etc. , de outros seres da 

natureza.  

O método da leitura imanente, proposto por Bezerra 

(2015, p. 15), consti tui -se, portanto, num importante modo 

de viver ,  comprometido com a formação de si .  Um método 

que se supõe capaz de enfrentar e superar as atuais condições 

adversas das instituições de ensino, aprofundadas desde o 

final do século XX. Neste sentido, Bezerra (2015, p. 15) é 

enfático ao expor sua visão destas condições e situações 

escolares atuais:  “elas não apenas negam o desenvolvimento 

intelectual,  [mas] acorrentam os sujeitos pedagógicos:  

docentes e discentes,  às formas de estranhamento e 

coisificação do trabalho pedagógico, mediante determinad os 

processos curriculares, formativos e avaliativos”.  

Defendendo esse ponto de vista,  Bezerra (2015, p. 15) 

discorrer sobre o método da leitura imanente propriamente 

dito. Ele inicia apontando algumas unidades básicas e 

significativas que o constitui , dent re as quais se destacam: 

categorias,  conceitos, ideias e um conjunto de palavras 
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desconhecidas.  Esclarece,  então, que o trabalho é composto 

por quatro ensaios.  

No  primeiro ensaio, trata dos “fundamentos 

pedagógicos do Método da lei tura imanente propriament e 

dito”.  Expõe tais fundamentos iniciando por duas unidades 

significativas:  a categoria e o conceito.  Os demais assuntos 

tratados nesse primeiro ensaio são: diário crítico; mapa das 

unidades significativas; diário etnográfico; e interpretação 

compreensiva.  

No segundo ensaio,  Bezerra (2015, p.  15) e Santos 

discorrem sobre os “princípios educativos do Método da 

leitura imanente, aplicados em estudos do Grupo de Pesquisa 

em Sociologia do Trabalho Pedagógico, Currículo e 

Formação Humana e Milton Santos:  a amizade”.  

No terceiro ensaio, Bezerra (2015, p. 16) apresenta 

“os primeiros resultados alcançados em várias pesquisas 

realizadas pelo Grupo de Pesquisa em Sociologia do 

Trabalho Pedagógico, Currículo e Formação Humana e 

Milton Santos”. De acordo com o autor,  bu scou-se investigar 

os impactos do uso do Método da leitura imanente nos 

estudos de autores que constituem referências na área da 

Educação. Nas suas palavras: “queríamos saber se houve 

elevação na capacidade de interpretar e compreender os 

conteúdos socializados”.  

No quarto ensaio, conforme esclarece Bezerra (2015, 

p. 16), socializa-se, integralmente,  o Programa de Pesquisa 

Formação de Si. Neste ensaio,  “procura -se conciliar dois 

processos: o método da leitura imanente –enquanto técnica 

de si,  com os estudos  éticos de Foucault  e as perspectivas 

teóricas e epistemológicas de Bourdieu”.  

Importa assinalar também como Bezerra processa o 

levantamento de dados para a análise,  além dos demais 

teóricos que fundamentaram, com suas metodologias,  teorias 

e filosofias, as pesquisas realizadas.  
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No que tange as limitações do método da leitura 

imanente, Bezerra (2015, p. 17) ressalta o fato de que, o 

Programa supracitado, ainda apresenta resultados que 

“ressentem-se de maior profundidade e,  neste sentido, não 

podem ser tomados como definitivos, exigindo maior 

densidade investigativa”. Por exemplo: “dados 

comprobatórios, análises sistemáticas,  provas de 

consistência e profundidade”.  

Não obstante Bezerra (2015, p.  18) pondera que os 

resultados da pesquisa podem ser considerado s parciais, 

ainda que a trajetória da pesquisa remonte ao início do 

século XXI, quando ele defendeu sua tese de doutorado, com 

“uma crí tica à sociologia das profissões, através da 

formulação de uma crítica à Economia Política do Trabalho 

Pedagógico”. De acordo com os objetivos perseguidos, a 

preocupação fundamental  “era descobrir porque o trabalho 

humano cria riquezas,  nas condições postuladas pela 

economia política clássica”.  

Em sua tese Bezerra (2015, p. 18) constatou, com base 

na obra de Hodgskin, que, efetivamente, o trabalho humano 

se enriquece quando se apropria de “conhecimentos 

objetivos,  científicos, sistematizados”. Demonstrou também 

que a tese de Hodgskin remetia “à teoria do valor de Marx, 

que denomina essa mercadoria especial ,  [enriquecida pelo 

conhecimento], de força de trabalho”.  

De outra parte,  a tese de Bezerra (2015, p.  18) 

desvenda também “o sentido da educação escolar na 

modernidade, uma tese absolutamente contrária aos 

pressupostos de Conte e Durkheim, e também de Weber”.   

Sentido esse que lhe permitiu, por um lado, “posicionar -se 

contra o pragmatismo reinante, e a difusão das categorias 

prática pedagógica,  profissão docente,  trabalho docente, 

dentre outras”, e por outro, “perceber a importância da 
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pedagogia de Paulo Freire,  particularmen te de sua crítica ao 

que este chamou de pedagogia bancária”.  

 

 LEITURA IMANENTE DO PRIMEIRO ENSAIO: 

categoria, conceito e complexo categorial  

 

A ideia presente no tí tulo Professores 

Desacorrentados da Cé(lu)la de Sala de Aula: um método 

para resist ir e emancipar ,  justifica-se pela comparação 

entre a sala de aula das escolas contemporâneas com a 

inovação do toyotismo que passou a conceber células de 

produção nas unidades de produção. As células de produção 

podem assumir diferentes formatos, permitindo organiz ar 

tipos variados de trabalhadores para produzir um 

determinado produto. Isto implicava em a empresa não 

apenas atender diferentes demandas de consumo, mas elevar 

a qualidade e a produtividade. Isto é,  aumentar a eficiência: 

produzir com menor custo e menor tempo. Portanto, como 

no taylorismo e fordismo o objetivo é aumentar a 

produtividade e os lucros.  Conforme Bezerra (2016):  a 

organização da produção em células possibilita aumentar o 

controle da produtividade do trabalho e eliminar estoques.  

Desejamos ressaltar que na nota de rodapé nº 3 

Bezerra (2015, p. 21) informa que o “livro Professores 

Desacorrentados  vem sendo escrito desde 2011, por muitas 

mãos”. Trata-se, pois, de uma obra coletiva que apresenta 

duas características:  é fruto de um processo de mat uração 

relativamente longo e de experiências pedagógicas de 

pesquisas individuais e coletivas,  realizadas por sujeitos 

pedagógicos ativos e atuantes em programas oficiais de 

pesquisas e desenvolvidos em universidades públicas 

brasileiras.  

O Primeiro Ensaio é dividido em quatro partes, assim 

tituladas:  
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[1ª]  Categorias ,  concei tos  e  co mplexo  

categoria l ;  [2 ª]  apontamentos cr í t icos acerca 

do trabalho  pedagógico  em pesquisa,  no âmbi to  

da le i tura imanente ;  [3 ª ]  momentos  do método 

da lei tura  imanente;  pr imeiro :  d i álogo  cr í t ico  

com o escr i tor ;  segundo: mapa das  unidades 

signi ficat ivas ;  terce iro:  diár io  etnográfico;  e  

[4º ]  in terpretação  compreensiva.  Há também as  

considerações finais.  

 

Neste Primeiro Ensaio Bezerra (2015, p.  22) discute 

os elementos fundamentais da obra,  quais sejam: categoria, 

conceito, ideias e complexo categorial.  Elementos que o 

autor considera fundamentais para a perfeita compreensão e 

interpretação dos conteúdos de quaisquer leituras, 

particularmente dos trabalhos acadêmicos.  

Comecemos, então, com a análise dos sentidos 

conceituais da categoria.  O que Bezerra (2015, p. 22) 

entende por categoria? Por que é importante compreendê -la 

como código decifrador dos conteúdos dos textos? Uma 

resposta parcial a tais questionamentos é feita pelo próprio 

Bezerra (2015, p. 22): “tal procedimento pode ser justificado 

pelo tratamento epistemológico cartesiano de trabalhos 

científicos:  divisão do todo em suas partes menores a fim de 

facili tar a compreensão de suas especificidades, por meio de 

estudo sistemático, não somente das partes isoladas, envolve 

também a totalidade que se deseja conhecer.  

Para Bezerra (2015, p. 22),  “categoria é uma forma de 

ser”. Por ser uma forma definida de existência possui 

conteúdo singular,  cuja tradução é o conceito.  “O conceito, 

[por sua vez] é a expressão da verdade” desse ser. O conceito 

constitui-se de “signos, [que] são usados para formar 

palavras”,  cujo “significado atribui sentido ao ser”,  por 

intermédio de uma linguagem própria, não somente para 

quem a pronuncia, mas também para todos os seres humanos 

que habitam um determinado território vivido.  
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A consideração da categoria como forma de ser,  que 

admite um conteúdo subjacente e singular, é consensual no 

universo acadêmico. Não obstante, a interpretação do seu 

conteúdo por meio de conceitos,  implica uma tomada de 

posição, em termos de visão de mundo. Ou seja, exatamente 

por tratar-se de uma construção que acarreta implicações 

individuais,  sociais,  culturais etc.,  Bezerra (2015, p.  22) 

adverte para sua importância!  

Por outro lado, como o próprio Bezerra (2015, p. 23) 

realça as construções conceituais, somente podem ocorrer 

por intermédio de uma determinada linguagem que, por sua 

vez, precisa de signos,  palavras e significados,  que podem 

ser e,  geralmente são, particularizados.  Neste  sentido, ele 

chama atenção para a “importância e relevância de saber e 

pensar a existência e implicações das categorias e seus 

conceitos respectivos”.  

Deste modo, os elementos consti tutivos de uma 

categoria, e os signos utilizados na construção do seu 

conceito estão, necessariamente,  interligados,  na atribuição 

de significado cultural  ao mundo conhecido. Bezerra (2015, 

p. 23) evidencia que entre esses elementos existem relações 

de cumplicidades e complexidades, como se fossem 

“naturais”; sendo, pois, necessário um método ou métodos 

adequados para compreendê-los e interpretá-los, ainda que, 

a partir de um dado ponto de vista. O autor ressalta também 

a importância de se saber e operar com esses elementos, 

tanto no plano individual quanto universal.  Por último , ele 

procura realçar algo mais importante ainda, “tais 

procedimentos estão interligados às condições existenciais, 

nos diversos lugares e momentos específicos”.  Ou seja, as 

categorias e seus respectivos conceitos possuem existência 

real , não são produtos do imaginário de intelectuais 

descolados da realidade, muito pelo contrário!  
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Exatamente para auxiliar a compreensão e 

interpretação dessa problemática multifacetada Bezerra 

(2015, p.  23) afirma ter criado o método da leitura imanente. 

Bezerra indica algumas qualidades do método: ele favorece 

uma melhor e mais profunda compreensão dos fenômenos 

próprios da natureza humana e da sociedade; auxilia os 

pesquisadores a identificarem as categorias chaves e 

interpretarem seus respectivos conceitos; e reconhecerem a s 

relações existentes entre as categorias,  conceitos e ideias.  

Avançando um pouco mais Bezerra (2015, p. 23) passa 

a discutir as diferentes interpretações das relações entre 

categorias e seus conceitos.  Propõe também um 

aperfeiçoamento das relações já exi stentes,  em termos de 

signos e significados. Porque há a necessidade de construção 

de diferentes t ipos relações entre as categorias.  Neste 

sentido, chama a atenção para as relações entre as 

particularidades e universalidades,  que costumam 

caracterizar as diferentes relações e tipos de categorias.  

Mas afinal,  qual a importância de se compreender este 

movimento relacional existente entre as categorias e seus 

respectivos conceitos? Por que Bezerra (2015, p. 24) 

enfatiza a importância das relações entre a forma  de ser e o 

conceito, seu conteúdo? Bem como, suas implicações? Ao 

que ele responde:  

 

A relevância de saber  e  pensar  a  exis tênc ia e  as 

impl icações das categorias e  seus conceitos 

respect ivos,  enfat izando  o sent ido das  relações  

entre  s ignos e  s igni f icados . . .  i s to  é  apenas  uma 

forma de ver  as múl t ip las dimensões da forma 

de ser  e  seu concei to ,  ass im como das múl t iplas  

impl icações de suas relações .  

A partir do reconhecimento de que a compreensão de 

saber e pensar as formas de existências (categorias), assim 

como de suas interpretações (conceitos) e de suas 

implicações sociais,  territoriais, culturais .. . ,  Bezerra (2015, 



-  430 -  

p. 24) se propõe a discutir teoria. Deste modo, ele coloca as 

seguintes questões: “o que é uma teoria? Quais são seus 

elementos constituintes?  Quais os objetivos e as razões de 

ser de uma teoria”? Ao que responde:  

 

Uma teoria  procura,  pr imeiro,  fazer  com que  

tomemos consciência das poss íve is  

exp licações ,  co mpreensões  e  interpre tações 

daquelas relações [ent re  categor ias,  concei tos 

e  ideias]  e ,  depois,  para aprender  e  desenvolver  

a  capacidade de operar  com elas,  tanto no p lano 

par t icular  como no  universal .  

 

Desse modo, segundo Bezerra (2015, p. 24), a tomada 

de consciência das formas de existência, como das 

compreensões e interpretações conceituais  depende de uma 

teoria que as explique, de modo racional e objetivo. Mas, 

mais importante do que isso,  “é reconhecer que tais 

procedimentos estão interligados às condições existenciais, 

nos diversos lugares e momentos específicos. Não é assim, 

mera elucubração, exercício mental fortuito e efêmero, mas 

essencial e imprescindível” para a existência humana.  

Para exemplificar, Bezerra (2015, p. 24) trabalha uma 

categoria simples “garfo”. Trata -se de uma forma de ser 

concreta, cujo conceito “garfo” é formado pel a junção de 

cinco signos: g, a, r, f e o, e que isolados não evocam 

qualquer sentido. Essa forma de existência é singular.  Pode 

ser tocada porque possui concretude. Caso se deseje 

conhecê-la melhor: suas partes constituintes; sua estrutura 

química etc.  isto pode ser feito,  por meio da utilização de 

método adequado. Além disso, é possível  também 

compreender as razões de sua existência e,  assim, buscar 

explicações sobre suas funções, construções de seus 

múltiplos formatos estéticos; associações com outras 

categorias genéricas,  talheres,  por exemplo.  
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Em termos culturais, portanto,  o que Bezerra (2015, p.  

24) procura mostrar é que, convencionou -se associar 

determinadas categorias a determinados conceitos, cujos 

signos e significados dão sentido ao ser humano, a  existência 

do ser em sociedade. E as gerações precedentes, através de 

processos de socialização, tendem a perpetuar determinadas 

sentidos atribuídos às categorias e seus conceitos, assim 

como suas funções,  relações, implicações,  etc.   

Bezerra (2015, p.  24) mostra claramente como 

compreender melhor o conceito de identidade cunhado pelo 

geógrafo Milton Santos: “o sentimento de pertencer aquilo 

que nos pertence”. Entretanto,  para que as categorias, os 

conceitos, os signos e os significados adquiram sentido pa ra 

o ser humano, faz-se necessário haver uma espécie de fusão 

entre tais elementos.  E formar uma espécie de coisa única,  

unidade; a ponto de,  em certos casos, anularem -se as 

particularidades.  

Deste modo, Bezerra (2015, p. 25) sustenta haver uma 

forte associação entre coisas e palavras, identificando -as 

conceitualmente. Assim como, discute os nexos existentes 

entre ambos elementos: coisas e palavras, que na verdade, 

correspondem a processos de construções de categorias 

concretas, pertencentes à determinada r ealidade objetiva, 

mas que se diferenciam de outras formas de categorias.  

A partir deste ponto Bezerra (2015, p. 25) começa a 

discutir as categorias abstratas. Inicialmente advoga tratar -

se de categorias importantes para que se possa pensar e agir 

no mundo. Deste modo, usando como exemplo, o átomo, 

ressalta a necessidade de se utilizar de métodos e linguagens 

adequadas, tornando possível a manipulação de coisas 

minúsculas e invisíveis,  mesmo uti lizando potentes 

microscópios.  

Do mesmo modo Bezerra (2015, p. 26) chama atenção 

para a “existência” de outros tipos de categorias:  “há 
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categorias ainda mais abstratas: são as categorias 

metafísicas ou transcendentais”. Para exemplificar, cita: “a 

coisa em si, enunciada por Kant na obra Crítica da Razão 

Pura”, em que ele “visa esclarecer a relação existente entre 

pensamento e ser, e demonstrar o caráter aproximativo do 

primeiro em relação aos possíveis conhecimentos efetivos 

do ser”.  

Não obstante, especificamente no campo das Ciências 

Humanas,  conforme assinala Bezerra  (2015, p. 28):  

 

Trabalha -se co tid ianamente com ca tegor ias 

concre tas e  abstratas ,  visando  pensar  e  intervir  

com maior  per t inência,  consequência e  

qualidade na real idade:  t raba lho de  professor ,  

t raba lho de metalúrgico,  ( . . . ) ,  entre  outras 

formas de  traba lho .  Todas  essas formas de  ser  

são  espec í ficas e  concretas.  Mas,  quando  

fa lamos do trabalho em si ,  ( . . . )  nos abstra indo 

das formas reais de trabalho.  Nesse caso ,  ( . . . )  

nos re fer imos a traba lho abstra to  ou traba lho 

em gera l .  

 

Bezerra (2015, p. 28) chama atenção para algo 

importante:  

 

Das formas concretas de traba lho emergem 

mui tas outras categor ias.  Descendem, no 

sentido abstra to ,  e  ascendem, no sentido  

concre to.  É  o que  sucede com a  ca tegor ia  

traba lho.  Esta d is t inção entre  categor ias 

concre tas e  as categor ias abstratas é  

impresc indíve l  para compreender  os trabalhos 

acadêmicos . . .  A grande frequência com que 

categorias  e  concei tos  se fazem presentes é  tão 

‘na tura l ’ que s implesmente os assimi lamos sem 

pensar  no fa to .  

 

Em relação à categoria trabalho Bezerra (2015 , p.  28) 

afirma emergir muitas outras categorias a partir da sua 

existência. Mas não esclarece por que isso ocorre com essa 
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categoria? Isto ocorre com todas as demais categorias? Por 

que a abstratividade é descendente e a concreticidade é 

ascendente? E sobre a questão da frequência e naturalidade 

com que as categorias surgem na produção acadêmica 

caberia alguns esclarecimentos.  

Bezerra (2015, p. 28) ao afirmar que “todos os gêneros 

de trabalho acadêmico foram desenvolvidos com a intenção 

de tornar público e acessível  os resultados de pesquisas à 

‘comunidade acadêmica’, para serem verificados e criticados 

por ela;  e [que] assim, se constitui  a opinião pública do meio 

científico.  [E ainda] desta forma, contribui -se com o 

desenvolvimento científico e até tecnológico”. Desta 

afirmação deve-se concluir que não é possível contribuir 

com a Ciência sem se utilizar de categorias e conceitos? Ou 

ainda, a consistência e a qualidade dos trabalhos acadêmicos 

têm a ver com as referências adequadas, com as abordagens 

adequadas e com a utilização das categorias adequadas ao 

tema que o pesquisador se propõe a trabalhar?  

