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Apresentação
Criado em agosto de 1991, na Universidade Federal de São Carlos-SP, o Grupo
de Estudos e Pesquisa “Teoria Crítica e Educação” se dedica a estudar e a atualizar o
legado das obras da primeira geração dos clássicos frankfurtianos. Seu escopo é o de
diagnosticar e esclarecer – mediante tal orientação teórica – as diversas contradições da
sociedade contemporânea, assim como incentivar a produção teórica coletiva,
multidisciplinar e interinstitucional. Ao longo de sua existência, o GEP “Teoria Crítica e
Educação” desenvolveu vários estudos e pesquisas, como as realizadas no campo da
educação e da formação cultural, inclusive encarando de modo pioneiro e crítico as
implicações nele verificadas pela ação das novas tecnologias. De maneira
multidisciplinar, também desenvolveu estudos sobre as transformações ocorridas no
campo da produção cultural com o intuito de esclarecer as relações entre formas estéticas
e processos sociais, bem como buscou identificar e analisar os novos sintomas
decorrentes do acelerado desenvolvimento de um ethos cultural high-tech. Com o mesmo
esforço teórico a fim de relacionar o que a realidade administrada separa, estudou também
as transformações da subjetividade engendrada pela sociedade capitalista contemporânea,
entre outros objetos de pesquisa. O GEP “Teoria Crítica e Educação” possui sedesInstitucionais localizadas nas seguintes Instituições: UFSCar, UNESP-Araraquara,
UNIMEP, UFES, UFSC, UFLA, além de ter representantes na UEM- Maringá,
PUC/Minas, UNESP/Bauru, UNESC, USF e UNIARARAS. Nestes 27 anos de existência
o GEP “Teoria Crítica e Educação” realizou, a partir de 1996, 3 congressos nacionais
bienais e 4 internacionais. Dando continuidade a essa atividade, o GEP propõe a
realização em 2018 do XI Congresso Internacional, cujo tema central é Estado de
Exceção e Racionalidade na Idade Mídia.
Com a escolha desse tema, o GEP propõe incentivar a reflexão coletiva e
multidisciplinar sobre a atualidade enfocando um de seus mais marcantes aspectos, qual
seja: a configuração hodierna do Estado e da racionalidade vigente. Mais precisamente,
trata-se de verificar e de debater a atualidade da célebre asserção benjaminiana segundo
a qual “A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos
é na verdade a regra geral” (Teses sobre o conceito de história, 1940). Asserção cuja
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premência se fez sentir pelos acontecimentos recentes desencadeados no país, por um
lado, mas também pelos decorrentes do início do século nos EUA e na Europa, por outro;
os quais configuraram uma racionalidade sistêmica, capaz de possibilitar a eclosão de um
tipo de “guerra civil legal” com vistas à eliminação de indivíduos, ou mesmo de grupos
sociais, além de uma determinada estratégia orientada ao combate de supostos alvos
considerados como fator de periculosidade à sobrevivência do sistema, e da ordem
institucional que o sustenta.
O estado de exceção se caracteriza desse modo como um estado nebuloso e
paradoxal situado na fronteira entre o direito público e o fato político; e para o qual não
parece haver uma teorização adequada que legitime, do ponto de vista do ordenamento
jurídico constitucional, o conjunto de medidas políticas excepcionais que o conformam.
Refletir e debater sobre essa questão num momento histórico em que se verifica o
deslizamento contínuo da política em direção a esse vácuo jurídico, de modo a conformar
as novas técnicas de exercício do poder nas sociedades democráticas hodiernas é, sem
dúvida, uma exigência da atualidade e uma atividade que requer o exercício tenaz da
crítica radical. Tal reflexão alimenta a esperança – como ocorre com todo pensamento
verdadeiramente crítico – de transcender o mero debate intelectual acadêmico e
apresentar consequências na esfera prática da cidadania.
A reflexão proposta pelo XI Congresso Internacional de Teoria Crítica também
propicia a consideração teórica da racionalidade dominante e de suas relações complexas
com a tecnologia – entendida aqui como “a técnica na era do capitalismo”, conforme
formulação original de H. Marcuse. De fato, embora esta possa aparentemente conter um
potencial de emancipação, ela também se presta, nas sociedades capitalistas
contemporâneas, à prática da dominação social, e, nesse sentido, é capaz de suscitar tanto
uma aceitação acrítica e unilateral do presente, quanto incidir negativamente nas formas
de expressão individuais e coletivas. Além do mais, a incidência da tecnologia nas
relações humanas tem contribuído para estimular uma espécie de regressão dos sentidos,
e até mesmo do próprio pensamento considerado aqui como a capacidade humana por
excelência.
O

desenvolvimento

tecnológico

que

presenciamos

tem

transformado

profundamente as formas de comunicação, a genética, as concepções bélicas envolvendo
a produção de armamentos que almejam elevar a produtividade da morte. Fenômeno que
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tem gerado implicações profundas na organização das estruturas das sociedades, nas suas
ideologias e nas formas de exercício do poder político. De outra parte, o estado de exceção
e a racionalidade dominante também implicam formas complexas de relações com a
indústria cultural globalizada, que, com frequência, e em diversas conjunturas, funciona
como um poderoso think tank, isto é: como uma organização que se dedica a produzir
e/ou a difundir ideias, estratégias, projetos de políticas estatais com o objetivo de
influenciar governos e/ou formar e conformar uma determinada opinião pública, como
ocorreu recentemente na Europa com a cobertura midiática dos movimentos migratórios
de populações indefesas ou deslocadas de seus países por causa das atrocidades cometidas
nas guerras locais.
Nesse sentido, a adoção da expressão “idade mídia” pretende ser crítica e
estabelecer uma relação entre o presente e o passado, que para uma parte considerável da
humanidade parece não passar jamais. Trata-se, assim, de aludir à formulação
benjaminiana da permanência da barbárie no presente. E, também, ainda que com as
devidas mediações, à formulação proposta por Adorno e Horkheimer contida na Dialética
do esclarecimento (1947): “o progresso irrefreável é a irrefreável regressão”. A reflexão
proposta pelo tema do XI Congresso Internacional de Teoria Crítica se nutre da esperança
de não apenas contribuir para o esclarecimento de dimensões ou aspectos obscuros e
complexos de nosso presente, mas também de transcender o debate intelectual acadêmico
a fim de apresentar consequências na esfera prática de uma formação verdadeiramente
voltada à cidadania plena e universal.
Comissão Organizadora
Organizadores
Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar), Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória (UNESPAraraquara), Bruno Pucci (UNIMEP), Renato Bueno Franco (UNESP-Araraquara),
Belarmino César Guimarães da Costa (UNIMEP), Nilce Altenfelder Silva de Arruda
Campos (UNIMEP), Luiz Hermenegildo Fabiano (UEM-Maringá, PR), Alexandre
Fernandez Vaz (UFSC), Rita Amélia Teixeira Vilela (PUC-Minas), Paula Ramos de
Oliveira (UNESP-Araraquara), Luiz Roberto Gomes (UFSCar), Robson Loureiro
(UFES), Luzia Batista de O. Silva (Universidade São Francisco), Deborah Cristina de
Carvalho (UFLA), Luciana Azevedo Rodrigues (UFLA), Ari Maia (UNESP–Bauru),
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Alex Sander da Silva (UNESC/SC), Ana Carolina Kastein Barcellos (UNIRARAS),
Allan Coelho (UNIMEP) e demais membros do GEP Teoria Crítica e Educação.
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A “Reforma” do Ensino Médio e a atualização da semiformação
Camila Sandim de CASTRO
Antônio Álvaro Soares ZUIN
Programa de Pós-Graduação em Educação/ Universidade Federal de São Carlos

Introdução
A necessidade de refletir sobre o atual contexto político, econômico e cultural
brasileiro que culminou com a aprovação de “reformas” e precarização da área da
Educação a exemplo da “Reforma” do Ensino Médio e dos cortes orçamentários em tal
área que vem comprometendo o ensino, a pesquisa e a extensão e o próprio
funcionamento das escolas e universidades públicas pressupõe a urgente tarefa de realizar
a crítica sobre a austeridade do Governo Temer que tem impedido a sobrevivência da
educação pública, gratuita e com qualidade social. Desse modo, o aporte teórico da Teoria
Crítica da Sociedade, em especial os escritos sobre educação e formação de Adorno
oferecem elementos para analisar a chamada “Reforma” do Ensino Médio,
principalmente, quando se pensa na atualidade do conceito de semiformação discutido
por esse pensador. Sendo assim, este texto tem como objetivo argumentar que as
“reformulações” propostas para o Ensino Médio provenientes da Lei n. 13.415/2017
sancionada pelo Governo Temer atualiza a chamada semiformação denunciada por
Adorno na década de 1950.
A semiformação como produto da indústria cultural
O conceito de indústria cultural aparece pela primeira vez na obra “Dialética do
esclarecimento”, escrita a quatro mãos por Horkheimer e Adorno quando se encontravam,
já no final da década de 1930, exilados nos Estados Unidos em função da ascensão do
regime totalitário nazista. Em sua concepção tradicional, a indústria cultural diz respeito
ao conjunto dos meios de comunicação, sobretudo o cinema, o rádio e as revistas que
produzem uma cultura nos moldes da lógica da produção industrial capitalista destinada
ao consumo das massas. Uma década após à publicação da referida obra, portanto, já nos
anos de 1950, a televisão, como um dos principais veículos de comunicação da indústria
cultural, iria se inserir definitivamente nos lares estadunidenses juntamente com o
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consumo massivo dos eletrodomésticos e do culto aos ídolos como a Marilyn Monroe
(1926-1962) e Elvis Presley (1935-1977).
Equívocos na interpretação do conceito de indústria cultural, como é o caso de
afirmar que tal indústria é equivalente à cultura de massa, foram objetos de análise de
Adorno em um texto chamado “Résumé über Kulturindustrie”, um resumo sobre a
indústria cultural escrito com o objetivo de ratificar a atualidade desse conceito. O
frankfurtiano assim se expressa sobre o conceito de indústria cultural,
Em nossos esboços tratava-se do problema da cultura de massa. Abandonamos
essa última expressão para substituí-la por “indústria cultural”, a fim de excluir
de antemão a interpretação que agrada aos advogados da coisa; estes
pretendem, com efeito, que se trata de algo como uma cultura surgindo
espontaneamente das próprias massas, em suma, da forma contemporânea da
arte popular. Ora, dessa arte a indústria cultural se distingue radicalmente
(ADORNO, 1978, p. 287).

De fato, o termo indústria cultural não pode ser empregado como sinônimo de
cultura de massa porque não significa uma cultura produzida pelas camadas populares
que, neste caso, pressupõe uma participação ativa das massas na produção das diferentes
manifestações da chamada arte popular.
Nesse contexto, para elucidar o conceito de indústria cultural, as considerações do
pesquisador Hullot-Kentor (2008) acerca da contradição existente entre os termos
“indústria” e “cultura” são bastante pertinentes. Como aponta o pesquisador, a expressão
indústria cultural não soaria estranha para os ouvidos contemporâneos tão acostumados
aos termos “indústria doméstica”, “indústria do sexo”, “indústria musical”, mas na época
em que Horkheimer e Adorno criaram o conceito de indústria cultural juntando numa
mesma expressão duas palavras opostas inauguraram algo realmente novo em termos de
vernáculo.
O antagonismo entre indústria e cultura, para ser criticamente compreendido,
segundo Hullot-Kentor (2008, p. 22), precisa “[...] primeiramente levar em conta que a
cultura [para Adorno], embora possa ter outros sentidos, é tudo aquilo que é mais do que
a autopreservação. É aquilo que surge da capacidade de suspender propósitos diretos”.
Por sua vez, a indústria “[...] com a capacidade de dar fim à carência e ao sofrimento,
limita-se, no imperativo de seu conceito de trabalho sistemático, nascido no século XVII,
a excluir tudo que não seja propósito direto” (HULLOT-KENTOR, 2008, p. 22). Assim,
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enquanto a cultura é exatamente o oposto de autopreservação, a indústria está
estruturalmente ligada ao provimento da sobrevivência. Nas palavras do pesquisador,
a indústria cultural, como produção de cultura por meio da indústria, é o agente
por meio do qual tudo aquilo que poderia ir além, e que de fato vai além, da
autopreservação da vida é reduzido à violenta luta pela sobrevivência. Assim,
a produção de cultura como produção de barbárie é a indústria cultural
(HULLOT-KENTOR, 2008, p. 22, grifos do autor).

A indústria cultural produz, portanto, cultura na forma de barbárie, já que por meio
de seus produtos mantém os indivíduos presos à luta diária pelas necessidades vitais ao
invés de nutri-los intelectualmente com formação crítica.
Uma das consequências mais nefastas em termos formativos relacionadas à
indústria cultural foi denunciada por Adorno (2010) em sua acurada análise sobre a teoria
da semiformação. Tal teoria diz respeito sobre a crise da formação cultural (Bildung) que
resultou na chamada semiformação (Halbbildung). Adorno (1995) entende por formação
cultural aquele tipo de formação que é capaz de educar integralmente o indivíduo em
termos culturais, filosóficos, éticos, estéticos, políticos, etc.. Desse modo, o pensador
concebe o processo educativo para a formação cultural não como “modelagem” dos
indivíduos e nem como mera transmissão de conteúdos, mas como “produção de uma
consciência verdadeira” (ADORNO, 1995, p. 141). De acordo com o frankfurtiano,
a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação
e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém, ela seria
igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de well
adjusted people, de pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação
existente se impõe precisamente no que tem de pior (ADORNO, 1995, p. 143).

Sendo o contrário da heteronomia, do não esclarecimento e do pensamento
estereotipado e autoritário, a Bildung envolve a emancipação, a autonomia, a experiência,
a negação e o pensamento crítico-dialético. Nesses termos, a formação cultural ao se
orientar por uma educação que está voltada para a contradição e para a resistência tem
como objetivo transformar os indivíduos adaptados à cultura em sujeitos pensantes,
críticos e questionadores ao invés de simplesmente produzir “pessoas bem ajustadas”
(ADORNO, 1995, p. 143).
Se a formação cultural (Bildung) está relacionada à cultura que é produto da
contradição histórico-dialética dos indivíduos no mundo e que por meio dela é possível
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alcançar uma formação voltada para a resistência, a falência da cultura é, para Adorno
(1995), responsável pela instalação da semiformação (Halbbildung) na consciência dos
indivíduos. Isso porque a promessa de emancipação e satisfação dos desejos não
cumprida pela cultura além de promover uma divisão entre os indivíduos e seus ofícios,
retirou-lhes a confiança em si mesmos e na própria cultura enquanto possibilidade de
melhoria das condições de vida (ADORNO, 1995). Nesses termos, a semiformação é
definida por Adorno (2010, p. 25) como “o espírito conquistado pelo caráter de fetiche
da mercadoria”. A semiformação é produto da indústria cultural, é a alienação do espírito,
portanto, é o contrário do esclarecimento. Conforme Maar (2003, p. 462), a semiformação
pode ser compreendida como “uma determinada forma social da subjetividade
socialmente imposta por um determinado modo de produção em todos os planos da
vida, seja na produção, seja fora dela”. Desse modo, a formação oferecida pela indústria
cultural às massas consiste em ajustá-las à realidade social para que permaneçam
adaptadas à cultura e não ofereçam possibilidades de contestação e resistência. Sendo
assim, no contexto da semiformação, de acordo com Maar (2003, p. 465), “a ‘finalidade
que cabe’ aos sujeitos é serem sujeitos da reprodução de um mundo em que sua
condição é de sujeitos sujeitados”.
O Ensino Médio, a Lei n. 13.415 de 2017 e a revitalização da semiformação
A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394),
em 1996, época do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), aconteceu em
meio às discussões em torno da contestação da dualidade do ensino brasileiro,
especialmente em relação ao Ensino Médio. Conforme Ferretti (2016, p. 80),
[...] no Brasil da década de 1980, a educação que vinha sendo oferecida a
crianças e jovens já era objeto de questionamento, não apenas pela questão da
dualidade do ensino oferecido. Dois outros aspectos ganharam evidência nas
décadas de 1970 e 1980, quais sejam, os processos de discriminação de origem
social presente no sistema escolar desde sua constituição e a crítica das
conexões entre a educação e o desenvolvimento econômico.

Segundo o autor, as críticas à dualidade da educação eram provenientes do
esgotamento da ditadura militar, da esperança de democratização do país e das pesquisas
realizadas durante as décadas de 1970 e 1980 nas universidades brasileiras sobre a Teoria
do Capital Humano e sobre as relações entre educação e trabalho observadas por Marx e
Gramsci. Tais pensadores denunciavam o oferecimento de uma educação voltada para os
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filhos da classe trabalhadora que deveriam aprender os conhecimentos técnicos
necessários para a realização dos trabalhos industriais enquanto o ensino universitário era
reservado aos filhos da burguesia.
Marx (2011, p. 85), define a educação da seguinte maneira:
Por educação entendemos três coisas: 1) Educação intelectual. 2) Educação
corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica e militares.
3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as
crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos
ramos industriais.

A educação é concebida por Marx (2011) como sendo o entrelaçamento de três
dimensões indissociáveis: a intelectual como produto do conhecimento científico e da
cultura; a corporal como resultado do desenvolvimento físico e a tecnológica como
produto da aquisição de conhecimentos e princípios necessários ao trabalho industrial. A
concepção de educação marxiana tem como preocupação a formação da classe operária
de modo que tal classe tome consciência dos “[...] efeitos de um sistema social que
degrada o operário até o ponto de transformá-lo em um simples instrumento de
acumulação de capital e que fatalmente converte os pais em mercadores de escravos de
seus próprios filhos” (MARX, 2011, p. 84).
Gramsci (1976), intelectual marxista, explica que enquanto os filhos da burguesia
podem ingressar nas escolas de cultura média e superior porque dispõem das condições
necessárias “[...] para poder dedicar tranqüilamente o tempo ao estudo e poder estudar
seriamente” (GRAMSCI, 1976, p. 100), os filhos da classe proletária estão inseridos nas
escolas técnicas e profissionais que formarão trabalhadores especializados. Nesses
termos, o pensador defende o direito de a classe proletária ingressar nas escolas de nível
superior e nelas permanecer dedicando-se aos estudos com comprometimento e
seriedade. Conforme Gramsci (1976, p. 101), “para o proletariado é necessário uma
escola desinteressada. Uma escola em que seja dada à criança a possibilidade de formarse, de se tornar homem, de adquirir os princípios gerais que servem para o
desenvolvimento do caráter”. Sendo assim, a “escola desinteressada” é uma escola
humanista contrária à orientação mecânica e ao pragmatismo voltado para produzir mão
de obra especializada que tem como única preocupação produzir trabalhadores “[...] sem
idéias gerais, sem cultura geral, sem alma, mas só com o olho certeiro e a mão firme”.
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(GRAMSCI, 1976, p. 101). Dessa maneira, a concepção de escola gramsciana é entendida
enquanto espaço de formação crítica, intelectual e “desinteressada” do trabalho
meramente técnico-instrumental. É a chamada “escola unitária”, ou seja, é uma “escola
única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o
desenvolvimento

da

capacidade

de

trabalhar

manualmente

(tecnicamente,

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual”
(GRAMSCI, 2001, p. 33).
A discussão a respeito da dualidade da educação brasileira conduziu entidades da
sociedade civil a elaborarem uma proposta de Ensino Médio que “[...] tivesse por base a
concepção da educação politécnica e da escola unitária formulada, respectivamente, por
Marx e Engels (1983) e Gramsci (1979)” (FERRETTI, 2016, p. 81). Em entrevista à
Revista Pró-Posições, em 1990, Saviani explica que as propostas apresentadas pelo
deputado Otávio Elísio em 1991 e depois por Jorge Hage, referendadas por seu texto
“Contribuição à elaboração da Nova LDB: um início de conversa” (1988)
compreendendo, portanto, uma formação integral de caráter politécnico e unitário é
substituída pela aprovação do substitutivo do senador Darcy Ribeiro que perpetua a
dualidade entre Ensino Médio propedêutico e educação profissional técnica.
À promulgação da Lei n. 9.394/1996 que separava o Ensino Médio e a educação
profissional seguiu-se a aprovação do Decreto n. 2.208/1997 que procurava regulamentar
o disposto em tal Lei. No entendimento de Ferretti (2016, p. 81), “criaram-se, por essa
forma, as condições para a instituição de um projeto educacional voltado para a formação
dos sujeitos sociais adequados às formas flexíveis de organização do trabalho, não só
como produtores, mas, também como consumidores”. Além disso, para Ramos e Frigotto
(2017, p. 33) a aprovação do Decreto n. 2.208/1997 contraria a “[...] defesa da escola
pública, gratuita, universal, laica e unitária”.
Com a mudança de governo ocasionada em função das eleições em 2002 elegendo
Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, reformulações foram realizadas na
LDBEN/1996 tendo em vista um projeto educacional que abarcasse os princípios e
postulados da educação politécnica e da escola unitária. Segundo Ferretti (2016, p. 82),
“os seminários nacionais voltados a professores e gestores do Ensino Médio e do Ensino
Técnico, realizados pela então Secretaria do Ensino Médio e do Ensino Técnico
(SEMTEC) do MEC em 2003, e a proposição e posterior aprovação do Decreto
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5.154/2004 representam movimentos nesse sentido”. O referido Decreto estabelecia,
entre outras disposições, que a educação profissional técnica de nível médio deveria ser
desenvolvida de forma articulada com o Ensino Médio revogando, assim, o Decreto n.
2.208/1997. Contudo, considerando as resistências da classe conservadora e das
associações de empresários de ensino, de acordo com Ramos e Frigotto (2017, p. 42), o
Decreto n. 5.154/2004 “[...] expressou um acordo de compromissos pelos quais aqueles
interessados em manter a oferta de cursos nos moldes do primeiro decreto poderiam fazêlo, ao mesmo tempo em que se abria a possibilidade de se buscar a integração da educação
profissional ao ensino médio”. Assim, na prática, o Decreto n. 2.208/1997 não foi
inteiramente revogado.
De todo modo, a aprovação do Decreto n. 5.154/2004 fomentou discussões
teóricas e políticas afinadas com a oferta da educação politécnica, unitária e omnilateral
que deu origem à produção de textos como o Documento-Base sobre a Educação
Profissional de 2007 e o Programa Ensino Médio Inovador de 2009 cujo objetivo era
sugerir “indicações teóricas e formas práticas” para a implementação do que estabelecia
o mencionado Decreto (FERRETTI, 2017). Além disso, foram realizados “[...] encontros
e seminários com a finalidade de submeter à Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação (CNE) proposições de mudanças nas Diretrizes Curriculares, tanto
do Ensino Médio quanto da Educação Profissional Técnica de Nível Médio” (FERRETTI,
2017, p. 82) de modo a garantir a formação unitária de caráter politécnico.
Em termos de estruturação do Ensino Médio no que concerne ao tempo destinado
às atividades escolares e ao currículo, recentemente, tal etapa de ensino passou por uma
significativa mudança em função da aprovação da Medida Provisória n. 746/2016
transformada na Lei n. 13.415, de 2017, sancionada na atual gestão do Governo Temer.
Segundo Kuenzer (2017), o debate sobre o Ensino Médio em termos de flexibilização de
projetos e práticas pedagógicas se acalorou nos últimos anos culminando em discussões
que assumem duas posições distintas: de um lado, os setores privados (Instituto Unibanco,
Fundações Ayrton Senna, Bradesco e Lemann e o Movimento “Todos pela Educação”)
que “[...] defendem a flexibilização dos percursos formativos, de modo a permitir que o
aluno, assegurada a base nacional comum, opte pelo aprofundamento em uma área
acadêmica, ou pela formação técnica e profissional, a partir de sua trajetória e de seu
projeto de vida” (KUENZER, 2017, p. 333). De outro lado, os movimentos sociais e os
intelectuais que se esforçam para construir um “[...] projeto de educação que atenda aos
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interesses da classe trabalhadora, e que defendem a organização de um currículo que
integre de forma orgânica e consistente as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura
e do trabalho, como formas de atribuir significado ao conhecimento escolar”
(KUENZER, 2017, p. 333).
Retirando do espaço público de debate a necessidade de repensar o Ensino Médio,
chama a atenção a rapidez com que se deu a promulgação da Lei n. 13.415/2017
evidenciando a despreocupação dada pelo Governo Temer à possibilidade de ampla
discussão pela sociedade civil, incluindo, os próprios estudantes do Ensino Médio que se
mostraram descontentes com a atual “Reforma” haja vista sua participação em defesa de
um Ensino Médio que contemple as suas reais necessidades no que diz respeito à
formação, à inserção no mercado de trabalho respeitando o tempo destinado à educação
escolar, à continuidade dos estudos em nível superior e ao direito de decidirem
conjuntamente com os órgãos e entidades competentes sobre o processo formativo que
desejam.
Em relação à carga horária, a Lei n. 13.415/2017 determina que as escolas públicas
e privadas aumentem a carga horária diária em uma hora nos próximos cinco anos de
modo que as atuais oitocentas horas anuais distribuídas ao longo de duzentos dias letivos
sejam aumentadas para mil horas anuais. Esse aumento da carga horária deverá ser
realizado de tal modo que o ensino aconteça em tempo integral, ou seja, sete horas diárias
de estudos ou mil e quatrocentas horas anuais. Para tanto, foi criada a “Política de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)” cujo
objetivo é apoiar a expansão da oferta de educação do Ensino Médio em tempo integral
nas redes públicas estaduais e do Distrito Federal mediante a transferência de recursos às
Secretarias Estaduais e Distrital de Educação. Contudo, ao mesmo tempo que tal “Política
de Fomento” é criada tem-se a aprovação da PEC 55/2016 (EC n. 95/2016), apelidada de
“PEC do Teto dos Gastos Públicos” e/ou “PEC do Fim do Mundo” por congelar por vinte
anos investimentos públicos em diferentes áreas como educação, saúde e serviço social.
Dessa forma, torna-se incoerente a ampliação da carga horária anual para o Ensino Médio,
já que, para tanto, é necessário

investir financeiramente nas escolas. Assim, o

congelamento do investimento público pelo período de vinte anos “[...] pauta o ensino
médio pela lógica mercantil deixando terreno para o mercado privado” (RAMOS;
FRIGOTTO, 2017, p. 44). Desse modo, não é por acaso que os setores privados têm
demonstrado enorme interesse pelos assuntos educacionais no país, pois como ressalta
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Ferretti e Silva (2017, p. 397-398), a educação contribui também para a “[...] produção
de sujeitos sociais, como trabalhadores, consumidores, cidadãos que se mostrem
adaptados à atual forma de organização produtiva do capital, de caráter neoliberal”.
Apesar de o Governo Temer enfatizar a necessidade de “reformulação” do Ensino
Médio apresentando como justificativas o alto índice de evasão dos estudantes neste nível
de ensino, a pouca identificação de tais estudantes com a atual estrutura curricular, a
necessidade de flexibilizar o currículo assim como a estagnação nessa modalidade de
ensino em patamares considerados insatisfatórios para o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb)1, para Motta e Frigotto (2017, p. 369),
[...] trata-se de uma contrarreforma que expressa e consolida o projeto da classe
dominante brasileira em sua marca antinacional, antipovo, antieducação
pública, em suas bases político-econômicas de capitalismo dependente,
desenvolvimento desigual e combinado, que condena gerações ao trabalho
simples e nega os fundamentos das ciências que permitem aos jovens entender
e dominar como funciona o mundo das coisas e a sociedade humana.

Nesse sentido, como adverte Paulo Freire (2000), é preciso pensar “a favor de quê,
de quem, contra o quê e contra quem” está a “Reforma” do Ensino Médio. Sendo assim,
segundo os dados do último Censo Escolar da Educação Básica - Ano 20172 realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é
possível compreender que tal “Reforma” irá afetar, sobretudo, os filhos da classe
trabalhadora, já que o Brasil possui 184,1 mil escolas de Educação Básica. A rede estadual
é responsável pelo maior número de escolas de Ensino Médio (68,2%) quando comparada
à rede privada com 29,0% das escolas. Ademais, considerando que são os estudantes mais
pobres que ingressam nos cursos de formação técnica, a Lei n. 13.415/2017 atualiza o
discriminado no Decreto n. 2.208/1997 já que promove a separação entre ensino médio
propedêutico e educação profissional técnica.
A Lei n. 13.415/2017 alterou também as categorias dos profissionais que atuam
na Educação Básica ao considerar os profissionais com notório saber como sendo capazes
de ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação e/ou experiência profissional.
1

O resultado nacional do Ideb dos últimos anos (2011, 2013 e 2015) é de 3,7 sendo que as projeções
estipuladas eram, respectivamente, 3,7 , 3,9 e 4,3. A projeção para 2017 era 4,7. Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2015/resumo_tecnico
_ideb_2005-2015.pdf Acesso em: 20 set. 2018.
2
Censo Escolar da Educação Básica Ano 2017: Notas estatísticas. Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/notas_estatisticas_Ce
nso_Escolar_2017.pdf Acesso em: 20 set. 2018.
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Segundo Silva e Scheibe (2017, p. 27), o reconhecimento de “notório saber” “[...] com
vistas a conferir permissão para a docência a pessoas sem formação apropriada” é bastante
controverso, mesmo que “[...] a proposição esteja restrita ao itinerário formativo da
formação técnica e profissional, ela institucionaliza a precarização da docência e
compromete a qualidade dessa formação”.
Já em relação à estrutura curricular, com a Lei n. 13.415/2017, o currículo escolar
se tornará mais flexível. Para Krawczyk e Ferretti (2017, p. 36), a expressão flexibilização
pode se referir tanto “[...] à autonomia, livre escolha, espaço de criatividade e inovação”
quanto “[...] à desregulamentação, precarização, instabilidade da proteção contra a
concentração da riqueza material e de conhecimento, permitindo a exacerbação dos
processos de exclusão e desigualdade social”. A Lei n. 13.415/2017, estabelece no artigo
36, que o “currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos” (BRASIL, 2017). Com o currículo do Ensino
Médio orientado a partir da BNCC, conforme explica Krawczyk e Ferretti (2017, p. 3839), “[...] o aluno não poderá escolher uma formação sólida geral nem necessariamente
terá a possibilidade de escolher entre os cinco itinerários formativos, já que sua oferta
dependerá das propostas e condições concretas de cada Estado e de cada escola”. Além
disso, a Lei n. 13.415/2017 reduziu o tempo destinado à formação comum a todos os
estudantes para o máximo de 1.800 horas nos três anos do Ensino Médio não
estabelecendo, contudo, a carga horária mínima para tal formação. O número de
disciplinas obrigatórias para este nível de ensino também foi alterado ficando apenas
Português, Matemática e Inglês. Como as demais disciplinas não são entendidas como
obrigatórias, já que dependerá tanto da oferta das escolas quanto da escolha dos alunos
pelos itinerários formativos, o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena que
era considerado obrigatório deixou de ser. O mesmo aconteceu com as disciplinas
Educação Física, Artes, Sociologia e Filosofia que anteriormente à “reforma” deveriam
ser obrigatoriamente ministradas durante os três anos de duração do Ensino Médio e que
na proposta inicial foram simplesmente extinguidas do currículo e agora aparecem com a
denominação de “estudos e práticas obrigatórias”. Dessa maneira, “a reforma curricular,
concebida na Lei n. 13.415 de 16/02/2017, é uma nova forma de distribuição do
conhecimento socialmente produzido, colocando o ensino médio a serviço da produção
de sujeitos técnica e subjetivamente preparados do ponto de vista instrumental, tendo em
vista os interesses do capital” (KRAWCZYK; FERRETTI, 2017, p. 38).
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Nesse contexto, a atual “Reforma” do Ensino Médio afasta do aluno a
possibilidade de uma formação ampla mediante o contato com as diversas áreas do
conhecimento. A formação no sentido integral, politécnica, unitária e humanística
defendida por Marx (2011) e Gramsci (2001) responsável pelo exercício crítico do
pensamento é mais uma vez substituída por uma formação flexível e fragmentada. Assim,
a formação capaz de permitir aos estudantes “[...] entender ampla e criticamente tanto a
sociedade em que vivem quanto a forma pela qual se estrutura o trabalho que realizam,
tendo em vista a construção de formas mais humanas e igualitárias de produzir e viver”
(KRAWCZYK; FERRETTI, 2017, p. 40), ou seja, a formação capaz de permitir aos
estudantes o desenvolvimento do pensamento crítico capaz de promover “um contato
corporal com as ideias” (ADORNO, 2010, p. 21), é substituída, no contexto da Lei n.
13.415/2017, pela semiformação. Desse modo, esta Lei deseja simplesmente produzir
“pessoas bem ajustadas” (ADORNO, 1995, p. 143), flexíveis, alinhadas à lógica do
mercado capitalista neoliberal.
Considerações finais
A semiformação discutida por Adorno (2010) tem se atualizado com as “reformas
educacionais” já criticadas pelo pensador na década de 1950 que ao invés de fomentar a
formação cultural acaba distanciando professores e alunos da possibilidade de
experimentarem uma formação mais humana, crítica, ética, estética, política. De fato, a
promulgação da Lei n. 13.415/2017 na gestão do Governo Temer revitaliza a
semiformação ao retomar a dualidade da educação brasileira oferecendo uma educação
pobre para os mais pobres transformando-os em trabalhadores afeitos ao mercado
capitalista neoliberal enquanto os mais abastados ingressam nas universidades públicas
brasileiras. A “Reforma” do Ensino Médio é, pois, um projeto de educação excludente
que ao se dizer mais flexível e condizente com as necessidades e os interesses dos alunos
mascara e perpetua as desigualdades sociais.
A “Reforma” do Ensino Médio presta um desserviço à população brasileira
porque extirpa dos espaços e tempos escolares e públicos a possibilidade de uma
formação emancipatória, autônoma e reflexiva. A “Reforma” do Ensino Médio é
autoritária e mercenária porque retira a possibilidade do diálogo, do confronto de ideias;
porque nega a professores, alunos, gestores, familiares e à comunidade escolar a
oportunidade de apresentar divergências, diferenças, diversidades entregando a educação
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pública e gratuita aos interesses do mercado capitalista. A “Reforma” do Ensino Médio é
entreguista, mesquinha, alienadora e alienante. Nesses termos, a afirmação de Adorno
(1995, p. 183) de que “[...] a única concretização efetiva de emancipação consiste em que
aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para que a
educação seja uma educação para a contradição e para a resistência” deve renovar a
esperança de professores e alunos em continuarem lutando pela defesa da escola pública,
gratuita, humanista e com qualidade social. É preciso resistir às “contrarreformas”
educacionais que ameaçam a possibilidade de concretização do sonho de emancipação
humana.
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Limites e possibilidades da universidade comunitária na perspectiva da dialética
negativa de Theodor W. Adorno
Luiz Carlos Andrade de AQUINO
Doutor em Filosofia da Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da
UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba- SP), Câmpus Taquaral. Professor da
UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba – São José dos Campos/SP).
Agência de fomento: CAPES – SP
Introdução
É possível a universidade comunitária, sem comprometer seus princípios
institucionais, enfrentar os constrangimentos colocados pelo progressivo processo de
privatização do ensino superior brasileiro e contribuir para sua efetiva democratização?
Considerando esta questão, a pesquisa que ora apresentamos - resultado da tese de
doutorado orientada pelo Prof. Dr. Bruno Pucci e defendida em 2017 no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Unimep/Piracicaba - se fundamenta na dialética negativa
de Theodor W. Adorno e apresenta os resultados do estudo de caso da Universidade do
Vale do Paraíba (Univap), de São José dos Campos/SP, buscando compreender suas
práticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão em tensão com seus postulados conceituais
e teóricos. Mais especificamente, o objetivo foi:
 Identificar e compreender o conceito da UNIVAP enquanto universidade
comunitária, através da análise da legislação educacional brasileira e dos seus
documentos institucionais internos;
 Apurar e compreender as concepções dos diversos atores institucionais
(gestores, coordenadores, docentes, pesquisadores, funcionários e
conselheiros externos), sobre o papel comunitário da universidade e suas
práticas;
 Caracterizar o agir universitário comunitário da UNIVAP como expressão
das tensões presentes entre conceito e realidade, apontando os limites e as
possibilidades de uma educação orientada à comunidade humana em
contraposição à lógica do mercado.
Nossa hipótese foi que a possibilidade da universidade comunitária oferecer uma
educação de qualidade e orientada à formação humana mais ampla, deve ser buscada pela
compreensão do seu agir universitário comunitário. Constituído pela tensão entre
conceito e realidade dessa instituição, sugerimos que este agir – expresso nos discursos
de seus principais atores institucionais – ainda é capaz de revelar tanto as tendências que
se contrapõem a uma educação meramente formal e orientada ao mercado de trabalho,
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quanto as tendências que reafirmam esta orientação mercantil. Assim, buscou-se
identificar a tensão entre o conceito da universidade comunitária (suas dimensões
positivas e normativas) e as concepções que os diversos atores institucionais possuem
sobre as práticas que realizam e sobre o papel comunitário da instituição.
A pesquisa3 se baseou em dados do Censo da Educação Superior do MEC/Inep,
em análise da legislação educacional brasileira e de documentos institucionais da
universidade pesquisada (Estatutos, Plano de Desenvolvimento Institucional etc.), em
entrevistas com os atores institucionais (Gestores, Conselheiros Externos, Coordenadores
de Curso, Pesquisadores, Docentes e Funcionários)4 e, ainda, em análise de conteúdo com
base no modelo de análise temática e análise da enunciação de Bardin (2011). A
investigação empírica se fundamentou nos seguintes métodos e técnicas de pesquisa:
levantamento de dados quantitativos sobre as ICES com base no banco de dados do Censo
da Educação Superior produzido pelo MEC/Inep; análise documental da legislação
educacional brasileira (CF, LDB, Resoluções e Portarias etc.), bem como dos documentos
institucionais da ICES e sua Mantenedora (Estatutos, PDI etc.); pesquisa bibliográfica
sobre a literatura especializada referente à universidade comunitária no Brasil; entrevistas
semiestruturadas (com questões abertas) e questionários com os atores institucionais da
Univap e, ainda, em análise de conteúdo realizada com base no modelo de análise
temática e análise da enunciação apresentados por Bardin (2011). Além disso, foram
analisados os seguintes documentos institucionais: Estatutos da FVE e da Univap, Planos
de Desenvolvimento Institucional, Regimento Interno da Univap, Relatório Anual de
Atividades e Relatório de Autoavaliação.
Conceito, identidade e tensões da universidade comunitária
O marco legal que define a Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES) só
foi instituído com a promulgação da Lei n.º 12.881, de 13/11/2013, que em seu Capítulo
I declara:

3

Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unimep (Piracicaba), sob o protocolo nº
108/2015, de título “A Experiência formativa em uma universidade comunitária: análises a partir de T. W.
Adorno”.
4
Foram realizadas 12 entrevistas (9 Gestores, compreendendo toda a alta administração da instituição
(Presidente da Mantenedora, Reitor, Pró-reitores, Diretores de Faculdades e do Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento e, ainda, 3 Conselheiros Externos da Mantenedora, sorteados entre seus pares). Além
disso, foram aplicados 8 questionários (2 Coordenadores de Curso sorteados entre seus pares; 2
Pesquisadores sorteados entre seus pares; 2 Docentes sorteados entre seus pares e 2 Funcionários sorteados
entre seus pares).
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Art. 1º. As Instituições Comunitárias de Educação Superior são
organizações da sociedade civil brasileira que possuem,
cumulativamente, as seguintes características:
I - estão constituídas na forma de associação ou fundação, com
personalidade jurídica de direito privado, inclusive as instituídas
pelo poder público;
II - patrimônio pertencente a entidades da sociedade civil e/ou poder
público;
III - sem fins lucrativos, assim entendidas as que observam,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;
b) aplicam integralmente no país os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
c) mantêm escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
IV - transparência administrativa, nos termos dos arts. 3º e 4º;
§ 3º. As Instituições Comunitárias de Educação Superior ofertarão
serviços gratuitos à população, proporcionais aos recursos obtidos do
poder público, conforme previsto em instrumento específico.
§ 4º. As Instituições Comunitárias de Educação Superior
institucionalizarão programas permanentes de extensão e ação
comunitária voltados à formação e desenvolvimento dos alunos e
ao desenvolvimento da sociedade. (BRASIL, 2013, grifos nosso)

Conforme Vannucchi (2011), para além de qualquer marco legal, a identidade
de uma universidade comunitária deve ser buscada: a) em seus documentos institucionais
(estatutos, regimentos, plano de desenvolvimento institucional etc.) supondo que nesses
documentos “[...] figurem o ideal e o ideário comunitário com toda a clareza e precisão
possíveis, expressos, sem dubiedades, com o comprometimento ético, social e político,
concretizável, capilarmente, em todos os órgãos e setores” (p. 34); b) no enfoque dado à
pesquisa “[...] marcada pelo empenho permanente de captar, interpretar e transformar a
sociedade local e regional” (p. 35); c) em sua prática extensionista “[...] porque representa
um dos compromissos mais vividos e mais visíveis, enquanto ação realmente comunitária
e não simplesmente societária” (p. 35) e, ainda, d) caracterizada por uma gestão
democrática e participativa. Enfim, conforme este autor define:
Universidade Comunitária é a universidade instituída, mantida e
supervisionada por uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, gerida por colegiados constituídos de representantes de
professores, alunos e funcionários e da sua entidade mantenedora, bem
como da sociedade em geral. (VANNUCCHI, 2011, p. 37).

O processo de privatização/mercantilização da educação superior brasileira
representa o maior desafio para que as universidades comunitárias consigam efetivamente
realizar a missão a que se propõem e que, como defendem, as diferenciam do segmento
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privado com fins lucrativos. Operando dentro da lógica concorrencial de mercado, as
instituições

privadas

com

fins

lucrativos

impõem

às

comunitárias

sérios

constrangimentos, na medida em que, ao buscarem recursos para manter a
sustentabilidade de suas atividades estas instituições, em muitos casos, acabam por se
desviarem de suas finalidades originais.
Uma boa dimensão deste quadro de privatização/mercantilização da educação
superior brasileira, constrangedor para as instituições de ensino superior comunitárias,
encontra-se nos trabalhos de Valdemar Sguissardi (2008; 2014; 2015) que tem por
objetivo compreender o atual modelo de expansão da educação superior no Brasil. Ao
defender que este modelo se caracteriza fortemente pelos interesses privado/mercantis,
este autor apresenta, entre outros, dois conjuntos de dados que devem ser ressaltados.
Tratam-se da evolução e percentual do número de Instituições de Educação Superior
(IES) e do número de matrículas neste setor por categoria administrativa. Reproduzimos,
a seguir, as tabelas apresentadas no trabalho deste pesquisador.
TABELA 1
EVOLUÇÃO E PERCENTUAL DO NÚMERO DE IES POR CATEGORIA
ADMINISTRATIVA (PÚBLICA, PRIVADA E PARTICULAR) – 1999 a 2006

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES
ANO

Total

Públicas

%

Privadas

%

Particulares

%

1999

1.097

192

17,5

379

34,5

526

48,0

2006

2.270

248

11,0

439

19,0

1.583

70,0

Var. %

107,0

29,2

-

16,0

-

200,0

-

Fonte: Mec/Inep. Censo da Educação Superior apud Sguissardi (2008, p.1002).
TABELA 2
EVOLUÇÃO E PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA (PÚBLICA, PRIVADA E
PARTICULAR) – 1999 a 2006

NÚMERO DE MATRÍCULAS
ANO

Total

Públicas

%

Privadas

%

Particulares

%

1999

2.369.945

832.022

35,0

886.561

37,4

651.362

27,8

2006

4.676.646

1.209.304

25,8

1.543.176

33,0

1.924.166

41,2
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Var. %

97,3

45,0

-

74,0

-

195,0

-

Fonte: Mec/Inep. Censo da Educação Superior apud Sguissardi (2008, p.1002).