A esse respeito, Bezerra (2015, p.  29) assinala que,  

 

Os pesquisadores costumam registrar  os  

signi ficados das ca tegor ias prec isamente.  

Simplesmente  porque quando  escrevem têm a  

intenção de divulgar  os resul tados de suas 

pesquisas ,  a lém de  serem compreendidos  pe los  

lei tores e  pesquisadores.  I sso s igni f ica que 

produzir  c iênc ia impl ica adentrar  num universo  

par t icular ,  fechado,  somente intel igíve l  e  

compreensível ,  por  meio de l inguagem, 

ins trumentos e  meios igua lmente adequados e  

se let ivos?  

 

Entretanto, ao opinar sobre as razões que induzem os 

pesquisadores a escreverem, faz uma afirmação mais 

genérica que abrange aspectos subjetivos: “não é outra a 

razão que nos faz escrever senão a vontade de comunicar e 

socializar nossas descobertas, sentimentos, conquistas, 
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saudades, angústias e frustrações”. Isto significa que, nos 

processos de construção da ciência, as subjetividades dos 

pesquisadores estão sempre presentes? Mesmo no caso de 

obras clássicas? Nesse caso, quais as implicações disto? 

Afinal, até que ponto o ato de fazer Ciência implica a 

necessidade de posicionar -se, polit icamente 153? 

Em relação à linguagem Bezerra (2015, p.  29) 

esclarece o seguinte:  “diferente de outros t ipos de escritores,  

e pelas características imperativas do gênero li terário dos 

trabalhos acadêmicos, obriga os pesquisadores a buscarem a 

clareza, concisão e objetividade”. Se a linguagem científica 

tem essas característ icas então porque ela é lid a, e mesmo 

compreendida, por um número tão pequeno de pessoas 154? 

Seria a complexidade dos temas que dificulta o acesso ao 

público? Ou, os temas pesquisados não são do interesse da 

grande maioria da população? Ou ainda, existem outras 

razões que poderiam explicar tal  fenômeno? Mesmo porque, 

ao contrário de outras épocas históricas, tanto os textos 

científicos, religiosos e demais modalidades literárias estão 

plenamente disponíveis ao público!  

E sobre a categoria educação, o que o Profº Ciro 

Bezerra tem a dize r? O mesmo responde: “A categoria 

educação se desdobra em uma série de outras categorias,  

mais concretas, na medida em que [nos] elevamos da 

realidade concreta do mundo humano à abstração categorial  

no pensamento [por exemplo]: educação religiosa, educação  

familiar, [educação no trabalho] e educação escolar” 

(BEZERRA, 2015, p.  30). Aqui, Bezerra, ao discorrer sobre 

os diversos níveis do sistema educacional brasileiro, chama 

a atenção, na nota de rodapé nº 5, para um fato sócio -polít ico 

e econômico importante: “hoje,  como sabemos, ( .. . )  a 

seleção, o corte socioeconômico, não ocorre mais nos 

vestibulares aos cursos superiores,  mas no ingresso aos 

Programas de Pós-graduação Strictu Sensu  das 



-  435 -  

Universidades Públicas”. Se assim é, ou melhor,  passou a 

ser, o que explicaria tais mudanças? Por que no Brasil, 

somente as Universidades Públicas fazem pesquisa? Isso 

está relacionado as fontes de financiamentos? Ou resulta de 

outras questões desconhecidas e de outra natureza?  

Em seguida, Bezerra (2015, p. 30), dando sequên cia à 

discussão da categoria educação ,  apresenta uma nova 

categoria, que ele chama de complexo categorial ,  

compreendido, por ele, como “uma rede impressionante de 

categorias convergentes, que se cruzam e entrecruzam, 

constituindo uma totalidade categorial” .  Dando sequência a 

esta formulação, e aprofundando o conceito de complexo 

categorial, Bezerra (2015, p. 30) a aproxima da categoria 

“campo”, formulada por Bourdieu. A categoria complexo 

categorial significa “uma constelação de muitas categorias 

correlacionadas [entre si] que confere sentido a um campo, 

conforme propõe Bourdieu –  uma árvore dotada de troncos e 

ramos específicos. Todos conectados e imbricados, e como 

totalidades indissociáveis”.  

Bezerra (2015, p. 31) conclui, então, apresentando o 

conceito e o contexto singular do que ele entende por 

complexo categorial :  

 

Um conjunto de categorias formado por  uma 

categoria  tronco :  que se  desdobra em espaços -

tempos dis t intos,  par t iculares,  em sér ies 

par t iculares também. Em cada sér ie  há out ros  

conjuntos de categor ias correspondentes à  sér ie  

especí f ica .  E todas  as sér ies,  l igadas 

continuamente,  embora  real izadas  em períodos 

dis t intos ,  formam um complexo categorial .  

 

Deste modo, Bezerra (2015, p. 31) assinala, na nota de 

rodapé nº6,  uma visão materialista de mundo: “há nisto [no 

complexo categorial] uma questão relevante:  qualquer 

complexo categorial  tem sua gênese no mundo concreto 
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humano: porque é o ser que determina a consciência 

[categorial  ou linguagem dos campos científicos]”.  

Caramba! Quanta complexidade jaz embutida no 

universo real, tal  como mostra esse extrato de Bezerra (2015, 

p. 31). Entretanto, ele responde, em parte,  algumas questões 

colocadas acima sobre as dificuldades de se compreender a 

linguagem científica. Ao mesmo tempo em que esclarece a 

necessidade da uti lização de método adequado para 

compreender as realidades contemporâneas, assim como suas 

múltiplas versões interpretativas, sobretudo a unidade total 

que as congrega.  

Vale ressaltar aqui,  a grande contribuição de Bezerra 

(2015),  com a criação  do método da lei tura imanente.  Um 

método, que, dentre os tantos benefícios que proporciona, 

auxilia os leitores, enormemente, nos processos de 

“saberpensar” intelectual, facilitando, muitíssimo, e 

tornando possível ,  o “saberfazer” teórico e prático. 

Particularmente,  mostra a importância de saber enxergar, 

isolar e dissecar aquilo que o sociólogo Carlos Mattus 

denominou de “nós górdios” dos problemas científicos,  ou 

ainda, o que alguns marxistas assinalam com meestria:  

“saber enxergar, para além dos fenômen os, suas essências”. 

Mas, mais importante do que isso, ensina os leitores 

interessados a escrever e ler corretamente os textos 

científicos, as vezes verdadeiros e as vezes falseados!  

Então Bezerra (2015, p. 31) retoma uma questão já 

trabalhada anteriormente,  mas de extrema importante: 

“portanto, as categorias vão se tornando mais concretas 

quando nos aproximamos de realidades específicas”. Neste 

ponto, ele observa por meio da nota de rodapé nº 7:  

 

Da mesma forma pensa -se um t ipo de educação 

interna a  inst i t uição esco lar .  Ora,  

dedutivamente,  se  os trabalhadores aprendem 

desempenhando  cot idianamente as mesmas 
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atr ibuições,  os traba lhadores da educação 

aprender iam da mesma forma.  Haver ia ,  

portanto ,  um saber fazer  que se  adquire na 

experiência de  dar  aula .  Na  esco la,  a  célula 

dotada des ta  proeza ser ia  a  sala  de aula.  

Portanto,  para mui tas abordagens pragmáticas,  

es tar ia  just i ficada  a  tese  de  o  ensino ser  

hiperva lor izado.  Tese que tomou força desde a 

década  de se tenta,  quando  no Brasi l ,  e  

prat icamente  em toda a Amér ica Lat ina,  se  

implantou os Regimes de Di taduras Civi l -

Mil i ta .  

 

Mas, fundamentalmente, o que Bezerra (2015, p. 32) 

procura mostrar,  por meio da crítica deste modelo, é que:  

 

Anula -se de ta l  tese a  importânc ia da pesquisa:  

o  tempo socialmente necessár io  à  a propriação  

sis temática de conhecimentos.  Nega -se o  fato  

de o  ensino de qualidade resul tar  de docentes 

pesquisadores,  os que desenvolvem prát icas 

cientí f icas em espaços - tempos abso lutamente 

dis t intos  dos  de  sala  de  aula.  E  que  esta  não é 

mais do que um mome nto de exp lici tação dos  

conhecimentos  acumulados em pesquisas e  

es tudos .  Is to  quer  d izer  que a  na tureza do 

traba lho pedagógico que ocorre nas  esco las,  

sobre tudo as  a t ividades  de  pesquisa ,  é  

radicalmente  di ferente da na tureza do  trabalho  

assa lar iado que  oco rre  nas empresas.  

 

Importa aqui,  então, esclarecer o que diferencia o 

trabalho pedagógico realizado nas escolas do trabalho 

assalariado realizado nas empresas: Nas empresas o processo 

de trabalho é racionalizado, vale dizer,  planejado e 

administrado, mediante cálculos precisos,  constituindo 

processos objetivos com início, meio e fim. Isto permite que 

as empresas estabeleçam uma determinada jornada de 

trabalho fixa, permitindo a remuneração, ainda que parcial,  

dos agentes econômicos envolvidos no processo de  
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produção, cujo obtivo é a obtenção de um produto final, 

pronto para o consumo.  

Já nas escolas util iza-se um tipo de trabalhador 

diferenciado ,  denominados de sujeitos pedagógicos  

(professores e estudantes) 155.  Estes são os responsáveis pelas 

atividades fins das escolas que, no caso das instituições 

federais, são ensino, pesquisa e extensão. Ora, no caso dos 

professores que desenvolvem pesquisas, o tempo de trabalho 

não pode ser racionalizado, em termos de início,  meio e fim. 

Isto porque não tem como medir e calcular o trabalho gasto 

em pesquisa.  Isto significa dizer que o tempo de trabalho 

gasto em pesquisas científicas é totalmente singular: não 

pode ser planejado linearmente; pode envolver horas extras 

incalculáveis dentro das normas capitalistas de cálculo 

salarial , envolvendo variáveis diferenciadas daquelas 

previstas no cálculo capitalista, usado na determinação do 

preço do trabalhador, que é o salário mínimo, que toma por 

referência a cesta básica de alimentação pela OIT; e, a partir 

deste,  o cálculo de todos os salários. Neste procedimento não 

se prevê o tempo gasto com as descobertas e/ou inovações, 

e o valor agregado ao processo produtivo, feito pelo 

trabalhador, que podem apresentar um tempo de maturação 

incalculável dentro das normas contábeis capital istas.  

Em outras palavras,  considerando que o produto final 

da escola se consubstancia em ensino, pesquisa e extensão é 

de se esperar que os sujeitos pedagógicos desenvolvam tais 

atividades.  No caso dos professores é difícil  calcular o 

tempo de trabalho gasto em todas essas atividades. Por 

exemplo: o tempo gasto na preparação de aulas; o tempo 

gasto em pesquisa que antecede as salas de aulas; o tempo 

gasto na apropriação de conhecimento de toda uma vida 

dedicada a estudo; o tempo gasto em atividades de exte nsão 

etc. Ou seja,  não é possível definir dentro dos padrões dos 

cálculos capitalistas uma carga horária razoável que possa 
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ser controlada e remunerada o trabalho pedagógico em 

pesquisa.  Outro exemplo: qual o tempo necessário para 

formar um intelectual? Como remunerar os professores 

envolvidos nesses processos de formação? Provavelmente o 

tempo dispendido pelos sujeitos pedagógicos (formadores e 

formandos) em um curso de pós -graduação, strictu sensu,  

como é o mestrado, mesmo na modalidade profissional, 

transcende a carga horária definida nos Programas. O mesmo 

fenômeno ocorre nos Programas de Doutorados e Cursos de 

Graduação. Portanto,  não é possível  determinar,  a priori ,  o 

tempo socialmente necessário para a realização de um 

Trabalho de Conclusão Final de mestrado ou uma tese de 

doutorado. Isto significa dizer que o trabalho desenvolvido 

pelos sujeitos pedagógicos nas escolas, além de distinto do 

trabalho assalariado desenvolvido nas organizações 

produtivas, é totalmente incomparável.  

Não obstante essa incalculabilidade  do preço da força 

de trabalho dos sujeitos pedagógicos, considerando -se os 

padrões capitalistas de cálculo do preço do trabalho em 

geral, o fato incontornável é que as atividades realizadas 

pelos professores têm que ser remuneradas.  Paratanto,  algo 

deve ser tomado como medida. Como de um modo geral  a 

medida é o tempo de trabalho, no caso do trabalho do 

professor a medida passa ser a hora/aula que se realiza em 

sala de aula. Daí que a única atividade possível de ser 

contada e calculada pelo relógio é o tempo da hora/aula.  

Com isso justifica-se a redução da totalidade do trabalho do 

professor a hora/aula, gasta na sala de aula, na atividade do 

ensino. E tomando esse critério como medida se calcula o 

preço do trabalho do professor.  O que é absoluta mente 

arbitrário e absurdo, irracional, dada a singularidade do 

trabalho intelectual  em comparação a outras formas 

concretas de trabalho, como se demonstrou nos parágrafos 

anteriores.  
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Mas é esta irracionalidade que fundamenta toda a 

perspectiva,  objetiva, da polí tica de profissionalização e 

valorização do trabalho docente. Ou seja, a afirmação da 

ideologia de que o professor é um profissional assalariado 

como qualquer outro. O que nos parece tola! Mas para os 

burocratas e até os dirigentes de organizações c omo o CNTE, 

ANFOPE, ANPAE e FORINDIR, não é! Do nosso ponto de 

vista, trata-se de um processo de uniformização de trabalhos 

diferenciados no capitalismo, uniformização e padronização 

de formas de trabalhos concretos de naturezas distintas, 

exatamente como se procurou mostrar acima.  

O passo seguinte é fixar uma carga horária docente,  

definida em termos de horas/aula, à qual, todo professor 

deve se submeter (e o estado capitalista tem conseguido esta 

submissão pelo poder burocrático).  Ato contínuo à medida 

em que a ideologia da profissionalização se torna dominante.  

Com ela passa-se elevar, socioterritorializar,  ao máximo, o 

tempo da carga horária docente dedicada a ensino. Bem, mas 

a carga horária do professor tem um limite legal. Então, a 

saída é limitar e reduzir o tempo dedicado à pesquisa em 

comparação ao ensino. Isto, entretanto,  é o que é feito pelas 

políticas educacionais, mas complicado e difícil  de ser 

legit imado e defendido, pelo menos publicamente, e que de 

uma forma geral  os gestores de escolas e u niversidades 

aderem quando aceitam assumir cargos administrativos com 

gratificação funcional e praticam a venda de sua adesão a 

tais polít icas por dinheiro (dentro da lógica de “todo ser 

humano tem um preço”).  

Então, qual tem sido a consequência imediata d as 

políticas curriculares, de formação de professores –  inicial e 

continuada–  e as políticas de avaliação de desempenho 

escolar? A desvalorização sistemática da formação 

intelectual dos sujeitos pedagógicos, “teoricamente sólida”. 

Paratanto nega-se discretamente o tempo socialmente 
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necessário à apropriação de conhecimentos mediante a 

realização de pesquisas sistemáticas.  Em síntese,  para tais 

políticas não importa que os professores pesquisem, mas 

sejam profissionais da educação, especialistas, envolvidos e 

reduzidas às atividades práticas, como são as aulas. E para 

estas o Estágio Supervisionado e Curricular é estratégico. 

Com isso, direta e indiretamente, se supervaloriza todas as 

atividades relacionadas a ensino. Dito de outra forma, o 

tempo que o professor deve se dedicar a sala de aula –

atividades a que seu tempo, em termos de horas/aulas,  deve 

ser expandido ao máximo, em detrimento do tempo dedicado 

a pesquisas.  Conclusão: o tempo de estudos sistemáticos 

deve ser reduzido ao mínimo necessário.  

Bem, mas a sociedade do capital  não prescinde do 

trabalho dos professores, portanto esses “profissionais” 

precisam ser efetivamente remunerados. Então, o que de fato 

ocorre é que, apenas aquele trabalho dedicado ao ensino 

deve ser remunerado em forma de salários. Da í as 

instituições privadas, confessionais e públicas, de ensino, 

estabelecerem valores fixos, de acordo com determinado 

número de horas/aulas e a titulação do professor.  Ou seja,  

remunera-se apenas aquele tempo em que o professor está 

dentro de sala de aula .  O que explicaria,  em parte, porque 

as instituições privadas não fazem, nem financiam pesquisas 

no Brasil .  

Por outro lado, considerando que os professores 

“profissionais” trabalham muito mais tempo em leituras de 

textos,  anotações e preparação de aulas,  conclui-se, 

portanto, tratar -se de um tipo de “profissional” cujo 

excedente de horas trabalhadas é significativo. Como 

procura ressaltar Bezerra (2015, p. 32),  trata -se, de uma 

verdadeira luta de classes, em que o excedente de trabalho, 

não remunerado, é apropriado pelo capital,  tenha este a 

forma de escola privada, escola estatal ou escola 
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confessional.  A escola funciona como empresa,  e,  dado as 

característ icas da empresa moderna, a produtividade do 

trabalho do professor “profissional” deve constituir -se como 

a primeira das metas de toda e qualquer escola, dentro dos 

padrões capitalista.  Daí a relevância de se discutir a 

valorização do trabalho dos sujeitos pedagógicos da 

educação, particularmente dos professores, enquanto 

principais responsáveis pela missão insti tucional produção, 

socialização e apropriação de conhecimentos e 

enriquecimento da força de trabalho, capital variável.  

Dentre outras questões,  como a valorização ou preço 

da força de trabalho do professor, como acabamos de ver, 

Bezerra (2015, p. 32) enfatiza outras questões relevantes. 

Por exemplo, quando considera a emergência de outra 

modalidade de instituição no âmbito da educação 

profissional. Trata-se,  neste caso, da educação empresarial 

ou corporativa. Portanto,  o método de reflexão adotado pe lo 

Profº Ciro Bezerra, vai revelando, na medida em que sua 

análise progride na compreensão da realidade educacional 

brasileira, categorias e realidades mais concretas, quando 

aproxima-se da realidade objetiva da educação. Com isto ele 

consegue constatar certas especificidades que seriam 

difíceis de observação se adotasse outra perspectiva de 

análise.  Segundo ele “quando nos distanciamos da realidade 

concreta operando com ‘abstrações razoáveis’ ]como Marx 

descreve no método da economia política na obra Para uma 

Crítica da Economia Política ], análise mediada por 

categorias, formas de ser, abstraem -se,  sintomaticamente 

nesta operação do pensamento, promovendo um 

deslocamento, no plano do ser, o que é concreto e o que é 

abstrato, o que nos ajudam a distinguir teoricamente o ser 

do pensamento, no pensamento ou reflexão, o que tona a 

análise mais realista.  
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Neste sentido, Bezerra observa que “as categorias  

abstratas permitem perceber quadros mais complexos de 

relações socioeducativas. E reconhecer as complexas,  

múltiplas e diversas característ icas da realidade. Um magma 

entrelaçado de significações categoriais e conceituais”. 

Contudo, ele alerta que: “somente é possível perceber a 

verdadeira identidade deste processo dinâmico envolvendo 

conceitos e categorias, por meio de pesquisa científica séria, 

utilizando método científico”. (BEZERRA, 2015, p. 32)  

Bezerra (2015, p.  33), então, coloca as seguintes 

questões: qual o sentido desta reflexão acerca da categoria e 

do conceito? Por que é importante conceituar e conhecer o s 

diferentes planos categoriais, de acordo com a lógica da 

abstração e concreção imanente ao pensamento? Ao que ele 

responde: “porque é com estas medidas significativas que 

desenvolvemos o pensamento, considerando a realidade 

objetiva e subjetiva”.  

Neste ponto, Bezerra (2015, p. 33) registra uma 

questão de mérito do trabalho de pesquisa sério: “apenas 

mediante .. .  procedimentos metodológicos é possível  

tomarmos consciência da teoria ou teorias, conceituação ou 

conceituações, metodologia ou metodologias com os quais 

os pesquisadores trabalham, objetivando converter suas 

hipóteses  em teses e postulados,  tendo em vista o objeto de 

estudo que analisam”.  

Apesar de todas as questões discutidas até este ponto, 

faltava, enfim, Bezerra esclarecer o papel desempenhado  

pelas categorias dentro do texto acadêmico. Então, ele 

esclarece questionando: “por que importa compreender o que 

é categoria e suas variações”? “Qual o significado desta 

problematização”? Ao que Bezerra (2015, p. 33) responde: 

“por que os textos acadêmicos são construídos 

substancialmente por categorias, conceitos e ideias –o que o 

filósofo Sérgio Lessa denomina ‘unidades significativas ’”.  
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E Bezerra (2015, p. 33) acrescenta, em reposta àqueles 

questionamentos, a seguinte afirmação: “todo e qualquer 

trabalho científico é escrito desta forma” e porque as 

“comunidades acadêmicas o exigem”, é uma convenção 

social  universal . Convenção que se estabeleceu entre os 

intelectuais: “porque saber o significado e implicações das 

categorias e dos conceitos,  bem como das  ideias formuladas, 

é fundamental para compreendermos qualquer texto 

acadêmico. Sem o que este se torna, para nós, como para 

qualquer leitor,  ininteligível e incomunicável”.  

Mas caberia perguntar a Bezerra (2015, p. 33) o 

seguinte:  somente os textos acadêmicos são estruturados 

pelas chamadas “unidades significativas”? Ou todas as 

modalidades de textos são construídas por meio da util ização 

desses elementos textuais?  

A partir destas considerações, Bezerra (2015, p.  33) 

constata:  “por sabermos disto, passamos  a trabalhar no 

desenvolvimento dos aplicativos da leitura imanente”. Com 

esse objetivo em mente, ele cita as fontes bibliográficas que 

suportaram, teórica e metodologicamente, o que chama de 

“os apontamentos crí ticos acerca do trabalho pedagógico em 

pesqu isa, no âmbito da leitura imanente”, que passaremos 

agora a analisar.  

 

 LEITURA IMANENTE DOS APONTAMENTOS 

CRÍTICOS ACERCA DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

EM PESQUISA 

 

O que Bezerra (2015, p.  34) persegue é não somente o 

aprimoramento do método da lei tura imanente, m as também 

“contribuir com o desenvolvimento de procedimentos que 

elevem a capacidade de compreender e interpretar textos 

acadêmicos”. E ainda: “demonstrar como é possível 
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desenvolver a autonomia intelectual dos estudantes por eles 

mesmos”.  

Nesse caso, o que Bezerra (2015, p.  34) quer dizer: 

que o método da leitura imanente já existia, mas que 

precisava ser aprimorado? Neste sentido, a principal 

contribuição de Bezerra foi a criação dos procedimentos 

didáticos e pedagógicos do método da lei tura imanente? Por  

outro lado, como “os estudantes” podem desenvolver a 

“autonomia intelectual por eles mesmos”? Esta não é uma 

afirmação filosófica tipicamente nietzschiana? Se 

verdadeiro, por que a filosofia de Nietzsche (1844 -1900) não 

aparece como um dos fundamentos da proposta de leitura 

imanente?  

O fato é que o método da leitura imanente, 

desenvolvido por Bezerra, constitui -se num poderoso 

instrumento metodológico; e transforma a maneira como os 

pesquisadores produzem revisões bibliográficas,  ou como 

Bezerra (2015, p.  34) prefere chamar:  “os trabalhos 

pedagógicos em pesquisa”. Senão vejamos: o método da 

leitura imanente revela “como os textos acadêmicos se 

estruturam e são produzidos sobre os diversos 

enquadramentos filosóficos, revelando os efeitos políticos 

desses enquadramentos”.  

Deste modo, em perfeita sintonia com “o método 

clássico da ciência que nos ensina que para conhecer a 

realidade complexa é necessário dividi -la em suas unidades 

simples”, Bezerra (2015, p.  34), propõe, então, que “a menor 

unidade do texto acadêmico, [que] é a categoria,  [deve ser 

identificada, analisada e compreendida].  Esta não deve ser 

compreendida como simples palavra ou vocábulo, mas forma 

de ser / . . . / .  Desta forma, a noção de categoria abre /. . ./  

nossas mentes para não apenas saber ler textos acadêmicos 

/.. ./ ,  mas compreendê-los e interpretá-los corretamente, o 
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que é muito diferente de apenas ler e saber o que está 

escrito”.  

Por outro lado, Bezerra (2015, p. 35), na construção 

do método da leitura imanente sugere um olhar inteiramente 

novo, que pode conduzir os sujeitos pedagógicos em 

pesquisa a um comportamento intelectual inovador,  posto 

que libertador e emancipatório: aprendendo a compreender e 

interpretar os textos acadêmicos dos diversos autores,  

podemos passar a interpretar nossas próprias compreensões 

nesse exercício. E, assim, forjarmos nossa autonomia 

intelectual.  Isto é, aprendemos a decidir sobre os 

pensamentos que acreditamos ser pensamentos virtuosos;  

aprendemos colocar normas nos procedimentos de pensar; 

aprendemos a pensar cri t icamente os pensamentos 

formulados e herdados por nós; aprendemos a estabelecer 

normas e procedimentos metodológicos que orientam nossas 

formulações e conjecturas teóricas.  

Segundo Bezerra (2015, p. 35),  nesse processo de 

aprendizagem em ser e formar -se como intelectual crítico de 

si mesmo, aprendemos a criar e despertar a nossa coragem 

em crit icar nossos próprios pensamentos, [buscando] o 

enriquecimento através da incorporação de conhecimentos 

relacionados a certas práticas específicas de pensar; nos 

avaliando, interrogando e questionando. Este é um exercício 

típico operado por Bourdieu, que no seu método 

autoreflexivos ele chama de “autoanálise”. Neste sentido, 

nas trilhas de Bourdieu, Bezerra defende a emancipação 

intelectual e aponta que os processos de  “autoanálise” (que 

a filosofia antiga nomeia askesis) são importantes para a 

conquista da autonomia intelectual.  É isto que o método da 

leitura imanente se propõe a desenvolver junto com os 

sujeitos pedagógicos, na medida em que estes se exercitem 

na leitura de trabalhos acadêmicos o uso dos momentos ou 

aplicativos da sequência pedagógica proposta. Bezerra 
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observa que o método pode ser utilizado, sobretudo, na 

necessária revisão bibliográfica, exigida por toda e qualquer 

pesquisa,  quando o pesquisador se familiariza com o tema 

de pesquisa, constrói o objeto, delimita teoricamente a 

pesquisa e retira daí a fundamentação teórica de sua 

investigação.  

Mas afinal, o que é ser intelectual? O que significa ter 

autonomia intelectual no âmbito do universo acadêmico 

contemporâneo? Não se trata de uma utopia? Qual é o papel 

do intelectual na sociedade contemporânea? Até porque, ao 

que parece,  o próprio método da leitura imanente defende a 

ideia subjacente de que todo intelectual, por mais 

proeminente que seja, deve assumir necessariamente um 

posicionamento polít ico, a partir  de uma determinada visão 

de mundo que lhe é peculiar;  principalmente se se considera 

que a época atual  caracteriza -se por apresentar uma 

sociedade extremamente excludente,  desigual,  violenta e 

fragmentada.  

Não obstante,  retomando a discussão dos objetivos do 

método da leitura imanente,  Bezerra (2015, p. 36) faz a 

seguinte afirmação: “psicologicamente a ‘autoanálise’ é 

extremamente educativa e salutar [na medida em que] 

desenvolve a autoestima. Além de fazer brotar em nós, 

virtudes até então desconhecidas ou inexistentes.  Com isso 

nos surpreendemos quando tomamos consciência que tais 

virtudes operam em nossos sentidos, desejos e escritas”. 

Então, o autor constrói a seguinte conclusão: “assim 

processamos a formação de nós mesmos: a formação de si”.  

Segundo Bezerra (2015, p. 36),  o uso adequado do 

método da lei tura imanente permite que o estudante seja 

“colocado no coração dos processos de aprendizagem dos 

processos educativos. (. . . ) através de leituras e  escritos, 

como sujeito ativo e criativo, leitor e escritor de 
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conhecimentos. E não simplesmente receptor,  ouvinte ou 

observador, como ocorre nas inúmeras salas de aula”.  

Desse modo, ao contrário do que geralmente ocorre 

nos processos tradicionais de ensino, Bezerra (2015, p.36) 

advoga ser este o único meio de formar humanamente o ser 

humano, personificar o que ele chama de “intelectuais 

autônomos”. De acordo com Bezerra,  “isto, certamente,  pode 

ocorrer [tanto]  no âmbito da formação inicial  e continuada, 

[quanto] na formação por conta própria e autodidata”. Mas, 

o que é exatamente um “intelectual  autônomo”?  

Bezerra (2015, p. 36) afirma: “constatamos [dentre] as 

muitas dificuldades de pesquisadores iniciantes, [que] um 

número significativo não sabe escrever p orque não sabe ler 

sistematicamente textos acadêmicos,  como a formação 

superior o exige”. Perguntamos: a formação superior 

brasileira, de fato, exige dos formandos que saibam ler 

sistematicamente? Ou nossas insti tuições de ensino superior 

foram criadas para produzir profissionais improdutivos e/ou 

cativos, dentro da perspectiva defendida por Gaudêncio 

Frigotto?  

Logo a seguir Bezerra (2015, p.  36) discorre sobre 

suas preocupações com uma segunda ordem de constatação: 

“e o que é mais preocupante [ainda],  não aprendem [os 

alunos de graduação] a arte de escrever nesse ambiente 

formativo, durante os quatro anos ou mais de dedicação de 

suas vidas. Colocando em dúvida, se tal formação é mesmo 

superior”.  Há, então, é pura hipocrisia, para não dizer 

sacanagem! 

Considerando o ponto de vista da análise crítica 

defendida por Bezerra (2015, p. 36),  vale destacar a 

propósito que: é preciso considerar que “as ações de estudo 

e pesquisa concorrem com outras ações, aparentemente mais 

prazerosas, porque não exigem o esforço da  compreensão, 

entendimento e interpretação, como nos casos dos jogos 
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infantis [geralmente utilizados nas graduações de 

Pedagogia]”. Mas isto ao preço de condenar [estes] 

estudantes à infância intelectual,  à ‘menoridade intelectual’,  

à dependência e assujei tamento [e] ao governo dos outros.  

Entretanto, permanece a questão: por que a leitura 

sistemática está sendo negligenciada, também, pelos 

próprios sujeitos pedagógicos? Mesmo porque, para autores 

importantes,  ela continua fundamental, tanto para a 

compreensão, quanto para a produção de textos acadêmicos 

de qualidade. Sobre essa questão, Bezerra (2015, p. 37) 

comenta o seguinte:  “não pode ser casual a maioria dos 

professores da educação básica,  e até superior, se 

posicionarem com descaso e aversão ao trabalh o que 

realizam: trabalho intelectual em pesquisa? Tratarem as 

atividades intelectuais com descaso e negligência? 

Ignorarem (...) os efeitos reais que o trabalho de ler e 

escrever provoca em nós e por nós mesmos; simplesmente 

por ser trabalho? Pois é por meio do trabalho, que o ser 

humano transforma a natureza e se transforma 

concomitantemente.  Os trabalhadores mudam neste 

processo, (. . . ),  e com o trabalho intelectual,  isto não é 

diferente”.  

Mas, manifestando um sentimento de perplexidade, 

Bezerra (2015, p.  37) denuncia uma espécie de dominação 

de forças conservadoras: militares, polít icas e intelectuais, 

que vêm se articulando desde os anos de 1960 com o objetivo 

de bloquear as ações políticas de professores e intelectuais 

esclarecidos,  que lutam contra os p rocessos de dominação 

do capital . Ou seja,  “o esclarecimento dos professores [e 

intelectuais] sempre foi uma ameaça histórica ao campo de 

forças das elites dominantes:  militares,  polí ticas, 

burocráticas e intelectuais. Esta configuração de forças 

políticas que vem tomando corpo desde os anos de 1960 do 

século XX”.  
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Nesta mesma linha de raciocínio,  Bezerra (2015, p. 

37) advoga que os processos de articulação daquelas forças 

conservadoras teriam provocado “a um só tempo” a 

destruição das duas conquistas histór icas das classes 

trabalhadoras, vale dizer: “a erosão das nações 

protosocialistas do leste europeu e do mundo e o fim do 

Estado de Bem-estar Social”. Em seguida Bezerra (2015, p. 

37) aponta os procedimentos utilizados pelo capital  para 

concretizarem aquelas intenções:  “a mundialização do 

capital,  a reestruturação produtiva, a revolução científico -

tecnológica,  patrocinada pelas TIC, engenharia genética e 

química fina,  além da intensificação dos processos de 

miniaturização dos bens de consumo e de capital”.  

No âmbito da discussão dessas temáticas,  para o caso 

do Brasil,  faltou Bezerra (2015, p. 37) problematizar 

algumas ações estratégicas de políticas educacionais, 

implementadas pelas elites conservadoras locais, que 

impactaram, profundamente,  as vidas dos bra sileiros e 

brasileiras nas cinco últimas décadas do século XX. Vale 

dizer: as duas Reformas Educacionais implementadas pelas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação, Leis nº 5692/71 e 

9394/1996. Principalmente os desdobramentos e implicações 

absolutamente desastrosos, viabilizados pelos instrumentos 

legais que as regulamentaram. Do mesmo modo, o autor 

poderia ter discutido, pelo menos, os principais nexos de 

ligação entre àquelas forças conservadoras e os sujeitos 

pedagógicos que atam no sistema educacional brasileiro.  

Não obstante Bezerra (2015, p. 38) assinalou que os 

processos de redefinição do papel das instituições de ensino 

brasileiras,  buscando adequá-las às novas exigências do 

atual  processo de acumulação flexível do capital,  tem 

implicado para o caso dos professores,  entre outras coisas,  

uma desvalorização trabalho pedagógico em pesquisa e uma 

“supervalorização” dos profissionais do ensino, 
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encurralando-os em espaços-tempos improdutivos, 

absolutamente assujeitados como todos os demais 

profissionais assalariados, à atual  lógica empresarial  e 

mercadológica do capital .  

Bezerra (2015, p. 38) comenta ainda, manifestando um 

certo grau de descontentamento, que o simples “fato de 

personificar a forma social de professor (profissional da 

educação), deveria inci tar qualquer pessoa a valorizar o 

desenvolvimento intelectual, [mas isto,  não obstante] não 

tem [sido verificado] na forma de ser e viver concreta dos 

sujeitos pedagógicos”.  

Por outro lado, ainda dentro desta temática,  Bezerra 

(2015, p. 38) acrescenta algumas de suas impressões, em 

termos de esclarecimento: “parece que os professores não 

investem o necessário nesta atividade [no trabalho 

pedagógico em pesquisa].  Não se empenham no seu 

aperfeiçoamento intelectual. O trabalho intelectual ou, como 

prefiro chamar: o trabalho pedagógico em pesquisa,  é a única 

forma de trabalho existente que existe para agirmos 

positivamente em nós mesmos. E com ele desenvolver várias 

potencialidades mudas em nossos corpos: cognição; 

inteligência; argumentação; visão de mundo; esc rita e uma 

intervenção mais qualificada e consequente na realidade. 

Com isso nos enriquecemos e nos valorizamos, porque há 

incorporação de conhecimentos, e por meio desta 

incorporação se desenvolvemos novas qualidade em nós 

mesmos através das atividades do  estudo e pesquisa”.  

Como se pode ver,  são muitas as implicações que 

podem ser destacadas a respeito do processo de 

enfraquecimento da pesquisa em detrimento do ensino e da 

extensão em nosso país.  Diante desta constatação, Bezerra 

(2015, p.  39) afirma o seguinte: “os jovens estudantes, (.. .) ,  

sem oportunidades no horizonte,  só veem uma saída:  

hipotecar a vida ao mercado de trabalho; iniciando suas 
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experiências de trabalhadores assalariados (. . .)  na condição 

de estagiários.  No estágio curricular e/ou supervi sionado 

(.. .) ,  os estudantes ingressam (...) sem direitos trabalhistas e 

sem consciência de classe,  como o derradeiro meio de ganhar 

a vida;  incluindo entre esses, os mestrandos e doutorandos, 

quando se dedicam aos estágios de docência”. Ora, por quê 

não há estágio curricular e supervisionado em pesquisa? Por 

quê não se paga professores e estudantes para se realizar 

estágio curricular e supervisionado em pesquisa para se 

elevar a qualidade do ensino e a excelência acadêmica? Não 

é estranho!?  

Todavia,  o problema do Estágio Curricular e 

Supervisionado se torna uma estratégia para fortalecer a 

ideologia da profissionalização. Criando muitos obstáculos 

e complicações, na medida em que o Projeto Pedagógico dos 

Cursos o estabelece como obrigatório! Nesse caso, o E stágio 

Curricular e Supervisionado deve ser voltado única e 

exclusivamente ao trabalho pedagógico em pesquisa, o que 

criaria as condições de possibil idade deste trabalho ser 

exercido como direito e com plena liberdade pelos sujeitos 

pedagógicos 156.  

Retomando a questão das dificuldades que os jovens 

pesquisadores têm ao escrever, sobretudo textos acadêmicos; 

Bezerra (2015, p. 40) afirma que elas decorrem “da falta de 

ler de forma sistemática;  ler com disciplina;  [ler e]  escrever 

com as mãos; escrever e pensar no que se escreve. [E 

acrescenta]: quem sabe escrever sabe ler,  mas nem sempre 

quem sabe ler sabe escrever”.  

Foi exatamente pensando numa solução para este tipo 

de dificuldade, que geralmente afeta a grande maioria dos 

estudantes,  é que Bezerra (p.  41) afi rma ter se proposto a 

construir o método da leitura imanente,  que entre outros 

benefícios, se propõe a ensinar e  
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Est imular  os estudantes escreverem, estudarem 

escrevendo.  Exercerem e  exerci tarem a escr i ta .  

Porque aprendemos a escrever ,  justamente,  

escrevendo; observando como os  bons  

escr i to res escrevem. Com is to  des travam -se  

inibições e  to ma -se gosto pelo estudo e escr i ta ,  

a  um só temp.  Não  importa se  cer to  ou errado.  

Impor ta  escrever ,  começar  a  escrever .  I sto  é  

tudo que impor ta aos pesquisadores iniciant es 

que  estejam engajados  em redigir  t raba lhos 

acadêmicos,  com o propósi to  de serem 

aval iados ou publicados .  