Considerando que no referido estudo as privadas representam as instituições sem
fins lucrativos (onde se encontram as comunitárias), e as particulares as instituições com
fins lucrativos, destacam-se aqui pelo menos duas tendências observadas pelo autor. Em
primeiro lugar, pela Tabela 1 percebe-se o aumento expressivo do ritmo de expansão das
particulares em detrimento do público e, ainda, a forte redução do ritmo de expansão das
privadas (comunitárias). Outra tendência observável, agora na Tabela 2, em relação aos
percentuais de crescimento das matrículas na educação superior brasileira, é assim
descrita pelo autor: “No total, o aumento foi de 97,3%; no montante das públicas, 45%;
no das privadas [onde se encontram as comunitárias], 74%; e no das particulares ou
privado/mercantis, 195%!” (SGUISSARDI, 2008, p. 1003, grifo nosso).
Temos, assim, em linhas gerais, uma expansão da educação superior que se
caracteriza: a) por um expressivo aumento do número de instituições privadas com fins
lucrativos, sobretudo dos Centros Universitários e Faculdades; b) por uma grande
concentração de matrículas nas instituições de educação superior não universitárias com
fins lucrativos e, ainda, c) por um predomínio de grandes grupos privados educacionais
na oferta de educação superior no país5.
Um primeiro e claro constrangimento à universidade comunitária está na
diminuição de seu alunado, gerando, a partir disso um quadro de grandes desafios. Em
relação à Univap, instituição objeto de nossa pesquisa, pelos dados por ela fornecidos,
temos uma clara evidência da queda no número de seu alunado, como a Tabela 3, na
sequência, deixa evidente, inclusive confirmando o declínio mais acentuado no número
de matrículas a partir do ano de 2006, tendência essa já apontada para o conjunto das IES
privadas sem fins lucrativos.

TABELA 3
EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS NA UNIVAP - 1992 a 2015

5

Como noticiou o Jornal O Estado de São Paulo, uma pesquisa realizada pelo Observatório do Ensino do
Direito, com base nos dados do Censo da Educação Superior de 2014, apontou que os oito maiores grupos
educacionais privados que atuam no Brasil (Anhanguera, Anima, Estácio, Kroton, Ser, Devry, Laureate e
Universidade Paulista) detém 27,8% das matrículas no ensino superior brasileiro. Ver Toledo (2016) em
Referências.
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ANO

MATRÌCULAS

VAR.
%

1992

3.216

1995

5.662

76,0

1997

6.575

16,1

1999

9.236

40,4

2001

10.117

9,5

2003

11.546

14,1

2006

9.227

- 20,1

2007

8.698

- 5,7

2008

7.692

- 11,5

2009

7.191

- 6,5

2010

6.712

- 6,6

2011

6.050

- 9,8

2012

5.554

- 8,2

2013

4.612

- 16,9

2014

4.477

- 2,9

2015

4.183

- 6,5

Fonte: Tabela adaptada pelo autor a partir do Relatório Anual da Univap 2015
(UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA, 2016, p. 9, grifos nossos).

Na tabela abaixo informamos a evolução das matrículas, comparativamente e
entre os anos de 2010 e 2014, entre duas universidades comunitárias, uma delas a Univap,
uma universidade pública municipal e outras quatro universidades privadas com fins
lucrativos – todas estas privadas atuando no município de São José dos Campos e as
demais em municípios próximos.

TABELA 4
EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS EM DIFERENTES INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR QUE ATUAM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO – 2010 e 2014

INSTITUIÇÕES (*)
Privada com fins lucrativos 1

2010
1.595

2014
5.631

VARIAÇÃO
%
253,0
33
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Privada com fins lucrativos 2

598

1.553

159,7

Privada com fins lucrativos 3

3.036

5.410

78,2

Privada com fins lucrativos 4

159.190

220.766

38,7

9.547

10.833

13,5

16.661

14.487

- 13,4

6.278

4.477

-28,7

Pública Municipal
Comunitária Confessional
UNIVAP

(*) Por razões éticas, não nomeamos aqui as instituições de ensino superior
pesquisadas e utilizadas nesta tabela para efeitos de comparação com a
Univap.
Fonte: Mec/Inep. Censo da Educação Superior. Dados trabalhados pelo autor.
(grifo nosso)

A gestão da universidade comunitária passa a ganhar enorme relevância conforme
avança o processo de mercantilização do ensino superior brasileiro. A administração
dessas instituições se vê constrangida a adotar metodologias e processos oriundos do
mundo empresarial, em nome da eficiência, flexibilidade e inovação, critérios estes que
balizam a competição do mercado privado de bens e serviços. Ora, se partimos da
concepção de que a educação é um bem público, não podemos afirmar que os modelos
de gestão empresarial mercadológico sejam neutros e possam ser aplicados às
universidades comunitárias sem que isso não produza distorções em suas finalidades
institucionais. Aqui estamos diante de um dos maiores constrangimentos à universidade
comunitária: sua indireta privatização a partir da adoção de modelos empresariais em sua
gestão. Como veremos, essa parece ser uma tendência também verificada na Univap.

Theodor W. Adorno: a dialética negativa e a semiformação iluminando a
possibilidade de uma universidade comunitária
A dialética negativa de Adorno representa uma perspectiva filosófica em que a
contradição não está voltada para uma positividade, mas, isto sim, para a negatividade:
ao buscar na realidade os elementos que negam o conceito que pretende definir a
realidade, a dialética negativa aponta para a possibilidade da realidade ser outra
(ADORNO, 2009). Essa perspectiva abre a possibilidade de uma crítica imanente da
realidade educacional comunitária, buscando compreender as tensões entre ideal e prática
realmente produzida e, a partir delas, os limites e potenciais de transformação nela
contidos. Por ser uma perspectiva filosófica capaz de se contrapor a uma simples
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descrição da realidade, ela nos parece fecunda em desvelar o domínio idealista que hoje
se instalou na formação universitária, voltada hoje, quase que exclusivamente, para o
mercado de trabalho.
Segundo Adorno (2010), o ideal burguês de autonomia pressupõe uma necessária
formação cultural voltada à constituição de indivíduos livres numa sociedade sem
exploração. No entanto, no capitalismo tardio e com o surgimento da indústria cultural, a
formação torna-se semiformação ao se apresentar como adaptação e integração ao sistema
liberal. Uma educação cada vez mais reduzida ao preparo para o mercado de trabalho
representa a agudização do processo de semiformação.
Compreender a prática educacional de uma universidade comunitária é perceber
as tensões entre adaptação e transformação que essa prática revela e, ainda, se essas
tensões revelam a possibilidade de uma educação voltada à crítica da realidade em que
está inserida, como forma de combater a semiformação.
Ao propormos a expressão agir universitário comunitário, sugerimos que o
conjunto de ações praticadas pelos principais atores responsáveis pela prática
universitária comunitária expressa a contradição entre conceito e realidade, contradição
essa que a dialética negativa explicita ao propor uma crítica imanente que desvela a
realidade e aponta para outra realidade possível. O agir universitário comunitário é aqui
concebido como expressão da tensão entre as seguintes dimensões que constituem esta
realidade: uma dimensão objetiva: constituída tanto pelo crescente processo de
mercantilização da educação superior em nosso país, quanto pelas normas e princípios
expressos pela legislação e finalidades presentes nos documentos institucionais que
caracterizam a universidade comunitária; e uma dimensão subjetiva: concepções,
princípios e valores que os atores institucionais expressam em seu discurso quando
instados a pensar sobre suas ações.
Destacamos aqui alguns pontos apurados em nossa pesquisa: a) desde sua criação,
em 1992, o caráter comunitário da universidade é indicado, porém, o conteúdo e
significado desse caráter não são explicitados nos documentos institucionais; b) o caráter
centralizador da gestão da mantenedora e da universidade afastou, até o ano de 2011, a
comunidade interna e externa das discussões e deliberações sobre a instituição e seu
futuro; c) O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) não foi fruto de ampla
participação dos diversos segmentos da universidade ou mesmo da comunidade externa,
dificultando a consolidação e difusão de uma identidade comunitária da universidade; d)
o ensino e pesquisa são atividades ainda pouco articuladas com a atividade de extensão;
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e) a pesquisa na universidade está concentrada em áreas aplicadas e tecnológicas e
poucos são os projetos de pesquisa orientados para a solução de problemas da comunidade
local ou regional; f) a extensão universitária, a partir do ano de 2012 amplia suas
atividades voltadas à comunidade externa. No entanto, muitas dessas atividades ainda se
caracterizam por buscarem uma maior e melhor divulgação da imagem da instituição
como forma de ampliar a captação de alunos.
Além disso, foram identificadas duas distintas concepções do papel comunitário
da Univap, a saber: 1) A universidade como prestadora de serviços à comunidade
(visão organizacional), numa via de mão única, ou seja, a universidade disponibiliza
serviços à comunidade e 2) A universidade como instituição mais integrada à
comunidade (visão institucional), numa relação de duplo caminho entre sociedade e
universidade (visão minoritária). Conforme Chauí (2003), essas distintas concepções
refletem claramente os efeitos das políticas educacionais surgidas no bojo da reforma do
Estado nos anos 90 do século passado. Tal reforma, ao conceber a educação como um
serviço e, com isso, alavancar o processo de mercantilização da educação superior
brasileira, resultou no surgimento da distinção entre uma visão institucional e uma visão
organizacional da universidade.
A relevância do papel comunitário da Univap é observada por todos os
entrevistados, bem como a percepção de que esse papel ainda é insuficiente, parcialmente
cumprido ou mesmo aquém do que a universidade poderia realizar. Ademais, os relatos
indicam não haver um consenso sobre qual é o papel comunitário e, muito menos, o
compartilhamento dessa compreensão por toda a gestão e pelos diversos setores da
instituição.
As razões de caráter externo que obstacularizam o cumprimento do papel
comunitário, apontadas nos relatos foram: “o Estado e a sociedade não reconhecem o
papel comunitário da UNIVAP”; “as políticas de educação para o ensino superior do
Estado não favorecem as instituições comunitárias” e, ainda, “a insuficiente condição
socioeconômica e cultural de boa parte de seu alunado”.
Por outro lado, as razões de caráter interno responsáveis pelo não cumprimento
pleno do papel comunitário, também apontadas nos relatos, foram: “a ausência de uma
compreensão clara e amplamente compartilhada, pelos diversos segmentos da
universidade, sobre qual seria esse papel comunitário” e “o caráter centralizado e
autoritário da administração da universidade e de sua mantenedora por um longo período
de tempo”.
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Para ampliar e consolidar o papel comunitário da instituição, segundo os
entrevistados, o caminho a ser seguido é ampliar o diálogo interno para a construção de
uma convergência em torno do que seria o papel comunitário da universidade (elaborar
um PDI participativo), construir e consolidar uma imagem comunitária perante a
sociedade e, ainda, buscar um maior envolvimento com a comunidade através de projetos
sociais.
A forma como os atores institucionais relatam, como se expressam e como
apontam os caminhos necessários para a universidade trilhar, revelam não somente um
sentimento de insatisfação com a realidade, mas, também, a tensão entre o discurso
teórico e conceitual (legal) da universidade comunitária e as práticas que realizam.
Segundo Adorno (2009) é essa permanência na negatividade que possibilita
compreender o movimento histórico e contraditório da realidade, resgatando à filosofia
os elementos não conceituais que nela se encontram, permitindo assim compreender tanto
os limites quanto as possibilidades da universidade comunitária existir. Ao destacarmos,
pelos relatos dos entrevistados, os elementos que afirmam e os que negam o papel
comunitário da instituição, estamos apontando a tensão como constitutiva do agir
universitário comunitário, como conteúdo em que é possível perceber a possibilidade da
universidade comunitária existir.
A possibilidade da universidade comunitária existe se ela, pelos sujeitos que a
constituem, souber fazer a crítica sobre seu papel e atuação. Os relatos dos entrevistados
estão repletos de críticas ao papel comunitário da instituição, bem como críticas à forma
centralizadora com que a instituição, por muito tempo, procurou formular suas políticas
e conduzir suas atividades. Essas críticas podem ser lidas como indicativos das tensões
que esses atores vivenciam numa instituição comunitária que se encontra, cada vez mais,
constrangida pelo avanço da mercantilização da educação superior em nosso país.

Considerações finais: a possibilidade da universidade comunitária
Se o conceito de universidade comunitária apresenta uma promessa que não se
cumpre em sua inteireza, como vimos para a realidade aqui estudada, onde estaria a
possibilidade da universidade ser comunitária?
O agir universitário comunitário é a ação humana que afirma e ao mesmo tempo
nega a intencionalidade teórica e conceitual que a orienta. É um agir dialético. É um agir
crítico à realidade dada e, por assim se constituir, possibilita, pela crítica imanente, a
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busca do ideal proclamado de uma educação comunitária. Parece não haver alternativa à
universidade comunitária: ou ela constrói sua identidade ou sucumbe ao processo em
curso de mercantilização da educação superior brasileira.
O caminho a ser trilhado pela instituição para construir e consolidar sua própria
identidade, como muitos dos entrevistados apontam, é ampliar a discussão e a
participação da comunidade interna e externa na definição e execução das políticas
institucionais, não apenas nas esferas do ensino, da pesquisa e da extensão, mas, e em
virtude do atual quadro de mercantilização da educação superior brasileira, na gestão da
universidade e de sua mantenedora. Esse caminho deve ser trilhado visando construir uma
identidade comunitária que conceba a universidade como uma instituição e não como
uma organização, que conceba a educação como um direito e não um serviço e, ainda,
onde a articulação entre ensino, pesquisa e extensão seja realizada pela maior integração
da universidade com a comunidade. Nossa pesquisa sugere que compreender o agir
universitário comunitário possibilita o resgate do sentido eminentemente político e
transformador da ação humana como forma de construir esse caminho.
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O PROJETO ESCOLA “SEM” PARTIDO COMO UMA FALSA PROJEÇÃO
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para a Ciência e a Matemática

Resumo: O presente trabalho visa colaborar com elementos teórico-metodológicos para
analisar o clima de preconceito e intolerância que permeiam o projeto de lei intitulado
Escola Sem Partido, assim como suas implicações para o campo educacional. Por meio
de apropriações psicanalíticas dos pensadores da Escola de Frankfurt, em especial
Theodor Adorno e Max Horkheimer, buscamos fundamentos nos estudos sobre a
personalidade autoritária para propor análises sobre as visões equivocadas que permeiam
o referente projeto. Destacamos o projeto Escola Sem Partido como uma falsa projeção
do campo educacional, com a presença de muitos indícios de pensamento autoritário
direcionado à educação.

Introdução: o Projeto Escola Sem Partido
Apesar de considerado inconstitucional pelo parecer do Ministro do STF Luís Roberto
Barroso6, o projeto continua tramitando em várias câmaras legislativas municipais e
estaduais do Brasil. Justificado em seu site oficial como uma “reação ao fenômeno da
instrumentalização do ensino para fins político-ideológicos, partidários e eleitorais”7, seu
movimento vem causando reações preocupantes do ponto de vista de uma educação
democrática, que envolvem, entre outras coisas, o cerceamento dos conteúdos lecionados
e a perseguição e criminalização da prática docente.

6

“Medida Cautelar da Inconstitucionalidade da Escola sem Partido” do ministro Luís Roberto Barroso,
referente
à
Lei
7.800/2016
do
Estado
de
Alagoas.
Disponível
em:
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/medida_cautelar_inconstitucionalidade_e
scola_partido.pdf>.
7

Disponível em:
profissao-mestre>.

<http://escolasempartido.org/midia/395-entrevista-de-miguel-nagib-a-revista-
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Pesquisas recentes reiteram que o Escola Sem Partido se utiliza de uma “linguagem
próxima do senso comum, recorrendo a dicotomias simplistas que reduzem questões
complexas a falsas alternativas” (FRIGOTTO, 2017, p. 35). Ele constitui um
“instrumento estratégico de mobilização e propaganda” e pretende, mesmo sem vigência
jurídica, ser um “instrumento jurídico-político de controle da escola” (p. 70). Trata-se,
portanto, da “proposição de ideias supostamente neutras, mas que escondem, na verdade,
um teor fortemente persecutório, repressor e violento” (p. 76).
Populista e sensacionalista, o movimento consegue canalizar as frustrações de uma
população cansada dos malfazeres cotidianos e da sensação de um mundo em permanente
desencantamento – sensação frequentemente reforçada e alimentada pela banalização da
(in)formação nas mídias virtuais. Nos seus apoiadores, nota-se tendências de
posicionamento agressivo e intolerante que, ao invés de incentivarem o debate e a
construção coletiva dos melhores caminhos para trilhar a educação nacional, fecham-se
ao diálogo e procuram sempre impor o seu ponto de vista a quem pensa diferente.
Compreendendo então essa crise da educação não como algo pontual, mas como fruto de
uma racionalidade instrumental e autoritária que permeia a sociedade, nos voltamos aos
estudos da Personalidade Autoritária da década de 50 (ADORNO et al., 1965) e outros
estudos de Theodor Adorno, tendo em vista tanto sua atualidade (CROCHÍK, 2011;
CARONE, 2012; BUENO, 2013) quanto sua necessária apropriação crítica e não
anacrônica (LASTÓRIA, 2017).

A personalidade autoritária para a Teoria Crítica: contribuições da psicanálise
Os estudos de Adorno mostram que a associação entre o “progresso” e o sacrifício da
individualidade resulta na barbárie. Deste modo, Adorno evidencia os momentos do
irracional conservados na sociedade racionalizada e que ameaçam o processo civilizatório
(CAMPANHARO, 2014). Adorno se apropriou de categorias freudianas para “entender
as condições subjetivas que facilitam o indivíduo aderir favoravelmente opiniões, valores
e atitudes contrários à sua emancipação” (CAMPANHARO, 2014).
Em linhas gerais, Adorno e Horkheimer supõem que a relação com a natureza,
característica da sociedade burguesa, é determinada pelo medo do homem face às forças
naturais desconhecidas. A racionalidade que se formou ao longo desse processo
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empenhou-se em libertar os homens do medo e elevá-los à posição de senhores
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 17). Esse processo é denominado pelos autores de
esclarecimento.
Porém, “do medo o homem presume estar livre quando não há nada mais de
desconhecido” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 26). Isso teria levado os homens a
desenvolverem procedimentos mais contundentes para assegurar a sua sobrevivência.
Nesse sentido, o saber se tornou poder, pois foi procurando entender as leis da natureza
que os homens engendram seu poder sobre ela. Em compensação, o saber predominante
acabou transformando a natureza em substrato para a dominação (CAMPANHARO,
2014, p. 119). Assim, a relação entre o homem e a natureza é definida da seguinte forma:
[...] o esclarecimento se comporta com as coisas como o ditador se
comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode
manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que
pode fazê-las [...] Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se
como sempre a mesma, como substrato da dominação (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 21).

Para Adorno e Horkheimer, essa relação com a natureza só se concretizou mediante a
abstração, ou seja, pela redução da multiplicidade, pela eliminação das qualidades, pela
destruição das distinções.
Diante da lógica burguesa da emancipação, o indivíduo burguês só se entrega à natureza
de acordo com a máxima da autoconservação, ou seja, na medida em que pode dominála.
[...] até mesmo o ego, [...] é na verdade, ao mesmo tempo, o produto e
a condição da existência material [...] Ao longo das gerações, o ego se
expande e se contrai com as perspectivas da autonomia econômica e da
propriedade privada. Finalmente, ele passa dos burgueses
desapropriados para os donos-de-trustres totalitários, cuja ciência
acabou por se reduzir ao conjunto de métodos de reprodução da
sociedade de massas submetida (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.
75).

Adorno e Horkheimer (1985) compreendem a racionalidade (ou esclarecimento) como
uma fuga do medo do desconhecido, onde a Odisseia de Homero representaria o protótipo
do indivíduo burguês. Ao se atar ao mastro para ouvir o canto da sereia sem sofrer as
consequências, Homero expõe a artificialidade da razão na compreensão do mundo e o
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papel da formação do Ego tanto como adaptação e autonomia quanto como racionalização
– mecanismo de defesa que resguarda o ego de sua fragilidade.
Mas, ao se deixar amarrar, Ulisses cria o meio de se autoconservar. Ou
seja, ele se relaciona com o prazer de uma forma racional, a fim de
garantir a sua conservação. Nesse sentido, “[...] a autoconservação do
sujeito também consiste no domínio sobre a natureza interna
(CAMPANHARO, 2014, p. 121).

Com isso, Adorno e Horkheimer ressaltam de forma indireta a concepção freudiana da
formação do Ego, pela qual a identidade está baseada em uma ação contra o princípio de
prazer. Nessa perspectiva, os instintos são esquecidos, ou melhor, recalcados no
inconsciente. Portanto, na crítica de Adorno e Horkheimer sobre o processo de
esclarecimento, o progresso da civilização ocidental acentuou a dominação como
princípio da autoconservação. A sociedade burguesa é a maior expoente desse processo.
Ela maximizou a dominação sobre a natureza, baseada no domínio sobre os demais
homens. Mas, também forçou a dominação de cada um sobre si mesmo, mediante a
imposição da autoconservação ao princípio do prazer.
Enquanto “perceber é projetar” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 175), na falsa
projeção da realidade instala-se a paranoia, decorrendo que, ao invés da interiorização do
imperativo social (cultura) na estrutura psíquica do sujeito – e posterior adequação desta
àquela –, tem lugar a identificação pronta e imediata da consciência com as escalas de
valores estereotipadas alimentadas pelo próprio sujeito. Essa incapacidade de
internalização do superego “[...] se deve a uma fraqueza do ego, à sua incapacidade para
realizar a síntese necessária, isto é, para integrar o superego consigo mesmo (ADORNO
et al., 1965, p. 239).
Coloca-se assim como questão central do estudo da Personalidade Autoritária refletir por
que as pessoas atentam contra seus próprios interesses. Utilizada em seu estudo, Adorno
construiu a Escala F, que era composta por nove disposições: a submissão autoritária, a
agressividade autoritária, o convencionalismo, a projetividade, a anti-intracepção, a
preocupação com o comportamento sexual das pessoas, a valorização do poder e da
dureza, a superstição e a estereotipia, a destrutividade (ou visão catastrófica do mundo) e
o cinismo.
Os dois primeiros traços são do caráter sado-masoquista, ou seja, do
sujeito que se submete incondicionalmente à autoridade (masoquismo),
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e descarrega a agressividade nos grupos de contra-identificação
(sadismo). A anti-intracepção é a dificuldade do sujeito entrar em
contato com a sua vida psicológica e desvalorizar sentimentos,
emoções, ternura, sensibilidade, como se fosse, por isso, muito racional.
Daí também decorre a sua valorização do poder e da dureza (quem é
duro consigo mesmo, também o é com os demais); a projetividade é
resultado de pulsões proibidas e negadas pelo sujeito que, no entanto,
são exteriorizadas pela atribuição a outrem; a preocupação com o
comportamento sexual das pessoas decorre tanto do sado-masoquismo
como da projetividade, como se os outros realizassem as “sujeiras” que
gostariam mas estão impedidos de realizar, etc (CARONE, 2012, p. 19).

Em reflexão análoga, e sendo a educação elemento fundamental de emancipação, visamos
analisar a maneira como as ideias do Escola Sem Partido vão contra as vertentes
educacionais que prezam pela construção de consciências críticas e autônomas.

Escola sem Partido como falsa projeção educacional
Fundamentado nas mobilizações freudianas da psicanálise, para Adorno o Ego seria o
responsável pela síntese entre as próprias instâncias psíquicas e entre elas e o mundo
externo. A manifestação dos desejos e vontades do Id nem sempre são concretizadas no
conjunto de normas e valores morais compartilhados pela sociedade, trazendo elementos
de frustração ao eu. Quando, em sua constituição, o Ego carece de maturidade, perde a
capacidade de crescer no confronto entre suas ideias e realidade, retira do Superego seu
status de orientação cognitiva e o renega a um corpo estranho.
[...] a fraqueza do ego pareceria coexistir no convencionalismo e no
autoritarismo. A fraqueza do ego [...] é aparentemente este estado de
coisas que cria no indivíduo a necessidade de buscar um agente
organizador e coordenador fora de si mesmo. Quando se depende de
tais agentes exteriores para tomar as decisões morais, pode dizer-se que
a consciência está exteriorizada (ADORNO et al., 1965, p. 239).

Adorno e colaboradores (1965) definiram a variável “Projetividade” como a “disposição
a crer que no mundo acontecem coisas desenfreadas e perigosas; a projeção para o
exterior de impulsos emocionais inconscientes” (ADORNO et al. 1965, p. 234). A
projeção constitui o mecanismo da agressão autoritária e está presente em outras variáveis
da Escala-F. Ela é identificada como mecanismo essencial do indivíduo antidemocrático
na medida em que responde a uma necessidade profunda que leva à distorção dos fatos.
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O que o indivíduo antidemocrático sente necessidade de distorcer é
algumas tendências profundas. Adorno et al. explicam que elas
correspondem a impulsos recalcados, ou seja, pulsões do Id. O
indivíduo projeta os impulsos indesejáveis sobre outro indivíduo
recusando, assim, a responsabilidade pela sua origem. Com isso, ao
invés de sentir-se culpado, atribui a sua culpa a outro (CAPANHARO,
2014, p. 143).

Essa tendência é interpretada também como uma das expressões da fraqueza do Ego. Pois,
“[...] a projeção é um meio para manter as pulsões do Id alienadas do Ego, e pode ser
interpretada como signo da incapacidade do Ego em cumprir com suas funções”
(ADORNO et al., 1965, p. 243). O Ego manifesta, mediante a projeção, a incapacidade
de responsabilizar-se por tendências que lhe são próprias.
[...] se uma pessoa sustenta que alguém abriga propósitos hostis contra
ela, sem que existam provas da verdade de tal afirmação, há boas razões
para suspeitar que seja ela mesma quem tem intenções agressivas e
busca justificá-las mediante a projeção” (ADORNO et al., 1965, p. 243244).

Adorno interpreta os impulsos sadomasoquistas em termos de condição ou resultado da
adaptação social. Segundo ele, “[...] a pauta segundo a qual tais gratificações se traduzem
em traços de caráter é uma resolução específica do complexo de Édipo” (ADORNO et
al., 1965, p. 708). Se por um lado o amor do filho pela mãe é censurado, por outro é
gerado um ódio pelo pai, mas com a exigência de que a criança transforme o ódio em
amor.
[...] a conversão de ódio em amor, a tarefa mais difícil que o indivíduo
deve cumprir em sua primeira etapa de desenvolvimento, nunca é
realizada completamente com êxito. Na psicodinâmica do ‘caráter
autoritário’, parte da agressividade recém mencionada fica absorvida e
convertida em masoquismo, enquanto a porção restante é transformada
em sadismo, o qual busca descarregar sobre aqueles com quem o sujeito
não se identifica: em última instância, o exogrupo (ADORNO et al.,
1965, p. 708).

Com isso, o caráter autoritário hipervaloriza o endogrupo e censura o exogrupo
(CAMPANHARO, 2014, p. 133). Portanto, além da estereotipia como meio de
identificação social, a síndrome autoritária “[...] ocupa uma verdadeira função
‘econômica’ na própria psicologia do sujeito: ajuda-lhe a canalizar sua energia libidinosa
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em conformidade com as exigências de seu severo superego (ADORNO et al., 1965, p.
708). Isso também significa que “[...] o sujeito autoritário distorce a realidade, pois não
explica historicamente a hierarquia social e a interpreta como uma espécie de castigo bem
aplicado” (CAMPANHARO, 2014, p. 133).
Embora o paranoico está repleto de ódio geral, tende a ‘escolher’ seu
inimigo, a importunar certos indivíduos que atraem sua atenção: por
assim dizer, se enamora negativamente. Talvez ocorra algo similar com
o fascista em potência. Tão logo que consegue uma contracatexia
específica e concreta, a que lhe é indispensável para fabricar uma
pseudorrealidade social, pode ‘canalizar’ sua agressividade que de
outro modo fluiria livremente, e deixar de lado outros possíveis objetos
de perseguição (ADORNO et al., 1965, p. 574).

Neste sentido, é possível encontrar nos discursos em defesa do Escola sem Partido muitas
alusões a certos grupos sociais que estariam deturpando o sistema educacional e fazendo
da escola não um espaço de aprendizagem e formação, mas de um tipo de doutrinação
política e ideológica atribuída ao governo do PT e ao campo da esquerda como um todo.
Baseados geralmente em situações educacionais específicas de interpretação tendenciosa,
seus apoiadores estabelecem argumentos que acabam servindo de perseguição de grupos
que pensam diferente. Consolida-se esse panorama social onde prevalecem a dicotomia
entre apoiadores e opositores ao projeto, o “nós contra eles”, em consonância às
categorias de endogrupo e exogrupo destacado por Adorno.
Esses elementos de ressentimento e pseudorrealidade mobilizados pela estrutura psíquica
do ego fragilizado ajudam a compor um paradoxo: a maioria dos chamados exogrupos é
objetivamente mais fraca se comparada aos grupos que estariam supostamente
ameaçando (ADORNO et al., 1965). Ou seja, atribui-se um poder muito grande às
supostas ameaças do pensamento hegemônico, poder esse que não condiz com sua
possibilidade real de efetivação. Nos termos do Escola sem Partido tem sido comum
escolher o professor como o maior inimigo a ser combatido na educação. Ele seria um
ator que, nem sempre profissional e ético, se utilizaria da “audiência cativa” dos alunos
em sala de aula para lhes impor suas vertentes de pensamento (políticas, ideológicas,
morais, religiosas). Como já apontado por Adorno, existiria nesses casos um conflito
permanente e insolúvel, no qual a sensação de ameaça não diminui mesmo que essa
fraqueza seja percebida. Na visão do pensamento autoritário, isso se conforma como
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[...] um enfrentamento entre um endogrupo que trata de manter ou
recuperar sua posição justamente superior, e um exogrupo, ressentido
por danos passados, que se esforça para infligir aos demais o que ele há
padecido (ADORNO et al., 1965, p. 158).

O estabelecimento de grupos cujas ideias ou existências devem ser constantemente
deslegitimadas e rechaçadas, ao invés de discutidas e compreendidas, constitui a variável
intitulada de “Superstição e Estereotipia”, e refere-se à “crença na determinação
sobrenatural do destino humano; [e na] inclinação a pensar através de categorias rígidas”
(ADORNO et al., 1965, p. 234). Essas
[...] explicações primitivas e demasiadamente simples sobre os sucessos
humanos são resistências a dar razões a muitas das ideias e observações
imprescindíveis para uma compreensão adequada: por seu grande
conteúdo afetivo e por consistir em elementos que poderiam engendrar
angústia, o ego fraco não pode incluí-las em seu esquema conceitual.
Mas ainda é provável que o ego projete sobre o mundo exterior aquelas
forças mais profundas da personalidade que não pode integrar em si
mesmo (ADORNO et al., 1965, p. 241).

Ao proceder dessa forma, o sujeito não deixa de fornecer explicações para o
comportamento alheio, bem como para as causas dos fenômenos naturais, porém, suas
explicações consistem em ideias estranhas e estereotipadas acerca desses temas. Na
explicação baseada na superstição, deixa-se de discutir o mérito das questões, e passam a
se elaborar categorias baseadas em visões distorcidas e radicalizadas sobre os assuntos, a
partir da arbitrariedade das projeções realizadas. A superstição, quando reiterada, indica
que o ego fragilizado abre mão de sua responsabilidade interpretativa, “[...] já poderia ter
‘se dado por vencido’, isto é, renunciado a ideia de que seria capaz de determinar a sorte
do indivíduo vencendo as forças exteriores” (ADORNO et al., 1965, p. 241).
As tentativas de construir imagens educacionais degradantes e degradáveis a partir das
quais oferecem uma solução pontual e simplista, faz do Escola Sem Partido um projeto
tendencioso e ideológico que, além de estar alheio às principais discussões e diagnósticos
da realidade educacional brasileira, não se coloca aberto ao diálogo com professores e
especialistas que apresentem concepções diferentes acerca dos mesmos temas. Com a
variável “Destrutibilidade e Cinismo”, Adorno e colaboradores (1965) visavam
compreender a “hostilidade e vilipêndio geral da humanidade” (p. 236), sendo muito
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comum a atribuição de visões catastróficas de mundo (e, no caso, da educação) para
fundamentar a veracidade e necessidade de se efetivar seus pontos de vista.
Corrobora com essa formulação a ideia de que “[...] o indivíduo antidemocrático guarda
em seu interior fortes impulsos agressivos resultantes das numerosas imposições externas
que limitam a satisfação de suas necessidades” (ADORNO et al., 1965, p. 242), de forma
que há de se considerar a variável “Poder e Dureza”. Consiste na
[...] preocupação pela dimensão domínio-submissão, força-fraqueza,
dirigente-dirigido; identificação com as figuras que representam o
poder; exagero dos atributos convencionais do ego; valorização
excessiva da força e da dureza (ADORNO et al., 1965, p. 234).

O antidemocrático teria variadas formas de manifestar tais impulsos, porém daria vazão
a eles deslocando-os para os exogrupos. “A indignação moral, a agressão autoritária e a
agressão oculta constituem as expressões dos impulsos agressivos primitivos”
(CAMPANHARO, 2014, p. 142).
Uma das principais consequências das categorias até agora explicitadas diz respeito à
variável da “Anti-introspecção”. Ela consiste na “oposição ao subjetivo, imaginativo e
sentimental” (ADORNO et al., 1965, p. 234). Essa atitude se caracteriza como uma recusa
do indivíduo possibilitar o pensamento em deixar os indivíduos refletirem por si sós, mas
também a recusa dele mesmo em pensar os fatos de forma autônoma, com medo de perder
o controle sobre suas emoções e revelar seu ser íntimo seja para si mesmo ou para outro.
Em contrapartida há uma dedicação do pensamento para as tarefas práticas, pois eles
consistiriam em algo agradável.
Para Adorno, no pensamento autoritário há uma tendência forte em evitar que as pessoas
criem consciência de si mesmas. É uma atitude de desvalorização do humano e
valorização do material. Isso a tal ponto que, em situações extremas, “[...] os humanos
passam a ser meros objetos materiais que se manejam friamente, enquanto que os objetos
materiais, agora investidos de atração emocional, recebem amorosos cuidados”
(ADORNO et al., 1965, p. 240). Nessa atitude, o Ego fraco se manifesta pela “[...]
impaciência ante o indivíduo subjetivo e afetuoso acompanhada de oposição a este”
(ADORNO et al., 1965, p. 240).
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Por fim, a variável “Sexo” representa a “preocupação exagerada pelos fatos ‘sexuais’”
(ADORNO et al., 1965, p. 234). Essa tendência evidencia “[...] uma sexualidade alienada
do Ego” (ADORNO et al., 1965, p. 244), e se refere a um forte predomínio das
contracatexias sexuais mediante o recalque, a formação reativa e a projeção”
(CAMPANHARO, 2014, p. 144).
Adorno vincula a preocupação exagerada com a sexualidade às tendências à agressão
autoritária e à projeção. Dessa forma, a variável que representa “uma forte inclinação a
castigar os transgressores dos costumes sexuais (homossexuais, criminosos sexuais) [...]
(ADORNO et al., 1965, p. 244)”. Essa inclinação poderia
[...] ser expressão de uma atitude punitiva geral baseada na identificação
com as autoridades do endogrupo, mas também sugere que o indivíduo
recalca seus próprios desejos sexuais e corre o perigo de perder o
domínio sobre eles (ADORNO et al., 1965, p. 244).

No que se refere à projeção, a preocupação com “orgias sexuais”, por exemplo, poderia
ser uma desfiguração da realidade, “[...] mas o conteúdo sexual dificilmente poderia se
projetar se no sujeito não atuassem inconscientemente e intensamente impulsos de índole
semelhante” (ADORNO et, al., 1965, p. 244). Essa questão nos remete à preocupação o
projeto Escola Sem Partido com temáticas relacionadas à sexualidade, remetendo-se
frequente – e erroneamente – ao termo “ideologia de gênero” como forma de deslegitimar
e criminalizar a discussão sobre temas que, embora sejam centrais para iniciativas
formativas contra o preconceito e discriminação, são considerados tabus dentro de
culturas alinhadas à variável que Adorno denominou “Convencionalismo”.

Considerações finais
Em sua época, Adorno procurou refletir o mecanismo psíquico que está por trás de tanto
ódio e intolerância do pensamento antissemita, assim como do pensamento autoritário em
geral com quem é, age ou pensa diferente da onda hegemônica. Neste contexto,
interpretamos o projeto Escola Sem Partido como uma falsa projeção do campo
educacional, com a presença de muitos indícios de pensamento autoritário direcionado à
educação, e de outros que ainda demandam sistematização por meio de fundamentações
críticas condizentes com as questões educacionais contemporâneas.
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Muitos materiais podem ser analisados para estabelecer um paralelo dessa caracterização
com os elementos psíquicos e sociais que marcam o projeto Escola Sem Partido e seus
apoiadores. Pesquisas em andamento e análises preliminares (CARNIO; NEVES, 2018)
demonstram uma constelação de elementos permeada de: visões de senso comum
pedagógico, partidarismo político, utilização de exemplos fantasmagóricos extremos
como instrumento de despertar o medo na população, utilização de falácias que distorcem
a relação entre interesse público e privado na educação/formação escolar, preocupação e
confusão intencional em relação aos estudos sobre identidade de gênero (denominados de
“ideologia”), paranoia e manipulação da realidade, entre outros.
Apesar de formuladas na década de 40, as apropriações psicanalíticas adornianas e suas
formulações sobre o pensamento autoritário apresentam grande potencial para a
construção de diagnósticos contemporâneos sobre as recentes políticas educacionais
brasileiras, em especial o Escola Sem Partido. Entretanto, é premente a necessidade por
atualização dos referenciais críticos e prol da acuidade e contemporaneidade da crítica e
das formas de intervenção no campo educacional.
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Educação Básica na idade mídia: currículo e docência

Roselaine RIPA (UDESC/CEAD)

“Esse é tempo de partido,
tempo de homens partidos.
[...]
Este é tempo de divisas,
tempo de gente cortada.
De mãos viajando sem braços,
obscenos gestos avulsos.
[...]
Nosso tempo
Carlos Drummond de Andrade

O poema "Nosso tempo", de Carlos Drummond de Andrade, publicado em A rosa
do povo (1945), epígrafe deste trabalho, tem sido utilizado em palestras e textos que se
propõem a discutir a educação em tempos de “escola sem partido”. Ao usar os termos
"partido" e "partidos", Drummond nos ajuda a analisar o tempo presente (CORREIA,
2009), no qual reconhecemos a fragmentação, a alienação e a reificação dos indivíduos,
que se tornam produtos industriais no contexto da sociedade administrada, pulverizada e
fragmentada. Também denuncia as atitudes de abstenção diante dos acontecimentos,
sendo necessária tomada de posição política por parte dos indivíduos. Nesse sentido, é
urgente tomar partido.
O trabalho “Educação Básica na idade mídia: currículo e docência” tem o
propósito de trazer alguns apontamentos, a partir dos pressupostos da Teoria Crítica da
Sociedade, para discutir um dos movimentos que envolveram a Educação Básica nos
últimos anos: o Escola Sem Partido (ESP). Visto inicialmente por muitos especialistas da
educação como um movimento que não teria grandes repercussões, tornou-se atualmente
uma temática urgente de discussão nos cursos de formação inicial e continuada de
professores, bem como nos sistemas de ensino, ao verificar o número de adeptos aos
projetos de lei protocolados em todo o país.
O Escola sem partido expressa o epílogo de um processo que ser estatuir uma
lei que define o que é ciência e conhecimentos válidos, e que os professores só
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podem seguir a cartilha das conclusões e interpretações da ciência oficial, uma
ciência supostamente não neutra. Para isso, manipula até mesmo o sentido
liberal de política, induzindo a ideia de que a escola no Brasil estaria
comandada por um partido político e seus profissionais e os alunos seres
idiotas manipulados. (FRIGOTTO, 2017, p.29)

A relação entre política (ou sua anulação) e a instituição escolar não é
exclusividade dos tempos atuais. A escola tem sido usada desde o seu surgimento como
um dos principais locais para propagação e imposição de uma ideologia dominante.
Temos observado de forma bastante intensa a desvalorização do profissional da
educação e da sua formação, o esvaziamento dos conteúdos escolares e o contínuo
processo de mercantilização da educação, contribuindo para a efetivação de uma
educação que continua distante da formação voltada para emancipação dos indivíduos.
Nesse contexto, os movimentos para propagação dessas ideologias, disseminados
principalmente pela internet nas redes sociais, têm utilizado as mesmas armadilhas da
propagação da indústria cultural, adquirindo cada vez mais adeptos. Movimentos que têm
interferido na legislação, nas políticas públicas, nos currículos e na formação docente.
Em nome de uma suposta neutralidade do conhecimento, ancorada em ações que
pretendem despolitizar a escola e revelam o conservadorismo radical, a imposição de
crenças e o moralismo excludente, busca-se eliminar a discussão ideológica no ambiente
escolar, perpetuando a barbárie e a semiformação.
Sendo assim, ao recuperar a concepção de educação em Adorno, pretende-se
denunciar como movimentos, tal como o Escola Sem Partido, têm afetado a educação
brasileira na atualidade, trazendo mandamentos e deveres de forma imperativa aos
docentes, determinando ações que efetivam uma educação “sem sentido”, opressora, que
visa a manutenção da mercantilização dos processos formativos, a redução da formação
à aquisição de habilidades e competências, a seleção de conteúdos para atender diretrizes
de alguns grupos e a eliminação do pluralismo de ideais.

Educação Básica Brasileira na idade mídia
No site do Ministério da Educação, ao buscar o termo “Educação Básica”,
encontramos a seguinte definição: “A educação básica é o caminho para assegurar a todos
os brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-
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lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”8. Alguns documentos
norteiam seu desenvolvimento:




LDB nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB);
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNs),
publicada em 2013;
Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo Congresso Nacional em
26 de junho de 2014.