 

Por outro lado, Bezerra alerta sobre as condições e 

estímulos necessários para que se possam criar as condições 

para os sujeitos pedagógicos desenvolverem, por si  mesmos, 

o hábito de ler e escrever, sistematicamente,  de acordo com 

os parâmetros do método da leitura imanente. De acordo com 

Bezerra, “existe o problema dos estímulos para os iniciantes 

no processo da escrita,  mesmo porque pensar não é um a 

necessidade biológica,  pois podemos viver sem exercitar o 

pensamento / .. . /  [Neste sentido],  o método da lei tura 

imanente torna-se [mais]  importante [e necessário], em 

função do estímulo que o estudante desenvolve ao praticar o 

método”.  

Caminhando já para as considerações finais deste 

nosso ensaio, Bezerra explicita os quatro momentos e 

aplicativos do método da leitura imanente, que se encontro 

exposto, em detalhes, no livro Professores desacorrentados 

na cé(lu)la de aula .  Bem, muitos de nós, estudantes de  

programas de pós-graduação, strictu ou latu sensu ,  

esperamos ser publicado o mais breve possível. Não temos 

dúvidas da importância das contribuições de Bezerra na a 

formação de professores -pesquisadores.  
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NOTAS: 

 

1  É  preciso  lembrar  que  o lazer  e  o  tur i smo,  hoje ,  são,  por  exce lênc ia,  

mercador ias.  E  das mais aprec iadas  pe la  burguesia  e  pequena 

burguesia.  
2 Para Ferdinand de Saussure ,  semió tica é  a  ciência geral  que tem como 

objeto  todos os si stemas de s ignos ( inc luindo os r i tos e  cos tumes)  e  

todos  os s is temas de  comunicação  vigentes  no complexo  (socia l  e  

categoria l)  da  ar te .  
3 CAMARGO,  M.  A.  B.  Alfabet ização :  in trodução ao mundo do  texto  

e  ao texto do mundo.  Revis ta  mul t id isc iplinar ,  n .  03,  jun,  2007.  Além 

de Paulo Freire ,  Luís  Perciva l  Leme Br it to ,  Paulo C.  Guedes,  Magda 

Soares,  Paula Car l ino ,  Antônio  Candido,  Marcos Bagno,  entre  outros.   
4 A primeira das teses d iz  o  seguinte:  “ A pr inc ipal  insufic iênc ia de 

todo o mater ial ismo até  nossos d ias -o  de Feuerbach inc luído - é  que  

as coisas  [der Gegenstand ] ,  a  rea l idade,  o  mundo sensível  são tomados 

apenas co mo a  forma do  obje to  [des  Objek ts ]  ou da contemplação 

[Anschauung ] ;  mas  não como  at ividade humana sensível ,  práxis ,  não 

subjet ivamente.  Por  i sso  aconteceu que o  lado  at ivo  foi  desenvolvido,  

em oposição ao ma ter ial ismo,  pe lo idea li smo -mas apenas 

abstratamente,  po is o  ideal ismo naturalmente não conhece a ativ idade 

sensíve l ,  real ,  como tal .  Feuerbach  quer  objetos [Objek te ]  sensíve is  

realmente d is t intos dos  objetos do  pensamento;  mas  não to ma a 

própria at iv idade humana co mo atividade objet iva  
[gegenständliche Tätigkeit ] .  Ele considera,  por  isso,  na  Essência do 

Crist ianismo ,  apenas a  a t i tude teór ica como genuinamente humana,  ao 

passo que  a práxis é  tomada  e f ixada  apenas na  sua forma de 

manifes tação sórdida e  judaica.  Não compreende ,  por  i sso,  o  

signif icado da at iv idade ‘revolucionária’ ,  como crít ica prát ica ” 

(negri tos nossos) .  
5 Modernidade para uns e  pós -modernidade para outros.  Mas a  

real idade  não  muda por  se atr ibuir  nomes di ferentes à  mesma co isa:  

às es tra tégias de dominação do capi tal .  
6 f i l e : / / / C : / U s e r s / D E L L / D o w n l o a d s / e p i c t e t o . p d f .  A c e s s o  

e m  2 8 - 0 7 - 2 0 1 7  
7 O imateria l  do trabalho mater ia l  de apropr iação de conhecimentos.  

Trabalho  que  ocorre  em um determinado tempo socia lmente necessár io  

para es ta  apropriação  se rea l izar .  O problema que esse  tempo que  

nomeio de  tempo pedagógico,  é  di fe rente para cada pessoa d i ferente,  

e  é  um tempo que ontologicamente  não  pode  ser  homogeneizado.  A 

na tureza do  tempo socia lmente necessár io  para apropriação de 

conhecimento  possui  uma lógica própria  que não  pode ser  enquadrado  

no tempo do  re lógio e  no ca lendário  cr i stão,  a  menos que nós 
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vio lentemos a natureza  desse tempo,  e  fazendo i sso  vio lentamos o  

corpo e a  alma dos  sujei tos pedagógicos.  Os conhecimentos 

apropriados  no t r aba lho  pedagógico,  tem uma out ra par t icular idade,  

diferente  dos  conhecimentos adquir idos  na  “convivência”  da  vida 

cotid iana  ou nas experiênc ias proporcionadas  pe la simples existência 

ele  se condensam em tudo  que  se encontra a  nosso  redor ,  

abso lutamente tudo: todos os t ipos de va lores de uso,  comodidades,  

técnicas  ou saberesfazeres,  que  de  uma cer ta  forma se  convertem em 

tecnologias  e  meios de  produção.  Esse conhecimento que  Lukács 

chama de conhecimento  objet ivo,  i sto  é:  c ientí f ico e  si stematizado,  

es tão encarnados  nas fo rças produt ivas.  Além d isso,  gostar íamos de 

enfat izar  que  a  apropriação ou aquis ição  desses conhecimentos 

soc ial iza o  ser  humano,  o  enr iquece e  po tenc ia l iza as vir tudes 

humanas,  conforma os seres humanos em seres  vi r tuosos e  cr ia t ivos.  

Postulamos que a cr iat ividade humana  é  de terminada nes ta  a t ividade 

humana sensível  que  é  o  estudo  e a  pesquisa,  se  vivida  como modo de 

vida,  modo de  ser  no  mundo com os outros.  É o que faz des ta  forma 

de labor ,  t rabalho  humano ou “at ividade humana sensível” ,  ser  rebelde 

e  l iber tadora.  
8 A didá tica de es tudo que propomos,  em sua sequência pedagógica,  o  

método da lei tura  imanente reservou um momento espec í fica para que 

os sujei tos pedagógicos  regis trem esses fatos  que  nomeamos de a tos 

fa lho  do es tudo,  e  que  ocorre co m o  cérebro :  diário etnográ fico .  Trata -

se dos e fe i tos do estudo nas pessoas:  sentimentos,  imaginações,  

ins ights,  intuições,  e tc;  os economistas chamam is to  de  ex ternal idades  

aos  conteúdos que  se quer  apropr iar  no es tudo e  pesquisa.  Esse é  um 

fenô meno fac i lmente identi f icado pelos sujei tos pedagógicos,  ocorre 

quando “a mente  vaga”,  desloca a  concentração da lei tura para  

representações e  imaginações que,  aparentemente,  não tem nada a ver  

com o que se está  lendo .  Por  que é importante regis trar  ta is  

acontecimentos  no mo mento d iár io  etnográfico?  Porque é com esses 

registros que nós,  sujei tos pedagógicos ,  tomamos consciência do  

nosso lugar  no processo de apropr iação de  conhecimentos.  Que nós 

adquir imos consciênc ia de nós como inte lec tua is:  de nossos l imi tes e  

potenc iais.  Também é uma forma de  reconhecer  que  estudar  es tá  

assoc iado a  sent imentos,  sensações subjet ivas,  aparentemente  

es tranhas ao que se propõe.  Ora,  se  a  vida é  impor tante para nós,  e  

não devemos banaliza -la ,  é  impor tante fazer  tai s  regis tros porque 

dizem respe ito  a  nós,  pessoas que es tudam e  conquis tam a  sabedor ia  

vivendo no  mundo.  Este é  o  propósi to  do  momento diár io  e tnográf ico,  

contr ibuir  com o exame de consciênc ia dos  sujei tos  pedagógicos no  

processo de apropr iação  de conhecimentos.  
9 Por  exemplo,  nos Cursos de Licencia turas da universidade onde 

traba lho é s imbol icamente representa t ivo  desta  dominação a d iscip lina 

Profissão Docente.  Esta  discip lina é  imposta  pelos gestores da 

universidade a todos os  Cursos de Licencia turas,  i s to  é ,  Cursos de  
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Formação de Professores.  Qual  o  sentido desta  discip lina nos cursos 

de formação de professores?  Internal izar  nos estudantes de  

l icenciaturas  como eles  serão no futuro,  quando concluírem seus  

cursos de formação de  professores :  profissionais.  E prof iss ional  é  

escravo.  Portanto,  univers idades brasi le iras  semelhantes a  que 

traba lho também contr ibuem para a  escravidão.  São escravas(os)  

docentes fabr icando escravas(os)  d iscentes.  E o  que esses p rofessores 

transformados em escravos,  por  personi ficarem a forma socia l  

prof iss ional ,  forma socia l  impresc indível  ao  funcionamento do  

sis tema cap ital ,  ensinarão nas esco las?  Ensinarão  os  estudantes  serem 

livres?  O mesmo ocorre  com a po lí t ica de  estágio  supervis ionado e 

cur r icular ,  na  mesma universidade onde eu traba lho  como traba lhador  

assa lar iado.  Por  que não existe  em nenhuma universidade bras i leira  

es tágio  supervisionado em pesquisa?  Primeiro :  porque a po lí t ica de 

es tágio supervisionado  foi  introduzida por  nor te -americanos no 

Bras i l ,  no per íodo  da  Ditadura Empresar ia l -Mil i tar ,  para  o  governo do  

capi tal  mi l i tar izado  e a  mi l i ta r ização  do governo do cap ital  conseguir  

desmobil izar  o  movimento es tudanti l  e  a  c r í t ica  univers i tár ia .  

Segundo: porque es tagiár io  é  o  p ior  dos escravos modernos existente  

no sistema capi ta l ,  a lém de escravo temporár io  nem sa lár io  recebe pe lo 

seu trabalho .  O que  dói  é  ver  esta  po lí t ica se  expandir  para  dentro da  

universidade em que leciono como pol í t ica de ges tão dos cursos de 

graduação .  O que signi f ica consent ir  o  mercado  pr ivat izar  a  

universidade,  precar izar  e  mercant i l izar  os es tudantes  de graduação 

que ,  por  pura necess idade econômica e  fal ta  de  consciência pol í t ica,  

do conceito  da  ca tegor ia  escravo,  se  submeterão a esta  po lí t ica.  Al iás 

com ou sem tal  consc iência dada as condições econômicas a  submissão 

é inevitável .  
10 MASON, L.  F.  –  História  da Ciência :  as pr inc ipa is correntes do 

pensamento  cient í fico.  São Paulo:  Edi tora Globo ,  1962.  
11 A apropriação de conhecimentos reve la três caracter í st icas bás icas.  

Pr imeiro  e la  s igni f ica  processo de soc ial i zação .  Nesta  social ização 

ocorre a  assimi lação da  cultura e  do e thos .  Nela se interna liza uma 

ét ica que or ienta as ações e  a t ividades do ser  humano na vida,  

inclus ive a  vida no trabalho.  Na modernidade a apropr iação de 

conhecimentos é  vis ta  também como,  simul taneamente,  

enriquecimento dos seres humanos e das Nações .  Mas na ant iguidade 

clássica a  apropriação  de conhecimentos es tava  re lac ionada  ao  

desenvolvimento  das vir tudes .  Por tanto ,  soc ial i zação,  enr iquec imento 

e  virtude são ca tegorias const i tu t ivas da apropriação de  

conhecimentos .  O que signi f ica que quando se es tuda essas ca tegorias 

são mobil izadas,  acionadas e  postas em movimento nos a tos do estudo .  
12 Professor  de curs inhos  pré -vest ibulares que preparam jovens para 

ingressarem no  Ensino  Super ior .  Sobre a  re lação entr e  cérebro ,  

memória  e  apropriação de  conhecimentos  P iazzi  escreveu três l ivros 

para “alunos”,  pais ou responsáveis e  professores,  respec tivamente:  
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[1]  Aprendendo In te l igência .  Manual  de Ins truções do Cérebro para  

Estudantes  em Gera l  (Volume I) ;  [2]  Est imulando In tel igência .  

Manual  de  Instrução  do Cérebro  de  seu Fi lho (Volume II) ;  [3]  

Ensinando In tel igência .  Manual  de Ins truções  do Cérebro do seu 

Aluno (Volume III) .  Há  outras  obras acessíve is  de Piazz i:  Coleção 

Neuroaprendizagem -p iazzi ,  P ier luigui  (e -books) ;  Inte l igência  em 

Concursos .  Manual  de Instruções do Cérebro para Concurse iros e  

Vest ibulandos (Volume IV).  
13 Antes de mais nada,  o  ser  humano é um ser  b io -polí t ico.  
14 LESSA, S.  –  O revo luc ionário e  o  estudo :  por  que não estudamos?  

São Paulo:  Inst i tuto  Lukác s,  2014 e LESSA, S .  –  Trabalho e 

proletariado no cap ita l ismo contemporâneo .  2 ª  edição.  São Paulo :  

Cor tez,  2011.  
15 Piazz i  fa la  em “escada da intel igência” .  Que temos que sub ir  todos  

os d ias um degrau se desejamos deixar  de  tratar  nossas  vidas  como 

banal idades.  Degraus mui to  ba ixos.  Os degraus  da intel igência são 

baixíssimos.  Portanto,  t rata -se de uma conquis ta  árdua  e  quase 

impercept íve l ,  imediatamente,  pelos sujei tos pedagógicos.  
16 Apesar  de ter  formulado proposições  interessantes  apo iadas na  

regular idade  da lei tura e  escr i ta  e ,  inclusive,  se  re fer i r  ao prazer  em 

ler ,  P iazz i  não de ixa de cometer  equívocos teór icos.  Da  mesma forma 

como eu cometo e cometerei ,  sempre! Não há como evitar .  Porque nós  

humanos somos ass im mesmo, imper fe i tos.  E que  não se pense por  

minha l inguagem e fo rma de dizer  as coisas que es tou desdenhando  ou 

debochando de Piazz i .  Escrevo desse jei to  porque escolhi  o  gênero 

l i terár io  da  cr í t ica,  que  pode exp lorar  a  ironia,  a  t ragéd ia,  o  drama,  

etc .  Mas tenham a minha palavra que o faço em no me da  verdade e  

pelas razões ét icas e  utópicas que movem o meu ser .  Eu não tenho  

problemas de ser  sincero  e  d izer  a  verdade,  ainda  que doa aqui  dentro!  
17 Em a lguma obra Eins tein a f irmou que inte l igência  não é dom  ou 

privi légio dos que nascem em berço de ouro ,  é “99% de esforço e 1% 

de força de vontade”,  em seres humanos sem problemas 

neuropsíquicos.  Ninguém em sã consciência acredita  que o “ ouro” não  

ajude,  nem Einstein.  E na obra A Dist inção  Bourdieu (2008) ,  o  cr í t ico  

da educação burguesa Bourd ieu,  expl ica em  detalhes e  exaustão,  de 

forma consis tente  em suas pesquisas,  o  porquê  do prob lema da  

dualidade es trutural  de terminar  tão signi fica t ivamente os fracassos de  

ensino na maioria  dos países.  Mas,  cer tamente,  não é porque o ensino  

es tá  baseado no aluno e  não no  estudante;  ou porque aluno conversa 

em sala de  aula;  ou porque  a luno só estuda para prova;  ou porque 

alunos não  leem l ivros.  A adesão  massiva a  esses argumentos é  que 

eles são meia verdade.  I sto  ocorre,  mas se soluc ionados não resolvem 

o problema da dualidade  estrutura l .  Então o capi tal  compra esta  ideia 

de Piazz i  e  massi f ica te rr i tor ia lmente a través da publicação de seus  

l ivros e  f inanciamento de conferências .  Mas,  enquanto o  professorado  
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pensar  assim a sociedade não muda.  Tampouco muda a educação 

bras i le ira ,  o  professor  e  o  es tudante.  As meias verdades al imentam o 

sis tema de dominação.  

18 Que estes existem para t ransfer ir ,  informar ou passar  conhecimentos 

para as(os)  alunas(os)  em sala  de aula .  E,  para tanto,  exis tem l ivros  

didát icos.  Então ,  para que  esquen tar  a  cabeça em estudar ,  es tá  tudo 

pronto!  
19 Bourdieu a tangencia ao admit ir  que a  “socio logia é  um campo de 

bata lha sangrenta”.  Latour  fala  em “guerra das  ciências”.  Mor in em 

“mandar ina to”.  Kuhn em “grupos  corpora tivos.  
20 Es tes momentos são  traba lhados co m mais de ta lhes no l ivro  

Professores  Desacorren tados na Cé(lu) la  de  Aula ou Formação  de S i :  

um método para resist ir  e  emancipar ,  a inda não publicado.  
21 Saber  o  que é uma coisa:  estudo,  é  di ferente  de  vivê - lo  plenamente.  

Ou melhor ,  para entende -lo  é  necessár io  vivê - lo ,  compuls ivamente,  

neuro ticamente .  Estou d izendo a verdade (não vou ment ir ;  não tenho 

a mínima intensão de vender  o  método,  mas revolucionar  a  sociedade  

por  dentro das escolas e  universidades,  e  pelo es tudo,  mui to  simples) !  
22 Nos termos do profe ssor  Piazz i ,  é  a  fórmula que transforma aluno  

em es tudante,  para  nós  o  modo de desenvolver  a  autonomia  inte lec tua l ,  

o  for ta lec imento do governo  de si .  
23 Despertar  a  vontade de poder -saber ,  o  prazer  de  estudar ,  a  potência 

inte lec tua l ,  for talecer  o  governo d e si ,  a  autonomia intelectua l ,  

promover  a  revo lução  na exis tência  de  s i  e  do  gênero humano;  uma 

revolução necessar iamente antecapi tal i sta  que se inic ia  em s i ,  em cada 

pessoa,  por  valor izar  as at ividades de  si ,  em si ,  por  s i  e  para  s i ,  

vivendo no mundo com os out ros.  
24 A pedagogia bancária  é  vivenciada na organização escolar  por  uma  

forma bancár ia  do  t raba lho pedagógico,  estruturado a par t ir  da re lação 

sujei to -objeto:  professor  (sujei to)  e  aluno  (objeto) .  
25 Por  que se admite  e  se insis te  tanto que nas esco la s deve -se pr ior izar  

os jogos ,  br incadeiras ,  danças fo lc lór icas,  enfim,  tudo,  menos o  estudo  

sis temático vivido com discipl ina e  regular idade?  Não dever iam as 

aval iações  de  desempenho em vez  de Matemática,  Língua  Portuguesa,  

Ciências exigirem o conhecimento  da capoei ra,  do maracatu,  do 

samba,  do hip hop,  do rap?  
26 O método da lei tura  imanente é  um disposi t ivo pedagógico -

cognit ivo -neuronal  que t rabalha no registro  de informações no  cór tex.  

E,  com isto ,  gera memória cr iat iva,  porque  cr í t ica .  É a cr í t ica  que  at iva  

a  rede neural  para,  em seguida,  registrar  as informações contidas no  

sis tema l ímbico no  cór tex.  Portanto,  a  crí t ica funciona como marcador  

dos conhecimentos no cérebro .  
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27 Apesar  de aluno em grego signi ficar  sem luz :  a  (sem ou ausência de)  

lunos  ( luz) .  O que s igni fica dizer  sem conhecimento,  des t i tuído de 

razão,  verdade,  faculdade de pensar  l ivremente.  Dado estas l imi tações 

a(o)  a luna(o)  depende  de  um guia  ou mestre  (pedagogo) ,  dotado dessas 

capac idades para poder  ajuda - la(o)  a  desenvolvê - las.  Mas i sto  não é  

mais do que o posicionamento  te leo lógico da  dependência.  Is to  não 

precisa ser  assim e o  processo educat ivo pode,  cada vez mais,  com o 

desenvolvimento  da  idade cronológica  e  ps icológica,  es t imular  a  

independência e  autonomia dos estudantes,  a  sua auton omia e 

autor idade intelectua l  frente a  autor idade do professor .  
28 Sobretudo o pr incíp io juda ico -cr istão de que “o  traba lho digni f ica o  

homem e a  mulher” e  é  honroso possuir  tudo o que seja  possível ,  desde 

que  “com o  suor  do seu rosto”.  
29 Mas i sto  não é a  norma como bem o demonstra a  Educação de Jovens  

e  Adul tos nas Nações colonizadas economicamente.  E es tes Jovens e  

Adul tos são todos aqueles que por  inf ini tos motivos são postos à  

margem do s is tema educacional  escolar .  
30 Ocorre que escola  não é  empresa.  
31 Jacques Delors em Educação um Tesouro a Descobrir  quando  

discute  os quatro  pi lares  da  educação,  no  4º  capí tulo  fala  da educação  

para o  res to  da vida ou para a  vida inteira .  
32 Mas nes ta  o  p lano de cargos  e  carre iras  é  um engodo.  Porque força  

a  ascensão ao tempo de serviço públ ico,  reduzindo as poss ibi l idades 

de ascensão por  méri to  em pesquisa.  Que  dever ia  ser  pr ior izado  em 

relação ao  tempo de serviço.  
33 Colocarmo-nos como objeto  de anál i se de nós mesmos,  ser  advogado 

do diabo de si ,  um d iabo -advogado ou advogado-d iabo.  Mas cuidado  

para não se  transformar nisso,  é  per igoso!  
34 Com tanta co isa para  pensar  eu,  agora,  venho com mais esse  

problema pol í t ico -f i losófico:  que  pensamentos  têm pensado  as  nossas  

vidas por  nós,  sem nós nos darmos conta disso?  
35 No capi tal i smo,  como polí t ica pública,  jamais!  Porque as polí t icas 

públicas são pol í t icas do  capital ,  e  lobo não dorme com corde iro,  pois 

imbecil idade  tem l imi tes.  Veja a  a l iança do  PT com o PMDB, po is 

cordeiro que dorme com lobo este  é  o  resul tado.  E aí ,  vai  encarar? 

Polí t icas públicas são d i recionadas aos que  um d ia foram chamados de 

pobres,  ind igentes ,  populações marginais,  depois de descamisados,  e  

hoje de “ . . . ”  (qualquer  nome que se enca ixe na mesma lógica) .  
36 Foi  nis to  que os  gestores educacionais norte -amer icanos  

transformaram as  esco las,  entre  1870 -1940,  e  com a conquista  mundia l  

com as Guerras  Mundiais,  expor tou como ideal  americano para o  

mundo (Ver  l ivro:  A corrupção dos Vampiros:  pesquisa,  curr ículo e  

ens ino médio,  técnico e prof iss ional  no Brasi l)  
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37 Foi  nis to  que os  gestores educacionais norte -amer icanos  

transformaram as escolas entre  1870 -1940.  E ,  após a  conquista  da 

hegemonia p lane tár ia ,  com as Guerras  Mundiais,  passou a exportar  

esse modelo co mo padrão idea l  para o  mundo (ver  l ivro A Conspiração 

dos Vampiros :  pesquisa,  curr ículo e  ensino médio,  técnico e 

prof iss ional  no Brasi l) .  
38 Hoje chamamos essa operação de f idel ização de  cl iente.  Para tanto,  

se  o ferece descontos,  o fer tas e  br indes.  Como uma espéc ie de isca para 

f isgar  c l ientes.  

39 Hodgskin,  junto com o e scocês Robertson,  fundaram em 1823 o 

Inst i tuto  Educacional  da Classe  Trabalhadora Inglesa,  o  Mechanic’s  

Magazine .  Nesse Ins t i tuto  os traba lhadores  aprendiam o que era 

ind ispensável  para  trabalhar  nas indústr ias  inglesas:  química , 

mecânica,  ciência da produção e distr ibuição de r iquezas .  Fo i  nesse  

Inst i tuto  que e le  não  só  publicou o opúsculo re ferenc iado ac ima,  mas 

também várias conferências que nele profer iu foram condensadas em 

uma outra  obra  impor tante,  publ icada em 1827 ,  Economia  Polí t ica  

Popular ,  na qua l  fez cr í t icas às teses de Ricardo,  Mal thus,  Bentham, 

MacCul loch e Stuar t  Mi l l .  

40 Já  exp licamos porque não podemos considerar  a  formação mercanti l  

como uma autêntica  formação  e  porque  é  mais  coerente tra ta -la  como 

quali f icação e treinamento profissional .  
41 Bourdieu (2008)  no  ar t igo “Os exc luídos do  inte r ior”,  esc larece que,  

para a lém da “reprodução” é a  dist inção ou di ferenciação que assume 

um lugar  dec is ivo na escola contemporânea.  
42 Eu sou professor  de uma univers idade pública  e  federa l .  Trabalho 

no Curso  de Licenciatura em Pedagogia,  no Centro de Educação.  

Leciono a disc ipl ina Fundamentos Sociológicos da Educação .  Esta 

semana quis inovar .  Organize i  uma espécie de  conferência sobre  os  

conteúdos que foram trabalhados até  então.  O ob jet ivo era recordar  os 

conteúdos de uma forma dinâmica,  e  ver i f icar  a  capac idade de as(os)  

alunas(os)  debaterem comigo,  me questionarem.  Ver i ficar  o  que  eles 

f ixaram.  Então,  no meio  da exposição,  um estudante que já  dá aulas e  

af irmou: “eu odeio ler  l ivro!”.  Ele es tá  no segundo se mestre do Curso 

de Licencia tura em Pedagogia,  lec iona  como contratado no Municíp io 

de Maceió.  Ora,  d izer  que “não gosta de ler” é  dizer  que não estuda .  

E isso fo i  d i to  por  um estudante  que  está  numa universidade pública,  

de um Curso de Licencia tura.  Está  m atr iculado  num curso de  formação 

de professores.  Mas não é só e le  que pensa assim.  Ano passado fiz  um 

Seminár io  no  Munic ípio  de  Cajueiro ,  e  uma professora  concursada,  

professora  antiga  nesse municíp io,  incomodada com as questões que  

eu levantava  sobre a  qu alidade no  ensino  bras i leiro ,  de repente,  sem 

ninguém esperar ,  se  manifestou:  “mas eu não quero  ser  acadêmica ,  

porque es tuda mui to ,  eu sou professora de  municíp io,  não de  

universidade!”.  E  por  incr íve l  que pareça  todas e  todos  ap laudiram 
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com força e  sa t i s fação .  T inha mais ou menos 80 professores no 

Seminár io .  “É  pra r ir  ou pra chorar !”.  
43 Marx e Engels como his tor iadores da  l i teratura;  A a lma e as  formas:  

ensa ios;  O jovem Marx e outros escr i tos de f i losofia;  O romance 

his tór ico.  
44 P ist rak:  Fundamentos da es cola do trabalho ,  Ensa ios sobre a  esco la  

poli técnica  e  Escola -comuna; Krupskaya:  A construção da pedagogia 

soc ial i sta ;  e  o  l ivro de Cecí l ia  Luedemann –  Antônio Makarenko: vida 

e  obra  –a pedagogia da revo lução .  Todas  essas obras  foram publ icadas  

pela edi tora Expressão Popular .  
45 A prof issão de soc iólogo; Lições de aula;  Meditações pasca linas ;  A 

produção da ciência:  contr ibuição para  uma economia dos bens  

simbólicos;  Para uma soc iologia da c iênc ia ;  Os usos soc ia is da 

ciênc ia :  por  uma soc iologia cr í t ica  do cam po cientí f ico ;  El  o fício  de  

cientí f ico :  ciênc ia de  la  ciênc ia y re f lexividad.  
46 Estudos e  pesquisas devem ser  vividos ,  também, como “exerc íc ios  

esp ir i tuais”  
47 O es tudo e a  pesquisa são exatamente i sso que  sugere Fr iedmann: 

“esforço  sobre s i” .  Uma forma con cre ta  de  labor:  “trabalho  de  si ,  em 

si ,  por  si”  e  para si .  I sto  é ,  sobre o  corpo e a  a lma: a  inter ior idade de 

todos nós.  
48 Eu penso ser  mui to  raro,  quase impossíve l ,  os mi l i tantes pol í t icos  

que par t ic ipam na  organização das revoluções sociais não serem 

“d ignos”.  Pois a  par t icipação  e a  mi l i tânc ia  para  esse  propósi to  já  o  é  

em s i  mesmo.  Tal  dignidade é imanente a  esta  mi l i tânc ia,  pois para ser  

um mil i tante desta  causa exige -se de toda e  qualquer  pessoa a  

superação  da  ind i ferença com o  outro  opr imido  e exp lor ado.  Nenhum 

revoluc ionár io  o  é  na turalmente,  é  resultado de uma luta  intensa  e  

incessante,  que  conforma um desdobramento fecundo de  formação da  

consc iência de si  no mundo,  uma consc iênc ia que vai  se  fazendo na  

superação da consciência opr imida e al ienada p ela consciência 

combat iva.  Esta se for ja  nas frentes de lutas .  Portanto,  decorre de uma 

profunda rup tura  com os  valores conservadores  de nossas soc iedades .  

Revolver  pela raiz  pressupõe,  ass im,  coragem.  Ora,  não há coragem 

ind igna!  
49 Artesãos  intelec tuais :  do es tudo,  da  pesquisa e  da escr i ta  de si .  
50 Tal  modo de viver  é  antagônico aos  modos de  viver  exigidos pela  

reprodução ampl iada  do capi ta l .  Que envolve expropriação de 

conhecimentos e  de mais -va lor ,  e  que se rea l iza simul taneamente.  
51 Esse texto é  a  sínte se do que chamamos de diálogo cr í t ico e  

interpretação  compreensiva no  método da le i tura  imanente.  Ele 

resultou da lei tura imanente da Introdução da obra Ar te como 

Experiência escr i ta  por  John Dewey.  
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52 Litera tura,  como Sar tre  a  def ine,  é  um campo de conheci mento  

vol tado  para a  co mpreensão  da  le i tura e  da escr i ta  do  mundo:  na tural ,  

humano e cosmológico.  E es tas a t ividades caracter izam o estudo .  

Estudar  o  es tudo impl ica,  necessar iamente,  numa ref lexão  do ler  e  

escrever ,  pressuposto para toda e  qualquer  forma d e es tudo.  Sejam 

elas arb it rár ias ou si stemáticas.  
53 “Por  traz da mão da mão de quem escreve tem uma cabeça que 

pensa”,  Terez inha Carr ier .  
54 Não esqueçamos jamais  o  precei to  de Weber :  “a  ét ica  protes tante  [e]  

o  espír i to  do capi tal i smo”.  Daí a  expansão,  nos  úl t imos 50 anos,  no 

Bras i l ,  das Igrejas Evangél icas.  Essas Igre jas são inst i tuições 

rel igiosas capi ta l i stas.  Daí  também a  fác i l  conquis ta  de concessão  de  

canais de te levisão e rádio à  ta is  Igrejas .  O Estado,  governado pe los 

empresár ios americanos,  sentem-se em paz e  tranquilos com uma tal  

expansão,  nas  comunidades de todo  o mundo,  sobretudo nas  Américas 

Centra l ,  La tina e  do Sul.  E com e la podem respirar  e  dormirem em 

paz:  suas r iquezas e  do minação internac ional  no continente amer icano 

es tão asseguradas!  
55 Fizemos a le i tura imanente des ta  obra com o objet ivo de pensar  o  

estudo como uma “exper iênc ia a r t ís t ica”.  
56 Sabemos que o obje t ivo ,  uma vez def inido ,  congela,  de cer ta  forma,  

o  trabalho acadêmico.  Depois de f ixado  não há mais como flexib il izar  

os outros componentes  da pesquisa ,  todas as capacidades e  esforços 

inte lec tua is do pesquisador  se or ientam para a lcança - lo .  

Consequentemente ,  as  aval iações de  trabalhos acadêmicos 

prat icamente  se concent ram nele,  em veri f icar  se o  pesquisador  

conseguiu objet iva - lo .  Depois do objet ivo f ixado  há de se lançar  mão  

de métodos que poss ibil i tem os pesquisadores  caminharem na 

pesquisa.  O método  é o  caminho que conduz o  pesquisador  a lcançar  os  

objet ivos.  Contudo o  objet ivo tem pressupostos:  a  de limi tação  do 

objeto ,  a  clara  consc iência  do que ,  do porquê e do como se  pesquisa.  

E quem prat icamente  operac ionaliza esses  componentes na /da 

pesquisa é  o  método.  O objeto  se const i tui ,  por  isso,  no componente  

fundamental  da pesquisa ,  e  não se  confunde  com o objet ivo e  tampouco 

com o  tema.  Pesquisa  sem objeto  bem def inido é re latór io ,  mera 

descr ição da rea lidade,  contribu i  muito  pouco com o desenvolv imento 

das Ciências  Humanas e  Socia is .  Então,  a  questão que não nos de ixa 

calar  e  a tormentar  nossa mente  como os  demônios  a tormentam os  

cr i stãos  fundamental is tas :  como produzir  ou construir  o  objeto  de 

pesquisa?  Postulamos que ,  concordando com Alves (p .  58) ,  e le  

também é construído na  revisão bib liográfica.  Daí  se desdobra outra 

questão:  como se faz  revisão b ibl iográf ica?  Pensamos que esta  

resposta é  tudo que um mestrando e doutorando  sér io  e  ansioso para  

terminar  sua  pesquisa gostar ia  de  saber .  Mas apesar  das contr ibuições  

inegáveis de Darc íl ia  Simões  e  de  Alda Jud ith  Alves  sobre pesquisa 
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quali ta t iva e  revisão b ib liográf ica,  e las não respondem a e sta  questão.  

Encontramos es ta  resposta nos esforços dos trabalhos acadêmicos dos 

membros dos Grupos de Pesquisa  Milton Santos  e  Sociologia  do 

Trabalho  Pedagógico,  Curr ículo  e  Formação  Humana.  O método da 

lei tura imanente,  ut i l izado por  nós nesta  pesquisa,  encontra -se  

proposto  nos l ivros  Formação de S i:  pro fessores desacorrentados na 

cé(lu ) la  de  aula ,  de autor ia  do professor  Ciro Bezerra  (2016)  e  no 

l ivro Terri tór io  e  Educação:  análise crí t ica das con tr ibuições do 

Observatório  das Metrópoles ,  de autor ia  de B ezerra e  Avelino (2015) .  

Neste  trabalho faremos a le i tura imanente apenas da p r imeira  obra.  
57 PRODANOV, Cleber  Cr is t iano e FREITAS, Ernani  Cesar  –  

Metodolog ia do t rabalho cien tí f ico :  métodos e  técnicas da pesquisa e  

do traba lho.  2 ª  ed ição.  Novo Hamburgo/Ri o Grande do Sul :  Feevale , 

2013.  
58 Extra ído do ar t igo Apontamentos sobre Metodologia ,  de autor  

anônimo,  poss íve l  de ser  acessado no endereço:  

ht tp: /www.colegiofera.com.br /espaço/apontamentos_sobre_ metodolo

gia.doc>.  Acesso em 15 -08-2016.  
59 Tudo isso  é  contem plado nos  momentos  do diá logo cr í t ico,  

construção do mapa das unidades signi ficat ivas e  interpre tação 

signi ficat iva p ropostos pelo método da  le i tura imanente.  
60 O programa é uma proposta curr icular  para  a  modal idade de 

Educação de Jovens e  Adul tos,  co mo já  assina lamos.  
61 Entendemos que es te  discurso do nor te -americano Thoreau,  

elaborado ainda no século XIX, dever ia  ser  ap licado,  na íntegra,  ao 

governo do capi tal .  Porque ,  de fa to ,  é  o  si stema capi ta l  que governa 

na modernidade,  desde,  aproximadamente,  o  sécu lo  XIV. Desde então 

es te  governo tem nos escravizado,  a  todos e  todas ,  todos esses séculos,  

em todo p lane ta.  Mas Thoreau não ousa levantar  a  voz contra esse 

governo .  Não proclama desobediência a  este  governo permanente,  com 

seu exérc i to  de trabalhadores de  reserva permanentes.  E,  por tanto ,  não  

diz a  verdade sobre  a  categoria  fundamenta l  que  explora  

f i losoficamente :  o  governo.  E se não diz nada  sobre  este  governo 

af irma-se f i losoficamente  como um c ínico contemporâneo, 

di ferentemente  dos cínicos ant igos ,  como  Diógenes  de  Sinope .  Perante 

o governo do cap ita l  sua  “esp inha dorsa l  se  curva”,  como se curvam a 

dos l ibera is,  empresár ios,  legisladores e  pol í t icos (de qualquer  

bandeira e  cor) .  E,  por  uma razão,  o  governo do capital  é  necessár io  

para que todas essas personas  mantenham seus modos de vida.  

Paratanto a  escravidão dos trabalhadores assalar iados modernos,  os 

escravos modernos ,  a  prof iss ional ização  como escravização é  mantida.  