É importante destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), próprias
para cada etapa e modalidade de ensino, estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), tornaram-se obrigatórias para a Educação Básica, orientando as
matrizes curriculares e seu desenvolvimento nos diferentes sistemas de ensino. Com a
publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que merece nossa atenção e
pesquisas mais aprofundadas9, partem da estrutura estabelecida nas Diretrizes para
determinar o detalhamento dos conteúdos e competências.
Especificamente sobre o PNE10 e sua implantação nos 03 (três) primeiros anos, o
documento publicado em 2017 pelo Observatório do Plano Nacional de Educação11 teve
o propósito de avaliar o período de 2014 a 2016. Em relação às metas 1, 2 e 3, por
exemplo, que tratam do acesso à Educação Básica, o documento destaca que ainda são
2,5 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos de idade não matriculados na escola. A
faixa etária mais atingida é a de 15 a 17 anos, em especial: “os de renda mais baixa, os
moradores das áreas rurais e os pretos e pardos” (p.03). O relatório destaca, também, que
a desigualdade tem início na Educação Infantil: “[...] dentre o quartil (25%) de famílias
brasileiras mais ricas, 52,3% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas na creche no
Brasil. Já dentre o quartil de famílias mais pobres, essa taxa é de 21,9%” (p.03). O desafio
do acesso e permanência ainda é recorrente na idade mídia. Mas não é o único.

8

MEC. Secretaria da Educação Básica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacaobasica Acesso em 01 out. 2018.
9
É importante discutir o processo de elaboração e consulta pública na elaboração das diferentes versões,
bem como a exclusão de temáticas e delimitações dos conteúdos, a divisão em habilidades, os grupos que
incentivaram a sua publicação, dentre outros aspectos.
10
O atual Plano Nacional de Educação abrange o período de 2014 a 2024 e apresenta 20 metas, 254
estratégias e 14 artigos com ações a serem realizadas pelo país.
11
3
anos
de
Plano
Nacional
de
Educação.
Disponível
em:
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/673/documento-referencia.pdf Acesso em
Acesso em 29 out. 2018.
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Freitag (1987) realizou estudos sobre a política educacional brasileira, destacando
que ela é resultado de complexos processos históricos, tais como: catequese,
colonialismo, escravidão, monocultura, dependência, etc. Além desses processos, com o
objetivo de reprodução material dos bens e do sistema de normas e valores, a autora
ressalta a atuação de diferentes instituições e grupos sociais que lutaram pelo controle do
processo educacional: igreja, oligarquias rurais, burguesia industrial-urbana, proletariado,
Estado, dentre outros.

A política educacional brasileira [...] acaba deflagrando dinâmicas próprias,
que escapam ao controle do Estado, transformando-se na política de diferentes
grupos de interesse e permitindo que uns controlem o processo,
temporariamente, em detrimento de outros. (FREITAG, 1987, p.11).

No contexto da idade mídia, a instituição escolar afasta-se ainda mais da sua
função de educar e de incluir. Segundo Sobreira (2004, p.158), tanto os conteúdos
culturais que foram deixados a cargo da escola moderna como a sua organização interna
passaram pelo filtro da indústria cultural. O autor argumenta que as práticas de
escolarização na sociedade global abandonam os ideais do universalismo burguês,
presentes no projeto kantiano, ao oferecer escolas de diferentes níveis de qualidade. Os
adjetivos “pública”, “particular”, “diurna”, “noturna”, “periférica” ou “central”, que
sempre acompanham a palavra escola, revelam de antemão os alunos que dela participam
e o tipo de ensino que eles obtêm. A elaboração de conhecimentos, a discussão/reflexão
crítica em sala de aula, que contribuiria para o desenvolvimento de indivíduos autônomos,
reflexivos e críticos, capazes de estabelecer relações temporais e elaborar o passado, é
substituída pela disseminação da semicultura para atender aos ditames da sociedade
administrada, ansiosa por trabalhadores acomodados, sedentos por tudo o que é
apresentado como novo e pronto, e indiferentes ao todo social.
Sendo assim, o descaso com a educação escolar passa a ser justificado por ser a
aprendizagem um processo contínuo, que ocorre ao longo da vida, numa sociedade em
que a informação é considerada cada vez mais acessível a todos. A sociedade do
“conhecimento” ou da “aprendizagem”, tal como se apresenta atualmente, tende a
desprestigiar a memorização, a formação cultural, a interpretação crítica dos fatos
históricos e a análise dialética. Basta o “aprender a aprender”, “o sem partido”
desenvolvido diariamente na atual sociedade que se autodenomina “educativa”, com
acesso imediato às informações, independentemente do tempo e espaço. O que é
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divulgado como essencial ao indivíduo é estar “antenado” às novidades do “mundo
globalizado”, acessar as informações disponíveis de forma neutra, adquirir competências
e habilidades, e se adaptar às mudanças.
Na idade mídia essa questão tende a se intensificar e prejudicar ainda mais a
experiência formativa.
A experiência – a continuidade da consciência em que perdura o ainda não
existente e em que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no
indivíduo – fica substituída por um estado informativo pontual, desconectado,
intercambiável e efêmero, e que se sabe que ficará borrado no próximo instante
por outras informações [...] (ADORNO, 2010, p. 33).

No caso específico da Educação Básica Brasileira, uma questão tem sido motivo
de alerta: alguns movimentos têm reduzido os professores a meros transmissores de fatos,
dados e informações, supostamente neutros, a-históricos, sem “tomar partido”. Zuin e
Zuin (2016) destacam que o Escola Sem Partido, ao eliminar o posicionamento crítico do
professor, também limita o debate de ideias, que poderia contribuir para o confronto
respeitoso de opiniões, passando a ser considerada a única interpretação correta de uma
determinada temática.
Uma questão que Frigotto (2017, p. 31) também argumenta.

O que propugna o Escola sem Partido não liquida somente a função docente,
no que a define substantivamente e que não se reduz a ensinar o que está em
manuais ou apostilas, cujo propósito é de formar consumidores. A função
docente no ato de ensinar tem implícito o ato de educar. Trata-se de, pelo
confronto de visões de mundo, de concepções científicas e de métodos
pedagógicos, desenvolver a capacidade de ler criticamente a realidade e
constituírem-se sujeitos autônomos. A pedagogia da confiança e do diálogo
crítico é substituída pelo estabelecimento de uma nova função: estimular os
alunos e seus pais a se tornarem delatores.

Diante da repercussão que o Escola sem Partido tem tido no Brasil, é importante
conhecer e analisar sua origem, diretrizes e estratégias de divulgação.
Movimento Escola sem Partido
Uma questão que nos inquieta neste contexto é: qual é o partido da escola sem
partido? (FRIGOTTO, 2017) Um questionamento que precisa ser enfrentado no contexto
da idade mídia e torna-se ainda mais urgente quando observamos a ausência dessa
reflexão nos sistemas de ensino. Essa ausência revelaria aceitação, adesão, sentimento de
impotência e/ou perplexidade? E, a partir deste questionamento inicial, outros surgem:
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Por que um movimento dessa natureza tem tido tantas adesões? O que nos leva a ainda
estar discutindo uma suposta neutralidade da prática docente?
O Movimento Escola sem Partido teve início em 2004, com uma proposta do
advogado Miguel Nagib, motivado por discordar de um exemplo usado pelo professor da
sua filha:

A indignação do advogado Miguel Nagib foi ao limite quando numa tarde de
setembro de 2003 sua filha chegou da escola dizendo que o professor de
história havia comparado Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana,
a São Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica. O
docente fazia uma analogia entre pessoas que abriram mão de tudo por uma
ideologia. O primeiro, em nome de uma ideologia política. O segundo, de uma
religiosa. "As pessoas que querem fazer a cabeça das crianças associam as duas
coisas e acabam dizendo que Che Guevara é um santo", afirma ele, que é
católico e coordena o Movimento Escola Sem Partido, questionado por
educadores12.

Naquele momento, Miguel Nagib tentou sem sucesso apoio de outros pais e suas
supostas denúncias não foram acatadas pela escola onde a filha estudava. Porém, dez anos
depois, o movimento consegue espaço para ecoar. Em 2014, o deputado estadual do Rio
de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSC-RJ), solicitou que Miguel Nagib escrevesse um
projeto de lei intitulado Programa Escola Sem Partido, tornando-se o primeiro
parlamentar a apresentar um projeto dessa natureza no Rio de Janeiro.
No mesmo período, outro projeto de lei, também no Rio de Janeiro, foi
apresentado pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), com o mesmo teor e destinado ao
município. “Depois disso, a onda conservadora tratou de espalhar esses projetos pelo
Brasil inteiro.”13
Existem dois projetos de lei sobre Escola sem Partido em nível nacional. Um
desses projetos foi protocolado na Câmera (PL 867/2015), cujo autor é o deputado Izalci
Lucas (PSDB). O outro está no Senado (PL 193/2016) e foi proposto pelo senador Magno
Malta (PR-ES). O projeto de lei apresentado no Senado é uma versão mais atualizada,

“O professor da minha filha comparou Che Guevara a São Francisco de Assis”, de 26 jun. 2016.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politica/1466654550_367696.html
13
O que está por trás do 'Escola Sem Partido'? Projeto propõe que professores sejam processados pelos
conteúdos que ministram em sala de aula. E a ameaça que isso se torne lei é bastante concreta. Entrevista
com
Fernando
Penna
publicada
em
20
nov.
2016.
Disponível
em:
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-que-esta-por-tras-do-Escola-Sem-Partido-/4/36486
Acesso em 30 out. 2018.
12
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incluindo, por exemplo, a proibição da discussão de gênero nas escolas. “É assim que o
Escola Sem Partido ganha força, englobando essas pautas conservadoras”14.
Importante destacar que já foram apresentados projetos do Escola Sem Partido
em dez estados brasileiros e no Distrito Federal. Alagoas foi o estado que teve a aprovação
do projeto em forma de lei, intitulado “Escola Livre”. Já os estados de Goiás e de Paraná
retiraram da pauta. Nos municípios de Picuí (PE) e Santa Cruz do Monte Castelo (PR) a
lei foi aprovada.
O movimento/projeto Escola Sem Partido objetiva alterar a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação para impor, pela força da lei, os seus preceitos. Neste contexto, o
Senado lançou uma enquete em que a sociedade poderia opinar contra ou a favor do
Projeto de Lei Nº 193/2016, de autoria do senador Magno Malta (PR-ES), que inclui entre
as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola sem Partido. O Resultado
final foi de 199.873 votaram a favor do Projeto e 210.819 votaram contra. Uma diferença
de apenas 10.946 votos, o que mostra um apoio grande da população ao projeto.
Diante deste quadro, faz ainda mais sentido a inquietação de Frigotto (2017) ao
destacar que o programa escola sem partido é uma esfinge: ou a deciframos ou ela nos
domina.
A concepção (inicial) de educação em Adorno (2003, p. 141) contribui para essa
discussão:

Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos
o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais
do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria
inclusive da maior importância política; sua ideia, se é permitido dizer assim,
é uma exigência política. (grifos do autor)

Movimentos e programas tal como o Escola Sem Partido colocam em risco essa
exigência política ao conquistar, usando as mesmas armadilhas da propagação da
indústria cultural, a simpatia da população, criando estratégias para eliminar a discussão
ideológica no ambiente escolar, restringindo os conteúdos de ensino a partir de uma
14

O que está por trás do 'Escola Sem Partido'? Projeto propõe que professores sejam processados pelos
conteúdos que ministram em sala de aula. E a ameaça que isso se torne lei é bastante concreta. Entrevista
com
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Penna
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em
20
nov.
2016.
Disponível
em:
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-que-esta-por-tras-do-Escola-Sem-Partido-/4/36486
Acesso em 30 out. 2018.
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pretensa ideia de neutralidade do conhecimento. Acusa o professor de doutrinação, mas
são as suas imposições que tendem a modelar os indivíduos sob a máscara do “sem”
partido.
O lema do Escola Sem Partido é “por uma lei contra o abuso da liberdade de
ensinar”, “por uma educação sem doutrinação” e sua hashtag integra cada vez mais
postagens: #escolasempartidojá15

Imagem 01: Cartaz produzido pelo Escola Sem Partido para determinar os deveres do Professor
Disponível em: https://www.programaescolasempartido.org/faq Acesso em 01 out. 2018

Sendo assim, trata-se de uma escola intitulada “sem” partido e que propaga uma
escola “sem sentido”. Ao mesmo tempo, acusa que a escola brasileira tem um partido,
que os professores “doutrinam” seus alunos, propagando e promovendo com mais
intensidade uma despolitização do processo educativo escolar (FRIGOTTO, 2017).
Apesar de se auto propagar sendo sem partido, o projeto Escola Sem Partido está
ancorado no que podemos definir como um conservadorismo radical e/ou moralismo
cristão excludente, que prega a intervenção do estado na escola. Para isso, utiliza em seu

15

Disponível em: https://www.programaescolasempartido.org/ Acesso em: 29 out. 2018.
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discurso termos, tais como: limpar a escola, denunciar a doutrinação e “descontaminar”16
o ambiente escolar por meio de um agente externo e, supostamente, imparcial: o
Ministério Público ou o Juiz de Direito (RODRIGUES, 2016). No site do Escola Sem
Partido é possível clicar em “denuncie aqui”, bem como obter dicas de como denunciar o
professor supostamente “doutrinador”.

OS PROFESSORES SERÃO FISCALIZADOS PELOS ALUNOS?
O objetivo do projeto é informar os alunos sobre a existência dos deveres do
professor. Ao conhecer esses deveres, o estudante poderá avaliar se eles estão
sendo respeitados pelo professor. Nesse sentido, podemos dizer que os alunos
irão “fiscalizar” a conduta do professor à luz dos deveres previsto no cartaz.
Na sala de aula, ninguém mais poderia fazer isso por eles.

O discurso proferido para defender o Escola Sem Partido é apresentado a partir de
questões generalistas, experiências pessoais e/ou baseadas em dados da grande mídia
brasileira. Não menciona o sucateamento das escolas, a falta de condições objetivas, a
massificação da formação docente, a imposição de padrões pelas avaliações externas etc.
Além disso, procura impor valores privados para a esfera pública, tornando a escola como
extensão do lar (FRIGOTTO, 2017). Os conteúdos que servem à manutenção do status
quo são os que mereceriam ser garantidos e aqueles que representam uma visão crítica e
emancipatória são os que doutrinariam.
E o movimento se amplia em outras esferas. O Deputado Federal Rogério Marinho
(PSDB-RN), inspirado no Escola sem Partido, elabora um projeto que tipifica como crime
professor acusado de "assédio ideológico", justificando que

a forma mais eficiente do totalitarismo para dominar uma Nação é fazer a
cabeça de suas crianças e jovens. Quem almeja o poder total, o assalto à
Democracia, precisa doutrinar por dentro da sociedade, estabelecer a
hegemonia política e cultural, infiltrar-se nos aparelhos ideológicos e ser a voz
do partido em todas as instituições.17

O Ministério Público tem se manifestado afirmando que o Escola Sem Partido é
contrário ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, ferindo a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,

16

Pela descontaminação e desmonopolização política e ideológica das escolas. Disponível em:
http://www.escolasempartido.org/objetivos Acesso em 29 out. 2018.
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1330054 Acesso em 29 out.
2018.
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a arte e o saber. Em Nota Técnica, o Ministério Público considera que o PL Escola sem
Partido é inconstitucional porque
está na contramão dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, especialmente os de ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ e
de ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.18

No site do Escola sem Partido as palavras de ordem são: flagrar, delatar,
denunciar, doutrinar, juntar provas, processar etc. Para isso, disponibilizam orientações
para identificação da “doutrinação ideológica do professor”. Na aba lateral é possível
clicar em "Flagrando o doutrinador" com orientações de como processar escolas e
professores que transmitam "conteúdos imorais". Usam como base os princípios da lei do
consumidor. A relação professor-aluno se transforma, assim, de forma ainda mais intensa
na relação fornecedor-consumidor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

E continuamos. É tempo de muletas.
Tempo de mortos faladores
e velhas paralíticas, nostálgicas de bailado,
mas ainda é tempo de viver e contar.
Certas histórias não se perderam.
Nosso tempo
Carlos Drummond de Andrade
Colocar em pauta a Educação Básica no contexto da idade mídia se faz urgente.
Movimentos tais como “Todos pela Educação”, “Movimento pela Base Nacional
Comum” e o “Escola sem partido”, foco deste trabalho, são exemplos que a educação tem
sido invadida por agências e profissionais diversos que pretendem impor aos professores
e nos currículos valores e ações que atendem aos interesses de um determinado grupo.
O público, o laico e a pluralidade de ideias que pareciam estar presentes e
garantidos nas escolas estão sendo substituídos por cartilhas, mandamentos e lista de
deveres ao professor. De forma imperativa, são movimentos que têm clamado por uma
educação que vai ao aposto de uma educação emancipatória e contra a barbárie.

18

https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/diversas/item/3594-escola-sem-partidoa-escola-do-nosso-tempo
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Promovem, assim, uma educação sem sentido, opressora, que visa a manutenção
da mercantilização da educação e o fim do pluralismo de ideias. É fundamental, neste
contexto, “tomar partido” diante da ameaça efetiva dessas propostas cada vez se tornarem
lei.
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Educação, tecnologia e emancipação: uma análise socioeducativa da sociedade
midiática

Getúlio de Souza LIMA19
FCLAR/UNESP – Programa de Pós-graduação em Educação Escolar – Araraquara/SP
Resumo. O presente trabalho reporta-se ao contexto sócioeducacional hodierno
imbricado pelas múltiplas possibilidades tecnológicas as quais também têm se
manifestado em um vasto e problematizador campo de análises acerca da utilização
produtiva da tecnologia na atividade educativa, uma vez que esta está cada vez mais
acentuada nas linguagens pautadas na Tecnologia de Informação e Comunicação. A vista
disso, pensou-se em tecer considerações sobre o tema, propondo uma abordagem de
cunho crítico embasada nos escritos da Teoria Crítica da Sociedade em T. Adorno (1970)
e C. Turcke (2010). Dentre os objetivos que nortearam nossa pesquisa, priorizou-se neste
texto o recorte conceitual de educação e tecnologia, cujo princípio fundante seria a ideia
de emancipação do sujeito, como um contraponto ao estado de subserviência compulsiva
à indústria de produtos tecnológicos, tendo na escola um meio com potencial para propor
e disseminar uma cultura socioeducativa de caráter totalizante.
Palavras-chave: Educação escolar; Tecnologia; Sociedade Excitada.

Introdução

Afirmando o intuito desta pesquisa do curso de Mestrado em Educação Escolar,
desenvolvida no Programa de Pós-graduação da UNESP de Araraquara sob a orientação
do Prof. Dr. José Luis Vieira de Almeida e coorientação do Prof. Dr. Humberto Perinelli
Neto, sustenta-se a necessidade de promover uma análise conceitual de emancipação
asseverada pelos expoentes da Teoria Crítica e seus interlocutores, sobretudo na
Sociedade Excitada em Türcke (2010). Ao abordar, porém, o quadro de estagnação que
se instaurou ao longo das últimas décadas na educação básica, sobretudo, na educação
pública, deve-se considerar que a força exercida pelo mercado e evocada pelo sistema
midiático tem sobreposto às pretensões e ações de educadores engajados ao projeto de
construção de sujeitos politizados.
Logo, infere-se que a atividade docente do ensino básico, outrora referenciada
pelo papel de formadora da estruturação cultural e social do indivíduo, na atual conjectura
patina sobre uma superfície manchada pela sua condição de impotência diante das

19
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representações ideológicas impostas pelo apelo midiático. Igualmente, de forma
majoritária, assiste-se a propostas de inspiração construtivista que incitam a adaptação
pura e simples dos professores do ensino básico ao novo mundo das tecnologias e suas
infinitas possibilidades, desconsiderando aquilo que se afiançou nesta pesquisa, sobre a
“alfabetização” crítica acerca da manipulação midiática.
Todavia, como contraponto a esse estado de “alinhamento pedagógico” ao
projeto neoliberal, ilhas de natureza crítica manifestam pensamentos que comungam com
esta percepção acerca de certa “desvirtualização” da atividade docente, muitas vezes,
entendida como anacrônica ante o contexto midiático. Segundo Teresa Cristina Rego
(2015), “para que o professor possa executar com êxito a sua função, é necessário que
crianças, jovens e adolescentes, na escola se transformem em estudantes em sua
plenitude” (informação verbal)20.
Igualmente, quando se posiciona metodologicamente à linha de pensamento da
“totalidade concreta” (KOSIK, 2011), pontua-se que a educação escolar hodierna se
ressente de sua essência formadora, a qual deveria incutir no aluno competências básicas
- como, por exemplo, elaborar reflexões lúcidas acerca da manipulação ideológica
presente nas intervenções midiáticas, sobretudo, quando estas procuram consolidar a
hegemonia, servindo-se da insipiência política e cultural de uma sociedade alienada.
Ademais, o estabelecimento hegemônico do grande capital em sociedades como
a brasileira atual, historicamente tem-se valido do obscurantismo político pelo qual o
sujeito se mantém omisso às investidas ideológicas de quem detém o poder. Assim, o
quadro de subserviência é construído propositadamente no sentido de inculcar no
indivíduo a ideologia dominante e mantê-lo estagnado na condição de agente propagador
da indústria cultural
Isso pressupõe uma escola na qual a construção do conhecimento seja pautada,
também, na proposta de um ensino que privilegie novas releituras do contexto
sociocultural, econômico e político hodierno, à medida que a dinâmica da linguagem
tecnológica esteja na dianteira da atividade educativa dentro ou fora da escola. Na
“sociedade excitada”, esse processo de gerenciamento da cultura educativa ocorre por
meio da inserção de mecanismos midiáticos, os quais se tornam propagadores de

Palestra proferida no encontro de capacitação Saber em Ação/SESI – SP, São José do Rio Preto, SP, em
19 de janeiro de 2015.
20
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“sensações” no cotidiano das pessoas por parte da indústria de entretenimento,
provocando e disseminando o êxtase dos consumidores a cada novo produto lançado.
Em decorrência, o condicionamento da educação atual vai sendo estabelecido
pelo projeto da nova indústria cultural, cujo fundamento do apelo mercadológico tem sua
base no convencimento das pessoas, sobretudo, jovens em fase de educação básica a se
tornarem consumidores e reprodutores do mercado de sensações.

Metodologia e Referencial Teórico

Neste trabalho, buscou-se analisar o embate decorrente da relação paradoxal entre
tecnologia e PCNEM. Propôs-se, também, refletir sobre as implicações dos choques
imagéticos das mídias eletrônicas na função social e formativa da educação escolar. Desse
modo, procurou-se, ainda, discutir o processo de construção ideológica da indústria
cultural e suas implicações no contexto educacional, bem como relacionar o contexto
“fetichizado” da indústria cultural com a necessidade de uma reflexão crítica sobre a
atividade docente contemporânea.
Como fundamentação teórica da pesquisa buscaram-se - à luz do referencial
teórico da Teoria Crítica da Sociedade, a partir da obra de Cristoph Türcke (2010),
explorar seus apontamentos acerca da realidade contemporânea, a qual incorporou,
segundo o autor, uma “sociedade da sensação”. Nessa linha de análise, abordar-se-ão
alguns aspectos da obra de Adorno, representante da primeira geração da Escola de
Frankfurt, que, juntamente com Horkheimer, apresentaram e desenvolveram o conceito de
“Indústria Cultural”, que também compreenderá a fundamentação teórica deste trabalho.
Destarte, buscou-se dar ênfase às proposições de pesquisadores cujo pensamento se tem
apropriado dos fundamentos da Teoria Crítica como um contraponto ao controle psíquicosocial exercido pelas intervenções midiáticas, as quais agem em detrimento de um telos
pedagógico de caráter emancipatório.
Dentre esses pesquisadores, apontam-se Lastória (2010), Pucci (2012), Zuin
(2006), Maar (2003), Rodrigues (2005), os quais têm direcionado seus trabalhos para a
reflexão acadêmica sobre os embates filosóficos tecidos na Teoria Crítica e seus
desdobramentos na educação contemporânea – educação que, diante da sobrecarga
midiática, exige novas significações.
Acentua-se também, cotidianamente, o trajeto expansivo da indústria de
produtos midiáticos, cuja acessibilidade se dirige, prioritariamente, às crianças e
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adolescentes, sobretudo com idade escolar do Ensino Médio. Eles são estimulados a
incorporar esse mercado como uma determinação religiosa. Conforme acentua Türcke
(2010), no contexto atual se estabelece um “bombardeio” cada vez mais intenso de
imagens as quais são, cotidianamente, disponibilizadas nas mídias eletrônicas,
principalmente nas redes sociais, originando novas e complexas situações que sugerem
um tratamento efetivo nas instituições de ensino.
Ressalta-se que as ponderações sobre essa expansividade do mercado tecnológico
e suas implicações para a educação escolar se constituem um dos pontos centrais da Teoria
Crítica presentes no propósito investigativo deste trabalho. Pois, se a escola tanto quanto
o mercado incorpora em seus dispositivos pedagógicos, um aparato cada vez mais
circunscrito às acepções tecnológicas, na relação entre o sujeito (aluno) e o objeto
(conhecimento), pode-se inferir que o cotidiano escolar se apresenta como ambiente
favorável para reflexões acerca do acesso ao conhecimento, mesmo em tempos de
sociedade midiática.
Na sistematização desta pesquisa, optou-se por organizar o estudo,
considerando-se o referencial teórico da Escola de Frankfurt, a concepção da tecnologia
nos PCNEM e as implicações educacionais em uma sociedade midiática. Buscou-se,
assim, apresentar as discussões sobre o momento educacional contemporâneo, em meio
às demandas tecnológicas, deliberadas pelas políticas educacionais para o Ensino Médio
e materializadas na proposição dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio – PCNEM (BRASIL, 2000).
Portanto, a organização e materialização do referencial teórico da pesquisa teve
como pressuposto o objeto de estudo que versa sobre a sociedade tecnológica,
procurando-se observar as referências conceituais em diferentes momentos da Escola de
Frankfurt, cujo interlocutor contemporâneo da Teoria Crítica da Sociedade, Cristoph
Türcke (2010a), terá suas ponderações elaboradas na obra “Sociedade Excitada: filosofia
da sensação”, apresentadas como subsídio para o desenvolvimento do estudo ora
proposto.

Resultados/discussão

Para Türcke (2010), esse apelo incondicional ao mercado de produtos
midiáticos, tem na sua frente de atuação, a mobilização constante dos meios de
comunicação por meio da indústria de marketing e propaganda. O incremento das
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propagandas tem, a cada comercial, um objetivo claro de levar para o consumidor a
impressão de que é conhecedor e compartilhador das benesses produzidas pelo homem
do seu tempo. Como consequência, a propaganda para vender um produto deve ser capaz
de incutir, no indivíduo, parte do prazer que esta compra lhe proporcionará.
Dessa forma, a educação escolar na “sociedade excitada” se torna um tanto
desafiadora, pois os mecanismos tecnológicos que processam milhões de informações em
tempo de segundos se tornaram objetos presentes no cotidiano de alunos situados em
diferentes extratos sociais, o que lhes pode garantir certa equidade no sentido restrito de
entretenimento, comunicação e acesso a bens de consumo da indústria cultural. O desafio
a ser superado, porém, seria estabelecer parâmetros de entendimento da totalidade
superando o senso comum para a construção do conhecimento por meio da tecnologia em
um mundo no qual “a tela determina cada vez mais o ritmo da vida social integral”
(TÜRCKE, 2010 apud LOSSO, 2010, p.3)21.
Dessa forma, segundo o filósofo contemporâneo, os efeitos dos choques
audiovisuais se apresentam como uma possibilidade de crescimento da capacidade de
enfrentamento e de resistência contra o estado de alucinação resultante da irradiação
tecnológica. Seria agarrar o “freio da emergência”22 por meio de um “golpe de judô”23,
isto é:

Isso significa frear todos esses processos de audiovisualidade cada vez
mais fugazes, frear o encaminhar do progresso impelido pelos impulsos
e choques individuais cada vez mais rápidos e penetrantes, a ponto de
chegar a atitudes de sustentação, “ilhas” sociais de concentração, de
tranquilização, de sedimentação [...] (TÜRCKE, 2010 apud LOSSO,
2010, p.3).

Neste caso, a interação da atividade educativa com as linguagens tecnológicas é
estabelecida dentro de critérios que agregam as diferentes visões sobre o contexto
sociocultural de uma determinada comunidade escolar, permitindo que ocorra um diálogo
produtivo e reflexivo sobre sua aplicabilidade e suas resultantes para o processo de ensino
Resenha e entrevista do autor do livro concedida a Eduardo Guerreiro Brito Losso – 2010. Arquivo
eletrônico disponível em: <www.eduardoguerreirolosso.com/resenha_entrevista_caligrafo.pdf>. Acesso
em: 16 jan. 2015.
22
Puxar o “freio da emergência” é uma expressão benjaminiana pela qual as revoluções que, se para Marx
funcionavam como o motor da História, segundo Benjamin serviriam para evitar o final catastrófico do
percurso do trem da História.
23
Como uma estratégia para frear e combater os impactos da metralhadora audiovisual, Türcke insiste na
incumbência das atividades intelectuais e artísticas do homem para golpear e conter os choques audiovisuais
cada vez mais impulsivos.
21
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e aprendizagem. Entretanto, para que ocorra esse diálogo produtivo, deve-se combater a
“distração concentrada” oriunda do próprio fetiche midiático em relação aos produtos
tecnológicos; caso contrário, a atuação educativa tecnológica esbarra no imediatismo
presente nessa faixa etária (ensino básico) e se configura como reprodutora da indústria
de entretenimentos.
Nessa mesma linha de pensamento, Türcke (2010) chama a atenção para uma
postura de vigilância em relação aos impactos provocados pela ação da “metralhadora
audiovisual” e não uma aversão tecnológica. Segundo ele:

Seria absurdo simplesmente recomendar abstinência em relação à
onipresente irradiação audiovisual. Dificilmente alguém é capaz de
viver sem ela, tanto econômica quanto neurologicamente. Diante dela é
possível apenas ainda se vacinar. [...] A dosagem pertence à vacina, e
todo dosar é freio, ou seja, alimentar o organismo com substância tóxica
em doses pequenas, de tal modo que ele a domine ao invés de ser por
ela subjugado. (TÜRCKE, 2010, p.303-304)

Em vista disso, não se pode pensar que, na atual conjuntura de mundo conectado
pelas redes de informação, a educação escolar dê um passo atrás e revigore as práticas
pautadas no velho transmissor de conhecimento, o professor. Na “sociedade excitada”, o
espaço escolar, tal como qualquer outro ambiente, está assediado pelas irradiações
audiovisuais presentes no cotidiano das pessoas, seja de alunos, seja de educadores.
Assim, a necessidade do “freio da emergência” no ambiente escolar se torna um sintoma
de que as doses audiovisuais estão muito acima do permitido pelo sensório humano, o
que acaba por deturpar a atividade educativa.
Em outra frente de persuasão de sua condição sociopolítica, entende-se que o
professor do ensino básico deva, por meio de sua práxis educadora, construir um campo
de atuação no qual ele possa trazer para o seu espaço de trabalho o seu status orientador
na construção da capacidade crítico-social do educando e, igualmente, mobilizar esse
engajamento entre seus pares. Para além de uma esfera meramente educativa, acredita-se
que o educador carregue a incumbência de instigar a construção de um referencial pelo
qual os atores de um ambiente de ensino possam estar engajados no entendimento da
totalidade que o cerca, pois,

No seu relacionamento com o universo simbólico da existência humana, a
prática educativa revela-se, em sua essencialidade, como modalidade técnica e
política de expressão desse universo, e como investimento formativo em todas
as outras modalidades de práticas. Como modalidade de trabalho, atividade
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técnica, essa prática é estritamente cultural, uma vez que se realiza mediante o
uso de ferramentas simbólicas. Desse modo, é como prática cultural que a
educação se faz mediadora da prática produtiva e da prática política, ao mesmo
tempo que responde também pela produção cultural. (SEVERINO, 2006,
p.292)

Logo, os mecanismos de uma atividade cultural da educação escolar, sobretudo
no ensino médio, cujo propósito primevo seria de agregar condições de sobrevivência em
uma sociedade cada vez mais impelida à competição, se tornam fundamentos básicos para
o condicionamento do educando em responder aos apelos audiovisuais da “sociedade
excitada”, de forma a não corromper por completo a sua capacidade de entendimento
crítico-social, dimensionando, então, as implicações de sua atuação política no contexto
produtivo.
Entretanto, essa capacidade de dimensionamento político por parte do educando
do ensino médio, principalmente nas redes públicas de ensino, muitas vezes, esbarra nas
aporias advindas da própria estrutura social de um sistema produtivo díspar. A carência
de uma educação primária e a ausência de uma formação básica nos primeiros anos
escolares podem diluir ou diminuir em muito a possibilidade de o aluno adquirir
discernimento crítico-social, o que o deixa vulnerável em meio ao processo de estagnação
sociocultural:
[...] constata-se a ocorrência de situações de degradação, no mundo
técnico e produtivo do trabalho; de opressão, na esfera da vida social; e
de alienação, no universo cultural. Essas condições manifestam-se, em
que pesem as alegações em contrário de variados discursos, como
profundamente adversas à formação humana, o que tem levado a um
crescente descrédito quanto ao papel e à relevância da educação, como
processo intencional e sistemático. (SEVERINO, 2006 p.304)

Dessa forma, empreende-se, neste recorte da pesquisa, a análise de um momento
contraditório do projeto educacional atual. A todos esses engodos elencados pelo autor,
acrescenta-se outro aspecto dificultador que atua na linha de frente da atividade educativa,
isto é, o professor do ensino básico e seu suposto devir pedagógico na sociedade
tecnológica. Fala-se, aqui, da dificuldade de o professor redirecionar suas aptidões
educacionais historicamente construídas dentro de uma relação de poder, na qual a
hierarquia se impõe não como uma barreira entre educador e educando, mas como uma
forma de sistematização das atividades pedagógicas pelas quais se estreitam as relações
pessoais.
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Entende-se, pois, que qualquer rearranjo do trabalho educativo objetivando certa
adaptação à conjectura socioeconômica contemporânea marcada pela sensação dos
choques audiovisuais deva ser alimentado, sempre, pela representação social da ação
educativa, mediando o desenvolvimento ontológico presente nas interpelações
pedagógicas. Ademais,

[...] esse processo não é automático, não é decorrência mecânica da vida
da espécie. É verdade que ao superar a transitividade do instinto e, com
ela, a univocidade das respostas às situações, a espécie humana ganha
em flexibilidade, mas simultaneamente torna-se vítima fácil das forças
alienantes, uma vez que todas as mediações são ambivalentes: ao
mesmo tempo que constituem o lugar da personalização, constituem
igualmente o lugar da desumanização, da despersonalização.
(SEVERINO, 2006 p.309)

Portanto, reafirma-se a necessidade de conjecturar a ação educativa a partir de
suas propostas teleológicas formativas prescritas na teoria, mas, sobretudo, manifestadas
na prática, no ato de educar de toda a comunidade escolar. Entende-se que, ao programar
e materializar suas estratégias educativas que, via de regra, já se encontram arraigadas em
uma determinada corrente ideológica, como sugere o autor citado, existam, também,
possibilidades que flertam com a tarefa docente condicionar, por meio de sua intervenção
como educador, o desenvolvimento social e cultural de seu aluno dentro de uma linha de
conduta politizada.
Dentro dessa linha de atuação política da educação escolar, pode-se discorrer
sobre os fundamentos conceituais de “Educação e Emancipação”. A partir da concepção
teórica dos termos na Teoria Crítica, não se pode deixar de lançar mão dos escritos de
Adorno sobre o tema, que ele instigou em suas palestras e conferências escritas e
publicadas e que se tornaram objeto de estudo significativo para pesquisadores da Teoria
Crítica.
Considerando, pois, que os sistemas de ensino retêm para si grande parte da
responsabilidade pela formação sociocultural do ser social, buscar-se-á, estabelecer uma
análise crítica entre os interesses mercadológicos que agem sobre as diretrizes
educacionais, pressupondo a possibilidade de o processo educativo primar pelo sentido
de liberdade. De acordo com as análises aqui levantadas, porém, entende-se que esses
interesses, sincronizados, representam a sustentabilidade ideológica do capitalismo como
sistema predominante estabelecido, no qual se apresentam as prerrogativas da educação
atual.
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Situando no exemplo de seu país, a Alemanha do século passado, em seu período
pós- nazismo, Adorno (1970, p.34), acerca das representações formativas de política e
emancipação, dizia que

A própria falta de emancipação é convertida em ideologia, tal como o
faz a juventude que, surpreendida em qualquer ato de violência, procura
se livrar apelando à sua condição de teenager adolescente. O grotesco
numa tal argumentação revela uma flagrante contradição na
consciência. As pessoas que nestes termos procuram demonstrar com
franqueza a sua própria ingenuidade e imaturidade política sentem-se,
por um lado, como sendo sujeitos políticos, aos quais caberia
determinar seu próprio destino bem como organizar a sociedade. Mas
deparam-se, por outro lado, com as sólidas barreiras impostas pelas
condições vigentes24.

Dessa forma, acentua-se que, na análise da práxis docente em um contexto de
aceleradas mudanças socioculturais, almejaram-se relativizar os percalços a que foram
submetidos professores do ensino básico, iniciando por suas relações com o conjunto
social. Essas relações se dão, sobretudo, no âmbito da esfera política, cujos gestores do
sistema educacional a partir das duas últimas décadas do século passado foram
doutrinados de acordo com projetos políticos neoliberais e, portanto, seguem a cartilha
dos organismos internacionais que financiam a educação pública. Enquanto isso, a
comunidade escolar, ao receber atribuições prontas de cima para baixo, se caracteriza
como um sintoma de ausência da autonomia do professor.
Destarte, na abordagem de uma temática como a educação escolar, cuja
relevância transcende todos os segmentos do convívio social, acredita-se que se deva
considerar, entre outros aspectos, o caráter subjetivo do conhecimento, pelo qual a
construção de uma síntese sobre os fundamentos cognoscíveis pelo sujeito permite uma
maior capacidade de entendimento da concretude e de sua visão de mundo, bem como de
sua capacidade de administrar suas intervenções no conjunto social: “Como [...] é
extremamente limitada a possibilidade de mudar os pressupostos objetivos, isto é, sociais
e políticos que geram tais acontecimentos, as tentativas de se contrapor à repetição de
Auschwitz são impelidas necessariamente para o lado subjetivo” (ADORNO, 1970, p.34).

24

O que significa elaborar o passado
Palestra no Conselho de Coordenação para a Colaboração Cristã-Judaica, 1959, publicada em Relato sobre
a Conferência de Educadores, Wiesbaden, novembro de 1959 e em T. W Adorno, Eingrijfe (Intervenções),
ed. Suhrkamp, 1963; transmitido pela Rádio de Hessen em 7 de fevereiro de 1960.

71

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Entretanto, a apropriação subjetiva do conhecimento como meio de desprender
as amarras do fetiche tecnológico tem sido, ardilosamente, desvirtuada pelos apelos de
espetacularização presentes nos “choques audiovisuais”, uma vez que estes se
manifestam como propósitos de dominação ideológica através da propaganda, tal qual
nos regimes totalitários. Não raras as vezes, assiste-se a cenas que, se não configuram o
terror na mesma proporção a que se refere Adorno como vítima do totalitarismo
nazifascista, levam a refletir sobre os encaminhamentos desse modelo educacional
hodierno que, ao reproduzir os condicionamentos sociais do modelo produtivo em curso,
muitas vezes acaba por incutir a intolerância e a violência por meio de ações reproduzidas
cotidianamente no sistema midiático.
Portanto, o elemento elucidativo por meio da práxis educativa, na qual o ensinar
e o aprender se tornam partes de uma totalidade, representa uma condição sine qua non
para a evolução do aprendizado e, sobretudo, da possibilidade de crescimento do
educando como sujeito sociopolítico.
Salienta-se, igualmente, que, diante dos pressupostos priorizados pelos projetos
educativos elencados na sistematização desta pesquisa, os quais têm representado a
deterioração da educação escolar no âmbito da formação humana, não há como não se
reportar ao sentido histórico da educação, como práxis formativa e humanizadora. Essa
preocupação, antes de representar a matriz metodológica da criticidade presente na Teoria
Crítica da Sociedade, faz parte do problema educacional esboçado desde o início das
atividades acadêmicas deste pesquisador.
Portanto, se se considerar, proporcionalmente, o desenvolvimento tecnológico
no atual momento histórico, o qual se tornou hegemônico no sistema produtivo,
sobretudo, no contexto midiático, percebe-se que o nível da barbárie não arrefeceu, ao
contrário, irradiou-se por meio dos dispositivos de informação que, por sua vez, se
tornaram propagadores de ocorrências cotidianas de atos violentos e banalizando a
hostilidade imagética. Como já foi analisado, as intensas possibilidades educativas em
face de acessibilidade às informações por meio das mídias pela comunidade escolar se
apresenta como uma necessidade de acionar o freio.
Para Türcke (2010), a sociedade midiática está tão envolvida em seu cotidiano
pela orientação tecnológica que, ao menor problema na relação entre o homem e o produto
da tecnologia virtual, este se depara com um processo de abstinência avassalador: “é
como paciente de que se retira o soro”. Significa estar entre a “vida e a morte”, uma vez
que ninguém recorre a um produto de tecnologia inferior para substituir uma eventual
72

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

falta do artefato da moda. Se não estiver alinhado com a atividade virtual, mesmo que
esteja com sua saúde em ótimo estado, “midiaticamente está morto”.
Conferenciando com Adorno, Hellmut Becker em Educação e Emancipação
(2003, p.183) analisa que, “mesmo ocorrendo tudo isto”, uma formação por meio do
acesso à informação, “aquele que por esta via se torna esclarecido, criticamente
consciente, ainda permanece teleguiado de uma determinada maneira em seu
comportamento, não sendo, em sua aparente emancipação, autônomo no sentido que se
imaginava nos primórdios da Ilustração” (grifos nossos).
Quiçá, refletindo sobre as conclusivas ponderações de Adorno25 na conferência
com Becker, elucida-se a inquietação sobre os riscos que se correm. A resposta a Becker
sobre o questionamento acerca do comportamento teleguiado (alienado), embora longa,
será citada na integra, por considerar pertinente ao problema levantado:

Quero atentar expressamente para este risco. E isto simplesmente
porque não só a sociedade, tal como ela existe, mantém o homem nãoemancipado, mas porque qualquer tentativa séria de conduzir a
sociedade à emancipação — evito de propósito a palavra "educar" — é
submetida a resistências enormes, e porque tudo o que há de ruim no
mundo imediatamente encontra seus advogados loquazes, que
procurarão demonstrar que, justamente o que pretendemos encontra-se
de há muito superado ou então está desatualizado ou é utópico26
(ADORNO, 2003, p.185).