Estamos diante do espe táculo tragicômico do s is tema capi ta l .  O texto  

de Thoreau provoca  r i sos!  
62 THOREAU, Henry David -  A desobediência civ i l .  São Paulo:  

Penguin Classics/Companhia das Letras ,  2012,  p .  7 .  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3genes_de_Sinope
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63 O diálogo  cr í t ico,  juntamente com os  ou tros  momentos  do método 

da le i tura imanente :  mapa das unidades signi fica t ivas e  

epistemológicas,  d iár io  etnográf ico e  interpretação compreensiva 

serão discut idos adiante ,  nes te  ensa io.  Mas já  esboçamos os t raços  

pr incipais na  Introdução .  
64 Incorporar  o  signi ficado de palavras extraído de dic ionár ios,  como 

o concei to  ou def inição das formas de ser  ou categorias é  inapropr iado,  

desconsidera  a  his tor icidade e o  debate que  se t rava entre  as  diversas  

perspect ivas acerca das categorias.  A consequência dessa extra ção é 

uma perda considerável  e  ines t imável ,  a lém de comprometer  a  

formação  de  s i .  Por  tudo  i sso,  podemos af irmar  que,  se  por  um lado as  

faci l idades da consulta  a  dicionários encurtam o acesso aos  

signi ficados das palavras que desconhecemos,  não é a  melhor  forma 

de nos apropr iar  dos concei tos ,  pr imeiro porque ele  nos impede de 

compreender  e  acompanhar  todo o processo  de elaboração dos 

concei tos das ca tegor ias ,  e  depois nos impede de aprender  a  elaborar  

concei tos.  Por  i sso,  o  uso de d ic ionário  não subst i tui  n em anula a  

necessidade de lei turas si s temáticas de traba lhos acadêmicos sobre o 

concei to  das  categor ias  que incorporamos às pesquisas  que 

real izamos.  Para nos apropriar  de conceitos temos,  mui tas vezes,  que 

recorrer  aos  pensadores  cláss icos  e  a  ar t igos pub licados em 

periódicos .  
65 Após  as obras  da  Esco la  de  Frankfurt  essa  postulação  de  Simões  soa 

como ingênua  e  ideal i s ta .  O que  vemos,  de  fato ,  na  rea l idade,  é ,  

jus tamente ,  o  contrár io .  As pesquisas  c ientí f icas  não  têm contr ibuído  

com a  democracia ,  mas  com a  c onformação  de  cas tas intelectuais,  

ar i stocrac ia e  ol igarquias acadêmicas.  Uma burocrac ia de gestores,  

que  er ige o  controle  de  recursos e  postos de grat i f icação  funcional ,  

das universidades,  das  Pró -re i tor ias de Pesquisa,  aos órgãos de 

fomento,  como a  CAPES  e CNPq.  
66 Sim, mas o que Darc í l ia  Simões  propõe para  a  “preparação  [ou 

melhor ,  a  formação]  de lei tores co mpetentes”?  Neste ar t igo,  nada d iz!  
67 Mas não devemos subestimar  e  desconsiderar  a  população  crescente 

de ana l fabe tos funcionais que ingressam as univ ers idades e  que tem 

comprometido a sua  qual idade  e exce lênc ia.  É  um fato  considerável  as 

preocupações  com o  ana l fabe ti smo acadêmico em todo o mundo.  É o  

que revelam, por  exemplo,  as pesquisas de Paula Carl ino (ver ,  por  

exemplo,  o  l ivro Escrever ,  Ler e  Apre nder na  Universidade:  Uma 

Introdução à Alfabeti zação .  Rio  de Janeiro /Petrópolis:  Vozes,  2017) .  
68 Mas Darcí l ia  Simões não sugere qualquer  p roced imento 

metodológico para esse “prob lema” seja  superado.  
69 Em tudo o que fo i  anali sado até  aqui  depreende -se que Darcí l ia  

Simões não tem a menor consc iência da re levância da escr i ta  na lei tura 

si s temática de traba lhos  acadêmicos .  Para compreensão de traba lhos 

acadêmicos  a  escr i ta  tem a té  mais  importânc ia do  que  a  le i tura 
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arbitrár ia  e  assis temática.  Esse  é  um grande pr oblema dos inte lectua is 

formados em Literatura e  Letras.  A formação destes gira  em torno da 

lei tura como objeto  de invest igação.  Em mui tos gêneros l i terár ios a  

lei tura  assume prior idade onto lógica em relação  a escr i ta .  Mas,  no  que 

tange  ao  gênero l i terár io  acadêmico,  a  lei tura  perde relevância  em 

relação a escr i ta .  O método da  lei tura  imanente compreende  que  a  

escr i ta  da le i tura de trabalhos acadêmicos é  também uma escr i ta  de s i ,  

uma atua lização de si  no mundo representado pela l inguagem:  

categorias,  concei tos,  ideias e  glossár io ,  de cada campo de 

conhecimento .  
70 Aqui  o  que  se reve la  é  a  perspect iva ut i l i tar i sta  do es tudo.  A 

incorporação dos pr inc ípios custo -benefício ,  e ficiência e  o  

produtivismo.  Pr incíp ios subord inados à  lógica  econômica da 

maximização do  lucro e  minimização das  perdas.  Como se ler  num 

tempo longo fosse perda  de tempo,  porque  tempo é dinheiro.  
71 Percebemos aqui a  presença da perspectiva taylor ista  de curr ículo  

proposta pe lo movimento norte -americano de  educação progressiva ,  

que  será anal i sado de ta lhadamente no ensaio I I .  
72 Notemos que a perspec tiva ut i l i tar i sta  e  produt ivista ,  baseando na  

lógica empresar ial ,  i s to  é ,  da maximização dos  resultados  e  metas e  

minimização dos custos .  O pr inc ípio des ta  perspec tiva é  alcançado 

com o taylor ismo.  Par a o  taylor ismo,  como sabemos,  a  e f iciência do 

traba lho é  carac ter izada pe la elevação  da produtividade.  I sto  é ,  

produzir  cada vez mais em menor tempo co m o mínimo de desperdício .  

Portanto,  o  taylor ismo é  incorporado às teses de  Darc íl ia  Simões sem 

o menor pudor .  Apesar  de sua br i lhante concepção de pesquisa ,  é  claro 

e  evidente o  seu absoluto compromisso com a lógica e  d inâmica do  

capi tal .  
73 É fa to  incontes táve l  que durante o  século XX todas as el i tes 

econômicas,  po lí t icas e  culturais que governam os Estados Nacionais  

do plane ta Terra,  sem exceção,  se  esforçaram em despoli t izar  a  ciência 

e  a  pesquisa .  Essa  despoli t ização  é  imprescindível  para formar  os  

inte lec tua is orgânicos ao capital ,  aos governos  do capital .  Nem por  

isso as at ividades que legi t imam e  dão co nsis tênc ia a  pesquisa  e  

ciênc ia  deixam de  ser  polí t icas .  E o  são porque  es tão implicadas na  

organização das c idades .  Os resultados das pesquisas  e  das  ciências,  

e ,  portanto,  das a t ividades real izadas nesse complexo social ,  têm um 

impacto radical  na  organiz ação das  c idades.   Por  conseguinte,  na vida  

das pessoas  em todos os âmbitos :  moradias,  t raba lho  e escola.  Ciência,  

pesquisa e  pol í t ica são categor ias ind issociáveis quando pensamos na 

organização  das c idades modernas.  Nas Cidades -estados da  

antiguidade cláss ica já  o  eram. Não de ixaram de sê - lo  na modernidade,  

porque  c iênc ia  e  pesquisa  são imanentes à  organização das  c idades.  

São organizadas pelos governos das c idades modernas em 

labora tór ios,  ou a través de invest imentos do Estado ou das empresas 
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privadas e  cap ital i stas.  Se é  assim,  o  que  está  em luta no  âmbi to  da 

formação de c ienti stas e  pesquisadores é  a  const i tuição  dos 

inte lec tua is orgânicos do capi ta l  ou do  trabalho,  dado o peso  dos  

pesquisadores e  dos cienti stas na organização das c idades modernas.   
74 O problema da aná li se de Darcí l ia  Simões  é  essa pass iva  e  “servi l”  

sujeição de seu pensamento ao mercado,  aos  capital i stas.  A tese  

cr í t icas  de  Étienne de La Boétie  sobre a  “servidão vo luntár ia”  é 

absorvida com natura l idade,  sem qualquer  constrangi mento,  pe las 

ideias  de Simões.  A “servidão vo luntár ia” não lhe causa  horror .  Caso  

contrár io  não defender ia  a  formação para o  mercado,  o  per f i l  

prof iss ional ,  a  formação de  recursos  humanos para  atender  o  

paradigma da produção  flexíve l ,  cap ital is ta ,  como def ende.  Tris tes 

Trópicos! Essa f ixação paranoica de que toda formação escolar ,  da 

pré -escola ao ensino superior ,  deve estar  subordinada “à absorção de 

mão-de-obra” pelo  mercado capi tal i sta  é  uma ideologia.  Ideologia  que 

se encontra normalmente presente entre  os inte lec tuais orgânicos ao  

capi tal .  É  ter r íve l  para nós  pensar  em uma formação esco lar  e  

universi tár ia  para a  escravidão do  trabalhador ,  mesmo com d iploma de  

mestrado  e/ou doutorado .  “Os paradigmas recém -gerados pe las áreas” 

foram “recém -gerados” pelas revo luções do cap ita l  com o exc lus ivo 

objet ivo de  elevar  a  taxa  média de lucro .  Será  que Darcí l ia  Simões  não 

vê i sso?   
75 Como a  escr i ta  é  desconsiderada por  Darcíl ia  Simões! Ela 

simplesmente  deixa de  anal i sar  a  importante  relação entre  mão  e  

cérebro.  Não t em a menor desconfiança de que quando se escreve o  

cérebro trabalho.  
76 Saber  quant i ficar  o  número de pa lavras l idas por  minuto não é a  

mesma coisa que saber  sobre a  co mpreensão e capac idade de 

interpretar  t rabalhos acadêmicos e  l ivros d idát icos quando se l ê  de 

forma sistemática.  
77 Notemos que há,  mesmo,  pressupostos contrad i tór ios,  imanentes à  

concepção de pesquisa formulada  por  Darc íl ia  Simões.  Ao mesmo 

tempo que  é  ressal tada as po tencia l idades da pesquisa com a fo rmação 

humana,  e la  subord ina  sua perspec ti va ao mercado e  à  f i losofia  

ut i l i tar i s ta .  É evidente  seu co mpromisso com o produtivismo e a  

subordinação  da  pesquisa  à  lógica  capi tal i sta  de maximização dos  

resultados  em detr imento dos custos.  Desse modo,  Simões incorpora,  

sem pudor ,  os pr incíp ios taylor i s tas empresar iais  à  pesquisa .  E as 

consequências da  incorporação da perspec tiva  taylor ista  à  pesquisa 

são,  t rágicas.  Com isto ,  subord ina -se  o  pesquisador  e  a  pesquisadora 

à  lógica e  d inâmica do capi tal .  Qual  o  prob lema? O problema é que  

es ta  lógica e  dinâmica  opera a  formação de  mercadorias,  que é ,  

propriamente,  a  formação profissional .  Defender  a  formação de  

recursos humanos para o  mercado de trabalho ou a formação 

prof iss ional  é  o  mesmo que  defender  a  transfiguração de  pessoas,  seres 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj5mcnXw6jbAhUMiJEKHeF4AIIYABAAGgJjZQ&ohost=www.google.com.br&cid=CAASE-RoaTbH5145f53CxNlKct31Rp4&sig=AOD64_1YUYcmrwj3U74UBlwEe9GpMF2sPg&q=&ved=0ahUKEwj1hsXXw6jbAhVKiJAKHcIaAq4Q0QwIOg&adurl=
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humanos,  em mercadori as,  força  de traba lho,  capita l  var iável .  E es tas 

coisas não são mais do  que  escravos do cap ital .  Portanto,  não há  

qualquer  humanidade nesta  formação,  senão rei f icação e co isi f icação  

humana,  a l ienação de s i  ao cap ita l !  
78 Todos afirmam a  mesma co isa:  Darc íl i a  Simões ,  Alda  Judi th Alves,  

Luís Perciva l  Leme Br it to ,  entre  outros,  mas  todos nenhum deles 

propõe ou sugerem qualquer  “método” que contr ibua para superar  essa 

si tuação.  
79 Acontece que revisão  bibliográfica  não  se confunde  com lei tura,  

mui to  menos com pesquisa ou estudo.  A revisão bibl iográf ica,  como 

veremos no d iá logo cr í t ico  com Alda Jud ith Alves  apresenta 

especi f ic idades inconfundíveis.  É o pr inc ipal  componente de uma 

pesquisa acadêmica  e  c ientí f ica.  
80 Já  se revelam as categorias que deverão ser  concei t uadas por  Alves 

(1992,  p .  53):  revisão bibliográfica ;  t raba lho de pesquisa;  aná li se  

cr í t ica do conhecimento ;  prob lemat ização;  re ferencial  teór ico;  

construção teór ica,  metodologia de pesquisa.  Conforme esclarece,  seu 

objet ivo pr inc ipa l  é  “apontar  as pr inc ip ais  def ic iênc ias observadas  em 

teses de  doutorado e  disser tações  de mestrado  em re lação a  revisão 

bibliográfica” .  Nesta  proposição,  de acordo com a lei tura imanente,  

Alves se  compromete  em definir  ou conceituar  a  ca tegor ia  revisão 

bibliográfica.  
81 Rizo le ta  Almeida A.  –  Aval iação das teses de mestrado na área de  

educação no Estado do Rio de Janeiro .  Rio de Janeiro,  1977,  

Disser tação  (Mestrado) ,  UFRJ.  
82 Marta  L.  S.  Castro;  Içara S.  Holmesland –  A revisão da l i tera tura 

nas d isser tações de mest rado da PUC/RS. Educação ,  n.  8 ,  pp.  94 -116,  

1984.  
83 Alves,  1992,  p .  54.  
84 Alves,  1992 ,  p .  54.  Tendo em vista  nosso objet ivo nesse diá logo 

cr í t ico co m Alves cabe -nos acrescentar  mais dois co mponentes :  a  

construção do objeto  e  sua del imi tação.  
85 Aparecem novas categor ias a  s erem concei tuadas:  problema da 

pesquisa;  re ferencial  teór ico;  fio  condutor  em pesquisa;  campo de 

es tudo e anál i se de  re ferencia l  teór ico.  
86 Pensamos que mais do que es tá  “a serviço” a  revisão deve es tar  mais 

preocupada ,  pr imeiro,  com a compreensão do probl ema.  Para o  método 

da le i tura imanente a  revisão é um momento  de formação  do 

pesquisador ,  de formação de  s i .  Deve -se ter  a  consc iência  de  que  a 

pesquisa é  um momento  de quali f icação  intelec tua l .  Um investimento 

que  o pesquisador  faz em s i .  Há um princíp io educat ivo no traba lho  

pedagógico  em pesquisa  que não deve ser  desconsiderado.  
87 Ver  Bourd ieu,  2004.  Apenas gostar ia  de destacar  alguns postulados 

da ca tegor ia  campo c ientí f ico ,  que nos parece  relevantes para es ta  
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nossa pesquisa sobre o  ensino médio ,  técnic o e p rof iss ional .  Pr imeiro :  

“[campo cientí f ico é]  o  universo no qual  es tão  inser idos os agentes 

[ inte lectua is,  pesquisadores]  e  as ins t i tuições que produzem, 

reproduzem ou di fundem a ar te ,  a  l i teratura ou a ciênc ia.  Esse é  um 

mundo soc ia l  como os  out ros ,  m as que  obedece a  le is  sociais mais ou 

menos especí f icas”  (p .  20);  “ todo  campo cientí f ico  / . . . /  é  um campo 

de forças  e  um campo de lutas para conservar  (p .  22)  ou transformar 

esse  campo de  forças” (p .  23);  “É  a  estrutura  das  relações  objet ivas 

entre  os d i fe rentes  agentes que  são  / . . . /  os  pr incípios  do campo.  É  a 

es trutura das relações objet ivas entre  os agentes que de termina o que 

eles podem e não podem fazer  / . . . /  é  a  posição que e les ocupam nessa  

es trutura (condição  de  classe  do inte lec tua l  ou pesquisador)  que 

determina  ou or ienta,  pelo menos negat ivamente,  suas  tomadas de 

posição”  (p .  24);  outro  postulado  que gostar íamos de ressa l tar :  “Esta 

estrutura é ,  grosso modo ,  determinado pela d is tr ibuição do capi ta l 

cientí f ico num dado momento” (p .  24) .  
88 Ver  Ciro B ezerra -  Professores  Desacorrentados na  Cé(lu)la  de  

Aula .  Maceió:  Grupo de Pesquisa Sociologia do Trabalho Pedagógico ,  

Curr ículo e  Formação Humana e Grupo  de Pesquisa Milton Santos,  

Mimeografado,  2016 .  E  também Ciro Bezerra  e  Denis Avelino –  

Terri tór io  e  Educação:  análise das contr ibuições crí t icas do 

Observatório  das Metrópoles .  Maceió:  Grupo  de Pesquisa Sociologia 

do Trabalho  Pedagógico ,  Curr ículo  e  Formação  Humana e  Grupo  de 

Pesquisa  Milton Santos,  Mimeografado ,  2015.  
89 Alves (1992,  p .  54)  reconhece exis t ir  uma corre lação  posi t iva entre  

as asser t ivas (a)  e  (b) ,  is to  é ,  “quanto mais e f iciente for  a  pr imeira  

asser t iva,  mais funcional  e  focal izada será a  segunda”.  
90 Ver  no ta nº  15,  página 75,  nes te  Trabalho de  Conclusão Final .  
91 Es ta  é  a  posição de  diversos pensadores.  Por  exemplo,  Bourdieu 

(2004)  com a obra Usos Sociais da Ciência ;  Bruno Latour  com sua 

teor ia  sobre a  Guerra das Ciências .  O própr io  Thomas Khum (1922 -

1996)  chama confl i tos no âmbito  da ciência.  E Edgar  Morin enfat iza a  

existência do “mandar inat o” na  ciênc ia,  como uma espéc ie de 

oligarquia.  Como se vê,  são mui tos a  quest ionar  a  i lusão des ta  

“comunidade c ientí f ica” .  
92 A rea lidade das  inst i tuições acadêmicas francesas tem as  suas 

carac ter í st icas.  As brasi leiras  também.  Estas  são  marcadas  por  “lutas ” 

desonestas,  fe i tas pe las cos tas,  com traições ,  mentiras  e  d i famações.  

“Lutas”  inst i tucionais sem ét ica,  for jadas em cinismo e canalhice , 

entre a  in te l l igents ia  e os gestores ins t i tucionais .  Uma promiscuidade  

sem tamanho .  Este é  o  ambiente real  de boa par te  das univers idades  

bras i le iras.  As boas “lutas”,  as “lutas e  disputas” pe las ideias,  

expostas em debates nos seminár ios ,  conferências  e  traba lhos 

acadêmicos cederam às  “lutas” entre  grupos pr ivados de poder ,  que  

consti tuem o poder  burocrát ico,  poder  que  contro le a  máquina 
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ins t i tuc ional ,  que  implementa  as po lí t icas governamentais e  recebe  

como troca a  “l iberdade” de usar  o  d inhei ro “público” e  dis tr ibuir  

cargos com gra ti f icação  funcional ,  a lém de autor izar  representações  

ins t i tuc ionais que mobil izam recurs os e  ajudam na montagem de 

conluios de bancas  de concursos públicos,  remoções  etc .  
93 A t í tu lo  de  informação conhecemos três  inte ressantes re flexões 

sobre o  concei to  da  categor ia  si tuação .  A desenvolvida pe lo 

economista Car los Matus,  e laborador  de uma teor i a  arrojada de  

Adminis tração Públ ica,  aplicada em d i ferentes países da América 

Lat ina:  Chile ,  Bras i l  e  Venezuela.  Ela se encontra no l ivro  

Planejamento,  Pol í t ica e  Governo ,  pub licado pelo IPEA. Há nesse  

l ivro um cap ítulo  sobre si tuação mui to  út i l  para compr eender  o  que é 

necessár io  considerar  para se posic ionar  num campo de pesquisa,  a  

obra de  Bourdieu Usos  Socia is  da  Ciências  também ajuda nes ta  

compreensão,  mas  sem se  re fer ir  d ire tamente  a  ca tegoria  s i tuação.  

Outra re flexão é a  de Habermas,  que no l ivro  Agir Comunicat ivo ,  

pub licado pela Vozes,  no Volume I ,  também propõe um concei to  de 

si tuação.  E há uma pesquisa de doutorado  sobre saúde  que  faz um 

es tudo compara tivo e cont rastante  das teor ias de Matus e  Habermas.  