A essas ponderações de Adorno acerca da resistência da indústria cultural a
qualquer tentativa de emancipação da sociedade, cujos indivíduos estão condicionados à
inércia e á impotência, ressalta-se que, na atual conjuntura midiática, vivencia-se uma
potencialização das ações individuais e coletivas para mudar esse cenário: se o mercado
de produtos de alta magnitude tecnológica, por sua vez, reproduz a mesma conotação
ideológica da indústria cultural, torna as pessoas teleconduzidas (alienadas); estas,
quando condicionadas à reflexão, poderiam aperceber-se da própria condição de
protagonista de sua ação mobilizadora e reagir contra uma realidade premente e imposta
pelo universo dos choques audiovisuais.
Por fim, para finalizar essa discussão voltamos a Türcke que, falando a Losso
(2010) sobre a possibilidade de uma mutação qualitativa, chama a atenção para o fato de
25

Os textos reunidos e publicados em Educação e Emancipação (ADORNO, 2003) é resultado de
palestras e conferências proferidas por Adorno.
26
Educação e emancipação
Debate na Rádio de Hessen; transmitido em 13 de agosto de 1969.
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que “[...] essa força não se desencadeia senão a partir de uma postura crítica à
metralhadora audiovisual, uma contra-ação”, isto é, nesse sentido ou no âmbito da
educação escolar, qualquer intervenção educativa clama por uma necessidade de se
combater a impotência cultural por meio de uma formação altiva como clientes de
produtos do mercado audiovisual.

Considerações finais

À luz dessas ponderações, pode-se situar em uma condição de defensor de um
referencial pautado no método crítico de análise e transformação da realidade para que,
assim, educadores possam manter certa sustentabilidade em sua tarefa educativa. Esse
referencial passa, antes de tudo, pela necessidade; depois, se o conjunto social está posto
sob a égide da estrutura dominante, é imprescindível que a comunidade escolar tenha,
entre seus quadros, protagonistas engajados e conhecedores de sua intervenção como
práxis libertadora. Nesse contexto, as teorias metodológicas estruturadas no pensamento
dialético se colocam como norteadoras de um processo de ensino sustentável.
Dessa forma, ao trazer para o debate acadêmico as aporias educacionais no
âmbito da escola básica, direcionamos também os desafios para os propósitos da
utilização de linguagens tecnológicas na atividade docente, como forma de dinamizar,
mas, sobretudo, potencializar a apropriação do conhecimento escolar, desvencilhando
assim, das amarras do mercado de produtos tecnológicos cuja utilização quase sempre se
dá apenas como meio de pertencimento à sociedade tecnológica.
Isto posto, podemos reafirmar que a nossa linha de pensamento defendida neste
trabalho, representa em parte aquilo que analisamos em nossa pesquisa sobre a atividade
educativa contemporânea que, em meio aos incrementos da indústria de entretenimento
da sociedade midiática, a educação escolar deva atuar no âmbito da elaboração de um
universo educacional alinhado com as linguagens tecnológicas, sem deteriorar a
capacidade de entendimento da realidade totalizante.
Portanto, assim como delineamos em nossas considerações iniciais,
posicionamos sempre de forma favorável à necessidade de investimento em linguagens
tecnológicas na atividade educativa. E que estas representem sempre um meio de alcançar
uma metodologia de ensino, cuja produção de conhecimento possa dialogar
dialeticamente com a necessidade de investimento massivo no material humano
responsável pelo constructo socioeducativo em uma “sociedade excitada”.
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“O defeito mais grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que os
homens não são mais aptos à experiência, mas interpõem entre si mesmos e aquilo a ser
experimentado aquela camada estereotipada a que é preciso se opor”.
T. W. Adorno.
Sobre as diversas manifestações afetivas, condenadas à clandestinidade em
função da antiga cisão entre razão e paixão, paira algo como um tabu: ora elas são banidas
como fraquezas, ora são idolatradas como aspectos genuinamente humanos. Longe de
indicar diferentes modos de se compreender tais elementos, tais posturas indicam a
dificuldade em se pensar crítica e dialeticamente o que entendemos como irracionalidade
ou racionalidade. Entre aqueles preocupados com a leitura e compreensão do presente
não é possível esquivar-se de uma discussão séria sobre a dimensão política dos afetos,
imunes ao argumento e à reflexão. O debate não é novo, mas a história nos alerta para
períodos de manifestações agudas desses aspectos que nem sempre são previsíveis,
rapidamente compreensíveis ou passíveis de serem evitadas depois de estarem
engatilhadas. A indisponibilidade em elaborar o já acontecido evidencia que há um
tortuoso caminho a ser percorrido e indica que, afinal, as condições para a barbárie
persistem.
Ainda que se reconheça a importância da discussão dos mais variados afetos e
suas implicações ético-políticas e formativas, a proposta aqui é voltar a atenção a uma
constelação afetiva de caráter mais sorrateiro e que, por isso mesmo, tanto pode ser menos
discutida, como pode, por suas ambiguidades e artimanhas, conter um potencial crítico
relevante. Trata-se da constelação do ressentimento. Pretende-se somar esforços no
sentido da compreensão de um ressentimento em relação à cultura, principalmente
vinculado a produções musicais, que se percebe em termos estruturais na constituição de
hábitos de audição e/ou apreciação artístico-musical. Esses hábitos se caracterizam, em
termos gerais, pela recusa à apreciação reflexiva e pelo julgamento estereotipado –
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atitudes bastante aproximadas de fenômenos que podem ser pensados no interior de uma
psicologia do preconceito.
Entendendo que o ressentimento em relação à cultura é um impedimento a
sensibilidade e a abertura necessárias à formação, notadamente a formação estética, o
presente trabalho congrega os resultados preliminares de tese de doutorado em andamento
dedicada à temática e pretende, então, discutir acerca de encontros e desencontros entre
F. Nietzsche e T. W. Adorno, fundamentalmente quando estes relacionam posturas
ressentidas e impedimento formativo. Para tanto, num primeiro momento, almeja-se
construir uma breve introdução ao conceito de ressentimento, buscando indicar sua
polissemia, suas ambivalências e as contradições que o compõem. No momento seguinte,
a proposta é apresentar brevemente as conferências nietzschianas publicadas sob o título
de “Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino” – escolhidas em função de
evidenciarem as preocupações pedagógicas do filósofo nem sempre associado às questões
educativas – tendo como foco a interpretação da concepção de ressentimento em relação
à cultura que permeia o texto.
A partir deste levantamento, o terceiro momento será dedicado a uma discussão
comparativa entre a interpretação das conferências e alguns textos da obra adorniana,
notadamente as conferências contidas na obra “Educação e emancipação”, o texto “Teoria
da Semiformação” e também a “Introdução à sociologia da música”, escolhidos em razão
de trazerem à tona mais claramente as preocupações formativas do autor, bem como sua
tipologia do ouvinte na qual consta o “ouvinte do ressentimento”. Espera-se desse modo
elucidar o conceito adorniano de ressentimento para que este possa, então, lançar luz às
interpretações do presente.

Delineando o objeto: o ressentimento.
O prefixo “re” acrescentado ao verbo “sentir” remete à ideia de sentir
novamente: re-sentir algo já sentido, já vivenciado mas que, por alguma razão, ainda se
faz sensível. Substantivado, o ressentimento nos indica um retorno, uma reiteração, uma
recuperação. Pode-se acrescentar a existência de um peculiar propósito de cultivo daquilo
que foi percebido como agravo, como injustiça ou como prejuízo, que reaviva memórias
e dificulta a elaboração. Uma consulta rápida a um dicionário confirma o que mesmo o
senso comum já conhecia: ressentir é guardar e reviver injúrias; é melindrar-se, o que
indica a suscetibilidade à mágoa e à ofensa. No uso atual do conceito, pode-se afirmar
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que ele remete a uma constelação psíquica duradoura de afetos (KEHL, 2015) que abarca
sentimentos como ódio, raiva, rancor, amargura, desejo de vingança, inveja e impotência
e diferencia-se de outros afetos pela “possibilidade de ser acionado por um ato de vontade
ligado ao domínio do eu” (KEHL, 2015, p. 43). Nesse sentido, não se pode dizer que o
ressentimento seja uma emoção, já que esta remete a reações mais pontuais frente a um
estímulo externo; nem um sentimento, que apesar de remeter a um estado de ânimo mais
duradouro, não abarca toda a complexidade do termo; também não seria o caso de definir
o ressentimento como um afeto. Ainda que a nomenclatura afeto ou vida afetiva remeta a
uma amplitude de questões do sentido e da percepção e abarque tanto as emoções como
os sentimentos, é importante considerar que o ressentimento remete, por sua vez, a uma
gama de reações emotivas, percepções e interpretações dos fatos e a uma variedade até
mesmo ambígua de afetos. Daí a importância de se pensar o ressentimento como
constelação e também de pensa-lo em sua dimensão relacional, seja considerando os
fatores que o geram ou os elementos contra os quais ele se dirige.

Nietzsche e o ressentimento em relação à cultura.
O texto intitulado “Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino” foi
apresentado originalmente como uma série de 5 conferências proferidas por Nietzsche
(1844-1900) entre janeiro e março de 1872 na Basileia, Suíça. Hoje, essas conferências
são encontradas na obra intitulada “Escritos sobre Educação – Friedrich Nietzsche”
(2011), traduzidas e apresentadas por Noéli Correa de Melo Sobrinho.
Nesse texto, selecionado em função de trazer as preocupações mais claramente
pedagógicas de um autor raramente associado à Educação, é possível, por um lado,
perceber a semelhança entre o diagnóstico realizado por Nietzsche, no século XIX, e o
diagnóstico realizado por Adorno mais tarde no século XX e, por outro lado, notar
diferenças fundamentais entre os dois autores nos modos de explicar e compreender os
diagnósticos que realizam. Apresentaremos alguns destaques do texto nietzschiano
buscando tecer um roteiro de ideias fundamentalmente voltadas à questão do
ressentimento em relação à cultura que na sequência será comparado com algumas ideias
adornianas.
A título de introdução, após explicar o título de suas conferências, Nietzsche
passa “do título à coisa”, anunciando a tese que será discutida ao longo das conferências.
Também anuncia e, antes de continuarmos é necessário pontuar, que as conferências se
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desenrolarão a partir da narrativa de uma situação vivenciada por ele e um colega nos
tempos de juventude. Essa narrativa dá voz a um outro filósofo que estava na ocasião
acompanhado de um discípulo. Nietzsche e um colega teriam se encontrado com esses
pensadores e os teriam ouvido atentamente numa clareira próxima ao rio Reno. Posto
isso, vamos à tese central das conferências:

Duas correntes aparentemente opostas, ambas nefastas nos seus efeitos
e finalmente unidas nos seus resultados, dominam hoje os nossos
estabelecimentos de ensino, originalmente fundados em bases
totalmente diferentes: por um lado, a tendência de estender tanto quanto
possível a cultura, por outro lado, a tendência de reduzi-la e
enfraquece-la. De acordo com a primeira tendência, a cultura deve ser
levada a círculos cada vez mais amplos; de acordo com a segunda, se
exige da cultura que ela abandone suas mais elevadas pretensões de
soberania e se submeta como uma serva de outra forma de vida,
especialmente aquela do Estado (p.53).

Aos leitores de Adorno, não é difícil encontrar nessa citação anúncios do
conceito de semiformação, ainda que Nietzsche rapidamente indique que essa semelhança
conceitual não é completa, ao compreender que, ainda que aos finais do século XIX o que
prevaleça nos estabelecimentos de ensino sejam essas tendências à extensão e à redução
da cultura, elas são contrárias aos desígnios da natureza. Também indica que não há razão
para desespero diante do cenário de ampliação da cultura, visto que o estreitamento e a
concentração de cultura – como réplica à extensão – e o fortalecimento e cuidado com a
soberania da cultura – em contraposição à redução –, por sua própria natureza, serão
vislumbrados no futuro. Crer nessa vitória é justificado, afirma o autor, porque “a
concentração da cultura num pequeno número é uma lei necessária da natureza, e de uma
maneira geral uma verdade, embora as duas outras tendências só possam chegar a fundar
uma cultura mentirosa” (p. 53-54).
Dentre as ideias apontadas nessa primeira conferência como características dos
problemas da cultura, é válido darmos destaque a algumas delas: primeiro as ideias, já
anunciadas, de que a cultura sofre com a tendência à ampliação máxima e com o
abandono de suas pretensões máximas, ou seja, seu enfraquecimento; o pensador atribui
essa proposta à economia política da época: “O máximo de conhecimento e cultura
possível – portanto o máximo de produção e necessidades possível -, portanto o máximo
de felicidade possível: - eis mais ou menos a fórmula” (p.72). Em seu diagnóstico, a
finalidade da cultura havia se tornado uma questão utilitária: o maior ganho de dinheiro
possível. E ele não escondia seu desânimo diante de tal constatação. A cultura que, por
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sua vez, não trouxesse ganhos em dinheiro, que tornasse as pessoas solitárias ou que
representasse perda de tempo seria, por sua vez, odiada. Apropriar-se de uma cultura
rápida ganharia um peso moral: “uma cultura rápida, para que alguém pudesse
rapidamente se tornar um ser que ganha dinheiro, mas também uma cultura muito
fundamentada, para que alguém pudesse se tornar um ser que ganha muito dinheiro”
(p.73). Uma intervenção do filósofo merece citação direta por seu caráter de síntese: “A
cultura ‘tão universal quanto possível’ enfraquece a tal ponto a cultura, que ela não pode
mais admitir qualquer privilégio ou garantir qualquer respeito. A cultura mais universal
é exatamente a barbárie” (p.74).
Já na segunda conferência, para discorrer e exemplificar acerca da importância
do ginásio, o filósofo lança uma avaliação severa ao ensino linguístico - o ensino do
alemão - e sobre o uso correto da língua, em contraposição ao alemão vulgar e jornalístico,
afirma: “Aquele que não chega ao sentimento de um dever sagrado para com ela, este não
tem mais em si o germe que convém a uma cultura superior” (p.81). Anuncia também,
que é no manejo que se faz da língua materna que é possível verificar qual valor ou
desprezo será atribuído pelo sujeito à arte. O ensino da língua materna no ginásio teria,
então, a maior importância para a formação cultural. E o professor responsável por ela
teria uma tarefa da mesma magnitude, devendo trabalhar “até que os menos dotados
chegassem a um terror sagrado diante da língua e os mais dotados a um nobre entusiasmo
para com ela” (p.82).
O ginásio teria também a tarefa de habituar o jovem à autoridade e à obediência
ao gênio antes de tentar educá-lo para a autonomia. Inclusive seria necessário que o
ginásio reprimisse “as ridículas pretensões de autonomia de julgamento” as quais
certamente se desenvolveriam num impedimento à formação. O curso livre da
personalidade é compreendido aqui como um sinal inequívoco de barbárie: “a cultura
verdadeira e autêntica, que é, sobretudo, obediência e hábito” (p.91). O diagnóstico do
filósofo, então, é que, naquele momento, faltaria ao ginásio até mesmo o cuidado com o
seu primeiro objeto de estudo: a língua materna. E por isso mesmo lhe faltaria o solo fértil
para os posteriores desenvolvimentos da formação, inclusive nos aspectos estéticos e
artísticos, que despertariam a percepção “à verdadeira e à única pátria da cultura, a
Antiguidade grega” (p.92). É notória aqui a vinculação que Nietzsche apresenta entre o
conhecimento da língua alemã e a possibilidade ou não de desenvolver habilidades
formativas outras.
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É a partir do entendimento de que a própria natureza destina a tarefa educativa a
apenas um pequeno número de homens que Nietzsche deriva a finalidade do trabalho em
educação: “não é a cultura da massa que deve ser nossa finalidade, mas a cultura de
indivíduos selecionados, munidos das armas necessárias para a realização das grandes
obras que ficarão” (p.105). Nessa compreensão, pretender educar as massas seria
subverter a ordem sagrada do reino do intelecto na qual a vocação da massa é a obediência
e a servidão diante do gênio. O povo teria, então, a vocação de sustentar esse gênio.
Na quarta conferência, Nietzsche retoma alguns posicionamentos do filósofo,
que agora aprofundará a discussão sobre as diferenças entre a verdadeira cultura e aquela
que apenas serve aos homens em sua luta diária e miserável pela existência. Diz o
filósofo:
Portanto, meus amigos, não confundam esta cultura, esta deusa etérea,
delicada e de pés ligeiros, com esta útil escrava que se costuma chamar
às vezes também de “cultura”, mas que é somente a criada e a
conselheira intelectual das carências da vida, do ganho, da miséria.
Além disso, toda educação que deixa vislumbrar no fim de sua trajetória
um posto de funcionário ou um ganho material não é uma educação
para a cultura tal como a compreendemos, mas simplesmente uma
indicação do caminho que podem percorrer para o indivíduo se salvar e
se proteger na luta pela existência. (p.122)

Os estabelecimentos que deveriam, portanto, formar para a cultura, para a
verdadeira cultura, no diagnóstico do filósofo, não existem. E os ginásios, que apesar de
oferecerem uma formação útil, eximem-se de formar verdadeiramente, sabem e se
envergonham da degradação da cultura que eles mesmo promovem ao realizarem um
elogio da falsa formação. O filósofo, então, diferencia esses dois estabelecimentos de
ensino: aqueles que são para cultura e aqueles que são para as necessidades da vida.
O filósofo a que Nietzsche dá voz nas conferências oferece, então, medidas para
que a formação seja pensada: 1. Pela necessidade de filosofia; 2. Pelo instinto artístico e
3. Pela relação mantida com a Antiguidade grega e romana – imperativo de qualquer
formação. No momento do ginásio, a autonomia seria justamente inimiga da cultura. O
instinto filosófico da juventude, denuncia o filósofo, foi disfarçado a partir da construção
de uma perspectiva histórica que apenas descreve e estabelece, com pretensões de
neutralidade, o que foi ou não pensado por determinado pensador. Nesse sentido se pode
afirmar que a própria Filosofia foi banida da Universidade – o que já atesta seu
posicionamento frente à cultura.
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Uma posição semelhante é percebida em relação à arte: a Universidade não
mantém relação alguma com a arte ou com projetos artísticos nacionais. Mesmo que
individualmente algum professor tenha interesses ou inclinações artísticas, a estrutura da
universidade impede a constituição de espaços artísticos formativos: “isso implica já uma
crítica muito dura contra sua pretensão arrogante de figurar como sendo a mais elevada
instituição cultural” (p. 151). Sem filosofia e sem arte, como poderia o jovem estudante
manter relações com as tradições gregas e romanas? É em função disso que a
Universidade está distante de ser um estabelecimento de cultura e seus estudantes
tampouco tem condições de tornarem-se verdadeiramente pessoas cultas: “o estudante de
hoje não está apto para a filosofia, porque é mal preparado, privado de instinto artístico e
que, diante dos Gregos, é um bárbaro imaginando que é livre” (p. 151).
Esse estudante, a princípio inocente, mas tornado culpado, foi levado a
responsabilizar-se autonomamente sobre algo que não era capaz. Quando ele afinal
percebe que não é capaz de dar a si mesmo uma direção, ele mergulha na trivialidade do
trabalho cotidiano e se prostra esgotado:

Num estado de vazio inconsolável, ele vê seus planos desaparecerem
na fumaça: sua situação é insuportável e indigna; oscila entre uma
atividade frenética e uma lassidão melancólica. Então, fica cansado,
preguiçoso, assustado com o trabalho, aterrorizado com tudo o que é
grande e está cheio de ódio contra si mesmo. Ele disseca suas
faculdades e acredita ver aí abismos fantásticos e cheios de caos. Em
seguida, do alto deste conhecimento de si, que seu sonho inventou, se
precipita novamente num ceticismo irônico. Não atribui o menor valor
a suas lutas internas, e se sente disposto a tudo que fosse
verdadeiramente útil, por mais vil que fosse. Então, busca consolar-se
numa atividade precipitada e incessante, para com isso fugir de si
próprio (p. 152).

Essa seria, para o filósofo, a imagem da autonomia acadêmica elogiada pelo
ginásio da época, mesmo quando se trata daqueles que possuem uma verdadeira
necessidade de cultura. Os jovens são levados a este caminho ao serem impelidos à
autonomia quando necessitam de grandes guias. Essa postura de encorajar a liberdade
seria na verdade uma recusa e uma repressão da necessidade de cultura o que
desembocaria, é possível dizer, em uma espécie de ressentimento em relação à cultura. O
efeito de tal repressão culminaria em homens de “cultura” “impulsionados por um
desespero interior a um furor hostil contra a cultura, cujo acesso ninguém lhe quis
mostrar” (p. 153). A necessidade de cultura violentamente impedida acaba por inflamar82
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se de modo selvagem até o ápice de gritar “eu sou a cultura!”. E esses homens
degenerados não podem sequer esquecer-se dessa condição: “Nasceste para a cultura mas
foste educado pela incultura! Tu és um bárbaro impotente, escravo do dia, atado pela
corrente do momento e faminto – eternamente faminto!” (p. 154). Para isso, para que se
possa ser educado para a cultura, é necessário começar com grandes guias. É necessário
começar com obediência: “Assim, repito, meus amigos! – toda cultura começa, ao
contrário de tudo o que se elogia hoje com o nome de liberdade acadêmica, com a
obediência, com a disciplina e com a instrução, com o sentido do dever” (p.158). A ordem
natural harmônica é que grandes guias, que tem necessidade de conduzir, encontrem as
pessoas que tem necessidade de ser conduzidas.

Encontros e desencontros entre Nietzsche e Adorno.
O diagnóstico de Adorno, explanado no texto acerca da semiformação, tal como
a perspectiva nietzschiana, também identifica questões imanentemente contraditórias no
modo como vem sendo realizada a expansão da cultura: “A alegre e despreocupada
expansão da formação cultural, nas condições vigentes, é, de modo imediato, sua própria
aniquilação” (2010, p. 28). No entanto, ao contrário de Nietzsche, Adorno não discorrerá
em defesa de um elitismo natural da cultura, essencialmente produzida por e para um
número bastante restrito de pessoas. Adorno coloca-se como crítico de um modo de
expansão da cultura tal como ela se realiza numa sociedade em que a redução e a
falsificação de bens culturais parecem ser inerentes à sua transformação em mercadoria.
É interessante notar também a distância história que separa o diagnóstico dos dois autores
bem como todas as transformações sociais decorrentes do movimento histórico:
Nietzsche faz a defesa de uma nobreza frente ao avanço burguês que já não existia nesses
termos no tempo em que Adorno produziu tais reflexões.
De modo também distinto de como argumenta Nietzsche, Adorno identifica na
materialidade a determinação do impedimento formativo: “A estrutura social e sua
dinâmica impedem a esses neófitos os bens culturais que oferecem ao lhes negar o
processo real da formação, que necessariamente requer condições para uma apropriação
viva desses bens” (ADORNO, 2010, p. 16). Se, pensando sobre o futuro dos
estabelecimentos de ensino, Nietzsche responsabiliza o Estado, a mercantilização da
cultura e sua apreciação apenas em sentido utilitário, por um lado, de outro coloca como
ponto fixo de sua argumentação que a democratização é por si mesma um problema que
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falseia as possibilidades formativas. Como argumento, o texto de Nietzsche absolutiza e
reifica a verdade a respeito dessa condição ao afirmar que, afinal, trata-se de uma essência
natural da cultura que ela se restrinja a bem poucas pessoas.
Adorno, ao revés, resgata o sentido de formação engendrado no bojo dos ideais
iluministas, pensando-a enquanto a apropriação subjetiva da cultura e em um duplo
caráter, que inclui tanto adaptação como resistência e autonomia. Tal conceito pressupõe
uma sociedade de pessoas livres e autônomas, pressupondo uma relação viva com
autênticos bens culturais, o que demanda tempo para a experiência e para a constituição
de memória. Nos primórdios da construção desse ideário a formação tendia a ser um
privilégio da classe burguesa que, tornando-se dominante num sistema de classes, passou
a negar à classe trabalhadora todos os meios para a construção da formação, inclusive o
tempo. Nem o ideal de sociedade nem o pressuposto de autonomia do conceito de
formação se concretizaram, e tal privação não deixou de construir marcas nas
subjetividades constituídas nessas relações. A não realização da possibilidade de
formação, por sua vez, atingiu também aos dominantes, tendencialmente integrando as
impossibilidades formativas (ADORNO, 1995; 2010).
Ainda sobre o conceito de semiformação em Adorno e de falsa cultura ou cultura
mentirosa em Nietzsche, vale assinalar que o segundo aponta como “a verdadeira cultura”
aquela produzida pela Antiguidade pré-socrática, algo que, na crítica adorniana soaria
como uma fuga ressentida em relação a um passado idolatrado. Ao contrário, Adorno dará
movimento e dinâmica à formação de uma “consciência viva”, aquela que, afinal, é capaz
de seguir experienciando o mundo de um modo sensível e crítico, para além das
aparências.
O texto de Nietzsche atribui uma significativa importância à disciplina e à
autoridade do mestre. Uma postura que enalteça a liberdade é colocada justamente como
um impedimento à formação. O tema da autoridade é bastante caro à obra de Adorno, e
dos frankfurtianos de um modo geral, o que recoloca a questão de um modo
significativamente mais complexo. Ainda que um momento de autoridade seja importante
para se pensar o processo formativo – e aqui Adorno pode ser pensado acolhendo a
questão kantiana de como, afinal, produzir uma educação para autonomia através da
obediência -, ela não é compreendida como a postura positiva para o desenvolvimento de
uma consciência viva. Nesse contexto, a dialética entre adaptação e emancipação segue
sendo central. E daí se desdobram também formas de recusa à formação que Adorno
nomeia como “ressentimento”:
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Essas pessoas odeiam o que é diferenciado, o que não é moldado,
porque são excluídos do mesmo e porque, se o aceitassem, isto
dificultaria sua “orientação existencial”[...]. Por isto, rangendo dentes,
elas como que escolhem contra si mesmas aquilo que não é
propriamente sua vontade. (ADORNO, 1995, p. 150)

O conceito de ressentimento em relação à cultura, em Adorno, vincula-se com a
inaptidão à experiência, um embrutecimento construído ao longo do processo
civilizatório:

A constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na
conscientização e, desta forma, na dissolução desses mecanismos de
repressão e dessas formações reativas que deformam nas próprias
pessoas sua aptidão à experiência. Não se trata, portanto, apenas de
ausência de formação, mas da hostilidade frente à mesma, do rancor
frente àquilo de que são privadas. (ADORNO, 1995, p.150)

É nesse caminho que podemos pensar em posturas ressentidas em relação à
música. Na obra “Introdução à Sociologia da Música”, em que Adorno expõe uma
proposta de tipologia de ouvintes, existe o “ouvinte do ressentimento” que, espera-se
tornar mais claro agora, sintetiza preocupações formativas, sociológicas e políticas interrelacionadas. Na tipologia adorniana, o ouvinte do ressentimento é o oposto do ouvinte
emocional: se este escapa das proibições da civilização contra o sentimento e o tabu
mimético através da música, o ouvinte do ressentimento se apropria dessas proibições e
a partir delas constrói seu comportamento musical. Essencialmente enrijecido, esse
ouvinte desdenha da vida musical oficial e foge para trás em direção a períodos em que
acredita estarem protegidos do caráter mercadológico. Se ele parece opositor da reificação
da obra de arte por um lado, por outro acaba coadunado a essa mesma reificação:

O ouvinte do ressentimento, aparentemente inconformista em seu
protesto contra o sistema musical, simpatiza na maior parte das vezes
com as ordenações e coletividade pelo simples fato destas existirem,
com todas as consequências políticas e sociopsicológicas. (ADORNO,
2011, p.69)

O ressentimento em relação à música, na obra adorniana, aparece
fundamentalmente vinculado a preocupações acerca da obediência, da autoridade e das
grandes questões que marcaram o desenvolvimento da teoria crítica, como a dialética e
as contradições do processo de esclarecimento, a personalidade autoritária e o caráter
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sadomasoquista. É em função dessa complexidade dialética e dessa constelação
conceitual que ilumina o ressentimento em relação à música que o conceito adorniano
não parece ser equivalente ao conceito nietzschiano.

Conclusões.
Adorno, no século XX, faz referência à tradição na qual se insere Nietzsche ao usar o
vocábulo com o adendo: “para usar a expressão nietzschiana”. Aliás, em mais de um
aspecto se pode afirmar o quanto Adorno teceu considerações concordantes com
Nietzsche, principalmente em termos de diagnósticos do estado de crise da cultura e da
formação. No entanto, o sentido que Adorno dá ao termo, como o explica e de que modo
compreende as múltiplas determinações do objeto não pode ser identificado de todo ao
sentido atribuído por Nietzsche, visto que os dois autores mantêm diferenças
fundamentais acerca da constituição dos sujeitos, dos processos psicológicos e da relação
destes com a cultura e as sociedades. A leitura que Adorno faz de Nietzsche, assim como
de outros autores, inclui um radical giro dialético. Isso se deve fundamentalmente à leitura
dialética de Adorno que inclui considerar um diagnóstico distinto das condições concretas
de formação. Ambos – o primeiro no século XIX e o segundo no XX -, realizaram a crítica
do modo como a cultura era falsamente democratizada, de como as pessoas poderiam ser
impedidas de acessar a verdadeira formação e das implicações subjetivas desse cenário.
No entanto, uma análise crítica do percurso explicativo dessas condições somada à
concepção histórica e dialética da individualidade, da constituição da subjetividade e da
relação indivíduo-sociedade distanciam Adorno da concepção nietzschiana. Adorno foi
um leitor à contrapelo que propôs uma radical compreensão dialética que ainda não havia
sido possível a Nietzsche. Ao pensar o ressentimento a partir da tradição adorniana tornase necessário considera-lo esteticamente como modo de perceber e experienciar o mundo,
os outros e a cultura. Essa discussão se aproxima do debate sobre a personalidade
autoritária, sobre os estudos acerca do preconceito, sobre os novos sacrifícios exigidos
para a autoconservação e suas condições e implicações. A investigação acerca dessas
relações adquire importância crucial enquanto instrumento para leitura e compreensão
das contradições do presente.
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O bom ouvinte e a extrema tensão

Luiz Fernando SANTOS
Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus São João da Boa Vista (docente)
Não é possível saber o quão distante você leitor está do tempo e das condições em
que este texto foi escrito. Talvez seja desnecessário assinalar que a segunda década deste
século XXI tem surpreendido, que em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil,
um grande número de pessoas adere a uma “nova onda conservadora”, as quais, sem
qualquer pudor, expressam ojeriza e ódio a quem pensa diferente, criando um cenário que
em muito se assemelha àquele que os alemães viveram nos últimos anos da República de
Weimar.
Quando todos estão estarrecidos com depoimentos e comportamentos extremistas,
que intimidam as minorias e colocam em risco a democracia, talvez um artigo que se
proponha a tratar da percepção musical pareça inócuo. É possível que pensem que aquele
que se debruça sobre tal assunto seja uma pessoa indiferente, impassível aos problemas
que a cercam; ou ainda acovardada, que teria escolhido este tema, justamente, para se
esquivar de temas polêmicos.
Em vista disso, cabe dizer que este artigo não se esquiva do contexto histórico no
qual foi escrito, isso se mostrará claramente em seu desenvolvimento. Tão pouco é inócuo
a quem se interesse em analisar as condições nas quais se prolifera o radicalismo
conservador e procure alternativas de resistência à tal tendência. Antes, trata-se de um
esforço de explorar as dinâmicas psicossociais relacionadas às preferências musicais e
demonstrar como a educação musical pode contribuir com o desenvolvimento de um
comportamento autônomo e crítico.
Mas de que modo o estudo da música ou, mais especificamente, da apreciação
musical, pode contribuir com a compreensão de fenômenos como o comportamento
conservador? De que maneira pode contribuir com o desenvolvimento de práticas de
resistência?
Para defender e explorar essa possibilidade, recorro ao filósofo Theodor W.
Adorno, que se dedicou a variados assuntos, entre eles os aspectos filosóficos e
sociológicos da música. Segundo as observações deste filósofo, em conformidade com os
diagnósticos empreendidos por seus companheiros da Escola de Frankfurt, a subsunção
ao capitalismo já havia afetado, no início do século XX, todas as esferas da vida urbana
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e, com a ajuda das inovações tecnológicas, como o rádio, penetrava rapidamente nas áreas
rurais. Na Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer analisaram o
desenvolvimento da racionalidade ocidental, que seria o substrato do modus operandi do
capitalismo, demonstrando que essa lógica há muito opera, determinando ações e valores.
Apesar de analisarem as ideias que servem de paradigmas aos comportamentos, não se
trata de um idealismo ao estilo hegeliano, mas de uma análise materialista, já que a “causa
primeira” desta racionalidade seria a preocupação com a autoconservação. De acordo com
esses pensadores, a subsunção ao capitalismo nada mais seria do que uma subsunção ao
esclarecimento, à razão instrumental. Logo, diante da dimensão de tal subsunção, para
compreender as caraterísticas do esclarecimento e pensar em ações que sirvam de antítese,
deve-se considerar válida a estratégia de concentrar a investigação em uma determinada
área, como a música, a fim de identificar como ali se dá a fetichização, a adesão e,
sobretudo, explorar possíveis brechas que permitam a resistência.
Não subestime a potencialidade da música, vários nomes dentro da tradicional
história da Filosofia – tais como Platão, Rousseau, Schopenhauer e Nietzsche – alertaram
sobre os benefícios e os malefícios que os efeitos da música podem provocar nos seres
humanos. Rodrigo Duarte, em seu ensaio Sobre a possibilidade de uma ética da escuta
musical, afirmou: “[…] a sonoridade musical é tida como um dos elementos externos
mais próximos da mais íntima interioridade humana, de modo que o destino da escuta –
enquanto relação entre o exterior e o eu interior – coincide em grande parte com o destino
da própria humanidade” (DUARTE, 2007, p. 142-143).
Se o propósito aqui é apontar a viabilidade de análises materialistas sobre a escuta
musical (como propõe o pensamento adorniano, principal referencial teórico deste
pequeno texto), então devemos nos voltar às relações da música com os aspectos materiais
da vida humana, observando questões relacionadas à subjetividade de cada indivíduo
(como os possíveis efeitos fisiológicos que a música provoca) e, sobretudo, questões
pertinentes a práticas coletivas (como a relação das questões socioeconômicas com os
modismos musicais). Reflexões sobre tais questões encontram-se em Tipos de
comportamento musical, primeira das doze preleções que constituem a Introdução à
Sociologia da Música de Adorno. Neste texto, escrito em 1961, o filósofo frankfurtiano
descreveu oito tipos de comportamento musical: 1. expert, 2. bom ouvinte, 3. consumidor
cultural, 4. ouvinte emocional, 5. ouvinte do ressentimento, 6. expert em jazz, 7. ouvinte
do entretenimento e o 8. indiferente, não musical e antimusical. É pertinente lembrar que
trata-se de uma análise que tem por base, sobretudo, o cenário musical na Alemanha em
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meados do século XX. Impressões obtidas nos E.U.A., durante o autoexílio entre 1938 e
1950, sem dúvida influenciaram essa tipologia organizada por Adorno, mas nota-se que
suas observações sempre carregaram influências de sua formação no seio de uma família
burguesa alemã. Portanto, é preciso cuidado na compreensão e interpretação do
posicionamento de Adorno sobre gêneros musicais, como o jazz, que não eram
tradicionais na Alemanha de sua época, nem entre pessoas pertencentes ao seu círculo
social e intelectual.
Também é necessário ter cautela ao promover aproximações entre as ideias
adornianas e o atual cenário sociocultural no Brasil, pois muitos fatores nos diferenciam
dos fenômenos observados e analisados pelo filósofo alemão. Um aspecto não pode
passar despercebido: o fato de que, em diferentes épocas e regiões, a grande maioria dos
brasileiros muito aprecia e valoriza a música popular, de modo a não considerá-la uma
manifestação cultural desprezível, muitas vezes considerando-a igual ou superior à
música de concerto; ao menos isso é que nos mostram os registros históricos. Esse lugar
que ocupa a música popular dentro da cultura brasileira, é algo muito distinto ao que se
observa na tradicional cultura alemã, sobretudo na Alemanha da primeira metade do
século XX. Mas que essa observação, não se converta em uma depreciação da produção
brasileira de música de concerto. Do Brasil já despontaram respeitáveis intérpretes e
compositor. Não se pode afirmar que inexistam na história desse país sérias iniciativas
pedagógicas voltadas a este tipo de formação musical. Todavia, assim como apontou
Rodrigo Duarte no ensaio supracitado, a predominância da música popular no Brasil
chega ao ponto de nem mesmo os intelectuais brasileiros terem conhecimento da
atividade concertística do seu país, de não terem o hábito de frequentarem as salas de
concerto e até mesmo não se preocuparem em obter o conhecimento da linguagem e das
formas musicais – conhecimento indispensável para a devida apreciação de uma obra
musical deste tipo.
Além desta diferença, não seria difícil identificar outras. Mas, segundo Rodrigo
Duarte, isso não nos impediria de considerar a tipologia feita por Adorno como referencial
para a analisar e compreender o cenário musical brasileiro, pelo contrário, este respeitável
professor da UFMG sugere que tal estudo empreendido pelo filósofo frankfurtiano pode
nos servir de fundamento ao desenvolvimento de uma ética, uma minima moralia
musical:
A principal questão que se tem pela frente é sobre a possibilidade de se derivar
algum tipo de ética a partir da tipologia da escuta, proposta por Adorno; um
meio de começar a responder essa questão é procurar aproximar a tipologia de
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condições concretas da audição numa situação histórica e geograficamente
diferenciada daquela em que Adorno estabeleceu sua classificação, i.e.
verificar, ainda que parcialmente, suas condições de generalização e/ ou
transposição para outros contextos. […] Quanto à validade da tipologia
adorniana para servir de base a essa “minima moralia musical”, no que tange
à sua atualidade para o contexto brasileiro hodierno, pode-se dizer que, para
além das enormes diferenças geográficas (aplicação principalmente à
Alemanha e/ou à Europa Ocidental) e históricas (situação descrita por Adorno
ocorria há mais de 40 anos), os fundamentos da classificação proposta se
encontram inabalados, a não ser por pequenos detalhes. (DUARTE, 2007, p.
128; 144)

Sendo assim, apreciemos a tipologia presente no texto Tipos de comportamento
musical, observando de que modo os aspectos materiais influenciam e são influenciados
no processo dialético promovido pela apreciação musical, para ao final refletirmos sobre
as possibilidades de ações pedagógicas capazes de contribuírem com o desenvolvimento
da autonomia dos indivíduos.
Entre os tipos de comportamento, o ouvinte emocional se distingue dos demais
por ser o que mais explora os efeitos fisiológicos que a música pode provocar. Todavia, o
que se nota não é uma entrega passiva a tais efeitos, pois esse tipo de ouvinte procura, nas
músicas que aprecia, sonoridades que ativem e liberem emoções reprimidas. O ouvinte
emocional desconhece ou ignora a noética musical, ele não se preocupa em identificar as
ideias, tais como as frases, as partes e as suas repetições. Ele nem mesmo se atenta às
técnicas do intérprete. Sendo assim, o modo como o ouvinte emocional reage a uma
música é, entre os tipos de ouvinte apontados por Adorno, o mais subjetivo, o mais
apartado da cultura. Na verdade, o ouvinte emocional não se atenta à música, o que ele
deseja é criar um ambiente para poder ouvir a si mesmo. Segundo Adorno, “para o ouvinte
emocional, a música consiste em um meio para os fins de sua própria economia pulsional
[…] um meio de mera projeção” (ADORNO, 2011, p. 68). Observa-se, então, que o
ouvinte emocional não toma a música como um fim em si mesmo; para o frankfurtiano
isso seria observado apenas na apreciação daqueles que visam uma legítima experiência
estética, como fariam o expert e o bom ouvinte. Mas há algo interessante neste tipo de
ouvinte: ele se nega a seguir um modelo de apreciação e não se prende àquilo que dizem
sobre as obras. Apesar dessas últimas características serem próprias de comportamentos
autônomos, não é possível considerar o ouvinte emocional como um indivíduo autônomo,
pois seu relacionamento com a música seria um subterfúgio, um modo de se recompor,
dar vazão à tensão interna gerada pelas repressões às quais se submete e, assim, encontrar
energia para retornar às rotinas que suprimem a sua pessoa. Destarte, tal tipo de audição
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tende a ser realizada por pessoas extremamente enredadas nas teias do mundo
administrado.
Se de fato o ouvinte emocional não se prende àquilo que dizem de uma música ou
de uma gravação, se não há preocupação em posicionar-se quanto à qualidade da obra ou
sobre a técnica do intérprete, é porque este garante a sua permanência dentro da “grande
teia” de um modo distinto ao dos demais tipos de ouvinte não autônomos, cujo o temor
de serem considerados outsiders, os obriga ou a aceitar ou a repudiar determinada música.
O consumidor cultural, por exemplo, seria o ouvinte típico da “alta e elevada
burguesia com transições rumo à pequena burguesia” (ADORNO, 2011, p. 64), que, em
defesa da “cultura elevada”, busca obter o máximo de conhecimento sobre as obras, os
artistas, as salas de concerto e, até sobre os instrumentos. Adquirido não por um impulso
espontâneo pelo interesse em música, mas por uma preocupação que se assemelha a
autopreservação, esse compêndio musical é sempre muito bem decorado por esses
ouvintes, que lançam mão desse saber para defender o cânone erigido por eles –
privilegiando o classicismo e o romantismo – e criticar as manifestações musicais
consideradas de baixa qualidade, como os diversos tipos de música popular e até as
tendências inovadoras, como o dodecafonismo. Há neste tipo de ouvinte aquilo que, em
Filosofia da Nova Música, Adorno apontou como característica das composições de
Stravinski: um conservadorismo que se assemelha ao recuo típico da patologia decorrente
do medo da castração pela instância opressora (ADORNO, 1989).
O ouvinte do ressentimento se encontraria, de modo preponderante, entre os
membros da pequena burguesia, que aspiram ascensão social e temem o processo de
proletarização. O recuo realizado por esses ouvintes seria ainda maior que o do
consumidor cultural, pois manteriam como referência musical as obras bachianas e prébachianas. Recusam os recursos e estilos musicais que julgam profanos, por estimularem
e manifestarem excessivamente a vaidade, a subjetividade e até a diversão promíscua,
características que, segundo o juízo desses ouvintes, se encontrariam nas obras clássicas,
românticas e nas demais que advieram – como as impressionistas e expressionistas. Esse
ressentido “foge para trás em direção a períodos que acredita estarem protegidos contra o
caráter mercadológico dominante” (ADORNO, 2011, p. 70), coincidentemente um
período que oferecia menos ameaças à sua ascensão econômica. Os critérios utilizados
por esse tipo de ouvinte para classificar as obras musicais são altamente repressivos, de
modo que aquilo que ele não permite a si mesmo desfrutar, será tão logo determinado
como indigno. “O elemento masoquista de um modo de comportamento que precisa,
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continuamente, proibir algo a si mesmo remete à coerção coletiva que é a sua condição
necessária” (ADORNO, 2011, p. 71).
Antes do Tipos de comportamento musical, encontramos em outras produções de
Adorno, trechos que demonstram um esforço do pensador em tecer uma tipologia dos
ouvintes musicais. No que se refere ao expert em jazz e ao ouvinte do entretenimento,
notamos que no texto de 1961 o filósofo optou por separar os ouvintes de modo diferente
ao que havia realizado em 1938, no ensaio O fetichismo na música e a regressão da
audição, quando esses ouvintes foram denominados como ouvintes regressivos e
subdivididos em jitterbug, radioamador e moderninho27. Comparando estes dois textos é
possível perceber que após 13 anos o posicionamento é o mesmo, ainda que a divisão seja
outra e o tom da crítica seja menos virulento. Um trecho do ensaio de 1938, dirigido ao
tipo moderninho, nos mostra as questões às quais Adorno já se atentava sobre o ouvinte
especialista em jazz:
Os ouvintes apresentam muitos traços em comum com o homem que precisa
matar o tempo porque não tem outra coisa com que exercitar o seu instinto de
agressão, e com o trabalhador de meio expediente. Precisa-se dispor de muito
tempo livre e de muito pouca liberdade ou ficar colado o dia inteiro ao rádio
para tornar-se um bom perito em jazz [...] (ADORNO, 1999, p. 101)

27
O primeiro deles é o jitterbug, sobre o qual o filósofo tratou também no ensaio Sobre música
popular. A palavra jitterbug designa tanto um tipo específico de dança, quanto os adeptos da cultura na
qual essa dança se insere. A origem etimológica do termo refere-se “a um inseto [bug] que tem espasmos e
que é atraído passivamente por algum estímulo dado como a luz. A comparação dos homens a insetos
sugere o reconhecimento de que os homens tenham sido privados de vontade autônoma” (ADORNO, 1986,
p. 144). No entanto, não era assim que os jitterbugs se viam. Eles se consideravam protagonistas deste
movimento e, no cumprimento deste papel, escreviam cartas às rádios e às orquestras criticando a execução
de determinadas músicas e exigindo a execução de outras. Em seus encontros, as músicas podiam ser
executadas tanto por músicos como de forma mecânica, pois o entretenimento consistia em dançar
embalado pela música, não em apreciar o valor intrínseco da própria música, muito menos a performances
dos músicos. Bem menos extrovertido seria o radioamador, que isolado em sua casa se ocupa em detectar
diferentes emissoras, e até em construir aparelhos receptores de sinais radiofônicos. “Os aventureiros da
pseudo-atividade se organizaram em grupos alegres: os radioamadores encomendam às estações de ondas
curtas por eles descobertas fichas de verificação e organizam concursos, nos quais vence quem apresentar
o maior número de tais fichas” (ADORNO 1999, p. 99-100). Este tipo de ouvinte não está preocupado com
o que está ouvindo, nem com o modo como está ouvindo, basta-lhe navegar livremente, como um
aventureiro, na amplidão dessas ondas emitidas, girando o botão sintonizador do seu aparelho. Sente-se
livre e autônomo no controle deste timão, sem se dar conta de que está limitado às emissoras e suas
respectivas programações, que não foram criadas e nem influenciadas por ele. Um terceiro tipo é o do moço
“moderninho”, daquele que se julga entendido, conhecedor das músicas, das bandas, das técnicas de
improvisação. Sua relação com a música se assemelha mais ao que se espera de uma relação com o esporte,
seja tocando e se orgulhando de sua performance, tal como um jogador, ou como fã de um artista, tal como
um “torcedor fanfarrão que domina as tribunas dos estádios” (ADORNO, 1999, p. 100). Dessarte, estes
ouvintes se especializam em suas atividades, seja como dançarinos, como exploradores ou como peritos da
música popular, e acreditam ser livres no exercício desta atividade, autônomos, como se nada os dirigisse
ou os influenciasse. (SANTOS, 2015, p. 75-76)
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Esse instinto de agressão do indivíduo se saciaria através das críticas que este, na
condição de defensor do genuíno jazz, dispara contra os exemplos musicais que não se
enquadram nos padrões difundidos dentro do círculo dos experts. Se saciaria também
quando o indivíduo se põe a defender que este gênero musical, em questão de inovação,
havia sobrepujado o vanguardismo da música de concerto. Ou seja, as obras ou gravações
veneradas pelos fãs e peritos deveriam ser tratadas como obras inquestionáveis da cultura
humana, a ponto de que um comentário crítico a qualquer uma delas deflagraria em
reações agressivas e até violentas por parte dos adeptos do gênero. Há também neste tipo
de ouvinte, segundo Adorno, claramente a preocupação com a aceitação social, de modo
que a música é apenas um meio de inserção, um modo de assegurar uma pseudoidentidade em meio a uma comunidade. Vale ressaltar que a falta de intimidade de Adorno
com a música americana – ou até mesmo o simples preconceito – fez com que ele
colocasse sob a alcunha de jazz diferentes gêneros musicais, como o blues e o rock28.
É difícil determinar em qual classe social se encontram os experts em jazz. O
mesmo se dá no que se refere ao ouvinte de entretenimento29, que estaria voltado à mesma
música (ou seja, àquilo que Adorno entendia por jazz), porém, neste último, a relação com
a música seria menos intensa quanto aos critérios de escolha e juízo, uma vez que,
aparentemente, o único objetivo deste ouvinte seria se divertir. A repulsa deste tipo tende
a não ser tão agressiva quanto a observada nos demais tipos de ouvintes, eles apenas
rejeitam ou ignoram músicas que não lhes agrada ou que tenham se tornado démodé.
Assim como o ouvinte emocional, aquele que procura entretenimento com a música
também quer se recompor dos sofrimentos que a vida administrada lhe causa. Mas
enquanto no primeiro se nota um ato individual, no qual predomina uma reação emotiva,
carregada de uma sentimentalidade melancólica, no último, por meio de uma prática
coletiva, a música é tomada como um estímulo, um elixir embriagante, que teria como
função afastar o ouvinte da triste e dura realidade que o oprime. Até mesmo aquele hábito

28 O seguinte trecho do Tipos de comportamento musical ilustra bem a questão de que, nos textos de
Adorno, por trás da denominação jazz figuram diversos gêneros musicais: “Os ouvintes de jazz são
desagregados entre si, sendo que os grupos tratam de manter as variedades específicas. Aqueles que
possuem plena competência técnica desdenham o tosco partidarismo a Elvis Presley considerando-o ‘coisa
de moleque’ [Halbstarke]. Se as apresentações relativas a este ou àquele estão, consideradas ao extremo,
efetivamente separadas por mundos diferentes, eis algo que caberia à análise musical averiguar (ADORNO,
2011, p.74).
29Resulta ser difícil atribuir aos ouvintes do entretenimento um grupo social determinado. Ao menos na
Alemanha, a camada propriamente bem formada irá, conforme sua própria ideologia, distanciar-se dele,
sem que pudesse ser demonstrado que a maioria de seus membros de fato escuta algo muito diferente.
(ADORNO, 2011, p.78).
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de manter o rádio ligado em quanto se faz algo, como dirigir ou lavar a louça, pode ser
considerado uma prática coletiva, pois para Adorno tal hábito ocorreria, na maioria das
vezes, em razão de uma necessidade de se preencher um vazio, de se sentir acompanhado,
fenômeno que se daria entre os indivíduos, que em alguma medida, se sentem só. Ouvir
o rádio a fim de estar a par das músicas em voga seria um dos modos pelos quais os
indivíduos procurariam se manter atualizados e integrados à sociedade. Mas é preciso
notar que essa prática tem se reduzido rapidamente, devido a vários recursos que
substituíram a autoridade que se atribuía ao rádio, como o número de visualizações de
uma música no Youtube. Entre as características do ouvinte do entretenimento, merece
destaque a recusa à tudo que exige dele esforço para compreensão, optando pelo que é
low-brow30; reservando – consciente ou inconscientemente – suas energias para o trabalho
e as demais questões consideradas uteis.
Adorno não se estende muito ao tratar do tipo musicalmente indiferente, não
musical e antimusical, alegando que, no campo da Sociologia, não haviam muitos estudos
sobre esse comportamento. Se restringe a dizer que possivelmente decorreria de uma
educação assaz severa, uma autoridade brutal, principalmente por parte do pai. Ou ainda,
entre aqueles das classes sociais desprivilegiadas, como uma resposta do mecanismo de
defesa, uma formação reativa, ao processo de exclusão sociocultural; esse tipo de reação,
frente às obras concertísticas, é muito comum por parte dos brasileiros que não tiveram
oportunidade de estudar ou aprender a apreciar a música de concerto.
Dos oito tipos de ouvintes descritos por Adorno, somente em dois ele identificou
uma audição que considerou adequada, a audição do expert e a do bom ouvinte. O ouvinte
expert seria aquele “ao qual, a princípio, nada escapa e que, ao mesmo tempo, presta
contas daquilo que escuta. [...] ele escuta a sequência de instantes passados, presentes e
futuros de modo tão contíguo que uma interconexão de sentido se cristaliza” (ADORNO,
2011, p. 61). Salvo raras exceções, este tipo de escuta é praticado com exclusividade pelos
músicos profissionais; vale dizer que entre esses há quem tenha desenvolvido uma escuta
e uma relação com a música que não correspondam ao que Adorno desejava e defendia.
Exigir que todos desenvolvam uma audição típica de um expert ultrapassaria o
que se espera de uma formação humanística, pois demandaria extrema dedicação. A

30Algo insípido ou intelectualmente inferior, que é desprovido de qualquer inteligência – como geralmente
se apresenta a cultura pop.
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pretensão de formar ouvintes experts por meio de uma educação musical oferecida a todos
foi considerada utópica, abusiva e ilegítima pelo filósofo (ADORNO, 2011, p. 61)
Todavia, o mesmo não se poderia ser dito de uma formação musical que promova o
desenvolvimento do bom ouvinte. Sem necessariamente conhecer de modo acurado a
noética musical, o bom ouvinte é aquele que conseguiu superar a imaturidade do mero
arbítrio do gosto, de modo que refletindo e considerando certos princípios estéticos – os
quais, utilizando uma terminologia kantiana, não estão relacionados unicamente à
sensibilidade, mas também à imaginação e ao entendimento – são capazes de tecer juízos
bem fundamentados, de modo autônomo. Subjetivamente, sem seguir a um manual, o
bom ouvinte procura captar a totalidade de uma obra musical, sem valorizar
individualmente os detalhes, como algo desconectado do todo; fato observável naqueles
que admiram a extensão da tessitura de um cantor ou o virtuosismo exibido por um
músico em seu improviso, sem se atentar ao quanto de fato essas qualidades agregam à
obra executada. Características como estas – e outras de menor ou nenhuma relevância à
arte musical, tais como a performance no palco, a beleza, o carisma e o até o
comportamento do músico em sua vida particular – costumam ser exploradas pelos meios
de comunicação, que com isso visam influenciar a opinião do público. Mas o juízo do
bom ouvinte está imune a essas informações em voga, pois este não permite que lhe seja
imposto o que é bom e o que é ruim.
Destarte, seguindo o pensamento adorniano, concluímos que formar bons ouvintes
não seria só uma ação legítima, mas algo indispensável dentro do conjunto das políticas
públicas que visam a emancipação dos indivíduos. Assim, nos deparamos com a delicada
tarefa de libertar os indivíduos da tensão em que vivem – fruto das ordens e repressões às
quais se sujeitam para se adequarem às exigências do modus operandi – e desenvolver e
dar “ênfase no retesamento da atenção consciente” (GAGNEBIN, 2014, p.112) que uma
apreciação autônoma exigiria. Ou seja, de um lado há o esforço por dissolver a tensão que
enrijece, uniformiza e adequa, enquanto por outro lado se apresenta uma experiência
estética que só é possível em um estado de extrema tensão; isso porque o bom ouvinte
adorniano, diferente do ouvinte regressivo, não ouve uma música como mero
entretenimento, como quem espera relaxar ou simplesmente se divertir e esquecer os
problemas e as tensões que o trabalho e a vida administrada lhe causam. A linguagem da
música, como linguagem artística, não conceitual, pode favorecer ao sujeito um outro
prisma de um objeto, comunicando aquilo que não é possível ser captado por meio da
sensibilidade e nem mesmo ser expresso através dos conceitos, ampliando assim o
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conhecimento que se tem do objeto. Mas para adentrar nessa linguagem musical, para
intuir a verdade expressa na obra, a consciência necessita de concentração, não de
dispersão. Segundo Adorno, “a audição desconcentrada torna impossível a apreensão de
uma totalidade” (ADORNO, 1999, p. 93). E é justamente na totalidade que reside a brecha
para a esperada transcendência, que avulta a relação do sujeito com o objeto. “Esta
experiência é contrária ao enfraquecimento do eu, que a indústria cultural promove. [...]
A fim de olhar apenas um pouquinho para lá da prisão, que ele próprio é, o eu precisa não
da dispersão, mas da extrema tensão [...]” (ADORNO, 1993, p. 274).
Disso compreende-se que é necessário elaborar programas educacionais que
ofereçam ambientes culturais nos quais os indivíduos sejam tomados como protagonistas
na construção dos próprios juízos a cerca das obras musicais, afinal a formação de um
bom ouvinte exige uma educação musical que seja uma experiência formativa, posto que
para promover o que se espera – a intuição da verdade da obra por meio de uma apreciação
extremamente tensa – o educando não pode estar apartado das obras musicais e sobre elas
obter informações de outrem, pelo contrário, o educando necessita de um contato direto
com cada uma das obras, necessita ser estimulado a apreciar a totalidade destas e, por
fim, ser instigado a refletir sobre essa experiência, a ponto de ser capaz de extrair, de
modo autônomo, juízos (conceitos) – eis aí o espaço para uma possível aproximação da
experiência estética com a reflexão filosófica.
No Brasil, desde 2008 vigora a lei 11.769/08, que estabelece que a Música seja
conteúdo obrigatório; sem, todavia, determinar que esse ensino seja realizado dentro de
uma disciplina exclusivamente destinada a essa arte. Infelizmente, como bem tem
observado Monique Andries Nogueira, professora da UFRJ, tal incentivo à arte musical
não tem sido explorado a fim de formar ouvintes críticos e autônomos; pelo contrário, a
referida lei deflagrou a criação de materiais pedagógicos, cujas as propostas tomavam
como repertório-base exemplos musicais advindos da indústria cultural. Essencialmente,
estes materiais não alteraram o que há muito ocorre dentro do ambiente escolar: com
exceção de alguns casos isolados, não se observa uma preocupação artística e crítica
quanto à seleção das músicas, quanto ao modo como essas são apresentadas e, muito
menos, quanto ao modo como são intimamente apreciadas pelos alunos. A ausência de
zelo no trato com a música não condiz com a preocupação que se o observa com outras
coisas dentro das escolas. Por exemplo, “os cuidados que se têm quanto à escolha de
autores [de textos literários], adequação à faixa etária, temática relevante, enfim, todos os
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preceitos que auxiliam a professora [ou o professor] na escolha do livro a ser trabalhado,
simplesmente inexistem em relação às produções musicais” (NOGUEIRA, 2001, p.191).
Nota-se que antes de concentrar esforços na educação musical dos alunos é
necessário pensar em estratégias capazes de capacitar os docentes a realizarem tal tarefa.
Trata-se de um problema complexo, pois o fato da lei não determinar que este ensino seja
empreendido por um licenciado em Música, acabado por permitir que profissionais com
distintas formações assumam este desafio, como os licenciados em Artes e os pedagogos.
Há que se ponderar que seria um exagero cobrar que todos cursos de licenciatura reservem
disciplinas que possam preparar os futuros professores a difundirem, de modo integral, a
relevância cognitiva e o prazer que uma audição extremamente tensa oferece. Isso é
impossível, levando em conta as características do comportamento musical dos alunos de
licenciatura e a carga horária necessária para desenvolver essa capacitação. Mas, em
função do número reduzido de licenciados em Música31, é vital que se garanta uma
formação musical básica àqueles que poderão assumir o ensino de conteúdos musicais,
de modo que estejam, no mínimo, cientes do problema, sensíveis ao potencial
emancipador da música (NOGUEIRA, 2012, p. 617).
Por fim, como dar conta da questão que segundo Adorno deve ser feita por toda e
qualquer proposta pedagógica: “O que fazer para que Auschwitz não se repita?” Como
a música e o seu ensino podem colaborar com essa meta?
Fazendo com que o ato ou o “prazer” de ouvir música não seja apenas mais uma
iniciativa de adequação, mas uma prática de emancipação. A cultura musical pode e deve
trazer e reforçar elementos característicos de um povo. Fazer e ouvir música faz parte de
um processo de socialização. Porém, a cultura musical não deve se resumir a isso, pois,
caso isso ocorra, a música estaria contribuindo com a manutenção do status quo,
impedindo que mudanças ocorram. Destarte, a educação musical deve promover além da
adequação social (inserção social), uma formação capaz de possibilitar aos indivíduos

31Um pequeno exemplo desse problema pode ser identificado na cidade do Rio de Janeiro. Sua rede pública
municipal é a maior da América Latina: segundo informações presentes no sítio da própria prefeitura, são
685.279 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, distribuídos em 1.513 instituições (escolas,
creches e espaços de desenvolvimento infantil). No entanto, na cidade do Rio de Janeiro, há apenas três
cursos de licenciatura em Música, dois em universidades públicas e um em centro universitário da rede
privada. A oferta de vagas no último vestibular, somando os três cursos, não alcançava nem mesmo uma
centena. Levando em consideração que muitos ingressantes não chegam a concluir seus cursos, outros
investem nas suas carreiras como músicos e ainda outros optam pelo trabalho exclusivo em escolas
especializadas, o número de licenciados que se direciona para a escola básica é ainda mais insignificante.
Diante da disparidade entre a demanda e a oferta, é fácil perceber que nem em médio prazo, caso não haja
uma ampliação destas vagas, a pretensão de se contar apenas com os licenciados em Música é irrealizável.
(NOGUEIRA, 2012, p. 617)
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uma ampliação da consciência, por meio de um processo autônomo e crítico. A
emancipação seria um dever ético e como tal, dentro da tradição kantiana, deve ser algo
isento de interesse. Desse modo, compreende-se como Adorno defende que a arte seja
uma finalidade sem fim; mas que isso não signifique que as obras estejam apartadas do
mundo e dos seus problemas. Muito pelo contrário! Para Adorno, reside em toda
manifestação cultural, inclusive na música, um elo com a realidade. Negar esse elo,
escamoteá-lo ou encará-lo definiria o perfil social e político do indivíduo, não só daquele
que produz bens culturais, como daqueles que os apreciam, consomem e ou desprezam.
A arte não deveria visar um fim, como algo útil, como um objeto que pode ser convertido
e vendido por um determinado valor. É a essa tendência utilitarista e capitalista a qual
devemos nos contrapor por uma questão ética. Ou seja, por trás de toda manifestação
artística e cultural, deveria haver um compromisso ético com a humanidade – eis aí a
função social da arte.
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INTRODUÇÃO

Apresentamos neste trabalho parte da discussão realizada na pesquisa de
doutorado intitulada “Se podes ver, repara: a (re)educação do olhar em cena”. A
pesquisa visa, de maneira geral, problematizar a posição ocupada pelo cinema nos
modelos escolares hegemônicos e, de modo específico, investigar a viabilidade do
processo de reeducação do olhar mediante a experiência estética com os filmes no âmbito
escolar. Objetivamos, aqui, discutir a atualidade daquilo que Theodor W. Adorno nomeia
de antifilme.
Frente à expansão dos suportes midiáticos audiovisuais que balizam a
agudização dos mecanismos de atuação da indústria cultural hodierna – demarcados,
principalmente, pela espetacularização e pela emissão de intensos e agressivos estímulos
sensoriais –, mídias como o cinema passam a apresentar novas dimensões éticas e
estéticas que alteram o caráter da experiência estabelecida entre os sujeitos e as imagens.
Ao contrário de um tipo de experiência subjetiva com os filmes, como antevisto por
Adorno (1994), onde o espectador tem espaço para perfazer aquilo que é veiculado na
tela, ocorre, antes, o enfraquecimento da capacidade de elaborar representações em
função da prevalência da hiper-realidade propagada pelas imagens digitais.
A abertura a esta possível experiência com o cinema, que se torna mais explícita
nos escritos de Adorno da década de 1960, vem acompanhada de seu entusiasmo pelos
movimentos cinemanovistas, qualificados como cinemas de resistência que escapam ao
modelo comercial visto por Adorno e Horkheimer (1985), na década de 1940, como
principal expressão da indústria cultural. Deliberadamente, o filósofo realiza a defesa do
Novo Cinema Alemão e da cinematografia de Alexander Kluge. A partir desta
aproximação, Adorno (1994) delineará alguns elementos estético-cinematográficos que
podem dar vazão a um tipo de produção de filmes emancipados da técnica extrínseca do
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cinema mainstream, e que podem tornar-se vetores de uma autêntica experiência. Tais
considerações nos dão indícios de um possível esboço teórico sobre o filme emancipado
– ao qual o filósofo dá o título de antifilme (ADORNO, 1994) – e da possibilidade de um
processo de reeducação do olhar.
A agudização dos mecanismos de atuação da indústria cultural, de maneira geral,
e as formas de produção audiovisual do cinema comercial contemporâneo, de maneira
específica, nos levam a considerar a hipótese de que o conceito de antifilme pode vir a
ser portador de uma contraditória resistência à hiper-realidade das imagens digitais.
Frente ao tipo de estética cinematográfica engendrada por tais imagens – que, segundo
Comolli (2008), pode ser nomeada de estética da abreviação, que toma a montagem
espetacular, os cortes excessivos e a descontinuidade temporal como dispositivos centrais
–, cogitamos que a proposta antevista por Adorno (1994) na década de 1960 pode ser
ampliada com o propósito de abranger novas categorias que levem em conta e se
defrontem com as imagens digitais. Tais elementos estariam associados, de maneira
específica, à expressão da temporalidade nos filmes – que, na Idade Mídia, é alterada em
função da dessubstancialização da imagem, antecipando os efeitos de aceleração e
virtualização (COMOLLI, 2008) – e ao próprio caráter fragmentário da imagem digital.
Diante desta ampliação, pretendemos questionar em que medida a atualização
do argumento desenvolvido por Adorno (1994) na década de 1960 pode tornar-se o cerne
conceitual da práxis de um projeto de reeducação do olhar frente ao tipo de formação
estética audiovisual promovida contemporaneamente. Para tanto, partiremos de uma
breve análise das considerações do filósofo acerca da possível incorporação do cinema
ao âmbito da arte autônoma, das principais categorias elencadas para o antifilme e da
experiência com o cinema; posteriormente, traremos algumas das contribuições do
cineasta e teórico do cinema Jean Louis Comolli (2008) acerca da estética da abreviação
e dos elementos que demarcam a temporalidade da imagem digital, visando compreender
em que medida as questões por ele trazidas corroboram para a compreensão dos atuais
mecanismos de produção imagética e de educação do olhar. Por fim, evidenciamos como
considerações preliminares possíveis elementos que contribuam à atualização do conceito
adorniano.

O ANTIFILME: EXPERIÊNCIA QUE RESISTE?
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Embora Adorno tenha sido um cáustico crítico do cinema, considerando-o carrochefe da indústria cultural e tecendo afirmações como “De cada ida ao cinema, apesar de
todo cuidado e atenção, saio mais estúpido e pior” (ADORNO, 1993, p. 19); “Quanto
mais um filme pretende ser arte, tanto mais inautêntico ele se torna” (1993, p. 178), que
apontam claramente para a supressão do cinema no campo da arte, há que se considerar
que suas contradições foram valorizadas de certa maneira pelo filósofo.
Isso fica claro ao lançarmos mão do ensaio Notas sobre o filme, escrito na década
de 1960, onde Adorno se mostra aberto, de modo mais explícito, a uma aproximação entre
o cinema e o âmbito da obra de arte. É neste mesmo período que eclodem, especialmente
no cenário cinematográfico europeu, manifestações de resistência e contestação ao
modelo estético hegemônico já consolidado habilmente pelo cinema hollywoodiano.
Segundo Henebelle (1978), o surgimento de uma plêiade de cinemas denominados
“jovens” ou “novos” demarca não apenas uma insurgência fílmica em termos de forma e
conteúdo, colocando em cheque os protocolos formais e narrativos estabelecidos pelo
cinema mainstream, mas também elementos sócio-políticos associados à emergência dos
cinemas nacionais e autorais.
Adorno se aproxima, especialmente, do Novo Cinema Alemão. Sua amizade
com o cineasta Alexander Kluge, que encabeçava este movimento, gerou uma via de mão
dupla, onde as teorias de Adorno sobre a indústria cultural tornaram-se base para as
produções fílmicas do cineasta – que ameaçam o próprio caráter de linguagem do cinema
–, e estas, por sua vez, levaram à ampliação das reflexões do filósofo sobre a relação entre
cinema e arte.
Mais do que um tributo ao Novo Cinema Alemão, o ensaio Notas sobre o filme
(1994) pode ser lido como um dos principais alicerces de um constructo teórico que
delineia as bases de um projeto de reeducação dos sentidos frente aos produtos imagéticos
da indústria cultural. Todavia, isso não é feito de maneira imperativa, mas sim através de
ideias que são deixadas em aberto ao longo de seu texto e que se tornam constelações
circunscritas à emancipação do cinema.
Adorno (1994, p. 100) defende que a aproximação entre cinema e arte deve se
pautar na renúncia à técnica extrínseca que domina a produção cinematográfica da grande
indústria – uma renúncia que tenha os olhos voltados para a contraposição à técnica como
ponto de partida e ponto de chegada:
Nos traços daquilo que é comparativamente sem jeito, sem
conhecimento, incerto quanto a seu efeito, nisso é que se entrincheirou
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a esperança de que os assim chamados meios de comunicação de massa
poderiam tornar-se algo qualitativamente distinto. [...] no confronto
com a indústria cultural, cujo padrão exclui o que não tenha sido
previamente apreendido e mastigado, [...] obras que não dominam
inteiramente a técnica e que, por isso, deixam passar algo de
incontrolado, de ocasional, têm o seu lado libertador.

Lê-se nesta citação a apreciação do filósofo por produções cinematográficas que
sejam incertas quanto a seu efeito e que não tenham a técnica como fim último, mas sim
a mantenham como lei negada, de modo a não subsumir o espectador ao controle total.
Para renunciar ao potencial regressivo, é preciso que o cinema se distancie do caráter a
priori que caracteriza a construção dos produtos da indústria cultural. Tal caráter prevê e
limita qualquer reflexão do espectador, restringindo suas reações. A produção fílmica
autônoma, neste sentido, que se afasta da pretensão de exprimir o controle total, deve
afastar-se do pseudo-realismo que demarca as produções mainstream. Os prolongamentos
reflexivos e o espaço imaginativo do espectador não devem ser subsumidos ao filme, mas,
pelo contrário, devem constituir uma mediação necessária que é parte de sua experiência.
O filósofo aposta em um tipo de experiência subjetiva que perfaz as imagens: ao
compará-las à lanterna mágica – descontínua sucessão de slides (HANSEN, 2012,
tradução nossa) –, Adorno (1994) não apenas evoca um sentimento de admiração pela
memória das imagens, que remete à infância e seu mundo perdido, mas também se refere
ao momento de escuridão em torno destas – em outras palavras, sua ausência. É neste
momento em que o espectador é convidado a exercitar sua capacidade imaginativa e
criativa, a ver além do visível.
O antifilme, deste modo, guarda em si este espaço “escuro” – que, na
cinematografia de Alexander Kluge, por exemplo, torna-se práxis através da utilização
de cortes enquanto alegorias para aquilo que não pode ser mostrado no filme, para aquilo
que a câmera não consegue registrar –, modelando sua estética em torno das imagens
internas, que passam através de nós não de modo contínuo, mas como imagens do
“monólogo interior” (ADORNO, 1994, p. 102) que nos transcorre durante o devaneio.
Hansen (2012, p. 239, tradução nossa) aponta que a experiência subjetiva com o
antifilme é enviesada por uma temporalidade: a temporalidade da beleza natural. Como
já postulado por Adorno (1994, p. 102): “O filme seria arte enquanto reposição
objetivadora dessa espécie de experiência. O meio técnico par excellence é
profundamente aparentado com a beleza natural”. Trata-se da duração do efêmero, que
desaparece no instante em que tentamos apreendê-lo. A arte é uma unidade paradoxal de
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desaparecimento e preservação, um núcleo temporal que promove uma experiência
processual, que se apoia na duração do transitório – uma relação processual de
transformação que se dá quando o sujeito passa a escutar atentamente a obra, aquilo que
ela tem a lhe dizer, mas sem diluir-se nela. Por isso a experiência com a arte é um
momento de transformação do ser ao se colocar objetivamente perante uma obra
(ADORNO, 1970).
Segundo Hansen (2012, p. 239, tradução nossa), ao contrário da fotografia, que
procura preservar o objeto e o embalsama no tempo, o cinema “[...] é objetividade no
tempo”. No entanto, a indústria cultural tolhe essa temporalidade processual e efêmera,
que, em seu escopo, é regulada pela via da narrativa:

Com sua programação de atos curtos e sensacionais ou atrações, engana
o espectador fora do tempo na medida em que o que é percebido como
preparação acaba por ser o evento em si. Adorno lê variedade como
uma conjuração de procedimentos industriais, repetição mecânica e
temporalidade do mesmo (HANSEN, 2012, p. 242, tradução nossa).

O que se experimenta, no cinema no âmbito da indústria cultural, é uma
temporalidade que mina qualquer possibilidade de que a experiência se efetive, de fato, e
que se expressa já no procedimento da montagem.
Como parte das camadas de significado presentes no antifilme e em
contraposição a montagem invisível utilizada nos filmes no âmbito da indústria, Adorno
(1994) defende uma qualidade de montagem que “[...] não se imiscui nas coisas, mas as
recoloca em constelações escriturais” (p. 105). Em outras palavras, Adorno afirma que a
montagem cinematográfica que deixa de lado o acréscimo de intenção aos detalhes do
filme constitui um fim em si mesmo, visto que a reprodução do material, mesmo o
material manipulado, não traz sentido à obra: à carga subjetiva é atribuído esse papel.
Takemine (2014) explica que a montagem, para Adorno, deve funcionar como uma
“autocorreção da fotografia”: nesta, as imagens são arrebatadas do mundo empírico sob
a forma de uma cópia, uma extensão orgânica que se reparte em pequenos fragmentos e
que deduz a intencionalidade subjetiva que se deveria expressar. A intenção do cineasta,
por sua vez, deve voltar-se para a renúncia da pseudo-realidade copiada. As constelações
escriturais, defendidas por Adorno (1994, p. 101) devem atuar para a abertura de um
horizonte significativo que permita a leitura imagética que não reproduza sua forma
copiada.
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O filósofo defende, ainda, dispositivos cinematográficos como o caráter
ensaístico, a improvisação e o acaso da empiria não-dirigida – uma empiria que não
reforce as contradições sociais, mas que, através da montagem, coloque tais contradições
em constelações escriturais –, que podem corroborar com uma aproximação do tipo de
experiência promovida pela arte. Em síntese, “O cinema deve buscar outros modos de
estilização que lhes sejam próprios e autônomos do ponto de vista estético” (ROLDÁN,
2016, p. 311), e que deem vazão à reconstrução estética do significado cultural atribuído
aos filmes.
Tais dispositivos podem ser associados àquilo que o filósofo nomeia de arte
moderna radical. Esta tende a excluir, em sua própria lógica interna, elementos gastos e
procedimentos pretéritos. No campo do cinema, a radicalidade é sintetizada na expressão
“antifilme”, onde a constelação criativa e radical dos novos elementos pode criar novas
possibilidades frente à hegemonia hollywoodiana. A defesa da arte moderna radical
(ADORNO, 1970, p. 43) não implica apenas o conflito com as relações de produção.
Trata-se da negação da arte moderna moderada que se distancia da racionalidade estética,
e, concomitantemente, se integra às relações de produção dominantes. A atitude negativa
frente à realidade, na produção fílmica, manifesta-se em todos os âmbitos produtivos:
“Esse atributo moderno da arte radical de negar e afastar-se da realidade manifesta-se
tanto em seus procedimentos experimentais como nos seus princípios formais: a falta de
conclusão, o enigma, a dissonância” (LOUREIRO, 2006, p. 101).
É inegável a validade da argumentação de Adorno (1994) quando se leva em
conta a potencialidade da experiência estética com uma cinematografia que se aproxima
de tais atributos. Como já pontuado, Alexander Kluge consegue dar vazão a estes quando
da produção de seu cinema impuro; também os movimentos cinemanovistas, em larga
medida, podem ser lidos como arquétipos daquilo que se nomeia de antifilme. Todavia,
frente à agudização dos mecanismos de atuação da indústria cultural e de um tipo de
produção audiovisual híbrida, pautada na descarga de choques cada vez mais intensos, é
possível levar em conta os mesmos parâmetros delimitados por Adorno na década de
1960? Há, neste contexto, outros elementos estéticos que possam vir a integrar a
radicalidade antevista pelo filósofo?

A ESTÉTICA DA ABREVIAÇÃO: CELERIDADE E FRAGMENTAÇÃO
Como apontado por Kehl (2004), no âmbito de uma temporalidade regida pela
lógica da produtividade e do consumo, “[...] nossa experiência do tempo é a experiência
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da velocidade” (p. 11). O que impera é a repetição do sempre idêntico. Diferentemente
do tempo do ócio, onde faculdades como a imaginação e a fantasia eram atributos que
podiam ser exercitados, vemos, no tempo hodierno, as satisfações substitutivas do tempo
livre (ADORNO, 1995) submeterem os indivíduos a demandas em que o fluxo de
imagens os solicita a todo instante.
A configuração específica da produção audiovisual contemporânea não poderia
deixar de incorporar esta lógica como uma das camadas de significado que lhe são
peculiares. Através da composição de um regime estético que tem a celeridade como
principal mecanismo de base, tem-se a atualidade de uma indústria cultural que, como
colocado por Türcke (2010), modula o cinema e as imagens digitais pela diretriz da
produção de “imagens anestesiantes”, que estimulam o hábito de ver cenas intensas,
carregadas de estímulos, densas de velocidade, capazes de fazerem os sentidos perderem
o fôlego.
É levando em conta este panorama que Jean Louis Comolli (2008) nos traz a
concepção de estética da abreviação, buscando delinear o atual caráter da produção
cinematográfica hegemônica mainstream e desvelando alguns dos mecanismos utilizados
para dar corpo a um tipo de cinema que se torna uma experiência de velocidade (p. 15).
Segundo o autor, trata-se de um processo onde a aceleração do olhar do espectador
impede qualquer projeção mental mais densa, tornando-se demarcada pela fragmentação
excessiva das durações.
Na perspectiva de Comolli (2008), os processos de hibridização audiovisual
eclodiram em meados da década de 1980, com a popularização dos videoclipes musicais
e sua montagem rápida repleta de planos curtos ou muito curtos. A produção
cinematográfica – antes detentora de um regime estético próprio – passa a se apropriar
das técnicas e dos recursos que demarcam a lógica dos videoclipes, dos programas
televisivos e da propaganda, que possuem como principal referência o gesto do
“zappeador”: “Impaciência, precipitação, febrilidade, fragmentação, quantificação,
histerização do fragmento, fantasma da ubiquidade e de volatilidade. No final das contas:
migalhas” (COMOLLI, 2008, p. 16).
O zapping generalizado, no cinema, ocorre já no momento da montagem, que
tem como principal foco a abreviação de temporalidades “excessivas”. Este processo é
colocado em prática através do jump-cut:
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Não continuar no lugar, numa duração, numa cena, num cenário, numa
ideia, num tema, num motivo, numa reflexão, num argumento, mas ir e
vir, começar e terminar. Mas também chocar com cortes repetidos,
impor afirmações, multiplicar as imagens-choque, fragmentar as
pequenas frases, fazer brilhar toda uma explosão de planos curtos,
planos-clipe, jogar com os efeitos de montagem como numa plataforma
de jogo ultrarrápido (COMOLLI, 2007, p. 15).

A descontinuidade se torna regra, fazendo do zapping um programa da própria
visão. Planos rápidos, colagem de trechos e desarticulação do gesto filmado acarretam a
celeridade do conteúdo apresentado. Cria-se, aqui, uma estética da abreviação para
espectadores apressados: “O mundo é muito lento, muito pesado, ele deve ser aligeirado,
esvaziado, dessubstancializado. [...] as formas de imagem-tempo antecipam seus efeitos
de aceleração e de virtualização” (COMOLLI, 2007, p. 23).
O próprio conceito de jump-cut é uma expressão deste panorama. A metáfora do
salto pode ser traduzida como principal articuladora da velocidade: saltar, ultrapassar,
adiantar, cruzar temporalidades, visto que o espectador não tem mais tempo para
excessos. O corte é realizado especificamente na figura filmada, removendo parte de uma
tomada e oferecendo ao espectador apenas trechos do que foi gravado. Objetiva-se, com
isso, gerar a sensação de um salto cronológico que visa suprimir o tempo excedente – que
deve, então, ser ocupado por outras ações e gestos. A ideia é adiantar acontecimentos,
acelerar processos, diminuir durações, manipular o espaço temporal da narrativa fílmica.
A montagem via jump-cut é uma montagem que se mostra, que pode ser vista, e
que, nas palavras de Comolli (2008, p. 16), é chamada de montagem espetacular. A
intensidade do choque extremo torna-se o cerne da suposta experiência do espectador.
Escancara-se, assim, esse procedimento que intensifica o choque imagético através da
renúncia à obsoleta ilusão de continuidade – fenômeno que está ligado à redução do
dispositivo cinematográfico a uma dimensão espetacular, “[...] que supõe não implicar
nada além da pulsão escópica, nada mais, e nada, por exemplo, de uma elaboração
imaginária” (COMOLLI, 2008, p. 26).
A repetição desses cortes, que saltam na tela e aceleram os acontecimentos, pode
ser traduzida como uma violência não apenas à experiência do espectador, mas ao próprio
gesto filmado: “[...] uma trepidação do tempo, um desencantamento da cena, a irrupção
de uma espécie de frágil caos no suposto contínuo espaço-tempo capturado pela tomada”
(COMOLLI, 2008, p. 24). A ideia é que o “salto”, que expõe os fragmentos, atue no
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âmbito das sensações, forçando a consciência da fragmentação, dos choques e da
velocidade.
Destas colocações, deduzimos duas importantes sinalizações: a primeira está
relacionada à supressão do modelo clássico hollywoodiano, onde a consolidação da
estética naturalista prezava pela invisibilização dos procedimentos técnicos, pela
suavização das transições, pela narrativa linear, fazendo com que o espectador enxergasse
a tela como um prolongamento da realidade. Segundo Comolli (2008, p. 23), neste
modelo persiste a ilusão de que se constrói um em-si do tempo, articulado pela montagem
fílmica – um tempo no qual o espectador é considerado “crente”. Este modelo produtivo
– alvo das principais críticas de Adorno e Horkheimer (1985) na década de 1940 –
encontra-se, em certa medida e diante do caráter das imagens digitais, obsoleto e
anacrônico. Ao contrário de ocultar seu papel de representação, o que ocorre no âmbito
da estética da abreviação é a exposição dos fragmentos, através dos cortes e dos choques
– sendo estes reguladores dos padrões da indústria. Comolli (2008, p. 32) nos dá um dado
ilustrativo: “A duração média de um plano de um filme padrão na indústria passou, em
alguns anos, de 7 segundos para 3-4 segundos. [...] o número de planos de um filme
aumenta vertiginosamente. Nunca foi tão cortado”.
O artifício central da indústria não se concentra mais na narrativa fílmica e em
sua temporalidade contínua, como destacado por Hansen (2012), mas sim na
fragmentação geral, a qual o espectador que exige e consome. Levando em conta a
atualidade da indústria cultural – demarcada pela aceleração e pelo bombardeio constante
de estímulos audiovisuais –, vê-se que a estética da abreviação encontra lugar cativo como
aparato que atua no enfraquecimento da capacidade de elaborar representações, na
inibição da fantasia e da capacidade imaginativa e, consequentemente, na fragmentação
da experiência do espectador – limitações que já haviam sido diagnosticadas por Adorno
e Horkheimer (1985) e que, no contexto das imagens digitais, encontram-se
intensificadas.
A segunda sinalização que destacamos é associada ao fato de que a exposição
do corte e dos procedimentos técnicos, no cinema, não é uma novidade. Em oposição ao
modelo clássico hollywoodiano, nas décadas de 1950 e 1960 movimentos como a
Nouvelle Vague francesa e o Novo Cinema Alemão, preocupados em contestá-lo, viram
na exposição dos mecanismos de produção uma estratégia de contraposição à
invisibilização da técnica. Jean-Luc Godard, François Truffaut e Alexander Kluge, em
especial, atribuíam ao corte a função de mediar aquilo que se quer mostrar/mediar através
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do não-visível, do caráter enigmático. O corte seria responsável, então, por gerar o espaço
que permitiria ao público inserir no filme sua capacidade imaginativa, geradora da
reflexão e do rompimento com os padrões de identificação da indústria cultural.
Adorno (1994) via justamente aí uma das potencialidades do antifilme: a
potencialidade de que, através da relação entre forma e conteúdo, o cinema engendrasse
um tipo de experiência estética que se afastasse dos esquemas apriorísticos da indústria.
Todavia, no âmbito da cultura digital, de maneira geral, e das produções audiovisuais que
tomam corpo nesse contexto, de modo específico, procedimentos técnicos como o corte
já não podem mais ser tomados como referência de um cinema contestador daqueles
parâmetros impostos pela indústria. Ao contrário de dar espaço à fantasia e à imaginação
do espectador, o jump-cut enquadra seus sentidos, tolhendo sua capacidade de uma
elaboração mais ampla acerca daquilo que vê e sua capacidade de realizar qualquer
experiência. Não há tempo para tanto. Aquilo que é oferecido pelo cinema é aligeirado,
da mesma forma que a capacidade de seu espectador se deter em processos mais lentos:
“[..] um plano que dura, por exemplo, pesa a princípio sobre mim como um
constrangimento” (COMOLLI, 2008, p. 26).
A relação com as imagens, neste panorama – levando em conta que os processos
de imposição da estética da abreviação não se restringem ao cinema – gera consequências,
segundo Comolli (2008), como a incapacidade de adiar gratificações: “A ambiguidade
fundamental do cinema não pode senão esperar o gozo que demora a chegar [...]; a dúvida,
o embaçado, o ambíguo, o próprio suspense reclamam muito tempo de visão” (p. 34).
Tem-se, aí, o surgimento de novas estratégias da indústria para ampliar o consumo de
produtos audiovisuais, visto que os indivíduos clamam por satisfações substitutivas
contínuas. Em consonância com aquilo que foi postulado por Adorno há mais de
cinquenta anos – a máxima de que “os filmes pensam pelo espectador” –, as imagens
digitais continuam exercendo uma função apriorística, considerando o devido
aprimoramento das estratégias de atuação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Longe de uma análise pormenorizada e detalhada dos apontamentos de Adorno
(1994) e Comolli (2008) sobre o cinema – possibilidade que exigiria de nós maior tempo
e espaço –, nosso intuito, aqui, consistiu em apresentar alguns elementos centrais desta
aproximação teórica que pudessem subsidiar nossas reflexões acerca do processo de
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reeducação do olhar. Entendemos a necessidade de que este se torne uma práxis
formativa; seria ilusório, no entanto, pensa-la sem levar em conta a atualidade dos
mecanismos de produção imagética fortemente vinculados a uma temporalidade que
atravessa a experiência do espectador, tolhendo-a, minando sua capacidade imaginativa
e seus sentidos. O tratamento das durações, no cinema, fornece modelos e formas de
apreensão da realidade e, deste modo, não pode ser desconsiderado quando se leva em
conta os processos formativos da sensibilidade.
Adorno (1994) afirmara que a indústria cultural detém o antídoto contra suas
próprias mentiras. Neste sentido, desconsiderar a atualidade dos mecanismos de produção
imagética da indústria, que tem como premissa a celeridade, a fragmentação, a velocidade
e a violência dos choques seria legitimar sua primazia e cristalizar os processos de
adaptação. É preciso, em contrapartida, toma-los como objeto de reflexão. É preciso que
suas camadas de significado sejam escavadas, compreendidas e questionadas, de modo
que a relação que se estabelece com as imagens digitais possa ser tensionada em direção
a um tipo de compreensão autônoma acerca do papel por elas exercido na formação de
nossa sensibilidade.
Por outro lado, é importante, ainda, que o contato com objetos estéticos
alternativos àquilo que é oferecido no âmbito da estética da abreviação se torne uma das
pautas de um projeto de reeducação do olhar; e é neste sentido que defendemos a hipótese
de que o conceito de antifilme pode ser amplificado. Embora as categorias apontadas por
Adorno (1994) sejam ainda extremamente válidas quando se leva em conta a
possibilidade de resistência frente ao cinema mainstream, há que se levar em conta que,
no panorama da cultura digital, o elemento da temporalidade deve ocupar uma posição
privilegiada quando a intenção é amplificar as resistências ao que nos é imputado.
Como destacado por Maia (2017), é preciso oferecer, em um panorama de
aceleração, elementos que favoreçam a criação de tempos alternativos: “[...] desenvolver
atividades que sejam portadoras de outras formas de temporalidade em relação às
demandas da cultura digital” (p. 129). A experiência com cinematografias que se
distanciem daquela qualificada como uma experiência de velocidade, daquela onde os
choques são elevados à potência extrema, onde os cortes são sucessivos e os planos cada
vez mais curtos, pode se tornar uma experiência que desperte capacidades imaginativas
que encontram-se amortizadas devido à celeridade das imagens. Destarte, a aproximação
destas cinematografias pode, no atual panorama, tornar-se uma experiência de
radicalidade – onde o rompimento com o fluxo imagético acelerado, onde a possibilidade
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de se demorar nas particularidades de um objeto fílmico que tenha um ritmo incomum,
cause fissuras no modo de recepção fílmica. Embora Adorno (1970) nos apresente a
radicalidade enquanto rompimento com procedimentos produtivos pretéritos, talvez
possamos considerar a questão do retorno a temporalidades que não imprimam padrões
acelerados uma experiência de radicalidade.
Não se trata, aqui, de uma defesa irrefletida do retorno ao modelo clássico
narrativo hollywoodiano, ou mesmo da desconsideração das outras categorias elencadas
por Adorno (1994) quando lançou mão da possibilidade do antifilme. Nossa hipótese
caminha no sentido de que, no âmbito da cultura digital, a reeducação do olhar deve levar
em conta a aceleração como uma questão significativa. A aproximação de filmes que
apresentem planos mais longos, temporalidades inusitadas, cortes empregados
intencionalmente para causar efeitos que não o de velocidade, pode ser considerada uma
experiência antifílmica, uma experiência de desautomatização do olhar, de concentração,
para a qual nosso sensório já não se encontra capacitado.
Damos destaque, aqui, para o primeiro cinema. Como destacado por Hansen
(2007), o primeiro cinema guarda certa potencialidade não apenas por ser um tipo de
cinematografia primordialmente artesanal e autoral, mas também por apresentar a
utilização de materiais alternativos – do ponto de vista da forma e do conteúdo – e por se
distanciar de uma concepção usual de temporalidade: “[...] diferente em sua articulação
do espaço e do tempo, em sua forma narrativa, em sua noção de gênero; diferente,
sobretudo, em sua concepção das relações entre o filme e o espectador” (p. 51). Comolli
(2008), por sua vez, defende que o cinema documental – não aquele que pretende forjarse como cópia da realidade, mas aquele que trabalha com o material social e cultural de
maneira antirrealista – também pode ser pensado como uma alternativa. Deixamos esta
questão em aberto para aprofundamentos futuros.
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IDADE MÍDIA: ALIENAÇÃO DA PERCEPÇÃO