Trata -se da seguinte obra:  URIBE RIVIERA, Fra ncisco Javier .  Agir  

comunicat ivo e plane jamento social :  uma cr í t ica ao enfoque 

es tratégico.  Rio  de Jane i ro:  Edi tora  FIOCRUZ, 1995.  
94 Ver  Pr imeiro  Ensa io do  l ivro  Professores Desacorrentados,  Bezerra,  

2016,  pp.22 -33.  Essa problemática será re tomada no i tem 1.3 .  
95 As categorias  ind icadas nes te  tóp ico são :  comparação ;  resultados;  

procedimentos;  unidades  de  aná li se  e  abordagem teór ica e  

metodológica.  Por  outro lado,  a  pesquisa deve buscar  a  “adequação do  

ins trumenta l  teór ica e  metodológica” ao objeto  de pesquis a.  Mas é es te  

que  determina aqueles.  
96 Alves,  1992,  p .  55.  
97 Ibidem.  
98 O que Alves quer  dizer  com “organic idade  da revisão”?  Ser ia  

importante  exempli f icar .  
99 E caso o pesquisador  queira  defender  um posição  teór ico -

metodológica,  não é legít imo que ele  apres ente um conjunto de 

“autores” que cer t i f iquem a sua “posição”?  
100 É o  que se propõe os momentos ou sequência pedagógica do método 

da lei tura  imanente.  O tempo imputado  à  rea l ização de  cada apl ica t ivo  

para alcançar  os objet ivos que e les estabelecem vai  cr ian do,  sem os 

sujei tos  pedagógicos perceberem, a  int imidade ou fami liar idade que 

Alda  J .  Alves nos fa la .  
101 Alves,  1992,  p .  55.  
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102 Mir ian J .  Warde –  O papel  da pesquisa na  pós -graduação em 

educação.  In:  Cadernos de Pesquisa ,  São Paulo,  n.  73,  p .  67 -75,  maio,  

1990.  
103 Categor ias traba lhadas  nes te  tópico :  fami lia r idade com o estado  do 

conhecimento ;  prob lema tização ;  expansão do  conhecimento.  Também 

fo i  enfa t izado nesse tóp ico que “a fami liar idade  com a l i tera tura / . . . /  

permi te ao pesquisador  selecionar  adequadamente  as  pesquisas  que 

serão uti l izadas,  para  efei to  de co mparação,  na d iscussão dos 

resultados ob tidos”.  
104 Richard  E.  Sno w –  Theory constuc tion for  research on teaching.  In:  

TRAVERS,  R.  M. (ed)  Second handbook of  research on teach ing .  

Chicago: Rand Mc Nal ly ,  1 973.  
105 Bernardete  A.  Gat t i  –  Retrospec tiva da  pesquisa  educacional  no  

Bras i l .  Revista  Brasi le ira de Estudos Pedagógicos ,  Brasí l ia ,  n.  159,  

maio/ago,  1987.  
106 Pedro Goergen –  A pesquisa educacional  no Bras i l :  d i f iculdades,  

avanços e  perspec tivas.  Em Aberto ,  Bras í l ia ,  n.  31,  p .  1 -18,  setembro,  

1986.  
107 Qual a  “natureza  e  especi ficidade da  educação”?  
108 Juan Carlos Tedesco –  Os parad igmas da pesquisa educacional  na 

Amér ica Lat ina.  Em Aberto ,  Brasí l ia ,  n.  20,  p .  1 -11,  abr i l ,  1984.   
109 O fundamenta l  é  a  hipó tese da e laboração  teór ica ser  uma resposta  

a  s i tuações  concretas.  Portanto ,  a  general ização  de toda e  qualquer  

teor ia  é  sempre  um prob lema.  Mas e se  a  “si tuação” for  uma si tuação  

abstrata  ou universal ,  como é o  problema da  expropriação capi ta l i sta  

de mais -va lia  e  a  distr ibuição do poder  entre  empresas -par t idos nas 

democracias representa t ivas.  Qual  a  coerência des te  lembrete  quando 

admite -se s i tuações universais e  abstratas?  O que Tedesco (1984)  e  

Alda  Jud ith Alves dizem sobre  ta l  “s i tuação”?  

* T ipo  de escr i ta  fei t a  através  de ideogramas,  podendo  estes  ser  um 

desenho ou símbolos gráf icos.  A escr i ta  ideográfica  foi  um grande 

avanço para a  histór ia  do homem.  
110 Ivonna  S.  Linco ln e  Egon G.  Guba –  Natura list ica inquiry .  Beverly  

Hils :  Sage Publicat ion,  1985.   
111 Barney G.  Glaser  e  Anselm L.  Strauss –  The Discovery of  grounded 

tehory .  Chicago: Aldine ,  1967.  
112 Pesquisadores inexperientes frequentemente sucumbem ao fascínio 

representado pe la ide ia i lusór ia  de “esgotar  o  assunto”.  
113 É cer to  que mui tas vezes,  torna -se necessár io  um breve histór ico da 

evo lução  do conhecimento sem um tema para  apontar  tendências  e/ou 

dis torções,  marcas teór icas ,  es tudos seminais.  Estes casos,  porém, não 

se inc luem no t ipo  arqueológico.  
114 É necessár io  exempl i f icar .  
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115 | . . . |  Teorizações e  metodologias  complexas não conferem 

consis tênc ia a  dados super f ic ia is  e /ou inadequados ao estudo do 

objeto .  Além d isso cabe lembrar  que  o r igor  teór ico -metodológico 

inclui  a  obediência ao pr incíp io da  parc imônia.  
116 O uso do  sujei to  indeterminado  é  per t inente nos casos  em que a  

conclusão veiculada já  é  de ‘domínio públ ico’,  is to  é ,  consensual  ou 

quase consensual  entre  os autores que trataram do tema,  não cabendo,  

portanto ,  destacar  apenas um ou do is.  [58]  
117 Ci tações l i terais  devem ser  usadas com caute la ,  uma vez que,  po r  

serem extra ídas de outro contexto conceitual ,  raramente se adequam 

per fei tamente  ao  fluxo  da exposição,  a lém de,  at ravés dessa  ext ração,  

correr -se o  r i sco de desvir tuar  o  pensamento do  autor .  

*Idioss incrasia :  carac ter ís t ica compor tamental  pecul iar  a  um g rupo  

ou a uma pessoa.  
118 f i le : / / /C:/Users/DELL/Downloads/ep ic te to .pdf  (acesso em 28 -07-

2017)  
119 Milton Santos  sugere  a  casa como esse  c írculo or igina l .  Muitas  

casas consti tuir iam viz inhanças,  co mun idades ,  bai rros ,  c idades  e  

nações.  
120 Ator  soc ial  para  nós é  uma categor ia  epis temológica  fundamenta l .  

Mas porque es tá  re ferenciada  na relação ser  humano e na tureza.  I s to  

é ,  suje i to  que trabalha a  natureza para conservar  a  sua existência . 

Concordamos com Lu kács que essa condição onto lógica se  mantém nos 

mais d iversos complexos  socia is,  como é o  complexo  do conhecimento 

e  da c iência .  Neste complexo o ser  humano assume a forma social  

in te lec tua l ,  c ient i sta ,  pesquisador ,  entre  outras,  de quem trabalha,  e  o 

conhecimento  o lugar  da  natureza ,  o  que é laborado.  I sso  por  um lado.  

Há outras razões para assumir  a  ca tegoria  sujei to .  É que sujei to  

também se di ferencia de  outras categorias próximas a e la ,  como a tor  

ou personagem socia l  e  pessoa.  Consideramos a tores socia i s todos os 

homens e mulheres que par t icipam de uma determinada relação soc ial  

como,  por  exemplo,  das  relações fami l iares,  nas condições de pais e  

f i lhos.  Nesta organização pais e  f i lhos são atores sociais ou 

personagens,  e  não se  consti tuem,  necessar iament e,  como sujei tos .  

Sujei tos  são aqueles  que  governam e  dec idem sobre os rumos da 

famí lia .  Que decidem sobre as normas e  regras de  associação,  

dis tr ibuição  de poder ,  status de autor idade.  Portanto,  or ientam -na  por  

determinarem as formas,  condições e  poss ibi l idades de apropr iação 

dos recursos por  e la  p roduzidos.  Mas os  homens e mulheres que  

personi ficam essas formas sociais:  pa is  e  fi lhos ,  são pessoas  e ,  por  

personi ficarem formas sociais desenvolvem personalidades  

especí f icas,  determinadas pe las formas socia is .  E personal idade  

conforma os sentimos e afetos,  construindo nosso complexo psíquico  

e campo de percepção,  mediados por  nossos sentidos.  Para nós,  o  

soc ial  e  o  psico lógico se consti tuem nesta trama.  Mas é impor tante 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/epicteto.pdf
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enfat izar  i sso:  sujei to ,  a tor  social  e  p essoa são  categorias d ist intas e 

por  serem como tal  é  importante não homogeneizar  os  seus  sentidos.  

Categor ias dist intas têm sentidos di fe rentes ,  porque são formas de ser ,  

modos de  exis tênc ia pecul iares .  
121 Essas  pesquisas desenvolvem-se,  hoje,  no âmbito  da s ações  

propostas  pe lo Programa Formação  de S i .  Tanto  no  PIBIC 2014 -2015  

e 2015-2016,  como na Monitor ia  da  disc iplina  Socio logia da 

Educação,  o ferecida no  Curso de Licenciatura  em Pedagogia,  no 

segundo per íodo,  no Centro de Educação,  da Universidade Federa l  de  

Alagoas ,  e  que já  temos a lguns resultados  e fet ivos,  ind icados no  

Rela tór io  Final  da  Pesquisa PIBIC 2014 -2015 .  Consideramos es te  

ensa io um desdobramento dos resultados parciais  destas pesquisas ,  

a lém da  nota número  1 .  Além do  PIBIC e  Moni tor ia  da d isc i pl ina 

Sociologia da  Educação,  há duas ins t i tuições educacionais,  do  Ensino  

Médio  em Maceió,  que  estão envolvidas d ire tamente nas pesquisas que  

real izamos no  Programa Formação de  Si :  o  antigo Liceu Alagoano e 

o  Ins t i tuto  Federal  de Alagoas  (IFAL/SATUBA).  
122 Es te  i tem é o  regist ro  de uma vivência,  um re lato  de exper iênc ia,  

no t raba lho de social izar  o  método da lei tura imanente para estudantes  

do 1º  per íodo do  Curso  de Licencia tura em Pedagogia,  da Univers idade 

Federal  de  Alagoas,  por  meio de Projeto  de  Extensã o,  em parcer ia  com 

o Centro Acadêmico de Pedagogia (CAPED) 2016.  Ele esc larece,  em 

termos concretos,  como ocorre  as  re lações  socioespaciais  que 

envolvem o estudo e a  pesquisa entre  sujei tos pedagógicos.  Daí a  

importância de seu regis tro  neste  l ivro.  
123 Neste i tem será exp lorado o lugar  e  posição dos sujei tos 

pedagógicos  no que  es tamos nomeando de geograf ia  da fo rmação 

docente  que  ocorre em Programas de Formação Inicial  nas Ins t i tuições 

de Ensino Superior .  Queremos chamar a  atenção dos le i tores para este  

fa to .  De  pensar  e  re f le t ir  sobre  a  educação  escolar  não a par t ir  das  

perspect ivas histó r icas  ou socio lógicas,  já  batidas e ,  para nós,  

exauridas,  embora a inda  hegemônicas no pensamento oc identa l ,  mas 

considerando  a  perspect iva f i losófica da geograf ia .  É  como mi nhas 

ref lexões  funcionam.  Uso as  categorias  geográf icas  para  pensar  os 

complexos  sociais e  os  complexos categoriais ,  e ,  sua unidade ,  os 

complexos soc ioca tegor iais .  Complexos que const i tuem a unidade do 

ser  soc ia l .  Foi  a  ação do traba lho no lugar  que provoc ou,  para  Lukács,  

o  sa l to  onto lógico,  a  cr iação do  humano.  E é a  par t ir  de sua sugestão 

que penso o complexo mundo contemporâneo ,  referenciado nas obras 

de Harvey,  Lefebvre  e  Mil ton Santos .  
124 A iniciat iva individual  em conhecer  profundamente  um campo de 

conhecimento deve ser  considerada como um processo par t icular ,  em 

que as fo rmas sociais educador  e  educando,  professor  e  aluno,  se  

fundem numa unidade inextr icável .  Este  momento reve la o  hor izonte 

do estudo ,  quando nos transformamos em intelectua is e  passamos  a  
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elaborar  nosso própr io  curr ículo  e  programas de es tudo,  com a 

mediação de nossos  conhecimentos e  dos inter locutores,  que também 

podem ser  concebidos  como nossos  educadores,  mas  agora com 

independência,  iniciat iva  própr ia  e  autonomia.  Neste  momento  

transformamo-nos em professores de nós  mesmos;  i sto  é ,  convertemo -

nos em e ternos estudantes,  amadurecemos as  diversas disposições  

necessár ias  ao habitus  de estudar .  
125 Não  exis te  bons  e  maus professores.  Existe  os mais es tudiosos e  os 

menos es tudiosos.  E exis te  método de es tudo que desenvolve a  

capac idade  de memor izar ;  outros  a  capac idade de expor  determinado 

conteúdo; e  a inda  outros que desenvolvem ambas as capacidades.  

Portanto,  a  exposição  que agrada  é  aprendida,  exige exerc ício ,  

dedicação e trabalho.  
126 Mas ta l  reconhecimento  apenas ocorre quando o  professor  estuda e 

se  ded ica  a  sua autoformação  inte lec tua l ,  a  formação  de  si .  

Assumindo-a como processo format ivo.  E a cr i se  do sistema 

educac ional ,  em par te ,  pode ser  exp licada  pela tendência  de os sujei tos 

pedagógicos (professores e  alunos)  es tudarem cada vez menos.  
127 Esta  ar te  suprema de  conhecer  e  estudar ,  que exige ,  para ser  

exerc ida e  vivida,  a  plena entrega e  ded icação consc iente do corpo e  

alma,  como são exemplos desse fei to  a  vida de Sócrates,  Ep icuro e  

Sêneca.  
128 Esse l ivro vem sendo escr i to  desde 2011,  por  mui tas mãos,  pelos  

par t icipantes do Programa de Ações Interd isciplinares  (PAINTER),  

sobre tudo por  mim e Denis Avel ino –  os mais entus iastas do método 

da lei tura imanente.  E acabou assumindo a atua l  forma p ara t i rar  as  

dúvidas de um mestrando em Ciências da Educação,  que está  

empenhado em trabalhar  o  método de le i tura imanente em seus estudos  

bibliográficos,  visando  rea lizar  a  fundamentação  teór ica de sua  

pesquisa.  T ivemos então a tarefa,  urgente ,  de  tornar  o  l ivro mais  

didát ico,  recorrendo  a exemplos  para  enr iquecer  os procedimento s  

metodológicos,  a lém de  sentir  a  necessidade de inc luir  um segundo  

volume para exp licar  os seus fundamentos teór icos,  po lí t icos e  

f i losóficos.  À Jonas agradeço por  ter  me provocad o a  re tomar e  

enr iquecer  o  que já  exist ia  como esboço e  de esc larecer ,  um pouco  

mais,  como concebemos a na tureza dos apl ica t ivos e  procedimentos da  

lei tura imanente .  
129 Essas re f lexões são apenas conjecturas .  Um recurso d idát ico para  

fazer  compreender  as po tenc ial idades  prá t icas das re flexões teór icas  

acerca da categoria ,  concei to  e  da  re lação entre  eles ,  que  esperamos 

ter  sido  expostas cla ramente.   
130 Hoje,  como sabemos,  o  funi l  ou se leção,  o  cor te  soc ioeconômico,  

não ocorre mais nos ves t ibulares aos cursos  super iores,  mas no 

ingresso  aos Programas de Pós -graduação,  s tr ic tu  sensu ,  das 

Univers idades Públ icas .  Universo pouco frequentado pelas  pr ivadas.  
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131 Há nisto  uma questão relevante .  Por  maior  força que a aparência  

tenha  de se  impor  aos sent idos humanos,  cons ti tuindo e  determinando  

impressões,  qualquer  complexo ca tegor ia l  tem a sua gênese no mundo  

concre to humano.  Se  er ige  na  re lação molecular  dos homens e  

mulheres entre  si ,  com a na tureza e  o  cosmos.  Porque “é o  ser  que  

determina  a consciência”,  e  não  o contr ár io .  O fato  das ideias  

transcenderem o tempo,  e  mostrar  sua for te  objet ivação e autonomia,  

não  invalida esse corolár io .  
132 Da mesma forma pensa -se em um tipo de educação interna à  

ins t i tuição escolar .  Ora,  dedutivamente,  se  os traba lhadores  em 

empresas aprendem desempenhando  co tid ianamente as  mesmas 

atr ibuições,  os traba lhadores em educação aprenderiam da mesma 

forma.  Haver ia ,  por tanto,  um saber  que se adquire na experiência de  

dar  aula.  Na  esco la a  cé lula  dotada des ta  p roeza  ser ia  a  sa la  de aula .  

Portanto,  para mui tas abordagens pragmát icas,  es tar ia  jus t i f icado a  

tese  de  o  ensino ser  hipervalor izado .  Tese  que  tomou força  desde  a 

década de setenta,  quando,  no Bras i l ,  e  prat icamente toda a  Amér ica 

Lat ina,  se  implantou os Regimes de Di taduras Civil -Mili tares .  Anula -

se de tal  tese  a  importânc ia da pesquisa:  o  tempo socia lmente  

necessár io  à  apropriação  s istemát ica de conhecimentos.  Nega -se o  fa to  

de o  ensino  de qualidade resul tar  de docentes pesquisadores,  os que 

desenvolvem prá ticas c ient í ficas em espaços - tempos  absolutamente  

dis t intos  dos da sa la  de aula.  E que  es ta  não é  mais do  que  um momento  

de exp lici tação  dos conhecimentos acumulados em pesquisas e  

es tudos .  I sto  quer  d izer  que a  natureza  do trabalho pedagógico que  

ocorre nas esco las,  sobre tudo as at ividades  de pesquisa,  é  

radicalmente d i ferente da natureza do trabalho  assalar iado que ocorre 

em empresas .   
133 É preciso considerar  que as ações de estudo e pesquisa concorrem 

com outras ações,  aparentemente  mais  prazerosas,  porque não exige  o  

esforço da compreensão ,  entend imento e  interpretação.  Mas is to  ao 

preço de condenar  os estudantes à  infânc ia inte lectua l ,  à  “menoridade”  

in te lec tua l ,  à  dependência  e  assujei tamento ao  governo  dos  outros .  