Lucienne DORNELES
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP-EC)

Introdução
As novas formas de produzir arte no século XIX acabou servindo como meio de
dominação tanto do totalitarismo quanto da democracia americana. Na Dialética do
Esclarecimento, Adorno e Horkheimer mostram o modus operandi dessa dominação.
Uma nova maneira de produzir arte significou o surgimento de novas formas de
percepção, com potencial de emancipação e ao mesmo tempo de anestesiar a massa em
tempos de Idade Mídia.
No caso do Brasil, pode-se perguntar: Como é que as elites brasileiras forjaram
um projeto de modernidade marcado por uma estranha compatibilidade das aparências
modernas com a permanência de um substrato bárbaro? Assumir um padrão de consumo
americano pode ter sido a medida deste projeto de modernidade que mais contribuiu para
ampliar o fosso aberto no período colonial entre as classes populares e a elite brasileira.
É razoável considerar que a publicidade foi capaz de potencializar esse processo de
modernização ao promover o que Adorno denominou de “a psicanálise às avessas”, ou
seja, utilizando a psicanálise e a própria regressão dos sentidos para melhor dominar. Tal
projeto se favorece da crise da percepção e da experiência estética, ambas interligadas.
Esse quadro ganha dimensão muito maior com a estetização da vida cotidiana promovida
pelas novas técnicas de produção da arte, tão bem exploradas pela indústria cultural por
meio da emoção do espetáculo. Daí a importância de aprofundar-se no estudo da
alienação da percepção.
Ainda tem sua relevância na atualidade a pergunta feita por Horkheimer e Adorno
(1985): Por que a humanidade está se afundando em uma nova espécie de barbárie?
Pode-se dizer que o indivíduo contemporâneo é capaz de perceber as contradições da
sociedade em que vive, mas se submete ao processo de adaptação à estas contradições
porquê de certa forma acredita que seus próprios interesses e expectativas serão satisfeitos
de alguma maneira.
Nesse sentido, a cultura do consumismo, tão criticada por Veblen, na verdade
espelha a real condição humana. Segundo Adorno (1988, p. 81), ela pode representar o
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único mundo no qual o indivíduo ainda é o sujeito, numa tentativa de “escapar à perda da
experiência causada pelo modo de produção moderno”, e ter experiências que não se
reduzam à simples troca, mesmo que o “universo das imagens sintéticas” seja artificial,
sem historicidade, no qual tudo o que conta é o tempo presente”. A ironia é que o novo
tipo de experiência que se apressa em tomar o lugar configura-se como uma
pseudoexperiência estética, capaz de mudar não só a percepção dos indivíduos sobre o
mundo e sobre si mesmos, mas também amplia a identificação com a ideologia burguesa
do capital.

Alienação da percepção: a crítica de Benjamin
No final do século XIX, a grande massa de operários das metrópoles via no cinema
a chance de esquecer, mesmo que por alguns momentos, o duro processo de trabalho nas
fábricas. Era um tipo de ócio que ajudava na adaptação ao modo de produção industrial.
Assim, o cinema surge com a função social de oferecer equilíbrio entre o ser humano e a
rotina de trabalho entediante, exercendo um papel terapêutico contra os possíveis
distúrbios psíquicos decorrentes das vivências desorientadas nesses centros urbanos.
Segundo Benjamim (2012), com o tempo, as próprias técnicas de produção
cinematográfica passam a se impor como formas de arte, ganhando primazia sobre o
conteúdo das obras. Tais aparatos técnicos inauguram novas formas de percepção do
mundo, causando impacto sobre os costumes e a “sensibilidade” dos indivíduos. Na visão
otimista32 do autor, o cinema tinha a função social de ordenar a realidade e mostrar ao
público as contradições que ela apresenta. Com isso, as pessoas poderiam exercitar suas
percepções. Não que antes isso não fosse possível; trata-se de como as novas formas de
arte modificariam a percepção dos indivíduos. Tanto a fotografia quanto o cinema fazem
o indivíduo enxergar aspectos da realidade até então imperceptíveis, ampliando a
compreensão do cotidiano. Nisso, o cinema continha algo de dialético; tinha potencial de
revelar o presente “cristalizado” bem como de revelar o futuro com possiblidades de
revolução. Em outras palavras, o cinema tinha potencial para libertar o ser humano do
domínio das forças sociais que se apresentavam de forma naturalizadas. O cinema foi
capaz de fazer o que nenhum outro meio conseguiu: unificar o pensamento das massas.

32

Vale ressaltar que a diferença de posicionamento entre Benjamin e Adorno sobre o cinema e
suas possibilidades estéticas tem a ver com a referência de cinema tomada por um e outro. Adorno
toma como referência de suas críticas o cinema de Hollywood, enquanto Benjamin toma a avantgarde soviética.
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A reprodução técnica apresenta algo novo: a capacidade de acompanhar
ilustrativamente o cotidiano. Ao mostrar detalhes, antes despercebidos, os novos meios
de comunicação ampliam a percepção da realidade. Reiterando que o sucesso do cinema
está na junção da realidade com a ficção. De forma que o espectador gostaria que seu
cotidiano fosse um prolongamento dos filmes a que assiste, por reproduzem uma
realidade fantasiada. A percepção é afetada por essa maneira de representar a realidade.
Além disso, a magia do cinema está no grande plano da tela que gera a sensação
de que o tempo e o espaço podem ser dilatados. Com a câmera lenta ou acelerada,
variando a velocidade da imagem, por exemplo, ou com a abertura da câmera abarcando
todo o cenário, produz-se o sentido de amplitude espacial. A questão é que a sucessão de
imagens não permite a contemplação. O movimento delas interrompe a associação de
ideias. Para o teórico de cinema André Bazin (1972, pp. 66-67, citado por Aumont et al.,
2012), a estrutura psíquica33 do espectador considera o que vê na tela como sendo um
“evento real” em sua “continuidade”. No entanto, essa impressão de continuidade e
homogeneidade é obtida por um trabalho técnico:

Qualquer que seja o filme, seu objetivo é dar-nos a ilusão de assistir a eventos reais
que se desenvolvem diante de nós como na realidade cotidiana. Essa ilusão esconde,
porém, uma fraude essencial, pois a realidade existe em um espaço contínuo, e a tela
apresenta-nos de fato uma sucessão de pequenos fragmentos chamados “planos”,
cuja escolha, cuja ordem e cuja duração constituem precisamente o que se chama de
“decupagem” de um filme. Se tentarmos, por um esforço de atenção voluntária,
perceber as rupturas impostas pela câmera ao desenrolar contínuo do acontecimento
representado e compreender bem por que eles nos são naturalmente insensíveis,
vemos que os toleramos porque deixam subsistir em nós, de algum modo, a
impressão de uma realidade contínua e homogênea (p. 74).

Esta ampliação do mundo dos objetos aprofunda a percepção da estética dos
mesmos. O resultado é a ampliação da perspectiva sobre as necessidades que estão além
daquelas de autoconservação, despertando a massa para o consumo conspícuo.
A partir de Benjamin (2012), afirma-se que a crise da experiência moderna tem
como consequência a crise da percepção, em função de um isolado e fragmentado sistema
sensorial humano. Em sua visão, grande parte dessa crise começa com o espetáculo

33

Segundo estudos de Aumont et al. (2012), tudo no cinema é feito para reproduzir o
funcionamento mental dos espectadores, isto é, o cinema imita os processos mentais e seus
mecanismos de percepção. Porém, os imita superando as formas do mundo exterior (do espaço,
tempo e causalidade) e ajustando os acontecimentos às formas do mundo interior (memória,
imaginação e emoção). Ele reproduz as sensações que afetam os órgãos dos sentidos, de maneira
a induzir as emoções do espectador, mas, sem o corretivo próprio dos processos mentais.
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político, o que ele chama de “estetização da política”. Estetização, neste sentido, significa
construir uma realidade mediada pela tecnologia que se configura como espetáculo. A
estetização da política reflete o processo mais amplo da estetização da vida cotidiana, que
só foi possível graças às mudanças na percepção dos indivíduos sobre a realidade. Estes,
quando se dão conta, se veem como parte das massas, ansiosos por experimentar a
emoção do espetáculo, em busca de esquecimento, da anestesia e do prazer visual.
A mesma estetização é observada no contexto das mercadorias. A lógica da
estética da mercadoria segue a lógica do espetáculo político. Nesse sentido, a reprodução
das massas está associada à dinâmica do consumo e da indústria do entretenimento no
capitalismo tardio. Pesquisas sugerem que mesmo durante o período nazista, uma grande
parte da população levava uma vida cotidiana que dependia profundamente da atividade
de lazer, do consumo privado e do prazer não político (Kang, 2012).
Nos fenômenos de massa contemporâneos, a indústria cultural aproveita-se de
fatores psicológicos inconscientes a fim de converter os indivíduos em massa sem
necessidade da aglomeração física. Nisso, ela conta com um elemento unificador: o
fetiche das mercadorias esteticamente planejadas para adquirir parte da aura perdida pelas
obras de arte tradicionais, pode-se citar como exemplo a “aura” dos automóveis de luxo.
Em Teoria Estética, Adorno (1970) considera que as verdadeiras experiências
estéticas são compostas de espontaneidade, intencionalidade e concentração da
consciência, mas também de contradições, que não podem ser resolvidas apenas no
âmbito do pensamento. Em suma, elas são compostas de razão e sensibilidade. Como
afirma Pucci (et al., 2015), talvez seja com base em Benjamin que Adorno avança em
suas análises mostrando que a experiência da contemplação plena é muito mais que uma
vivência, ela precisa “da consciência total e não de estímulos e reações pontuais”
(Adorno, 1970, p. 274); ela exige do contemplador uma decisão, um julgamento, um
conceito.
Diante destas considerações sobre o que vem a ser uma experiência estética, podese dizer que as mercadorias culturais, denominadas de arte, oferecem um tipo de fruição
estética essencialmente sensorial, que ocorre de forma mediada, que para todos os efeitos
trata-se de uma “pseudoexperiência estética” ou de uma “vivência estética”. Na qual não
há espaço para a autonomia da sensibilidade do espectador, que em certo sentido altera
seu modo de percepção do mundo e não restitui as dimensões miméticas da experiência.
Ressalta-se com isso que as experiências promovidas pela indústria cultural,
caracterizadas por emoções estetizantes sentidas diante das mercadorias, fazem parte
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muito mais de “vivências (Erlebnis) estéticas” do que de “experiências (Erfahrung)
estéticas” promovidas pela arte tradicional.

Alienação da percepção: a crítica de Horkheimer e Adorno
Para Benjamin (2012), a experiência estética verdadeira é mediada pela
imaginação. No entanto, Horkheimer e Adorno (1985), tomando como base o
esquematismo kantiano, verificam que as novas vivências estéticas promovidas pela
indústria cultural afetam a faculdade da imaginação:
A função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, referir de
antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada ao sujeito
pela indústria. O esquematismo é o primeiro serviço prestado aos seus clientes. Na
alma deveria funcionar um mecanismo secreto, o qual já prepara os dados imediatos
de modo a se ajustarem ao sistema da razão pura. Mas o segredo já está decifrado.
[...] Para os consumidores nada há mais para classificar, que não tenha sido
antecipado no esquematismo da produção. [...] Tudo vem da consciência, em
Malebranche e Berkeley da consciência de Deus; na arte para as massas, da
consciência terrena das equipes de produção. (p.117)

Os autores sugerem que o modo de percepção dos indivíduos está sob controle por
meio dos esquemas fornecidos pelas mercadorias culturais. Esse controle conta com a
usurpação do esquematismo kantiano:
A homogeneidade do universal e do particular é garantida, segundo Kant, pelo
“esquematismo do entendimento puro”. Assim se chama o funcionamento
inconsciente do mecanismo intelectual que já estrutura a percepção em
correspondência com o entendimento. O entendimento imprime na coisa como
qualidade objetiva a inteligibilidade que o juízo subjetivo nela encontra, antes
mesmo que ela penetre no ego. Sem esse esquematismo, em suma, sem a
intelectualidade da percepção, nenhuma impressão se ajustaria ao conceito, nenhuma
categoria ao exemplar, e muito menos o pensamento teria qualquer unidade, para não
falar da unidade do sistema, para a qual, porém tudo está dirigido. (p. 82)

A aproximação entre a doutrina do esquematismo e o processo de manipulação
das consciências pela indústria cultural não elucida o modus operandi por meio do qual
ocorre tal usurpação ou quais suas consequências imediatas. Diante disso, recorre-se às
leituras complementares de Duarte (2003; 2008) visando ampliar a compreensão da
função desse esquematismo e analisar a importância da faculdade da imaginação, tendo
em vista que é justamente a ela que cabe a responsabilidade de operar com o
esquematismo.
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Para Kant (citado por Duarte, 2003), a imaginação é uma “cega porém
indispensável função da alma, sem a qual nós não poderíamos ter qualquer conhecimento,
da qual porém raramente estamos cônscios uma vez que seja” (p. 86). É preciso pensar
em que medida as vivências estéticas promovidas pelas instâncias da indústria cultural
“atrofiam” a capacidade de imaginação e de espontaneidade do consumidor. Esta é uma
possibilidade de compreensão de como a manipulação do mecanismo de percepção pode
facilitar a recepção positiva dos estímulos publicitários, por exemplo.
Apesar de a referência a essa “atrofia” ser discutível por não se esclarecer como a
mesma se realiza, ela deve ser considerada, tendo em vista que para Horkheimer e Adorno
(1985) a meta do programa do esclarecimento era “dissolver os mitos e substituir a
imaginação pelo saber” (p. 19).34 Na atualidade parece ocorrer um programa de reversão
da proposta iluminista, isto é, um retorno aos mitos e à imaginação. Com a diferença de
que esta é mediada por mercadorias culturais subsidiadas pela esfera econômica. Parte do
modo de operação dessa atrofia é descrito pelos autores quando analisam a reação do
público diante dos filmes de Hollywood, que atuam de maneira diversa do teatro de
ilusões:
[...] não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão
na qual possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica
permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos. É precisamente
assim que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar
imediatamente com a realidade (p. 119).

É com base nessa constatação que os autores dizem que atualmente, a atrofia da
imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzida a
mecanismos psicológicos, pois, os mesmos produtos “paralisam essas capacidades em
virtude de sua própria constituição objetiva” (p. 119). A questão não está na capacidade

34

De acordo com Sass (2011), os autores identificam a importante inversão do sistema geral do
conhecimento, que antes era baseado nas três faculdades do entendimento: Memória, Imaginação
e Razão. Porém, Diderot e D’Alembert reordenam essa sequência para: Memória (História),
Razão (Saber) e por último a Imaginação (Poesia). Os enciclopedistas dão primazia à Razão sobre
a Imaginação. Reverenciar demasiadamente a Razão pode ser um dos fatores que contribuem para
a atrofia da faculdade da imaginação, colocada a serviço das forças produtivas do capital. Os
iluministas lançam as bases da razão calculadora ao colocar o domínio da racionalidade acima do
domínio do espírito. A faculdade da imaginação só é útil ao intelecto desde que afastada dos
sentimentos, emoções e impulsos. Exige-se o sacrifício da subjetividade. Daí Horkheimer e
Adorno (1985) dizerem que “para Bacon e Lutero, o estéril prazer que o conhecimento
proporciona não passa de uma espécie de lascívia. O que importa não é aquela satisfação que,
para os homens, se chama ‘verdade’, mas a ‘operation’, o procedimento eficaz”, portanto, “poder
e saber são sinônimos” (p. 20). Nesse sentido, a atividade principal da razão e da imaginação é
aprender como dominar completamente a natureza e os homens.
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intelectual do espectador, mas na falta da atividade intelectual por não querer “perder os
fatos que desfilam velozmente diante de seus olhos”. Daí a afirmação do “recalque da
imaginação” quando se está tão absorvido pelos gestos, imagens e palavras, que nem
precisa estar “inteiramente dominado no momento da exibição pelos efeitos particulares
dessa maquinaria” (p. 119).
A importância da imaginação para os autores se deve à ideia de que, se “a verdade
implica a imaginação”, no caso dos espectadores, “cuja imaginação foi lesada”
(Horkheimer; Adorno, 1985, p. 180), a verdade será algo ilusório. A questão retorna
consequentemente para a crise da percepção, que contém elementos conceituais
inconscientes, que lhe dão um resto de autonomia. Mas, por outro lado, no contexto da
indústria cultural ela só é possível “na medida em que a coisa já é percebida como
determinada”, e que é “mediatizada” pela força de sedução da sensibilidade. Só um
pensamento consciente de si conseguiria escapar dessa força, desde que o espectador não
seja também despojado de sua força intuitiva.
É nesse sentido que, para os autores, a paralisia da imaginação não pode ser
explicada pela psicologia, pois se trata de uma determinação objetiva, ainda que não
cancele os elementos inconscientes. Embora a indústria cultural explore o inconsciente
por meio de imagens – para causar efeito sobre a imaginação do espectador –, ela não é
uma questão estritamente subjetiva, já que é moldada pelas relações sociais imanentes às
condições objetivas, de modo que as paixões despertadas sejam mediadas objetivamente.
Para uma maior compreensão dessa questão recorre-se à Kant (1999). De acordo
com o autor, o conhecimento objetivo pode se originar da sensibilidade, por meio da qual
os objetos são percebidos na intuição (cabe à faculdade da imaginação a habilidade
complexa de lidar com as intuições); e do entendimento, por meio do qual os objetos são
pensados mediante conceitos. Enquanto que uma parte dos sentidos desempenha suas
tarefas de maneira meramente passiva, a imaginação exerce suas tarefas de maneira
espontânea (é a parte ativa da sensibilidade). A depender dos estímulos que desencadeiam
suas operações, ela pode ser produtiva ou reprodutiva; autônoma ou heterônoma. Ela pode
também operar sobre a multiplicidade de representações, que provêm da intuição sensível
“pura” ou da intuição “empírica”, cabendo-lhe a tarefa de reuní-las de diversas maneiras.
Pode-se dizer que, quando o espectador está em contato com a publicidade, por
exemplo, sua imaginação é mediada por uma intuição empírica. Ele é levado a imaginar
as gratificações que viriam junto com a mercadoria, e querer reproduzi-las na vida real.
No entanto, a imaginação pode tanto reunir a multiplicidade sensível imitando a forma na
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qual ela foi dada pela publicidade, como pode reuni-la de forma autônoma, sem imitação.
Em outras palavras, a identificação com o discurso da publicidade não será imediata como
o publicitário gostaria que fosse.
É nesse ponto que retomamos a importância do esquematismo kantiano. Para Kant
(1999), a imaginação como instância intermediária entre a sensibilidade e o entendimento
não é suficiente para executar essa tarefa de mediação. Sobre isso, Duarte (2003) afirma
que a referida unificação da multiplicidade de representações efetuada pela “síntese da
imaginação”, quando é elevada ao plano dos conceitos, “a atividade do entendimento
passa a ser a mais fundamental, já que a imaginação, mesmo sendo faculdade cognitiva,
é demasiado próxima da sensibilidade para que possa executar essa tarefa” (p. 86). É
diante desta insuficiência que Kant (1999) recorre a um terceiro elemento para essa
mediação:
Ora, é claro que precisa haver um terceiro elemento que seja homogêneo, de um
lado, com a categoria e, de outro, com o fenômeno, tornando possível a aplicação da
primeira ao último. Esta representação mediadora deve ser pura (sem nada de
empírico) e não obstante de um lado intelectual, e de outro sensível. Tal
representação é o esquema transcendental. (p. 145)

Este terceiro elemento faz parte de um “funcionamento inconsciente do
mecanismo intelectual que já estrutura a percepção em correspondência com o
entendimento” (Horkheimer e Adorno, 1985, p. 82). Embora haja um aspecto de
obscuridade (de inconsciente) nesse esquematismo, ele define exatamente a forma
contraditória da atividade humana nos últimos tempos. Parece que a eficácia do
esquematismo depende de uma atividade inconsciente. Pode-se pensar que toda a unidade
do sistema, produzida pela ciência, e seu processo de derivar o particular do universal, no
qual ela se fundamenta, está baseado em um elemento inconsciente, que seria o
esquematismo. Segundo Horkheimer (1982), o próprio Kant considera que o
esquematismo seria uma “arte oculta cujos mecanismos não se podem trazer à luz”:
[...] Kant vê “uma arte oculta nas profundidades da alma humana, cujo
manejo verdadeiro nós dificilmente arrancaremos da natureza, colocando-a a
descoberto diante dos olhos”. Em todo o caso, ele compreendeu que, através
da discrepância entre fato e teoria que o cientista experimenta em sua
ocupação especializada, existe uma unidade profunda, a subjetividade geral
de que depende a cognição individual. [itálicos nossos]. (p. 127)
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A relevância dessa discussão está sobre o rompimento do entrelaçamento entre a
sensibilidade e o entendimento. Mediante essa ideia é que Horkheimer e Adorno (1985)
consideram que “a profundidade interna do sujeito não consiste em nada mais senão na
delicadeza e na riqueza do mundo da percepção externa. Quando o entrelaçamento é
rompido, o ego petrifica-se” (p. 175). A denúncia é que, para os consumidores das
mercadorias da indústria cultural, essa percepção vem pré-elaborada e decifrada para o
entendimento. Essa pré-elaboração é assumida por todo o sistema, culminando com as
produções cinematográficas de Hollywood. Por isso, os autores dizem:
Kant antecipou de modo intuitivo o que só Hollywood realizou
conscientemente: as imagens são pré-censuradas, já em sua própria produção
segundo os padrões do entendimento em cuja medida elas devem ser vistas
posteriormente. A percepção, por meio da qual o juízo público se encontra
confirmado, já era direcionada por aquele antes que ela aparecesse. (p. 83)
É dessa maneira que a indústria cultural tira do espectador a capacidade de
interpretar os dados fornecidos pelos sentidos segundo padrões que originalmente lhe
eram internos. A interrupção do esquematismo garante a previsibilidade de toda forma de
vida no capitalismo tardio. Para os consumidores, fica pouca coisa para classificar, que
não tenha sido antecipado no esquematismo da produção.
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A produção do conhecimento sobre a relação entre mídia e educação no Brasil:
contradições entre teoria e realidade

Tatyane Pereira de Morais SOARES
Juliana de Castro CHAVES
Universidade Paulista – UNIP – GO
Universidade Federal de Goiás – UFG - Programa de Pós-Graduação em Educação
PPGE – Faculdade de Educação
Discutir a produção do conhecimento no que diz respeito a relação entre educação
e mídia é fundamental, já que os processos educacionais mediados pela mídia podem
auxiliar ou dificultar a autonomia do sujeito e, consequentemente, a adaptação ou não a
uma sociedade desigual e injusta.
Esse trabalho debate alguns elementos da dissertação “Mídia e Educação: um
estudo sobre as mídias no GT de Educação e Comunicação da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED entre 2004 a 2013” (MORAIS, 2016),
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de
Goiás - UFG, na linha de Fundamentos dos Processos Educativos.
Os dados aqui apresentados são resultado de uma investigação do Estado do
Conhecimento. Escolhemos pesquisar os trabalhos apresentados na ANPED por ser uma
associação que discute o conhecimento científico e a relação entre pesquisa e educação,
sendo espaço de muitos diálogos e investigações atuais. Dentre os 24 grupos de trabalho
da ANPED escolhemos o GT 16 de "Educação e Comunicação", que foi criado em 1990,
que tem por objetivo debater a relação entre comunicação e tecnologia (PRETTO, 2007),
entre mídia e educação em âmbito nacional.
A base teórica desse trabalho é o Materialismo Histórico Dialético de Karl Marx
e a Teoria Crítica da Sociedade, mais especificadamente, Theodor Adorno e Max
Horkheimer.
Encontramos que entre 2004 e 2013 foram produzidos no GT de "Educação e
Comunicação", 202 trabalhos completos. Apenas 12 trabalhos do total não foram
selecionados para a nossa pesquisa, visto que 11 não abordavam a discussão sobre mídia
e 1 não estava disponível no site do GT 16. Assim, analisamos 190 produções.
A fins de recorte, debateremos três questões desses 190 trabalhos: Os temas
estudados, ou seja, a discussão central que permeia os trabalhos; O referencial
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teórico/epistemológico dos trabalhos e O posicionamento dos autores sobre a relação
entre mídia e educação.
A temática “Tecnologias da Informação e Comunicação” (TICs) foi identificada
em 28 trabalhos sendo estudadas como ferramentas capazes de complementar as relações
humana; como apropriação das novas gerações; nas escolas; com vistas a facilitar o ensino
e a aprendizagem; na prática da comunicação, interação e compartilhamento de
informações e conhecimentos; nos núcleos de tecnologia educacional – NTEs e nas salas
de tecnologias educacionais – STE.
Alguns trabalhos possuem um debate mais específico, ou seja, analisam um
programa, uma lei, o currículo ou um livro: PROUCA,

Programa Nacional de

Informática – PROINFO; Associação Portuguesa de Telemática Educativa – EDUCOM;
e Programa Nacional de Informática e Educação-PROINFE Currículo Escolar ou livros
de língua portuguesa.
As discussões sobre a temática “Infância” foram identificadas em 21 trabalhos e
analisam como as crianças se apropriam, produzem sentidos, interpretam, reelaboram e
significam as suas experiências a partir daquilo que lhes é oferecido por diferentes
produções culturais através das mídias; discutem a imagem da criança no cinema; a
relação das crianças com produtos midiáticos cujo conteúdo é violento; debatem vídeogravação como estratégia de registro para a formação das crianças; a relação entre criança
e televisão e a possibilidade de interlocução crítica infantil; as narrativas produzidas em
programas de televisão e sites de entretenimento que transmitem desenhos animados,
jogos eletrônicos e filmes; modos de ser criança com o atravessamento das tecnologias
digitais; e práticas de consumo produzidas por conteúdos midiáticos na constituição da
infância.
Vale ressaltar que, embora 17 trabalhos, ou seja, a grande maioria, que discutem
a temática “Infância” estejam ligados à educação formal, apenas 1 autodenominou a etapa
de ensino como sendo da educação infantil. Por esse motivo é que apenas 1 trabalho
apareceu na catalogação do tópico anterior. Além disso, vale ressaltar que os outros 4
trabalhos sobre a temática “Infância” estão relacionados à educação informal.
O tema “Relação entre Comunicação e Educação” foi discutido em 18 trabalhos.
Esse tema envolve discussões mais gerais sobre as mídias, sobre o campo da comunicação
e da educação, sobre indústria cultural e comunicação de massa. As discussões versam
sobre comunicação, estética e aprendizagem na sociedade contemporânea e as novas
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tecnologias educacionais; presença dos meios de comunicação na vida dos sujeitos;
cobertura midiática em Portugal sobre as reformas educativas do país; identidade plural
da mídia e formação profissional; análise de gêneros textuais midiáticos inseridos na
escola; e sobre a necessidade de norteamento das relações entre comunicação e educação
a partir de políticas públicas.
Identificamos também trabalhos que realizam análises de pesquisas e do
conhecimento produzido na área que abordam a relação entre comunicação – educação,
tais como análise de teses e dissertações sobre a relação entre comunicação e educação a
partir do conceito de pedagogias culturais; e análise de revista científica a fim de
investigar a construção do discurso sobre o saber científico no campo autodenominado
comunicação/educação. Há ainda estudos que objetivam problematizar a relação entre
comunicação e educação dialogando com a indústria cultural; e com a comunicação de
massa fazendo apontamentos sobre a necessidade de se discutir essa relação na atualidade.
Os 18 trabalhos que abordam o tema “Juventude” referem-se a discussões sobre
adolescentes, jovens e estudantes em universidade em seus discursos e práticas culturais
ou sobre a produção de sentidos deles nas mídias. Os debates versam sobre a análise de
campanhas institucionais em revistas e sobre o conceito “ter atitude”; fazem relação entre
juventude e gênero e tolerância a partir de filme; abordam questões relacionadas ao
preconceito; relação entre os dispositivos midiáticos e a diabolização da juventude;
debatem matérias de cursinhos pré-vestibulares com o imperativo de aprovação de
jovens; discutem a relação entre jovem, consumo e educação ambiental; e analisam as
mensagens produzidas para o público jovem na novela malhação.
Outros trabalhos estudam a cultura rave juvenil por meio das festas; as mediações
dos dispositivos móveis e locativos, especialmente de uma oficina de fotografia, na
produção de sentidos sobre a cidade; a relação com jogos eletrônicos e revistas em
quadrinhos na indústria de entretenimento; a significação dos jovens no cinema - filmes;
a interação com as tecnologias da informação e comunicação no ambiente escolar; a
escola no twiter; discursos sobre as tecnologias na prática pedagógica do professor e
construção de identidades e culturas juvenis
O tema “Formação e Prática Docente” foi identificado em 17 trabalhos com
discussões referentes à formação inicial, continuada e prática docente. Os trabalhos que
tratam sobre a formação inicial pesquisam a relação entre mídia e formação do professor
os programas de formação docente online; o modo como os professores em preparação
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estão lidando com as tecnologias da informação e comunicação; o enfraquecimento dos
estudos desenvolvidos para a formação de professores que não consideram as mediações
das mídias audiovisuais); e o uso que os estudantes de pedagogia fazem do computadorinternet em seu processo de formação inicial.
Sobre a formação continuada, os estudos abordam a participação de professores
em um programa profissional online e a sua contribuição para o processo de ensinar e
aprender. Já no que se refere à prática docente, identificamos trabalhos que discutem
como as mídias influenciam a prática dos professores da educação a prática docente em
diários eletrônicos como blog; a experiência de professores com textos midiáticos (textos
e suportes jornalísticos) em sala de aula; a relação entre o professor, a televisão e o vídeo
e a presença das tecnologias digitais na produção do conhecimento e na discussão da vida
profissional
O tema “Educação a Distância” (EAD) foi identificado em 15 trabalhos, que
discutem a EAD em si, ou seja, origem, transformações, efeitos da EAD, materiais
didáticos e algumas experiências específicas. As produções que envolvem EAD
propriamente dita debatem sobre o surgimento e a disseminação da EAD a partir dos
recursos produzidos pela web e das transformações da sociedade contemporânea;
debatem a imagem da EAD em determinada revista; a possibilidade de formação crítica
e a qualidade e a eficácia da aprendizagem dos sujeitos; a reelaboração de materiais
didáticos na EAD; análise de um sistema de gestão pedagógica online, desenvolvida em
uma instituição pública de ensino superior sobre os meios de comunicação e informação
como sinônimo de inovação pedagógica; análise de uma proposta metodológica em um
curso de graduação; sobre o que estudantes do curso de pedagogia pensam sobre a
educação a distância; sobre evasão em um programa de educação empresarial continuada;
discutem como os professores que inicialmente receberam formação para atuar na
modalidade de ensino presencial estão lidando com essa tecnologia digital.
O tema “Ambiente Virtual de Aprendizagem” (AVA) foi identificado em 13
trabalhos. As discussões analisam a relação desse ambiente com o processo de ensino e
aprendizagem; o modo como os professores utilizam esses ambientes na escola pública
para o letramento digital; a contribuição de fórum virtual para a formação superior de
professores; a implementação da avaliação dialógica para atividades da interface fórum
em três cursos de licenciatura; os ambientes virtuais em uma disciplina da pós-graduação
a fim de analisar os agenciamentos de enunciação e as interações; e questões sobre
127

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

interatividade, criação e cooperação no ambiente escolar, a partir da criação de uma rádio
online. Alguns trabalhos discutem ambientes virtuais específicos, como Web Quest e
EUREKA, a fim de analisar as possibilidades e os limites da aprendizagem colaborativa
apoiada pelo computador no ambiente escolar; o uso do Second Life em 3d como
ambiente de ensino e aprendizagem; e o YouTube com o objetivo de conhecer como os
sujeitos estão ressignificando as relações entre experiência, estética e aprendizagem.
O tema “Cinema” também foi identificado em 13 trabalhos, sendo discutido como
uma potencialidade educativa que produz sentidos e constitui subjetividades, como forma
de captação, expressão e linguagem que promove atitude diante do mundo; cinema como
arte e criação para transformação dos alunos espectadores e fazedores de arte ; análise de
signos e sentidos de filmes produzidos no ambiente escolar; o ambiente escolar nos filmes
de animação ; o documentário na formação de professores; a educação e a saúde nos
filmes produzidos por estudantes universitários a partir das noções foucaultianas; o uso
da imagem e do cinema na pesquisa em educação; a experimentação cinematográfica a
partir da narrativa dos sujeitos que frequentam salas de cinema, participam de cineclubes
e baixam e colecionam obras partilhadas em sites da internet; e a nordestinidade no filme
O Pagador de Promessas.
A temática “Cibercultura/Ciberespaço” foi identificada em 10 trabalhos.. No que
se refere ao ciberespaço, identificamos trabalhos que discutiam o seu desenvolvimento
histórico em relação às tecnologias da comunicação, educação e aprendizagem; a
capacidade de ser instrumento de compartilhar e construir conhecimento ; o modo como
às redes educativas são tecidas; as práticas sociais e culturais; o modo como são
construídas diferentes representações em torno da identidade de um autor literário no
Orkut; as linguagens na constituição do sujeito; e as culturas de aprendizagem.
Quanto à cibercultura, havia debates sobre materiais digitais em rede a fim de
identificar as relações com os processos de ensino e aprendizagem; o modo como os
pesquisadores que estudam cibercultura compreendem o sentido de formação e o
processo de subjetivação dos sujeitos adultos na educação formal; e os gestos
tecnológicos relacionados ao campo da técnica, da arte e do conhecimento.
Sobre a temática “Relação entre Professor e Aluno”, identificamos 9 trabalhos.
Essa temática discute como os estudantes expressam a relação com o professor em redes
sociais como o Orkut; como o professor se relaciona com o aluno em curso de graduação
a distância; relação professor e aluno a partir do conceito de afetividade em Vygotsky e
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Wallon; relação com a interatividade; e mudanças na relação entre professor e aluno a
partir das culturas que se inserem em sociedade e se tornam presentes no ambiente
escolar.
A temática “Televisão" apresenta um total de 8 trabalhos cujos estudos analisam
os discursos em programas televisivos com o intuito de refletir sobre o modo como esse
dispositivo vem compartilhando saberes, sejam eles relacionados a questões culturais ou
educacionais; analisam o discurso de um programa por meio do conceito de laço fraterno
de Foucault, a produção de sentidos da televisão como instrumento pedagógico e a
formação de sujeitos críticos; e a linguagem comunicativa relacionada a estratégias de
convencimento, sedução e formação.
A temática “Imagem e Educação” foi identificada em 7 trabalhos cujas discussões
envolvem a relação entre imagem e educação a partir da análise e desenvolvimento da
linguagem e do olhar. São trabalhos que debatem a fotografia fílmica como um exercício
do olhar a partir de experiências educativas em um curso de formação de professores; as
fotografias produzidas por crianças e adolescentes a partir do conto “Chapeuzinho
Vermelho”; a interpretação de imagens fotográficas a partir de oficina; a
linguagem/imagem como gênero discursivo e autobiográfico; a linguagem e a imagem
em peças publicitárias, a produção, a circulação e a legitimação dos sentidos do sujeito;
e a produção de imagens, narrativas e linguagens no cotidiano escolar .
O tema “Jornal Impresso” foi identificado em 7 trabalhos cujos estudos analisam
as relações discursivas que se estabelecem entre jornal e educação; a utilização de jornais
em sala de aula como um instrumento crítico; a constituição discursiva dos sujeitos em
um jornal escolar; a interpretação, a ressignificação e a apropriação das mensagens
transmitidas pelo discurso do jornal por seus leitores; e análise do discurso do Caderno
de Vestibular Zero e a administração da subjetividade dos universitários.
O tema “Jogo Eletrônico” foi identificado em 4 trabalhos. As produções discutem
a subjetivação dos jogos eletrônicos em seus jogadores, considerando suas narrativas,
imagens e sons, como um produto midiático cultural capaz de postular uma racionalidade
humana com fins de uma formação crítica, além da sua relação com a aprendizagem.
O tema “Corpo” aparece em apenas 2 pesquisas. As discussões referem-se à
análise do discurso produzido por revistas de beleza que convocam seus leitores para a
remodelagem corporal e a normalização de um padrão de beleza; e os discursos que
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circulam em torno dos corpos, especialmente os que constroem uma memória corporal
masculina.
Fica evidenciado que na grande maioria das temáticas da ênfase ao sentido, a
significação, a linguagem, a subjetivação, as narrativas, as práticas discursivas e no
discurso ou outras derivações predominava na maioria das temáticas. Essa importância
era tanta que chegava a competir com o objeto estudado, confundia-se com a temática, o
que dificultou a catalogação do foco dos temas.
Em muitas vezes, pensamos, inclusive, inserir antes de cada temática a expressão
“produção de sentido de”. Também muitas vezes infância, juventude, televisão, jornal,
TICs não parecem concretamente objetos de pesquisa, mas panoramas para a análise da
produção e práticas discursivas. Isso indica que existe uma tendência do GT de investigar
a representação em qualquer temática ou objeto, ou seja, em qualquer mídia ou produto
midiático. Esse primado do discurso é tão marcante que se apresenta também na
justificativa do marco epistemológico/teórico escolhido.
Com relação a segunda questão, no que diz respeito ao referencial
teórico/epistemológico autodenominado pelo autor, ou seja, explicitamente exposto no
texto, identificamos 45 trabalhos. Para complementar a perspectiva de análise do
referencial teórico analisamos também os autores que mais foram citados nas pesquisas.
Nos que se refere aos 45 trabalhos percebemos que 14 se autodenominam como
“Estudos Culturais”, dividem-se em três tradições: a latino-americano, a francesa e a
tradição inglesa. Dentre essas tradições, o referencial epistemológico que obtém mais
destaque é o de Estudos Culturais Latino-Americanos com a teoria das mediações
culturais, de Martín-Barbero, Os “Estudos Culturais” de tradição francesa, trazem
Foucault com o conceito de poder no centro das significações e identidades culturais). Os
estudos de Tradição inglesa com o teórico Stuart Hall para tratar sobre representação por
meio da linguagem.
Análise do Discurso”, prioritariamente Foucalt, identificada em 7 trabalhos,
“Dialógica” prioritariamente em Bakhtin, Habermas e Paulo Freire em 7 trabalhos; 4
estudos “Sócio- Histórica” estabelecendo diálogo entre Vygotsky e Baktin. “HistóricoCultural” foi identificado em 3 trabalhos também em Vygotsky e Baktin e 10 em outros
referenciais teóricos/ epistemológico, tais como “Histórico-Dialética”, com Marx e
Turke,

“Materialista

Histórico-Dialética”,

com

Bakthin,

Freire

e

Tompson,

1“Antropologia e Psicologia Social”, pautada em Bourdieu, Lave, Ortner e Certeau,
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1“Culturalista e Dialógica”, com Giroux e Bakthin, 1 “Estudo Cultural” e “SócioHistórico”, com Canclini, Martín-Barbero e Vygotsky, 1“Mídia-Educação”, com Belloni;
1 “Socioconstrutivista”, com Vygotsky e Piaget, 1“Semiótica Sincrética”, 1“Teoria da
Biologia do Conhecimento”, com Maturana, e 1“Sociolinguística/Linguística Histórica e
Aplicada”, com Bakthin e Givón,.
Percebemos a predominância de epistemologias/teorias que se justificam por
abordar narrativas, discurso, sentido e linguagem, ou seja, o que está no âmbito da
representação. Desse modo, o sentido e suas ramificações são de extrema relevância, tanto
que se confundem com a temática, como já foi ressaltado. Podemos observar, portanto,
que devido a cada objeto prescindir predominantemente da produção de sentido e a
epistemologia também ser justificada pela presença desta, há uma similaridade entre
objeto e a epistemologia.
Percebemos ainda que, embora os autores autodenominem, em suas pesquisas,
diferentes referenciais epistemológicos/teóricos, algumas epistemologias embasam-se
nos mesmos autores.
Com relação aos autores mais citados nos referenciais teóricos dos trabalhos
percebemos que 14 autores foram mais citados, Bakhtin para análise da linguagem,
narrativa, cultura; construção de sentidos, discurso e signos. Pierre Levy para
compreensão da cibercultura, tecnologia da informação e comunicação e interatividade e
aprendizagem em rede. Foucault para o entendimento do discurso, da linguagem e da
imagem; Paulo Freire para os estudos sobre comunicação, linguagem e diálogo; MartínBarbero para discutir mediações das mídias na contemporaneidade e seus ecossistemas
comunicativos. Fischer para estudos que fazem relação com a análise do discurso
foucaultiana; José Manuel Moran para tratar de questões relacionadas a tecnologias,
ensino, aprendizagem e mediação pedagógica; Manuel Castells em discussões referentes
à sociedade em rede, tecnologias e internet; Benjamin para discussões das mídias como
bens culturais, importância da narração e apropriação do tempo industrializado e
tecnológico, Zygmunt Bauman para cultura, identidade, globalização, modernidade e
consumo. Belloni para estudos que discutem mídia e educação e educação a distância.
Deleuze para o debate sobre a relação entre imagem, educação e produção de sentidos,
questões sobre subjetividade e linguagem. Néstor Canclini para discutir questões
relacionadas ao consumo e recepção e apropriação das diferentes manifestações culturais
que ocorrem em sociedade e Vygotsky em estudos sobre aprendizagem, mediação e
linguagem.
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Percebemos que na maioria dos trabalhos tanto a teoria como os autores
referendados priorizam, em suas articulações e análises, a mensagem, o discurso, a
linguagem, o diálogo, a narrativa, a interação, a mediação e a recepção. Nesse sentido,
existe uma tendência explícita de investigar os objetos em sua circulação, apreensão pelo
sujeito, na intersubjetividade.
Com relação a terceira questão que aborda o posicionamento dos autores sobre a
relação entre mídia e educação, percebemos que de 190 trabalhos, 71 são favoráveis às
mídias, ou seja, são estudos que em sua problematização teórica, apontam a importância
das mídias, entendendo que da forma como elas vêm sendo efetivadas na atualidade estão
contribuindo e formando o sujeito autônomo, ativo, ou propiciando a diversidade cultural,
ou seja, partem do a priori de que as mídias carregam um em si.
Para os autores que entendem as mídias de maneira positiva, os meios de
comunicação são importantes espaços educativos e socializadores que produzem
sentidos, constituem subjetividades, auxiliando no desenvolvimento da linguagem, do
discurso, do diálogo e da recepção de mensagens. Isso porque entendem que as imagens
produzidas por essas mídias evocam, por meio de símbolos, a imaginação, enriquecendo
sentidos, desenvolvendo a criatividade, a sensibilidade e o olhar.
68 trabalhos são favoráveis, mas com preocupações. Assim como os estudos
favoráveis às mídias em sua problematização teórica, que ressaltam a importância das
mídias como meios de comunicação capazes de auxiliar na produção de sentidos,
subjetividades, desenvolvimento da linguagem, interação e interatividade, ou seja, formar
sujeitos de maneira crítica, criativa, autônoma e emancipada.
Entretanto, Ao mesmo tempo, esses trabalhos favoráveis na problematização
teórica, quando vão analisar a realidade ou apresentar resultados de pesquisas, indicam
preocupações, problemas e estratégias de resoluções evidenciando que o modo como às
mídias vêm sendo utilizadas nas diferentes instâncias educativas, seja na educação formal
ou informal, não se realizam em toda a sua eficácia e eficiência.
Observamos que quando a relação entre mídia e educação com vistas à formação
do sujeito não se efetiva, a responsabilidade é atribuída a grupos ou a indivíduos de
maneira específica tais como: falta de profissionais qualificados, culpa do governo e de
suas políticas e dos pais, não havendo análise da interface com a totalidade, a sociedade.
51 (26%) trabalhos, ao problematizarem as mídias, consideram as suas tensões,
seus limites e seus avanços, estendendo esse raciocínio às análises das pesquisas. Nestes
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estudos, as mídias podem ser meios de comunicação que possibilitam tanto a adaptação
quanto a resistência.
Sendo assim, é necessário entender que a relação entre mídia e educação devia ser
mais que transmitir mensagens e mediar processos decodificadores. Devia permitir um
confronto do sujeito com a incompletude do simbólico, com o real irredutível, e, por isso
mesmo, fonte de estranhamento e criação.
Fica evidenciado, portanto, que o posicionamento dos autores é predominante
positiva em relação as mídias, havendo menos trabalhos que consideram a contradição
das mídias.
Quando se confronta a problematização teórica com a realidade, a realidade não
consegue resolver as contradições, portanto se responsabiliza o micro com indicações de
saídas individualistas, subjetivistas ou dicotômicas que não estabelecem relação com a
totalidade.
As discussões indicam funcionalidades especificas para as mídias, tais como:
serem instrumentos que medeiam os processos educativos que auxiliam os professores
em sala de aula e que preparam os alunos para o mercado de trabalho.

Quando

consideram que a autonomia não é mediada pelas mídias, responsabilizam ao mau uso, à
má destinação ou ao sujeito que não tem interesse ou consciência de sua importância.
Assim, não consideram as determinações da sociedade capitalista quando há o
fracasso da idealização da mídia e nem pensam o que seria o sucesso dentro dessas
mesmas condições históricas. Sendo assim, quando as mídias são funcionais elas realizam
um bom papel.
Outro ponto a ser realçado é que a maioria dos estudos não analisa a produção das
mídias e de seus produtos, mas a sua reprodução, a recepção, sem considerar que a
produção já indica uma forma de uso, de interação, mecanismos cognitivos e de
pensamento que podem ser alienados e fetichizados, cobertos estereótipos que
estigmatizam a sua constituição para fins pré-determinados, sejam eles com vista ao
mercado de trabalho ou ao consumo.
Em muitos estudos a mídia ganha vida própria não estabelecendo relação entre
indivíduo, sociedade e cultura, parecendo que a mediação acontece entre indivíduoindivíduo e indivíduo e informação propiciada pela mídia. Aparece um sujeito sem
história que se relaciona com um objeto sem história. Um sujeito que é analisado
descolado da totalidade da sociedade, em que o particular se dilui no singular, perdendo
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o universal, desembocando em um reducionismo subjetivista. também em muitos
momentos há equiparação entre informação e conhecimento.
A partir da teoria crítica afirmamos que é fundamental o caráter contraditório das
mídias e de seus produtos, Horkheimer e Adorno (1985) pondera que, nas determinações
concretas do capitalismo, as mídias e seus conteúdos culturais dificultam a possibilidade
de formação. No entanto, para se resistir a isso, deve-se revelar as determinações desses
impedimentos sem perder de vista sua estreita relação com a sociedade do capital, não
assumindo, portanto, posturas imediatas e eufóricas em defesa das mesmas.
É de fundamental esclarecer que a contradição das mídias e de seus produtos no
que diz respeito à formação está na realidade, que é advinda dessa sociedade, mesmo que
possa ser ocultada. A mídia não é só epistemológica/teórica, mas é histórica e real.
Portanto, o olhar sobre as mídias que traz um a priori reduz ou culpabiliza pequenos
grupos, indivíduos, sem revelar as determinações sociais, pode terminar reforçando
reformas ou resoluções parciais que ocultam as verdadeiras determinações, reproduzindo
a lógica da sociedade.
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Os traços fascistas por tras do preconceito, violência e bullying na escola.

Anilde Tombolato Tavares da SILVA35
Cândida Alayde de Carvalho BITTENCOURT 36
Instituição: Universidade Estadual de Londrina

Introdução
A questão do preconceito e as ações para combatê-lo, é um tema muito
recorrente em diversos meios, desde o acadêmico até instâncias governamentais e
internacionais. Tal discussão se fundamenta pela necessidade de refletir sobre os traços
fascistas que se escondem nas atitudes que se espalham cotidianamente nas escolas e fora
delas. Este texto baseia-se nos estudos teóricos sobre a personalidade autoritária, tendo
como premissa o projeto de pesquisa/CNPq ‘Violência Escolar: discriminação, bullying
e responsabilidade’ desenvolvido por docentes de Universidades brasileiras e
estrangeiras.
Apoiados em textos de Adorno e Horkheimer, este artigo consiste em crítica
contundente às condições sociais que geraram o fascismo e, dentro desse, à personalidade
predisposta a preconceitos e consequentemente a atos de violência. Entre estes textos cabe
ressaltar: “La personalidade Autoritaria” de 1965, “Elementos do Anti semitismo”,
publicado na Dialética do Esclarecimento, em 1947; “Mínima Moralia: Reflexões a partir
da vida danificada”, de 1951 e “Eclipse da Razão”, de Horkheimer, de 1946. Textos que
consistem em crítica contundente às condições sociais que geraram o fascismo. Leituras
que nos instigam a colocar em dúvida as disposições psicológicas na abordagem adotada
nos traços da personalidade autoritária, dentro de um fenômeno complexo e dinâmico que
se constrói entre indivíduo e sociedade. Nossa compreensão apoia-se na citação de
Adorno e Horkheimer (1973), ao afirmarem que:
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As grandes leis do movimento social não regem por cima das cabeças
dos indivíduos, realizando-se sempre por intermédio dos próprios
indivíduos e de suas ações. A investigação sobre o preconceito tende a
reconhecer a participação do movimento psicológico nesse processo
dinâmico em que operam a sociedade e o indivíduo. (p.173-174)

Um processo dinâmico em que as características do sujeito potencialmente
preconceituoso são adquiridas durante o seu processo de socialização e, portanto não são
inatas – são psicossociais e atuam na formação e sustentação das representações
psicológicas e no comportamento etnocêntrico do sujeito, contribuindo na formação
complexa das características e diversidade nas estruturas autoritárias da personalidade.
Neste sentido, podemos afirmar que existem vários tipos de sujeitos autoritários,
conforme a prevalência de uma ou mais destas estruturas. Desta forma, entende-se que os
traços fascistas, transvestidos pela violência escolar é derivada de uma violência social,
quando se apresenta em suas especificidades, e diretamente social, quando traz problemas
sociais de diversas naturezas para dentro dos muros escolares.
O arquétipo da personalidade potencialmente fascista e autoritária se estrutura,
de forma resumida, em algumas características tais como: adesão ao ideário burguês,
submissão acrítica nas relações com autoridade moral, agressividade autoritária,
hostilidade e desprezo às humanidades, ênfase nas relações de dominação-submissão,
superstição e estereotipia, oposição à subjetividade, projeção e preocupação excessiva
com a sexualidade. (ADORNO et al., 1965).
Diante da urgente necessidade de levantar e tecer um diagnóstico crítico em
relação à predominância cada vez maior desse tipo de racionalidade buscamos
compreender os mecanismos que são articulados para cometer atos preconceituosos e
violentos dentro e fora dos muros escolares e, contribuir na superação do pensamento
estereotipado em relação às minorias vítimas do preconceito na escola, além de promover
o debate e a formação de educadores que vivenciam essa realidade no dia a dia nas salas
de aulas.

Fascismo e Personalidade Autoritária
Os estudos sobre o preconceito estão conectados, historicamente, ao surgimento
e ao estabelecimento da ideologia nazi-fascista. A obra La Personalidad Autoritaria
elaborado por uma equipe de pesquisadores formada por filósofos, sociólogos,
psicanalistas, liderados por Adorno, da Universidade de Berkeley, fruto de diversas
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pesquisas realizadas na década de 1940, permitiu a identificação dos traços de
personalidade potencialmente fascista através de instrumentos, que mensuravam e
identificavam os traços presentes em indivíduos com este tipo de personalidade. Nestes
estudos, os pesquisadores elaboraram a “Escala F”, um indicador empírico em que através
de questionários e entrevistas clínicas procuraram identificar o potencial fascista de
indivíduos comuns numa sociedade massificada. Nesta escala, o tipo psicológico radicado
no seu nível mais elevado é caracterizado por Adorno como fascista.
Os autores tomaram como ponto de partida a discriminação social, mas seu
propósito não era referir-se ao fascismo político e ideológico de Estado, mas centralizar
suas análises em descobrir as predisposições psicossociais para o fascismo latente em
cidadãos comuns que não participavam de organizações políticas radicais. O perfil da
personalidade autoritária ou do homem autoritário era um conceito relativamente novo e
visivelmente presente nas sociedades modernas democráticas. A preocupação dos autores
era descobrir os traços essenciais e históricos da personalidade potencialmente autoritária
ou fascista que parece combinar as ideias e habilidades típicas da sociedade altamente
industrializada com crenças irracionais ou anti racionais.
Freud, na década de 20 do século passado já havia diagnosticado que o mal estar
na cultura nasce da repressão aos impulsos e desejos, sacrificando a felicidade humana e
libertando os impulsos destrutivos do homem contra a civilização. Hoje nos deparamos
com uma realidade diferente em que convivemos com uma abundância material e
intelectual, em que aparentemente os impulsos e desejos podem ser satisfeitos, porém
mantemos a sensação de um sentimento de claustrofobia, de que o mal estar não
desapareceu, a pressão social tornou-se mais aguda e os níveis de violência cresceram em
relação ao mundo administrado.
Cabe ressaltar que uma das questões relevantes nos estudos frankfurtianos é
enfrentar a frieza contemporânea dos indivíduos que favoreceu a predisposição de
comportamento fascista e entender o que o gerou. O princípio foi o anti semitismo, em
que a prerrogativa é a do sujeito etnocêntrico que possui a predisposição para a
discriminação e preconceito contra vários grupos étnicos. Ele sente-se cada vez mais
envolvido numa rede densa de enclausuramento social e quanto mais densa é a rede, mais
o indivíduo tenta se libertar. Contudo, essa densidade impede a saída. Isso libera as forças
destrutivas contra a civilização, que se torna mais irracional e violenta.
O Indivíduo impulsionado pelo medo de não ser aceito pela coletividade, tende
a aderir a ideias e ideais que permitem sua preservação imediata e o defende da
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destruição, idealizando como verdade absoluta, o grupo e sua liderança ao qual se
identifica e rejeita, projetando qualidades negativas para qualquer ação, membro ou ideia
de grupos ao qual não se identifica em forma de preconceito. Segundo Horkheimer e
Adorno (1985), esse medo continua a existir na substituição do domínio da natureza sobre
ele pelo domínio da sociedade, que nesse sentido, reage ainda a forças não civilizadas.
Quando este quadro se instala, o indivíduo fraco e impotente procura compensar
sua fraqueza se identificando com seus opressores. Ele busca nas estruturas do poder uma
identificação imaginária diante da sua insignificância e inaptidão frente a experiência que
realimenta a personalidade autoritária que por sua vez nasceu da persistência dos
pressupostos sociais objetivos que geraram o fascismo.
Os filósofos se propuseram entender os traços do fascismo e o preconceito com
base em pesquisas sobre o indivíduo totalitário, àquele que é portador de uma estrutura
relativamente rígida e constante, por um “reconhecimento cego, obstinado e intimamente
rebelde tributado a tudo que se reveste de poder.”(ADORNO & HORKHEIMER , 1973.
p.178). Um aspecto importante destacado pelos autores é que o pensamento do indivíduo
é orientado hierarquicamente, submetido a autoridade moral idealizada pelo modo de vida
social; ou seja ao grupo que supostamente julgam pertencer e colocando-se propensos a
condenar, pelos mais diversos pretextos, aquele que não pertence ao seu grupo e,
consequentemente considerado inferior. O indivíduo tende a idealizar o grupo e os líderes
com os quais se identifica e projetar qualidades negativas, objeto do preconceito, nos
grupos com os quais não se identifica. Desta forma, entende-se a manutenção da
sociedade administrada atual por meio do indivíduo que é parcial ou plenamente alheios
a ela.
Adorno e Horkheimer (1973, p.121) explicam que:
é preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de
cometer tais atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios,
procurando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, na
medida em que se desperta uma consciência geral acerca desses
mecanismos.

As palavras de Adorno, nos colocam diante da necessária “inflexão em direção
ao sujeito” na sua relação social para estudar o preconceito e suscita tecer considerações
sobre as disposições psicológicas para a disposição de tais atos no contexto de uma
sociedade totalmente administrada onde os controles tecnológicos dissolveram o
indivíduo autônomo. Devemos considerar que a lógica do capital nivela a tudo e a todos
aos imperativos da economia. Nada escapa a mão invisível do mercado, que modela não
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somente os bens e serviços, mas também a alma humana. Afirmamos a real necessidade
de pensar a moralidade dentro de uma perspectiva de entender o indivíduo em sua
complexidade histórica e social, constituído não apenas de valores morais, como a justiça
ou a generosidade, mas imbuído de sentimentos, pensamentos, anseios e desejos que se
misturam continuamente.
Estamos diante de uma sociedade em que a opressão impõe-se como uma força
devastadora, impedindo que os indivíduos vivam a autonomia e liberdade em sua
plenitude. A realidade política, econômica e social determina o indivíduo em seu íntimo,
naquilo que deveria ser o núcleo de sua autonomia. Nesta realidade em que estamos
imersos “os sujeitos são impedidos de se saberem como sujeitos. A oferta de mercadorias
que se abate qual avalanche sobre eles, contribui para isso, da mesma forma que a
Indústria Cultural e incontáveis mecanismos diretos e indiretos de controle”. (ADORNO
apud MAAR, 2009, p.26).
A consequência desta organização totalitária do mundo capitalista é o
enfraquecimento do indivíduo diante das forças opressoras abrindo portas para o
surgimento das tendências fascistas e da personalidade autoritária na sociedade. Uma
tendência que não é fomentada por ideologias políticas conservadoras, mas da impotência
e da paralisia que incapacita o indivíduo a reagir frente a racionalidade opressora do
mundo administrado.
É comum nesse caso, uma forma de pensamento, que para Adorno (1993) foi
denominada de “natureza ciclista”- aquela que “na acepção metafórica de uma pessoa que
gosta de calcar com o pé quem está por baixo e, ao mesmo tempo, dobra o corpo, em
posição humilde, para os que estão em cima.”(p.179). Para sobreviver, o indivíduo precisa
se conformar e abrir mão da subjetividade autônoma, que está ligada a ideia de
democracia adaptando-se e identificando-se com o existente e, assim fomenta a
personalidade potencialmente autoritária. A atitude típica da personalidade autoritária e
preconceituosa é ser ao mesmo tempo de dominação e submissão; domina àqueles que
percebe mais fracos, e submete-se aos que percebe mais fortes.
Para assegurar a manutenção de sua hierarquia, a qualquer preço, este
pensamento totalitário, apega-se à uma falsa segurança, proibindo toda e qualquer
reflexão, com um único propósito: matar o diferente como se não houvesse qualquer outra
alternativa. Desprezando assim, sua própria atividade intelectual, afetiva e criativa,
afastando-se de sua responsabilidade pessoal e, que diz muito mais para o que sente
preconceito, do que para seu alvo. Envolto no totalitarismo, o preconceito tende a destruir
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o indivíduo na sua plenitude, física e psiquicamente; jurídica e moralmente. O homem
torna-se destruído na sua individualidade.
A tendência irracional de identificação com grupos sociais superiores e o
realismo exagerado que não busca a compreensão do mundo pela razão, mas o
reconhecimento de sua superioridade absoluta frente ao outro é uma das características
da personalidade fascista que distorce a realidade, traduzindo-se em absoluta submissão
ao existente. Para o fascista em potencial, cada indivíduo não tem outra escolha que não
seja submeter-se “a uma adaptação que implica resignação perante a impossibilidade de
lograr qualquer melhora essencial, que temos de abandonar todo o sonho e nos moldarmos
até nos convertermos em um acessório a mais da máquina social.”(ADORNO, 1965,
p.650).
A personalidade potencialmente autoritária ou com traços fascistas, no interior
do pensamento adorniano nos conduz à compreensão e crítica do ajustamento social
alienado que consiste também na análise da decadência dos processos formadores de
cultura em sua caricatura unidimensionalizada pela semiformação. Pela vertente da
análise de Adorno, a semiformação apresenta um aspecto central que remete diretamente
às modalidades regressivas da personalidade pretensamente autoritária que é a esfera do
ressentimento.
O ressentido e a rigor semiformado, volta sua hostilidade contra os fragilizados,
os diferentes e os impotentes na hierarquia social, desviando, dessa forma, o rancor e a
hostilidade contra a cultura, ao invés de entender os mecanismos de injustiça, frieza e
desigualdade presentes na sociedade. Adorno (2000), mais do que aponta a reificação do
pensamento fascista ao argumentar que um “esquema sempre confirmado na história das
perseguições é a de que a violência contra os fracos se dirige principalmente contra os
que são considerados socialmente fracos e ao mesmo tempo – seja isto verdade ou não –
felizes.” (p. 122).
Preconceito, violência e Bullying na escola
Após a análise crítica da personalidade autoritária e fascista, dos
condicionamentos sociais e culturais que produzem o preconceito, bem como das
necessidades psíquicas envolvidas nessas formas de violência, como o enfraquecimento
da constituição do indivíduo que as desenvolve, tendo em vista o declínio da possibilidade
de experiência nos últimos séculos é necessário nos voltarmos para o universo escolar,
no intuito de desvelar o preconceito e estereótipos presentes nessa instituição,
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contribuindo assim, para a formação de educadores que vivenciam essa realidade
promovendo a ampliação do debate e superação do mesmo.
As graves manifestações das tendências coletivas de acúmulo de impulsos
violentos e preconceituosos reprimidos, cada vez mais presentes no cotidiano da escola,
são relatados nos meios midiáticos: situações de brigas, estudantes portando armas,
professores que são agredidos por alunos, situações que envolvem comportamentos hostis
e intolerantes, configurando perseguições e bullying e tantos outros casos que fazem parte
da rotina de algumas instituições escolares, provocando exclusão e discriminação,
causando danos psíquicos e emocionais, além de comprometer as relações interpessoais
e o desenvolvimento dos indivíduos inseridos nesses espaços. Tais tendências são
agravadas na nossa sociedade em virtude do que Adorno (2000) denomina “claustrofobia
das pessoas no mundo administrado”, sendo este caracterizado como “rede densamente
interconectada.” (p.122)
Na obra Educação e Emancipação, Adorno discorre, entre outros, sobre a
violência e a barbárie, filhas de uma racionalidade irracional, de conformações formais
do pensamento produzidas e alimentadas pelo fracasso da formação e uniformização da
sociedade administrada. Adorno está caracterizando o caráter manipulador da
personalidade fascista como consciência coisificada, típica de pessoas que tratam a si
próprias e ao outro como coisas. A violência é complexa, multifacetada, encontrando-se
na sociedade sob as mais diversas formas, que se articulam, se conectam e se cruzam,
sustentando pensamentos e ações marcados pela exteriorização de agressões físicas, que
expressam o nível de intolerância que o preconceito pode causar, em que os indivíduos
são julgados, maltratados, menosprezados e violentados por aparência física, cor, opção
sexual, ou também pela violência psicológica, geralmente mais sutil, mas igualmente
maléfica para a formação e constituição da subjetividade e identidade do sujeito.
O projeto de pesquisa que deu origem a este texto: Violência Escolar:
Discriminação, Bullying e responsabilidade, vem sendo desenvolvido por docentes da
Universidade Estadual de Londrina em conjunto com projetos de outras 14 universidades
de 7 estados brasileiros e 4 países culturalmente próximos ao Brasil (Espanha, Portugal,
México e Argentina). O principal problema a ser tratado neste projeto é a violência e o
impedimento de se viver uma vida segura e digna para o exercício da cidadania com
consequente aprimoramento da democracia, seguindo cinco conjuntos de objetivos: 1Comparação das escolas quanto ao grau de inclusão; 2- caracterização do bullying pelos
professores; 3- Discriminação dos alunos considerados em situação de inclusão; 4141
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Prática da violência escolar, em geral, e do bullying, em específico; 5- Bullying e
discriminação dos alunos considerados em situação de inclusão. Cada universidade
participante é responsável por coletar dados de oito escolas (públicas e particulares),
envolvendo 240 alunos do nono ano do ensino fundamental, 24 professores das áreas de
Língua Portuguesa, Artes e Educação Física; além de entrevistas com diretores e
coordenadores das escolas. Paralelamente desenvolve estudos teóricos que apoiam a
referida pesquisa proporcionando a possibilidade de trazer a tona, questões tão pertinentes
no cenário atual das relações sociais tão danificadas.
A análise do preconceito e a violência na escola, permite-nos entender as bases
psíquicas da servidão voluntária e como as representações da sociedade em que vivemos
se reproduzem no cotidiano escolar - instituição que deveria ser o espaço de educação e
socialização das crianças, mas que se transformou em espaço de agressão e desrespeito
mútuo, com situações de preconceito, violência e bullying. Situações que não devem ser
toleradas e, necessitam ser enfrentadas por professores, alunos, coordenadores e direção,
com trabalhos educativos de desconstrução de estigmas.
Nosso maior temor é que Auschwitz se repita – e, neste sentido a escola não pode
ser mais uma reprodutora da violência em relação aos impulsos destrutivos da barbárie
que se refere à frieza implícita na educação nas atitudes violentas que tomam corpo e
adeptos em efeitos catastróficos da primazia da violência coletiva sobre o indivíduo.
A condição social da escola é a de educar e socializar as novas gerações, sendo
lugar de encontro e convivências múltiplas. É necessário a conscientização dos traços
subjetivos presentes na cultura que propiciaram o advento do horror em que os efeitos
catastróficos da primazia da violência coletiva caracterizado por Adorno (1995) como
“pessoas que se enquadram cegamente em coletivos convertem a si próprios em algo
como um material, dissolvendo-se como seres autodeterminados. Isto combina com a
disposição de tratar outros como sendo uma massa amorfa.” (p. 129).
Contudo, atualmente ao invés de ser um lugar de construção e fortalecimento
dessa convivência, tornou-se palco de agressão, desrespeito mútuo, bullying e
preconceito. Destacando aqui, nossa intenção de ressaltar as diferenças entre bullying e o
preconceito como apresentados por Crochík (2015):

o bullying parece ser uma forma de violência mais
indiferenciada do que a presente no preconceito mais arraigado,
que tem alvos definidos e justificativa para sua existência, e
corresponder a uma maior fragilidade do indivíduo que o pratica;
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nesse sentido, o preconceito menos delineado pode ser a atitude
que pode levar à ação do bullying; esse também parece expressar
melhor uma cultura homogênea, que, pela (falsa) formação,
constitui indivíduos frios, insensíveis e com dificuldades de
formular seus desejos e os reconhecer, o que pode direcioná-los
a uma forma de violência difusa, ao contrário do preconceito que
se fixa em necessidades mais bem delimitadas. (p. 54).

Como vemos, o preconceito se caracteriza pela justificativa de dominação, pela
perseguição de indivíduos ou grupos pertencentes a minorias sociais; o bullying se
apresenta como uma violência e se manifesta devido à intolerância e a não aceitação do
outro que é diferente, sendo marcado por constantes agressões físicas e psicológicas,
praticada por um ou mais indivíduos.
A escola ter a capacidade e discernimento de admitir a existência do problema,
que o preconceito, a violência e o bullying existem é o primeiro passo para que se possa
buscar soluções e alternativas de enfrentamento ao mesmo. Dessa forma é importante que
no processo formativo, educadores e educandos sintam-se parte do mesmo processo, no
sentido de conseguirem identificarem as pessoas com potenciais traços sádicos
reprimidos e que se manifestam, verbalmente, quando, segundo Adorno (2000) “algo é
criticado ou exigido”, e se torna “ameaçadora, como se os gestos e a fala fossem de uma
violência corporal quase incontrolável” (p. 127). Tendo uma construção social e não inata,
a violência pode ser combatida com ações que demandam, segundo Adorno (2000)
“autonomia, o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não participação” (p. 125).
Acreditamos que a educação verdadeiramente humana – que rompa com a competição
desenfreada, com a banalização da violência, com ações de agressividade, que redundam
em preconceito, violência e bullying - é emancipatória.
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A semiformação como forma dominante da consciência contemporânea: reflexões
sobre a importância da educação
André PLEZ SILVA
Universidade São Francisco. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação

O Sobrevivente
“Impossível compor um poema a essa altura da
evolução da humanidade.
Impossível escrever um poema – uma linha que
seja – de verdadeira poesia.
O último trovador morreu em 1914.
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais.
Há máquinas terrivelmente complicadas para as
necessidades mais simples.
Se quer fumar um charuto aperte um botão.
Paletós abotoam-se por eletricidade.
Amor se faz pelo sem-fio.
Não precisa estômago para digestão.
Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta
muito para atingirmos um nível razoável de
cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto.
Os homens não melhoram
e matam-se como percevejos.
Os percevejos heróicos renascem.
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado.
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um
segundo dilúvio.
(Desconfio que escrevi um poema.)”
[Carlos Drummond de Andrade]

RESUMO
A partir de uma decifração crítica da realidade presente, que busca desvendar o que já foi
realizado e o que se está realizando, buscaremos enfocar nesta breve análise, algumas
perspectivas da Teoria Crítica de Theodor Adorno e Max Horkheimer (1973, 1985, 1993,
1995, 1996, 2002, 2018), dando especial atenção às dimensões da semiformação e da
indústria cultural. Para tal, travaremos um diálogo com Engels (1876), Foucault (2009) e
Saviani (2012); além dos pesquisadores Maar (2003), Pucci (1997) e Zuin (2014). Tais
vertentes teóricas se mostram importantes, pois buscam compreender como se processam
os mecanismos de controle em uma sociedade, cujas produções culturais mediatizam a
semiformação. Em um cenário de tecnologias virtuais, onde as ações são padronizadas
pelo excesso de estímulos audiovisuais e pelos hiperlinks, como forma de retificar o
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controle através da distração concentrada, cabe à educação buscar uma forma de mediar
tais arroubos. Por isso, tendo em vista o atual contexto histórico, cuja relação entre
trabalho, tecnologia, cultura digital e as relações entre os indivíduos, se veem cada vez
mais colapsadas por uma cultura do excesso, buscaremos verificar como tais relações se
materializam no contexto social, culminando no papel transformador da educação.
OS MEIOS DE PRODUÇÃO E SUA FACE INVOLUTIVA
“Os trabalhadores não têm nada a perder em uma
revolução comunista, a não ser suas correntes”.
[Karl MARX. Friedrich ENGELS, 2001, p. 84]

Iniciemos, pois, a partir das reflexões de Engels (1876) sobre o trabalho na
formação do indivíduo, contudo, demorou centenas de milhares de anos para que a
sociedade humana surgisse “daquelas manadas de macacos que trepavam pelas árvores”
(ENGELS, 1876, p. 13). Assim, desde os primórdios da humanidade, ferramentas foram
utilizadas pelo homem, como forma de transformar a natureza e, a partir disso, iniciar
suas tentativas no sentido de dominá-la. A “mão” do homem, a partir das reflexões de
Engels, nos mostra que foi o primeiro passo para organização do trabalho, tendo sido
aperfeiçoada durante centenas de milhares de anos por tal prática na tentativa de
dominação da natureza. “A mão não é apenas o órgão do trabalho; é também produto
dele” (p. 7).
Com o advento de diferentes progressos, o homem passou a refinar as
possibilidades de interação com os objetos do mundo, a tal ponto que começou a articular
diversas potencialidades, sendo a linguagem a mais importante delas. Sob a influência do
cérebro, passou-se a desenvolver os órgãos dos sentidos. Assim, “o desenvolvimento do
cérebro e dos sentidos a seu serviço, a crescente clareza de consciência, a capacidade de
abstração e de discernimento cada vez maiores, reagiram por sua vez sobre o trabalho e a
palavra, estimulando mais e mais o seu desenvolvimento”. (ENGELS, 1876, p. 12-13)
Com o progresso de suas acepções, o homem evoluiu a partir da interação com o
ambiente que o cerca, mudando sua alimentação e elaborando instrumentos para
aperfeiçoar sistemas de caças e de pesca, fazendo assim com que se estabelecesse em um
determinado local, assegurando o domínio cada vez maior sobre a natureza, haja vista
neste sentido a agricultura e o domínio sobre outros animais, que agiam a seu favor.
Formas refinadas de lidar com a natureza, tal como o manejo com os metais e a madeira,
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culminaram com o advento da olaria e da navegação, aqui ilustrados como exemplos da
evolução das tribos para as cidades, para as nações e os Estados. Neste cenário surgiram
também o direito e a política e, no campo do fantástico, a religião.
Contudo, a mão que tanto favoreceu na evolução do homem, no sentido de
manejar e realizar trabalhos refinados, tornou-se um modelo secundário em determinado
momento do desenvolvimento da sociedade, uma vez que “a cabeça que planejava o
trabalho já era capaz de obrigar mãos alheias a realizar o trabalho projetado por ela”
(ENGELS, 1876. p. 18). Com isso, inaugura-se o progresso, sendo este associado à
“cabeça que pensa”, ou seja, o homem passou a explicar seus atos pelos seus
pensamentos, nascendo também os elementos de controle e de dominação.
Como crítica a esse sistema, Engels nos diz que “essa mesma influência idealista
lhes impede de ver o papel desempenhado pelo trabalho” (ENGELS, 1876, p. 19), ou seja,
o trabalho dito braçal, que elevou o homem diante das outras criaturas da Terra, foi
sucintamente rebaixado, como forma de elevar pequenos grupos em detrimento de muitos
outros, para que usufruíssem da mão de obra como forma de dominação. Por isso o
homem, que dominou a natureza como forma de obriga-la a servi-lo, passa também a
dominar outros homens com o mesmo objetivo, valendo-se da força de trabalho do outro
como forma de soerguer-se socialmente.
Ao pensarmos nas consequências sociais dos grandes progressos alcançados pelo
homem, mesmo que sucintamente, podemos analisar que os atos de produção trouxeram
uma compreensão cada vez maior sobre a natureza, porém, ao dominá-la cada vez mais,
passou a gerir consequências drásticas para todo o planeta, tal como as mudanças
climáticas, ou ainda o extermínio de culturas e biodiversidade, haja vista o processo de
colonização, a escravidão, ou ainda, o holocausto.
Haveria então, no mundo, por conta das diversas tecnologias que afloraram, além
da concentração da propriedade privada na mão de poucos, uma maior concentração de
riqueza nas mãos de uma minoria, privando a maior parte da população do acesso à
riqueza que ela própria produzia. Tal domínio social e político, concebe à burguesia o
domínio e o controle sobre os meios de produção, culminando em uma luta de classes,
onde o proletariado só poderia se libertar da opressão caso lutasse contra a burguesia,
num processo de revolução.
Com o advento da sociedade capitalista, cuja primazia se dá pela obtenção de
lucros, a ciência social da burguesia só se preocupa em atingir seus objetivos imediatos,
alcançados com a produção e com a troca, refutando as consequências naturais e sociais
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dos seus meios de produção, ou seja, os atos realizados pelos homens que trabalham estão
a mercê daqueles que os obrigam a trabalhar. Absurdamente o trabalho, cuja força motriz
elevou o homem à sua condição de humanidade, delegou a uma minoria que não trabalha
a concentração da riqueza, que é produzida por aqueles que trabalham. Contradição típica
de uma evolução involutiva, típica de um processo de semiformação.
No verbete 147, intitulado “Novissimum Organum”, do Minima Moralia, Adorno
nos permite uma reflexão sobre a constituição do indivíduo, no caso, do trabalhador, no
âmbito da sociedade capitalista, em seu frágil processo de formação.
Já há muito se demonstrou que o trabalho assalariado conformou as massas
modernas, mais, que produziu o próprio trabalhador. Em geral o indivíduo não
é só o substrato biológico mas, ao mesmo tempo, a forma reflexa do processo
social, e a sua consciência de si mesmo como indivíduo existente em si é a
aparência de que tal processo necessita para aumentar a capacidade de
produção, ao passo que o individualizado tem na economia moderna a função
de mero agente da lei do valor. (ADORNO, 1993, p. 222)

Percebemos, portanto, que o trabalho nos moldes do capitalismo tardio, acaba por
promover uma cisão na formação dialética, pois a transformação da técnica em força
produtiva, relacionada à mera produção, revela seu caráter subserviente. Ao ter como foco
de formação apenas a força produtiva, o indivíduo acaba por deteriorar a formação da sua
própria subjetividade. O proletário, assim, tolhido de sua autonomia, acaba por se
coisificar, pois se aproxima muito mais do objeto que o fetichiza. Tal processo, acaba por
reverter os indivíduos em meras padronizações. Para reforçar tal ideia, carecemos de uma
extensa citação.

O processo de mecanização e burocratização exige de quem se encontra
submetido a ele um novo tipo de ajustamento. Para enfrentar quaisquer
exigências que surgem em qualquer setor da vida, é preciso que, em certa
medida, os próprios indivíduos se mecanizem e padronizem. Quanto mais
enfraquece a relação entre o destino de uma pessoa e o seu juízo autônomo,
quanto mais se limita a possibilidade de optar pela realização de outra coisa
que não seja a inclusão em organismos e instituições onipotentes, tanto
melhores são as condições daqueles indivíduos que mais rapidamente
abdicaram de suas opiniões pessoais e de sua própria experiência, e que
concebem o mundo da forma que melhor convém à organização que decide o
seu porvir. (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p.181).

A INDÚSTRIA CULTURAL E O PROCESSO DE SEMIFORMAÇÃO
“Quem come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso”
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[Melanie KLEIN]

O conceito de indústria cultural foi criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer
em 1940, na obra Dialética do esclarecimento (1985). Acreditamos que tais críticas foram
fomentadas pelo fato de Adorno e Horkheimer estarem vivendo nos Estados Unidos
durante o exílio, compreendendo tal sociedade como a representação do apogeu
capitalista, além disso, os horrores de Auschwitz, corroboraram para elucidar tais
ditames. Por isso, interligando o que até agora dialogamos ao conceito de indústria
cultural, percebemos que a “mistificação das massas” cria uma ilusão que visa enganar
os indivíduos, mostrando a cultura como uma mercadoria qualquer. Para Bárbara Freitag
(1987), os aspectos da industrialização da cultura podem gerar os seguintes aportes: a) a
cultura foi transformada em mera mercadoria e todo seu valor crítico perde o significado;
b) por não incitar à crítica, os produtos massificados mascaram a realidade sujeitando os
consumidores aos interesses restritos do capital; c) a produção aperfeiçoada, reproduz a
cultura eliminando seu caráter genuíno.
Antônio Zuin (2014) destaca em seu artigo que a consolidação da indústria
cultural levou a produção e disseminação em massa dos bens culturais, fato que trouxe
consequências desastrosas a esfera subjetiva, o que podemos classificar como
semiformação.
O processo de cultura, visto de forma massificada e banalizada, aproxima-se dos
interesses restritos do mercado, corroborando para converter a cultura em mera
mercadoria, constituindo o processo de semiformação, que seria a desarticulação das
condições subjetivas que possibilitam a emancipação do sujeito. Em outros termos, a
semiformação tolhe a formação crítica do sujeito, conquistando o “espírito pela lógica do
fetiche da mercadoria cultural” (ZUIN, 2014, p. 245).
A velocidade com que as mercadorias culturais são compostas e repassadas,
agravam a capacidade de raciocínio crítico, o que colabora com a semiformação, uma vez
que não há tempo para a maturação do pensamento, levando ao consumo imediato e
irrefletido de bens culturais. Tal relação, acaba por prejudicar a memória, o tempo, ou
seja, negligencia o desenvolvimento da própria subjetividade, por não permitir tempo
para desenvolver a síntese e a experiência, tornando-se vazios no nascedouro.
Temos na epígrafe inicial deste subcapítulo, uma citação da psicanalista Melanie
Klein (1986), que destaca uma de suas premissas essenciais, cuja ideia central recai no
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fato de que pensar não serve apenas à função de adquirir conhecimento, mas de buscar
um amadurecimento emocional a partir da libertação de uma falsa segurança, que é
transmitida como um embuste firmado por idealizações superficiais, ou seja, por um
descompromisso afetivo com o seu próprio desenvolvimento.
Tais paraísos idealizados, metaforicamente ornados com a mitologia judaicocristã propagada no Antigo Testamento, revela a figura de um casal mítico que era feliz
por ser, oportunamente, ignorante, vivendo em total sintonia com um paraíso repleto de
regras subservientes. Assim que burlaram a falsa segurança, adquirindo “conhecimento”,
foram expulsos de tal paraíso, vendo-se nus e desprotegidos.
Contudo, na sociedade contemporânea, o ato de adquirir conhecimento,
tacitamente colaborou para que o processo de semiformação fosse agravado, mostrando
um fenômeno inverso ao mito de Adão e Eva. Na atualidade, os indivíduos, ao invés de
serem expulsos de um paraíso por adquirirem o saber, são atraídos para tal, usando os
“conhecimentos” de um mundo regido por um sistema capitalista e que explora, através
da ilusão dos produtos culturais, uma falsa sensação de proteção, felicidade e significação,
adulterados pelas imagens e formas culturais que, ao projetar a falsa ideia de paraíso,
reproduz a vida sob o monopólio da indústria cultural.
A indústria cultural fornece como paraíso a mesma vida cotidiana. Escape e
elopement são determinados, a priori, como os meios de recondução ao ponto
de partida. O divertimento promove a resignação que nele procura se esquecer.
(ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 190)

Tal divertimento, em uma “sociedade dominada pelo princípio da troca” (MAAR,
2003, p. 2), revela apenas que a vida cotidiana foi suplantada pela desumanização
projetada pelo sistema capitalista, uma vez que assevera que o tempo livre, imprescindível
para a formação, não mais existe. O ócio, que segundo Aristóteles (1993), era destinado
apenas para os homens livres, que desobrigados da servidão do trabalho, podia dedicarse a uma vida virtuosa, com base no ócio e na contemplação, ou seja, o homem nãoescravo, tinha tempo livre para se dedicar às coisas do espírito.
Todavia, apesar da luta dos trabalhadores para adquirirem tempo livre, que adveio
a partir de revoluções e reformas, o modo de produção capitalista acabou por massificar
o trabalho, delegando às revoluções industriais a condição de expansão e hegemonia do
processo produtivo. Ao conquistar o tempo livre, que logo foi substituído pelo “lixo dos
produtos culturais”, percebemos que “além de extrair o fundamental para a formação, o
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tempo livre, outras condições decisivas foram sonegadas aos trabalhadores: a tradição
pré-burguesa e seus valores formativos” (MAAR, 2003, p. 2).
Portanto, segundo Adorno (2005, p. 9 – grifos nossos), “a perda da tradição, como
efeito do desencantamento do mundo, resultou num estado de carência de imagens e
formas, em uma devastação do espírito que se apressa em ser apenas um meio, o que é,
de antemão, incompatível com a formação”. Ora, as imagens e formas culturais, segundo
Maar (2003), foram substituídas pelas imagens dos artistas de cinema, além de canções
de sucesso, cujas belezas e letras padronizadas, mostravam um encantamento calculado.
Em consequência, percebemos que tais formatos, insidiosamente ornamentados, serve
como um falso consolo a falta de tempo para cuidar de si, ou seja, para desenvolver a
formação cultural.
É-nos apresentado, no artigo de Pucci (2004), dois danos irreparáveis à formação
cultural, que iremos sintetizar. O primeiro, seria a perda da autoridade, ou seja, o
rompimento com a figura de autoridade do pai, que levou ao enfraquecimento do ego,
que se desenvolve, dessa forma, como uma fácil presa para o sistema. O segundo, seria o
desaparecimento da filosofia dos currículos escolares, sendo esta o princípio da formação
cultural, ou seja, com o seu cerceamento, elevou a filosofia especulativa a uma condição
de divagação, como algo superficial e mesmo inútil. Tais danos, portanto, reforçam a falta
de espontaneidade e a cisão do espírito crítico.
Assim como disse Borges37, que toda invenção humana serve como uma extensão
de seu corpo, as novas tecnologias acabaram por se instalar na sociedade contemporânea,
como forma de revolucionar as relações e práticas sociais, corroborando assim, para
prejudicar a formação crítica. A partir dos anos 70 do século XX, o mundo passou por
novas revoluções, tais como a eletrônica, a biotecnológica, das comunicações. Dessa
forma, grande parte da sociedade percebe a tecnologia como um fim em si mesma.
(...) a atual atitude para com a tecnologia contém algo de irracional, patológico,
exagerado. Isso está relacionado com o “véu tecnológico”. As pessoas tendem
a considerar a tecnologia como algo em si, como fim em si mesmo, como uma
força com vida própria, esquecendo-se, porém, que se trata do braço
prolongado do homem (ADORNO, 1995, p. 42).