Neste  caso há  verdadeira impossib il idade de desenvolver  a  autonomia 

inte lec tua l .  
134 Para  e fe i tos  didát icos,  também é  poss íve l  fazer  um mapa para  

registrar  as informações  per t inentes ao diário e tnográf ico ,  da mesma 

forma que no  mapa das unidades sign if icat ivas .  
135 A opinião públ ica acadêmica e  c ientí f ica exige  apenas resultados,  

produção,  progresso  e  contr ibuição não  aos  aspec tos  subje t ivos 

relacionados  aos pesquisadores.  Seus prob lemas socia is,  econômicos,  

afet ivos ,  enf im,  seus dramas,  é  uma questão pr ivada,  a  ser  t ra tada  

pr ivadamente por  seu psicanali sta ,  pastor ,  reverendo ,  padre ,  centros 

esp ír i tas,  re l igiões a frodescendentes.  A subje t ividade do pesquisador ,  
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seu modo e trajetór ia  de  vida são e l iminados da ciênc ia,  do processo 

e organização do traba lho cientí f ico.  
136 Para uma maior  compreensão  da categoria  hierarquia sociográf ica  

ver  Geografia  do Capita l  (BEZERRA, 2011)  e  Terr i tó r io  e  Educação 

(BEZERRA E AVELINO, 2015) .  
137 Ninguém a tua não sendo nada.  Todos  atuamos a par t ir  de formas 

soc iais que personi ficamos.  Atuamos co mo pa is,  f i lhos,  bas tardos,  

abandonados,  prof iss ionais,  c ivis,  m i l i tares,  a teus,  rel igiosos,  

personi ficando  inf ini tas  formas sociais exis tentes nas  sociedades 

modernas ou pré -modernas.   
138 É o  que ressa l tamos e  enfat izamos nes tes ensaios sobre Lei tura 

Imanente e  o  trabalho  pedagógico  em pesquisa contra  os professores  

acorrentados ao traba lho docente ,  estranhado e rei ficado em salas de 

aula.  
139 Es te  Ensa io fo i  escr i to  com o agora l icenciado em geografia ,  

professor  Denis Avel ino  dos  Santos.  E eu re lute i  mui to ,  mas  mantere i  

as suas fa las quando ele  se d ir ige a  mim: como nós nos conhecemos e 

como nós  trabalhamos nos Grupos de Pesquisas  que  par t ic ipamos.  E 

is to  em nome de nossa amizade.  Indicare i  no texto,  entre  parênteses,  

as palavras do professor  Denis Avelino.  
140 Não es tamos pensando em saber  usar  essas técnicas,  mas  saber  

pensar  com as  técnicas,  is to  é ,  desenvolver  a  capacidade de ler  

melhor  o  mundo,  a  natureza e  nós  mesmos,  para compreender ,  mais 

profundamente,  o  processo de suje ição,  dominação e l iber tação pe la 

apropriação de  conhecimentos,  responsáveis pe las reproduções da s 

relações entre  senhor  e  escravo,  a  “servidão vo luntár ia”,  mas a  

amizade entre  pessoas  desejosas em viver  bem, perseguindo vir tudes  

mais nobres do que dinheiro,  poder ,  fama e  r iqueza.  
141 E ator  é  todo  e  qualquer  “intelectual”  que  exerce e  exerc i ta  uma  

função meramente “burocrát ica” na pesquisa,  por  vocação ou 

necessidade de sobrevivência ,  como profiss ional  qua li f icado e técnico 

em pesquisa,  sendo  esta  “burocrac ia  necessár ia” para fazer  a  pesquisa  

funcionar .  
142 A par t ir  desse ponto o  texto é ,  fundamentalmente ,  de autor ia  do  

professor  de geografia  Denis Avelino dos Santos,  co m mui to  poucos 

registros de minha  par te .  É a  sua  voz que será ouvida e  l ida ,  com toda 

l iberdade que  conquis tamos juntos,  nessas nossas vidas em comum 

(quero adver t ir  que não  somos homossexu ais!) .  
143 Uma pesquisa importante nesse campo é a  tese de Rosmari  T .  

Cazarot to  A Geogra fia  do Conhecimento na Inovação do Terr i tório ,  

real izada na Universidade Federa l  do Rio  Grande do Sul,  em 2011.  

Embora de cunho posi t ivis ta  e  meramente descr i t iva de um c aso,  não 

deixa de ser  uma contr ibuição.  



-  484 -  

                                                                                                                     
144 Es te  tóp ico fo i  escr i to  pelo Profº  João Batista  Aguiar ,  do Ins t i tuto  

Federal  de Rondônia,  visando a  apropr iação do método  da  le i tura 

imanente,  exposta no l ivro Professores Desacorrentados  na Cé(lu)la  

de Aula ou Formação de  Si :  um método para res ist ir  e  emancipar .  Fo i  

uma experiência poder  compart i lhar  por  três meses  da  e laboração  de  

sua d isser tação  de  mestrado profissional ,  que  acabou não sendo acei ta  

pela coordenadora do Curso e or ientadora de Trabalho de Conclusão  

Final ,  do Profº  João Batista .  O que impor ta mesmo foi  par t ic ipar  de  

um momento ímpar  de sua formação como pesquisador .  Par te  

considerável  do seu texto  é  conteúdo l i tera l  do l ivro  Professores  

Desacorrentados ,  t ive que mantê -lo  para dar  sent ido ao texto esc r i to  

pelo Profº  João  B.  Aguiar .  Por  outro lado,  t ive a  opor tunidade de 

responder  não apenas a lguns quest ionamentos fei tos pe lo professor ,  

mas  promover  um sincero e  fraterno  diálogo.  Neste diálogo,  é  natural  

devolvê - lo  algumas cr í t icas pelas  suas re flexões e  posicionamentos .  

Sinto -me gra to pela  r igorosa  lei tura e  re flexão  do professor  João B.  

Aguiar ,  sobre o  l ivro .  

145 Compreendendo agr i lhoar  como inci tar  e /ou est imular  [o  prob lema 

é que Bezerra compreende agr i lhoar  como acorrentar] ,  caberia  

quest ionar  o  autor ,  em primeiro lugar ,  se  existem evidências que 

sinal izem estes  processos de  inci tação,  par t icularmente dos  

professores,  num determinado sent ido e d ireção,  no âmbito  do s istema 

educac ional  bras i leiro?  E,  em segundo lugar ,  que  interesses  ser iam 

esses,  e  as razões que os just i ficam? Respondendo ao João :  gr i lhões 

são  correntes,  como é  apresentado  em qualquer  d icionário .  Nossa  tese 

é  que cada  vez  mais  a  docência se  reduz  a hora/aula,  a  ens ino.  Por  

conseguinte,  o  trabalho do professor ,  sobre tudo os da educação bá s ica,  

se  reduzem a sa la  de  aula.  Estes  professores dedicam mui to  pouco  

tempo ao estudo e a  pesquisa .  Os gr i lhões são o tempo dedicado ao 

ensino,  a  e le  os professores são acorrentados.  Da forma como está  

es truturado o curr ículo e  o  traba lho pedagógico  penso  que,  mesmo se 

desejarem ardentemente  pesquisar  os professores  não  disporão  de  

tempo para  a  pesquisa  r igorosa,  porque o  curr ículo  acorrenta -os ao  

ensino.  Quando sabemos que o ensino de qualidade depende de 

pesquisa e  es tudos s is temát ico.  Professor  que  não pesquisa é  um 

paradoxo,  um absurdo,  pois é  a  razão  de exist ir .  

146 João apresenta a  mesma  questão,  já  respondida:  “Assim sendo,  cabe 

questionar  se existem estudos que comprovem as expecta t ivas 

posi t ivas  desse  método?  O que  signi fica  l iber tar -se e  emancipar -se 

como pessoa humana numa soc iedade de  classes,  como a 

contemporânea?”.  Respondendo: l iber tar -se  da ideologia da 

prof iss ionalização,  de que devemos estudar  para nos inser irmos ou 

inser ir  os jovens es tudantes no mercado de  trabalho.  Viver  com esse  

objet ivo na cabeça de termina o  modo de viver ,  compromete  a  

cotid ianidade da vida .  Liber ta  da crença de que o único sentido de  
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exist ir  é  t raba lhar  numa empresa para  o  Estado,  para a  Empresa,  para  

a  Igreja ,  e  mesmo para si  mesmo.  O modo de vida de termina a  

trajetór ia  de vida.  Pensamos que podemos estudar  para viver  bem, para  

cr iar  vínculo de amizade com quem es tuda e pesquisa conosco.  

Compreendemos que podemos fazer  do es tudo e  da pesquisa um modo 

de viver .  I sto  é ,  viver  para es tudar  e  pesquisar ,  o  que signi fica vol ta r -

se par  s i  com o outro  e  es te  vo ltar -se para si  comigo; e  juntos 

for jarmos um outro  sentido  de exis tênc ia,  d i fe rente  do sentido  de 

consumir  mercadorias,  bens,  inclus ive consumir  o  outro.  O que  

impl ica se deixar  colonizar  pe lo subsis tema do d inheiro ,  do po der ,  da 

fama,  do  exib ic ionismo,  e  assim se perder  na  competi t ividade de um 

sis tema d iabólico .  O método permi te -nos  l iber tar  da é t ica 

deontológica  e  se deixar  formar  na ét ica  das vir tudes,  for talecendo  o 

governo  de  si .  E  nisso não há nada  novo,  é  como os es toicos ,  

epicur is tas e  socrá t icos  viviam, a  cinco  séculos antes de Cr isto .  O 

método es tá  compromet ido com es te  modo de vida.  Esse  projeto  de  

viver .  
147 Se,  é  i sso mesmo o que  está  acontecendo ,  cabe perguntar  ao autor ,  

os porquês?  As implicações?  A lógica e  di nâmica desse  movimento?  

Respondendo ao João:  as respostas a  essas questões es tão expostas no  

Capítulo  I  da Unidade II I ,  quando anal i samos o Curr ículo ,  no l ivro A 

Conspiração dos Vampiros .  
148 O Profº  João Aguiar  escreveu esses diá logos com o l ivro Professore s 

Desacorrentados  sem conhecer  os  nossos es tudos sobre  o  

conhecimento expostos nas Unidades I  e  I I  deste  l ivro.  Penso que 

sobre tudo a Unidade II  responde  essas questões  por  ele  formulada.  
149 Essas categor ias foram exploradas no l ivro Conhecimento ,  Riqueza  

e  Polí t ica ,  publ icado pe la EDUFAL, em 2009,  e  o  Profº  João Aguiar  

fo i  presenteado com um exemplar ,  dado como presente,  no Espír i to  

Santo.  Contudo  já  prevendo possíveis questões como estas ,  do Profº  

João Aguiar ,  republ icamos nossas anál ises des tas  categor ias  no Quarto  

Ensa io,  Capítulo  2 ,  Unidade III ,  página 713.  
150 Essa tomada de consc iênc ia ocorreu entre  1870 e 1940 nos Estados  

Unidos.  E ganhou mater ial idade no movimento  norte -americano de  

educação progressiva ,  devidamente  tratado  no Capítulo I ,  Unidade  III ,  

página 371,  quando discut imos o cur r ículo.  No Bras i l  essa consciência 

inic iou t imidamente na década de 1930,  no governo de Getúl io  Vagas .  

O sinal  mais evidente desta  consciência no Brasi l  é  a  

ins t i tuc ional ização  do Sistema S.  Penso,  entretanto,  que o  Regim e 

Empresar ial -Mili tar ,  nas décadas de 1960 e 1970,  que impôs a  Lei  

5692/1971,  a  Lei  de  Estágio Curr icular  e  Supervis ionado,  a  Reforma 

Univers i tá r ia  em 1968 .  Esta legis lação é a  mais cabal  reve lação des ta  

consc iência  burocrá t ica.  A consc iência  burocrát ica e s tá  relac ionada,  

portanto ,  à  elaboração de legis lação para a tender  os interesses do 

sis tema capi tal .  A autonomia  da burocracia ,  como se vê,  é  consent ida 
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dentro dos l imi tes dos  interesses do s is tema capi tal .  Não é a  um 

determinado  grupo de  empresár ios ou or ganizações empresar ia is  que 

a  burocracia  se subordina,  mas ao  s i stema capi ta l .  
151 Do ponto de  vista  ingênuo ,  e  que se considere a  s igni f icat iva  

ingenuidade nessa pergunta,  é  o  que parece! Penso agora que é o  Profº  

João que deveria  responder:  como se process a o que chama de “jornada 

de ensino teór ico nas esco las”?  Porque o que tenho constatado em 

minhas pesquisas é  que co m o passar  dos  anos vem decaindo 

sensivelmente  a  capac idade de le i tura  e  co mpreensão  dos estudantes 

universi tár ios.  As pesquisas sobre a  cap ac idade de le i tura e  escr i ta  no 

ensino bás ico  tem revelado que  o  ana l fabe ti smo funcional  é  mais que 

uma rea lidade,  é  uma epidemia na educação brasi leira .  E o  mais  grave:  

nem os professores escapam desta epidemia! Então,  a  carga horár ia  

oferec ida para Estág io Curr icular  e  Supervisionado dever ia  ser  usada  

para o  “ensino teór ico  nas esco las”,  porque tudo indica que es te  

“ensino”  a  mui to  tempo deixou de exist ir .  Mui to  pelo contrár io ,  o  que 

parece  evidente  é  que  nas escolas  se  faz tudo:  esporte ,  gincana,  fes tas,  

comemorações,  lazer  e  estágio curr icular  e  supervisionado,  o  que 

parece  ter  s ido abo lido  é o  estudo .  Nem os  professores  estudam. E 

quando  o fazem não  é  de forma regular  e  si stemática,  mas esporádica 

e  cont ingencia l .  
152 Do nosso ponto de vis ta ,  o  prob lema d a polí t ica de Estágio  

Curr icular  e  Supervis ionado não é  a  de  ele  ter  ou não  

“acompanhamento”,  se  o  “aco mpanhamento”  é  ou não ef ic iente,  se  e le  

pode ser  fe i to  após 50% da carga horár ia  ou no f inal  do curso.  Estas 

informações são ir relevantes quando consider amos o que deveria  ser  

o  objet ivo  do  sistema de  ensino :  desenvolver  a  autonomia  inte lectua l  

dos suje i tos pedagógicos.  O Estágio Supervisionado e Curr icular  não  

só é  um obstáculo para as escolas  e  univers idades  a lcançarem tal  

objet ivo,  como for ta lece  a  dual idade es trutural  na educação bras i le ira ,  

desmobil iza o  movimento es tudanti l ,  e  despoli t iza os sujei tos 

pedagógicos.  Os únicos  aspectos  posit ivos do  Estágio  Supervis ionado 

são :  mercant i l izar  a  educação,  provocar  a  a l ienação dos suje i tos 

pedagógicos e  for ta l ecer  o  governo dos outros ,  o  do mercado.  E Anísio  

Teixe ira  demonstrou os efei tos  da dualidade est rutural ,  para as classes 

populares,  a inda  na década de 1950.  
153 Esta  questão foi  respondida no Tercei ro  Ensa io,  Capí tulo  3 ,  

Unidade III ,  quando t ratamos da form ação de si .  
154 Por  que meu querido Profº  João Aguiar ,  no Bras i l ,  em países que 

foram colonizados,  como o nosso ,  infe l izmente são poucos os que têm 

o hábito  de  estudar  e  ler ;  e ,  de  fa to ,  poucos  se  dedicam ao  es tudo e  a  

pesquisa.  E i sso  mesmo entre os profess ores.  
155 “Uti l iza -se”  Profº  João Aguiar?  Eis  aqui  um ato  fa lho da 

consc iência  ingênua!  Paulo  Fre ire  chama de  “consc iênc ia  oprimida” , 

resultante da “pedagogia do oprimida” ,  fo r jada na soc iedade de  
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classes,  que internal iza  ideologias que pr imem os trabalhador es por  

eles mesmos.  Os traba lhadores são transformados em a lgozes de si  

mesmos,  sem o saber ,  defendem espontaneamente es ta  dominação que  

os opr ime.  Ora,  nes tas circunstânc ias,  é  preciso perguntar  ao  Profº  

João Aguiar :  quem,  como e por  quê  “uti l iza -se”  os t raba lhadores  

pedagógicos?  Admite -se  aqui ,  exp lic i tamente,  e  sem rodeios,  neste  

“uti l izar -se”,  que professores e  estudantes não passam de co isas ,  

sujei tos assujei tados ,  r ecursos humanos dest i tuídos de vontade,  razão 

e paixão ,  dissecados de  sentimentos.  O qu e é is to  senão o que os 

gregos a tenienses concebiam como escravo: aqueles que podem ser  

“uti l izados” co mo qualquer  instrumento no trabalho.  Escravo na  

antiguidade  e professores na modernidade,  pelo  menos neste  “ut i l izar -

se” do Profº  João Aguiar ,  não são ma i s  que insumos ou instrumento de  

trabalho .  Esse olhar  que o Profº  João Aguiar  tem de professor  é  o  

mesmo o lhar  que os di r igentes de escolas pr ivadas têm do a luno: 

“cl ientes”,  consumidores de conhecimentos ,  possuídos pe los  

professores.  Nesse sentido,  b rota a  ide ia de mercado de 

conhecimentos,  demandados  por  es tudantes cuja fonte é  o  professor .  

O empresár io  da educação não faz mais do que compat ibi l izar  o fer ta  

e  demanda,  c r iando  a economia e mercado de conhecimentos,  buscando 

otimizar ,  na  lógica  racional  base ada  em custos  e  benefícios,  todo  o 

processo.  A escola  vira  então uma inst i tuição  empresar ial  e  precisa 

ser  ger ida  dentro das  normas empresar iais  capita l i s tas:  buscando  

maximização dos resul tados,  ot imização,  e f ic iênc ia,  qual idade e 

produtividade.  
156 Além de não ser  i sto  o  que  ocorre na  real idade,  mas  o  exato  oposto.  

Não é isso  que o  Profº  João Aguiar  defende.  Ele  defende  que “o es tágio 

deve ser  supervisionado  pela Inst i tuição de Ensino e pela Ins t i tuição 

Concedente da  vaga  de es tágio ,  mas não pode  ser  remune rado” .  Quer  

dizer  que os  professores  e  es tudantes traba lham no  estágio,  ded icam 

um tempo s igni f ica t ivo de suas  vidas a  e le ,  e  “não deve ser  

remunerado” por  esse trabalho,  ainda que precar izado.  Sim, porque,  

para o  Profº  João Aguiar ,  o  estágio  “não  pode  ser  remunerado”.  Só  

fa l tava i sso! Em pleno século XXI um professor  defender  o  trabalho 

escravo! Em nota anter ior  já  me posic ionei  sobre a  po lí t ica de Estágio 

Curr icular  e  Supervisionado.  Mas após  a  lei tura  do texto  do Profº  João 

Aguiar ,  que defende  de  uma for ma intransigente  a  polí t ica  de  Estágio 

Supervis ionado e Curr icular ,  mudei de posição.  Aceito  es ta  pol í t ica ,  

mas na única condição de toda a  carga horár ia  a  ele  dest inada ser  

empregada em estudo  e pesquisa,  no  trabalho  pedagógico  em pesquisa.  

Isto  s igni f ica  que  a po l í t ica de Estágio  Curr icular  e  Supervis ionado 

deve ser  co mprometida com a  formação  de si ,  dos sujei tos 

pedagógicos,  com o  desenvolvimento da autonomia intelectua l  dos 

professores e  estudantes.  E deve ser  remunerado sim! Porque é 

traba lho.  Mas deve  ser  muito  bem remunerado porque é  trabalho  

quali f icado,  inte lec tua l ,  comprometido co m o bem viver  e  a  qualidade 
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de vida  da  sociedade,  além de contr ibuir  com o for talecimento  da 

consc iência  e  soberana nacional .  