37

“Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os demais são
extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua vista; o telefone é extensão da
voz; depois temos o arado e a espada, extensões de seu braço. Mas o livro é outra coisa: o livro é uma
extensão da memória e da imaginação. “O livro”, em Borges Oral & Sete Noites, de Jorge Luis Borges.
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Desta forma, a revolução tecnológica acabou por tomar um lugar central na esfera
do humano, alterando drasticamente a maneira como as relações sociais se manifestam
em todos os âmbitos. Assim, “a informação passou a ser a medida de todas as coisas e a
mercadoria por excelência do capital global” (PUCCI, 2004, p. 4).
Em tempos de deus ex machina38, a comunicação de massas acaba por atrelar-se
a todas as esferas, criando assim uma “fusão entre ser humano e máquina” (ZUIN, 2014,
p. 242), permitindo que bilhões de pessoas se interconectem por todo o planeta,
produzindo e disseminando informações que facilmente podem ser acessadas, tendo em
vista a praticidade de notebooks, smartphones, tablets, etc.
Por isso, segundo Pucci, “a semiformação, ao invés de instigar as pessoas a
desenvolverem plenamente suas potencialidades, e assim colaborarem efetivamente na
transformação social, propicia um verniz formativo que não dá condições de se ir além
da superfície”. (PUCCI, 1997, p. 3).
Tal superfície, podendo ser compreendida no contexto da semiformação, impede
que o indivíduo se emancipe, pois está atrelado ao capitalismo tardio, fato que o aproxima
da produção simbólica do seu tempo, ou seja, da cultura na qual está inserido, apenas
como uma mercadoria padronizada pela indústria cultural, que o leva a se distanciar de
uma formação crítica. Somente com uma autorreflexão crítica, levando em conta a própria
semiformação, seria possível revertê-la. Porém, a instituição escola, que deveria colaborar
para que tais métodos emancipatórios fossem aplicados, acaba por ser reprodutora das
desigualdades sociais, fato que apenas legitima a semiformação.

A CULTURA DO EXCESSO: O PAPEL DA EDUCAÇÃO DIANTE DE UM
PANÓPTICO ATEMPORAL

“O futuro da tecnologia ameaça destruir tudo o
que é humano no homem, mas a tecnologia não
atinge a loucura: e nela então o humano do
homem se refugia”.
[Clarice LISPECTOR, 1974, p. 129])

38

Um deus por meio de uma máquina. Expediente da tragédia grega (e romana) para solucionar casos
complicados, o qual fazia de súbito aparecer um deus para explicar como se devia proceder naquele
embaraço. Emprega-se a locução para designar um fim forçado: Quando o autor não sabe resolver a situação
que criou, interpõe um deus ex machina. Disponível em: <https://www.dicionariodelatim.com.br/deus-exmachina/> Acesso em 05 jun. 2018.
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A partir das reflexões de Zuin (2014), o imediatismo no acesso a informações,
acaba por assumir um papel de verdade absoluta dentro das esferas do real, mesmo que
sejam permeadas pelo virtual. “Em tempos nos quais tudo pode ser lembrado por meio
do clicar de um mouse, poder-se-ia afirmar que a semiformação (...) pode ser identificada
como destruição da memória” (p. 246).
Com isso, voltamos a pensar sobre a influência da Indústria Cultural, desta vez
articulada na disseminação e produção de informações, pois diante de uma sociedade
tecnológica, facilmente tem-se acesso a diferentes aparatos culturais, porém, “os
indivíduos viciam-se por meio do consumo de estímulos audiovisuais, propagados pelas
telas que se tornam onipresentes em todas as relações sociais” (ZUIN, 2014, p. 248).
Dessa forma, vemos que o excesso de aparatos tecnológicos, bem como o
amálgama de informações facilmente por eles transmitidos e incorporados, acaba por nos
acossar em nossa própria experiência com os objetos por nós criados. Conforme Pucci
(2004, p. 8), “somos controlados nos ambientes sociais pelos objetivos tecnológicos por
nós mesmos construídos”.
Por isso, chegamos a um modelo que Zuin (2013, p. 246) chama de “conotação
metafísica universal: elas (as imagens) como que bastam em si e por si. Seu caráter
imediato lhes provê a condição de verdade irredutível”. Assim, aquilo que é vinculado
em um cenário virtual, como por exemplo os comentários de internautas em determinada
publicação, passa de uma possibilidade de representar a realidade, para a própria
realidade.
Assim sendo, para Zuin (2013), o modelo do panóptico, articulado por Bentham
e reiterado por Foucault, acaba por ressignificar a maneira como as informações e
imagens circulam pela internet, podendo ser recuperadas em qualquer lugar. Tal rapidez
em recuperar uma informação, leva a ações como o julgar, o vigiar e o punir. Foucault
diz que “o panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus
mecanismos de observação, ganha eficácia e em capacidade de penetração no
comportamento dos homens” (FOUCAULT, 2008, p. 169).
Mas o Panóptico não deve ser compreendido como um edifício onírico: é o
diagrama de um mecanismo de poder levado à sua forma ideal; seu
funcionamento, abstraindo-se de qualquer obstáculo, resistência ou desgaste,
pode ser bem representado como puro sistema arquitetural e óptico: é na
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realidade uma figura de tecnologia política que se pode e se deve destacar de
qualquer uso específico. (FOUCAULT, 2009, p. 194)

Diante de tal arroubo, percebemos a poderosa influência que as novas tecnologias
exercem sobre as relações sociais, desta vez permeadas por este “Olho da Providência39”,
que, originalmente, surge como um símbolo exibindo um olho cercado por raios de luz
ou em glória, muitas vezes dentro ou em cima de um triângulo ou de uma pirâmide.
Costuma ser interpretado como a representação do olho de Deus observando a
humanidade. Contudo, diante do nosso cenário em que “a aceleração da aceleração
tecnológica e a articulação do desenvolvimento tecnocientífico com o capital global,
aumentaram assustadoramente a presença e o poder (...) no interior da sociedade”
(PUCCI, 2004, p. 8). Além disso, livre dos caracteres divinos e místicos, as novas formas
de controle e de observação, perpassam o mero discurso articulado pelas religiões, pois
instaura-se em todos os âmbitos, prevendo, registrando e propagando as ações dos
homens, bem como tudo o que é produzido.
No que tange ao capitalismo tardio, percebemos que a cultura religiosa foi tomada
pela cultura de massa, aqui identificada como indústria cultural, em seu rompante
fremente em criar produtos fabricados genericamente, acaba por criar estereótipos
embelezados que funcionam como modelo para a própria formação do indivíduo. A
indústria cultural, principalmente no que podemos chamar de cultura digital, acaba por
instaurar um processo que Zuin (2013, p. 248) chama de “digitalização das relações
culturais que se consolida e se espraia (...) como distração concentrada”.
Com o advento das novas tecnologias da informação e da comunicação, em
especial a internet com seu ciberespaço, novas formas de relação e de formação foram
desenvolvidas, ao que Zuin (2013) nos chama a atenção para o acesso a diferentes
informações, e que tal excesso, por assim dizer, acaba por nos retirar a capacidade de
atenção, pois os novos links, ou o que podemos chamar de hiperlink, se mostra como uma
cadeia ininterrupta de acessos, onde um determinado site nos remete a infindáveis outros
caminhos, cuja escolha acaba sendo direcionada, por conta da distração concentrada. No
universo do hiperlink, sendo este fundante do que convencionamos compreender como a
própria internet, ou a web 2.0, temos a Wikipédia como um formato que utiliza-se do

39

Disponível em: <https://bibliot3ca.com/o-olho-da-providencia-no-simbolismo-maconico/> Acesso em:
12 jun. 2018.
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padrão hipertextual, ou seja, construiu-se como uma enciclopédia em ambiente virtual e
fomentada, construída, pelos próprios internautas.
A cultura digital, como sintomática, se mostra na maneira “como o conhecimento
é produzido e reproduzido na era da chamada cultura digital” (ZUIN, 2013, p. 248).
Assim, podemos dizer que “os indivíduos viciam-se por meio do consumo de estímulos
audiovisuais, propagados pelas telas que se tornam onipresentes em todas as relações
sociais” (ZUIN, 2013, p. 248). O vício digital, longe de colaborar com a formação do
indivíduo, acaba por confundir as esferas do trabalho e do tempo livre.
A vida, modelada até suas últimas ramificações pelo princípio da equivalência,
se esgota na reprodução de si mesma, na reiteração do sistema, e suas
exigências se descarregam sobre os indivíduos tão dura e despoticamente, que
cada um deles não pode se manter firme contra elas como condutor de sua vida
própria, nem incorporá-las como algo específico da condição humana. Daí que
a existência desconsolada, a alma, que não atingiu seu direito divino na vida,
tenha necessidade de substituir as perdidas imagens e formas através da
semiformação (ADORNO, 1996, p. 10).

A negação da autonomia, diante do cenário da semiformação, reforçada pelas
ferramentas de controle como o panóptico atemporal reconfigurado pelas mídias
culturais, acaba por disciplinar o ser, e nas relações entre professor e aluno, instaura novas
relações de poder, pois, o “que anteriormente alicerçavam as bases do currículo oculto,
hoje são expostas em escala global” (ZUIN, 2013, p. 253). Em tempos de câmeras
registrando e divulgando as nossas ações, de computadores fazendo parte das salas de
aula, o trabalho do professor deve ser arduamente repensado, ressignificado, pois perdura
em seu papel como formador, uma responsividade que está além das meras instruções
didáticas.
Sendo o trabalho a essência do homem, podemos concluir que a condição humana
não é debalde entregue ao homem sob uma condição mágica ou natural, mas antes, se
forma e se constrói na existência. Por isso, toda ação do homem que podemos relacionar
ao trabalho, forma a sua condição, sob um viés histórico. Por isso, com Saviani,
percebemos que “o homem não nasce homem. Ele se forma homem. (...) Ele necessita
aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria existência” (SAVIANI,
2015, p. 34).
Para que aconteça, portanto, a prática social como ponto de partida da educação,
devemos perceber a escola como a forma principal e dominante da educação. Por esse
motivo, a pedagogia histórico-crítica visa assumir seu papel dentro de um fazer
pedagógico que construa questões ligadas à prática social, em seu sentido de
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problematização, utilizando os procedimentos teóricos e práticos para a sua compreensão
e solução (instrumentalização), bem como “viabilizar sua incorporação como elementos
integrantes da própria vida dos alunos (catarse)” (SAVIANI, 2015, p. 35).
Portanto, diante de um cenário social conflituoso, em que o trabalho se mostra
como ferramenta para perpetuar no poder os opressores; em que a cultura explorada como
mercadoria, revela-se como forma de neutralizar a subjetividade e o pensamento crítico;
em que o uso das novas tecnologias digitais, torna-se uma ferramenta para reforçar a
semiformação; Adorno e Horkheimer (1985) nos mostram a educação como a única
responsável pela emancipação do indivíduo, pois busca sua libertação das condições de
opressão e de dominação. Para isso, é preciso que “a educação seja uma educação para
a contradição e para a resistência” (ADORNO, 1995, p. 181 – grifos nossos).
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Algumas reflexões sobre a face obscura do preconceito e violência na escola.

Cândida Alayde de Carvalho BITTENCOURT40

Introdução
Discutir a relação entre o preconceito racial e a educação a partir de estudos sobre
o preconceito racial na escola, procurando identificar os elementos intrínsecos ao
preconceito, presentes nas relações sociais e nas instituições educativas e como eles se
constituem na atualidade é uma necessidade premente. Este texto baseia-se nos estudos
teóricos sobre o preconceito, tendo como premissa o projeto de pesquisa/CNPq
‘Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade’ desenvolvido por
docentes de Universidades brasileiras e estrangeiras. Usando a Teoria Crítica para
sustentar discussão de questões educacionais atuais, em especial, Theodor Adorno e Max
Horkheimer, buscamos conforme o que os autores apontam, o desvelamento das
condições que propiciam e difundem o preconceito, procurando no potencial
emancipatório presente na própria educação, uma educação inclusiva, uma “educação
para a autonomia”.
Para encaminharmos nossas reflexões, partiremos de Horkheimer e Adorno
(1985), que defendem a tese de que o preconceito não se relaciona imediatamente com o
seu alvo, pois é mediado por necessidades psíquicas e sociais que revelam uma fragilidade
do indivíduo frente as condições que o mundo apresenta.
Crochik (1997), confirma o fato do preconceito resultar de conflitos sociais e
individuais.
No conflito social, manifesto na esfera da cultura, entre a luta contra a
natureza necessária para a autoconservação e a regulamentação para o
convívio social; no conflito individual, entre os desejos do indivíduo e a
possibilidade de sua realização. (1997, p.44).

Para explicarmos melhor como as relações sociais delineiam a incapacidade
humana de reflexão e tomada de decisões autônomas, vamos no voltar para a obra de
Horkheimer e Adorno “Dialética do esclarecimento” em que os autores explicam o
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desenvolvimento da civilização ocidental, o processo pelo qual o homem vence as trevas
da ignorância, do preconceito e da submissão, mas
contudo, acreditamos ter reconhecido com a mesma clareza que o próprio
conceito desse pensamento, tanto quanto as formas históricas concretas,
as instituições da sociedade com as quais está entrelaçado, contém o
germe para a regressão que hoje tem lugar por toda parte. Se o
esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse elemento
regressivo, ele está selando seu próprio destino. Abandonando a seus
inimigos a reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso, o
pensamento cegamente pragmatizado perde seu caráter superador e, por
isso, também sua relação com a verdade. (HORKHEIMER&ADORNO,
1985, p.13).

Dessa forma entendemos como o pensar tornou-se automático e reificado e o
esclarecimento com todo o potencial libertador sucumbe, ante a isenção de reflexão e o
domínio cego e autoritário da razão técnica impedindo uma formação esclarecida e
emancipatória.
Os autores explicitam a ligação entre o esclarecimento, o progresso e a barbárie,
e demonstram que na medida em que o progresso não acolhe em si a reflexão crítica sobre
si mesmo, acaba desencadeando a barbárie e a regressão. Horkheimer e Adorno ao refletir
sobre a ambiguidade contida no conceito de progresso, inferem que o mesmo contém
barreiras de exclusão e que os homens perderam o componente humano presente na
cultura.
Podemos argumentar que Adorno e Horkheimer ao assumirem a contradição do
conceito de progresso, nos conclamam a pensar no confronto crítico necessário com a
sociedade real, pois, a luta para a resolução dos problemas enfrentados pelo homem no
percurso da história, tem sido cada vez mais compreendido como fim em si mesmo, na
busca pela dominação da natureza, em detrimento do próprio homem.
Na mesma linha de pensamento dos autores frankfurtianos, Richard Rubenstein,
citado por Bauman (1998), escreve sobre o “avanço da civilização”. O poderio científico
e tecnológico da nossa civilização galgou novas altitudes com a “solução final”, imposta
aos judeus, ao assumir “com êxito” uma tarefa sem precedentes. O autor explica que nessa
tarefa nossa sociedade revelou-nos uma capacidade até então insuspeitada...

O mundo dos campos da morte e a sociedade que engendra revelam o
lado mais obscuro da civilização judaico-cristã. Civilização significa
escravidão, guerras, exploração e campos da morte. Também significa
higiene médica, elevadas ideias religiosas, belas artes e requintada
música. É um erro imaginar que civilização e crueldade selvagem sejam
antíteses... Em nosso tempo as crueldades, como muitos outros aspectos
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do nosso mundo, passaram a ser administradas, de maneira muito mais
efetiva que em qualquer época anterior...(...) tanto a criação como a
destruição são aspectos inseparáveis do que chamamos civilização (1998,
p 28).

Na exaltação do progresso material da nossa civilização, subestimamos seu
potencial destruidor que culminou na mais violenta forma de preconceito, o racismo antisemita. O genocídio, ou o extermínio em massa dos judeus, foi o ápice das medidas
discriminatórias adotadas desde 1933 pelo governo nazista e que - permitiram a criação
de leis anti-semitas, violências e perseguições, como o pogrom e a kristallnacht, noite
dos cristais, instituição dos guetos, grupos de extermínio e câmaras de gás - cresceram a
cada ano. Horkheimer e Adorno em “elementos do anti-semitismo; limites do
esclarecimento”, explicam o racionalismo irracional e o crescente processo de alienação
– o processo de regressão do esclarecimento - presente na cultura e o consequente retorno
da civilização esclarecida à barbárie.
O que nos preocupa é que nenhuma das condições que tornaram Auschwitz
possível desapareceu.

Preconceito: a face obscura

Não podemos negar que o holocausto dos judeus na Alemanha nazista e a
escravidão negra determinou grande parte da produção acadêmica voltada para o estudo
do racismo no século XX.
A sociedade brasileira caracteriza-se pela pluralidade cultural, produto de um
processo histórico que colocou no mesmo contexto histórico grupos étnicos diferentes, os
portugueses, os índios e os negros de origem africana. Esse contato evidenciou as
diferenças raciais que se traduziram em desigualdade de direitos e papéis sociais, no qual
o branco quase sempre representou o papel de comando enquanto o negro e o índio
representavam o de subordinado, levando segundo Cândido (2002) à construção de um
país inegavelmente miscigenado, multifacetado, marcado pelo antagonismo e
imprevisibilidade.
A história colonial mostrava relações assimétricas de poder entre os povos, uma
hierarquia de classes que evidenciava relações desiguais entre colonizadores e
colonizados, tendo como centro a raça branca e a cultura europeia, que dominaram e
subjugaram o índio e o negro. A identidade cultural brasileira foi forjada nestes embates.
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A propalada democracia racial, que divulga a cultura brasileira como homogênea em
relação às questões raciais, encobriu os embates ocorridos e as tensões presentes na
convivência intercultural desta sociedade. Essa relação de desigualdade e preconceito, foi
reforçada pela política eugênica defendida pelo conde Gabineau, no “Ensaio sobre a
desigualdade das raças humanas” (Leiris, 1984), que queria defender a aristocracia
europeia ameaçada pela democracia, e por isso, apresentou os aristocratas como uma raça
superior, que denominou de “ariana”, à qual atribuiu missão civilizadora (1984, p.5).
A expressão “discriminação racial”, supõe uma diversidade onde o “outro”, o
estranho, é geralmente visto como um ser diferente, seja devido a sua posição social, sexo,
características físicas, entre outros.
Ao não enxergar o “outro” como “ser humano” são cometidas duas barbaridades.
Tira-se a “identidade do outro”, despojando-o de sua humanidade, também são projetadas
sobre o “outro” características falsas, errôneas, que sendo desejáveis, são abominadas e
passíveis de discrimição. Essa discriminação ao extremo leva a eliminação desse “não
ser”.
Horkheimer e Adorno (1985) definem o conceito de raça na perspectiva do antisemitismo”, e nos permitem refletir sobre a universalidade desse termo:

A raça não é imediatamente, como querem os racistas, uma característica
natural particular. Ela é, antes, a redução ao natural, à pura violência, a
particularidade obstinada que, no existente, a particularidade obstinada
que, no existente, é justamente o universal. (1985, p. 158).

Percebe-se que o racismo, isto é, a pretensa superioridade racial, fundamentada na
pretensa pureza biológica, é também ideológica servindo para a dominação e
expropriação. Faz parte, também de um “mecanismo” mais geral, que o engloba como
um caso particular.
Wedderburn (2007) ao analisar o surgimento do racismo, identificou três
dinâmicas convergentes de um mesmo processo:

a ) a fenotipização de diferenças civilizatórias e culturais; b) a
simbologização da ordem fenotipizada através da transferência do
conflito concreto para a esfera fantasmático (isso implica fenômenos
como a demonização das características fenotípicas do vencido em
detrimento da exaltação das características do segmento populacional
vencedor); c) a ereção de uma hierarquização raciológica da ordem
social, mediante a subordinação política e socioeconômica permanente
do mundo populacional conquistado. (2007, p. 182.
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O autor esclarece que inter-relacionamento entre esses três elementos diferentes
são determinantes para a gênese e expansão do racismo, e o mesmo dificilmente poderia
existir sem essas bases sustentadoras.
Em relação ao preconceito racial Blumer (1939) faz questão de esclarecer que são
quatro os sentimentos que estão sempre presentes no preconceito racial do grupo
dominante: a - de superioridade; b - de que a raça subordinada é intrinsecamente diferente
e alienígena; c - de monopólio sobre certas vantagens e privilégios; d - de medo ou
suspeita de que a raça subordinada deseje partilhar as prerrogativas da raça dominante.
Nogueira (1989), ao continuar seus estudos sobre o racismo, compara o racimo no
Brasil e em Portugal. Para o autor, em Portugal foi verificada uma forma de preconceito
relacionada à origem religiosa, dessa forma o “cristão-novo”, judeu recém convertido ao
cristianismo e o muçulmano sofreriam preconceito de origem. Dessa forma seriam
rotulados devido à sua origem social, religiosa e cultural, o que dificultaria o acesso a
títulos de nobreza e outras posições socialmente relevantes.
Os diferentes tipos de intolerância no Brasil, são atribuídas também, ao processo
de colonização e miscigenação.
No Brasil, o processo de miscigenação, o ideal do branqueamento, produziu uma
ideologia do branqueamento, fundamentando um preconceito escondido, velado, sutil
como bem explicitou Nogueira (1985) em “Preconceito Racial de Marca e Preconceito
Racial de Origem”. A miscigenação, decorrente do processo de dominação e abuso
sexual, geralmente do sexo feminino, apresenta uma função reguladora, pois “é através
dela que emergem permanentemente, e por cooptação racial, os novos setores de
populações fenotipicamente diferenciados, que tenderão naturalmente a reforçar os
dispositivos de dominação do segmento minoritário dominador.” (WEDDERBURN,
2007, p. 186).
Segundo Hasenbalg (1979) o racismo após o fim da escravidão implicou no
desajustamento psicológico, cultural, social e econômico de um grupo historicamente
oprimido. Ou seja, a Lei Áurea, acabou formalmente com o processo exploratório que
por mais de 330 anos imperou no Brasil, mas não foi acompanhada por outras leis que
contribuíssem para diminuir o abismo social existente antes do fim da escravidão e não
tiveram “nenhuma preocupação com a integração sócio-econômica das vítimas diretas ou
indiretas do cativeiro, os negros e seus descendentes.” (FERNANDES, 1971, p. 126).
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O fim da escravidão não foi acompanhado por benefícios a população escravizada,
pelo contrário, os privilégios das classes “superiores” continuaram e a inexistência de
políticas e leis sociais no Brasil capazes de inserir na lógica da dinâmica econômica,
educacional e social brasileira, os escravos libertos, minou os direitos democráticos do
negro, solidificando uma hierarquia de grupos sociais antagônicos.
Entendendo que numa sociedade de classes que produz e reproduz diferenças, o
debate acerca de uma educação inclusiva fomenta questões significativas para se pensar
a formação cultural e social brasileira, assim como a estrutura educacional que pode criar
e recriar relações de discriminação e de preconceito. Dessa forma, é necessário um olhar
crítico para desvelar a forma como as práticas permeadas de preconceito e pensamento
preconceituoso são construídas no espaço escolar.

A Face obscura do Preconceito na escola
Na sociedade contemporânea continuam os debates e reflexões sobre a questão
racial, e apesar de alguns pesquisadores voltarem seus estudos para desenvolver análises
sobre o preconceito na sociedade e na escola, o panorama é ainda empobrecido. Estudos
sobre a questão racial e a educação são importantes, pois a escola é uma instituição
desafiada constantemente por práticas que produzem e reproduzem os conflitos sociais,
evidenciando preconceitos, dominação, alienação, intolerâncias e racismos.
O projeto de pesquisa que deu origem a este texto: Violência Escolar:
Discriminação, Bullying e responsabilidade, vem sendo desenvolvido por docentes da
Universidade Estadual de Londrina em conjunto com projetos de outras universidades
brasileiras em conjunto com Espanha, Portugal, México e Argentina. O principal
problema a ser tratado neste projeto refere-se à relação entre a violência presente no
ambiente escolar, sob a forma de diversos atos de agressão entre alunos, envolvendo
preconceito e bullying e a existência de duas hierarquias escolares: uma oficial,
determinada pelas notas escolares e outra não-oficial, expressadas por habilidades
corporais – força e beleza física – e pela popularidade dos alunos. Dessa forma foram
elencados cinco objetivos: 1- Comparação das escolas quanto ao grau de inclusão; 2Caracterização do bullying pelos professores; 3- Discriminação dos alunos considerados
em situação de inclusão; 4- Prática da violência escolar, em geral, e do bullying, em
específico; 5- Bullying e discriminação dos alunos considerados em situação de inclusão.
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Cada universidade participante é responsável por coletar dados de oito escolas (públicas
e particulares), envolvendo 240 alunos do nono ano do ensino fundamental, 24
professores das áreas de Língua Portuguesa, Artes e Educação Física; além de entrevistas
com diretores e coordenadores das escolas. Paralelamente, estudos teóricos apoiam a
pesquisa proporcionando a defesa de educação inclusiva, que se destina a diversas
minorias, como forma de enfrentar o preconceito e a violência escolar.
Nogueira (1985), faz uma diferenciação comparativa, pelo viés sociocultural, do
preconceito no Brasil e nos EUA. De forma resumida, o preconceito racial no Brasil,
segundo o autor é o preconceito de marca pois opera em relação a diferenciações
fenótipas, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações os traços físicos
do indivíduo, a fisionomia, a cor da pele, os cabelos, olhos, forma dos lábios e nariz, entre
outros, e nos Estados Unidos o preconceito racial é de origem, decorrente de
diferenciações genótipas, pois basta a suposição de que o indivíduo descende de certo
grupo étnico para que sofra as consequências do preconceito.
Ao explicitar a diferença entre preconceito de marca e de origem, o autor esclarece
que ambos são marcados por traços raciais, colocando a diferença no ajustamento dos
indivíduos, se a luta pela ascensão social e solução de problemas é individual, o
preconceito é o de marca se, ao contrário, os dois grupos raciais, discriminador e
discriminado se hostilizam reciprocamente, é caracterizado o preconceito de origem.
Dessa forma inferimos que o racismo no Brasil é motivado por traços raciais, por
um padrão estético social relacionado a brancura, que pretere a cor negra, pois “a cor da
pele parece constituir o obstáculo, a anormalidade a sanar.” (RAMOS, 1957, p.150).
Mesmo o Brasil sendo um país miscigenado, é marcado pelo antagonismo e
tensões que se refletem na escola. Segundo Cavalleiro (2005), as práticas da escola estão
permeadas pelas lógicas sociais e raciais em que os envolvidos no processo de
escolarização – professores, diretores, e demais funcionários – desenvolvem um
pensamento marcado pela estrutura racial da sociedade em que vivemos, na qual a
existência do racismo é negada e o mito da democracia racial ainda está fortemente
presente.
A desigualdade e opressão social reproduzem-se na escola apresentando-se de
modo a inferiorizar a população negra, contribuindo para a perpetuação de estereótipos.
Alexandre (2009), ao analisar o desempenho escolar das crianças negras, identifica que a
avaliação, o conteúdo, o livro didático, a metodologia, o currículo e a pratica pedagógica,
têm contribuído negativamente para o desempenho escolar das crianças, gerando um
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autoconceito negativo, atrasando ou mesmo impedindo o crescimento intelectual das
crianças negras.
Reforçando o dito anteriormente Cavalleiro (2005) explica que os materiais
didático-pedagógicos trabalhados nas salas de aula apresentam apenas pessoas brancas
como referência positiva e que “quase sem exceção, os negros aparecem nesses materiais
apenas para ilustrar o período escravista do Brasil Colônia ou, então, para ilustrar
situações de subserviência ou de desprestígio social.” (2005, p.13).
Ao não valorizar a história do povo negro a escola continua a reforçar referenciais
de submissão e servilismo perpetuando e incutindo nas crianças negras sentimentos de
inferioridade, expondo as crianças, muitas vezes, a brincadeiras e ofensas consideradas
inofensivas.
Ianni (2004) ao se referir sobre a dialética das relações raciais, nas quais se
inserem as relações raciais explica que:

São várias, mutáveis e contraditórias as determinações que constituem o
indivíduo, no singular e coletivamente, o que pode transformá-lo e
transformá-los; daí constituindo-se o “negro”, o “branco”, o “árabe”, o
“judeu”, o “hindu”, o “mexicano”, o “paraguaio”, o “senegalês”, o
“angolano”, .... todos e cada um visto como criados e recriados,
modificados e transfigurados na trama das relações sociais das formas de
sociabilidade e dos jogos das forças sociais; envolvendo sempre
processos socioculturais e político-econômicos, desdobrando-se em
teorias, doutrinas e ideologias. Assim se dá a metamorfose do indivíduo
“em geral”, indeterminado, em indivíduo “em particular”, determinado,
concretizado por várias, distintas e contraditórias determinações. Esse o
clima em que germina o “eu” e o “outro”, o “nós” e o “eles”,
compreendendo identidade e alteridade, diversidade e desigualdade,
cooperação e hierarquização, divisão do trabalho social e alienação, lutas
sociais e emancipação. (2004, p. 27).

O autor argumenta que essa é uma característica da sociedade moderna capitalista
que fabrica a “questão racial”, assim como “as desigualdades masculino-feminino, o
contraponto natureza e sociedade e as contradições de classes sociais”, além de outros
problemas com implicações práticas e teóricas. São enigmas que nascem e se
desenvolvem com a modernidade, por dentro e por fora do “desencantamento do mundo”.
(IANNI, 2004, p 28).

Considerações Finais
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A escola, em relação as questões raciais, apresenta ambiguidades, pois, de um lado
é vista como um caminho no processo de mobilidade social, e por outro é espaço de
relações inter-raciais desfavoráveis para as crianças negras. A esse respeito Pinto (1993)
se manifesta:

Ao que tudo indica, a escola, que poderia e deveria contribuir para
modificar as mentalidades antidiscriminatórias ou pelo menos para inibir
as ações discriminatórias, acaba contribuindo para a perpetuação das
discriminações, seja por atuação direta de seus agentes, seja por sua
omissão perante os conteúdos didáticos que veicula, ou pelo que ocorre
no dia-a-dia da sala de aula” (1993, p.27).

As omissões e os silêncios, por parte do sistema e da comunidade escolar e as
“brincadeiras” são formas veladas de perpetuação do racismo entre os brancos e eficazes
ao incutir nas crianças negras marcas de uma violência que as inferioriza.
Na obra “Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo e preconceito e
discriminação na educação infantil”, Cavalleiro (2003) ao pesquisar crianças com
identidades negativas em relação ao seu grupo étnico, objetivou verificar os silêncios do
professor, o silêncio da criança e o silencio da família, ante situações discriminatórias.
Em relação ao ambiente escolar, a autora constatou que as professoras trabalham os
conflitos étnicos, situações e problemas de agressões ou relacionamento entre os alunos
na escola, pela via do auto respeito, mas que diferenças étnicas não são refletidas por
ignorarem nas próprias ações e nas dos estudantes, o preconceito.
Não percebem a influência do material didático-pedagógico na construção da
identidade da criança e desconsideram os rótulos, apelidos referentes a cor da pele, e
atitudes de desprezo, que expõe as crianças a um ritual de inferiorização gerando
impotência, dor e silêncio.
As crianças são expostas, dessa forma, a experiências excludentes e humilhantes,
e as professoras que deveriam trabalhar de forma esclarecedora o preconceito e o racismo,
silenciam, e se isentam da responsabilidade, culpando a família.
Para romper esse “ciclo” é necessário que os professores reconheçam a presença
do preconceito, da violência e do bullying na escola e valorizem positivamente a criança
negra no cotidiano escolar, mas, para isso, precisam identificar como as ideologias se
constituem, para romper, ao invés de continuar, as formas existentes de dominação social
e cultural. Nesse aspecto é preciso a conscientização de que as escolas, por muitos anos,
contínua e sistematicamente ensinaram conceitos que contribuíram para a manutenção do
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racismo. Textos racistas e a ausência de professores representando as minorias étnicas
comprovavam a pretensa superioridade de um grupo hegemônico.
A escola necessita, com urgência, segundo Horkheimer e Adorno (1985), livrar os
homens, das trevas da ignorância e possibilitar a compreensão da sociedade e da cultura,
exercendo prática pedagógica crítica que contribua para a transformação social, o
esclarecimento e a emancipação.
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Introdução

No início do século XX, a escola e a formação humana foram submetidas às
necessidades de expansão do capital, estabelecendo-se uma íntima relação entre as
instâncias da economia, do Estado e da educação. A última se tornou estratégia de
desenvolvimento e de garantia da hegemonia, respectivamente, das outras duas, sendo
organizada para atender à lógica instrumental, com vistas à consecução de metas de lucro
em escala nacional e mundial. Também foi importante veículo de uma cultura que busca
coisificar e convencer os homens de que o valor de si, dos outros e das coisas do mundo
se encontra em seu caráter pragmático, que garante padrões de consumo, mas destrói a
possibilidade de acesso a uma verdadeira cultura e invade, inclusive, a vida privada e as
subjetividades, mediando as mais íntimas relações. Interpreta-se tal conjuntura como
“sociedade danificada”, em cujo seio se alimenta a barbárie, que por sua vez se reflete em
todos os segmentos e instituições sociais, como a escola, por exemplo, locupletando e se
refletindo também na formação dos formadores, ou seja, dos professores.
Neste sentido, o objetivo do presente texto elaborado a partir dos estudos
desenvolvidos no Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação coordenado pelo
Professor Sinésio Ferraz Bueno, da UNESP- campus de Marília- SP, é refletir sobre a
(semi)formação dos professores, fortemente influenciada por demandas que emanam da
sociedade e do Estado em sua submissão ao poder econômico. Nossa problemática: Que
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perfil de professor se manifesta a partir dos processos (semi)formativos
desenvolvidos pelas instituições de ensino superior, neste contexto?
Metodologicamente, é um ensaio negativo, na medida em que não aposta em
soluções definitivas, mas busca interpretar no comportamento docente os signos de uma
era marcada pela razão instrumental e pela indústria cultural. Nossas principais
referências são Adorno (1995 e 2010), Adorno e Horkheimer (1985), Horkheimer (2015)
e alguns de seus comentadores.
Como base para nossa discussão, elencamos três questões: os conceitos de
formação e semiformação, aplicados aos professores; a instrumentalização deste processo
e os desdobramentos na constituição de um perfil docente preocupado com a eficácia
técnica, geralmente dotado de uma autocomiseração intelectual e obliterado em seu
potencial crítico.
Da primeira questão, considerando a priori a educação como processo de
formação humana ou processo de mediação da humanização e, seu oposto, a
semiformação, interessa-nos comentar, a título de exemplo apenas, um fato que está
mobilizando a educação nacional e os professores: a implantação da BNCC - Base
Nacional Comum Curricular. Escolhemos tal ponto em função dos fenômenos que estão
emergindo do processo de sua implantação e que evidenciam os problemas de formação
dos docentes que se acumulam ao longo das últimas décadas e que exploraremos com
maior dedicação no decorrer do texto.
Conjugado a isto, nossa segunda questão parte da tese de que, com força na
produção de signos, encontra-se a razão instrumental que, ao negar os elementos
incomensuráveis da subjetividade torna estanque e coisificado o viver humano. Os fins,
que encontram respaldo na lógica do capital, acabam por justificar a formação e atuação
do professor, o que se reflete em ações que vilipendiam a humanização do outro, seu
aluno. Este se torna um alguém para quem os manuais pedagógicos e os planejamentos
são racionalmente organizados de forma a reproduzir uma conformidade que a seus
mestres já foi imposta. Produzidos em larga escala como um autêntico produto da
indústria cultural, muitos docentes não fazem questão de esconder a dependência destes
manuais, inclusive tomando-os como um direito do estudante e lutando aguerridamente
por isso.
Assim, nossa terceira questão: na busca por uma eficácia técnica ou soluções
pragmáticas, em tese, manifesta-se um tipo de perfil docente que se autodeprecia diante
do existente, ressentido da ideia de intelectualidade e comprometido na sua criticidade.
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Elementos que, novamente, se apresentam como potencializadores da barbárie de
Auschwitz, especialmente se quem é responsável por formar está semiformado.

A escola contemporânea e o processo semiformativo

Vamos iniciar com uma indagação bastante simples: por que a escola foi criada?
A escola em si foi criada entre os anos 400 e 300 a. C. entre os gregos e tinha por premissa
contribuir com o processo de humanização, o que genericamente denominamos de
educação. Acreditamos serem lógicos os motivos que levaram à criação da escola em solo
grego, uma vez que este povo atingiu um nível de desenvolvimento econômico e
tecnológico que os levaram aos recônditos marítimos mais próximos em busca de
riquezas e escravos. Com a presença do escravo se solucionava um problema de ordem
existencial, a manutenção mecânica da vida. Por outro lado causava um desequilíbrio de
ordem cultural, uma vez que trazia para o solo grego diversas manifestações, crenças,
religiões e hábitos estrangeiros. Tal ordem de elementos criou um contexto em que a
formação do ideal grego nas futuras gerações se torna ameaçada, obrigando-se a pensar
formas de garanti-la, bem como a necessidade de expandir o conhecimento filosófico que
fora a premissa de todo desenvolvimento cultural, científico e tecnológico deste povo.
Por questões logísticas, desconsideraremos toda a complexidade que envolveu
esta instituição ao longo da Idade Média e da Idade Moderna e nos ateremos ao fato de
que esta instituição desde sua criação em solo grego até o século XIX foi um privilégio
de classes mais abastadas. Vinculada, em grande parte do mundo ocidental a instituições
religiosas que se consideravam vocacionadas para a educação, trazia em si, além de uma
formação com base na racionalidade e na ciência, uma formação de cunho moralizante.
O desenvolvimento econômico alçado pela indústria fez com que uma antiga ideia
defendida séculos antes na Reforma Protestante por Martinho Lutero viesse à tona, agora
tomada pela razão instrumentalizada e pragmatizada, que era a de levar a educação
escolar a todos. Mas esta escola não terá mais em si a preocupação com a formação
humana e sim com a formação de recursos para a indústria e de cidadãos para o contexto
urbano que se desenvolvia em torno das fábricas.
Essa escola, que fora criada ao final do século XIX, se estabelece no início do
século XX em solo estadunidense com o intuito de resolver a crise gerada pela intensa
imigração no país e alavancar a economia capitalista, que naquele momento não podia
despojar-se da mão de obra imigrante, já treinada nos procedimentos industriais. Tratava171
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se de um país que passara mais de dois séculos engendrando uma cultura pautada em
quatro pilares fundamentais: direito masculino; valores econômicos próprios da classe
média, em que a poupança e a riqueza não representam “pecado”, como em outras
culturas judaico cristãs, mas sim e somente quando ostentadas ou utilizadas de forma
perdulária; religião protestante, de base calvinista e, por fim, a crença na supremacia da
raça branca advinda de uma relação de exploração da população negra africana. A vinda
dos imigrantes representava por um lado a solução da escassez de mão de obra e por outro
uma ameaça cultural, o que suscitou uma intervenção do parlamento americano para
resolver tal contradição. A solução foi o Estado providenciar escola para todos no intuito
de ensinar o american way of being, ou o jeito americano de ser a todos que agora
compartilhariam do mesmo espaço nacional e, portanto, deveriam compor, em conjunto,
uma nação. Esta escola agora tem um propósito bastante claro: contribuir com a formação
de mão de obra para a economia, ao mesmo tempo em que deveria favorecer a hegemonia
do Estado, no sentido de manter uma unidade nacional em torno de seus signos culturais
mais importantes (MOREIRA, 2001).
A subjetividade nesse contexto sofre, obviamente, um processo

de

recrudescimento, o sentir, o fruir, o bom trato, o se relacionar cordialmente dão lugar a
um tipo de raciocínio estratégico, matematizado, voltado a resultados que retratam um
bom desempenho técnico, uma vez que os conteúdos escolares perdem seu potencial
iluminista de esclarecimento para dar lugar a “técnicas de como pensar”, de como se
integrar a uma coletividade social focada no aumento da produção de bens para o
consumo. O homem, o trabalhador, o estudante se vê coisificado para atender ao objetivo
maior de enriquecimento material de si e da nação. A formação deixa de ser a premissa
central desta escola para dar lugar a uma racionalização instrumental da existência.
Apresenta-se esta, no sentido de produzir nos homens comportamentos adequados ao
âmbito produtivo industrial, em termos de desempenho técnico e em termos de valores
condizentes com o desenvolvimento do capitalismo
Ao afirmarmos que a escola passa a não ter mais a premissa da formação, estamos
nos reportando à perspectiva adorniana, que corresponderia a um processo que elevaria o
homem à condição de emancipação, o que requereria “a coragem e a capacidade de usar
o próprio entendimento independentemente dos padrões heterônomos dominantes de
pensamento” (MACDONALD, 2011, p. 16). Considerando, porém o “calor das coisas”,
ou seja, uma intimidade viva com a realidade das coisas, da natureza e dos homens,
abordando-a de forma profunda, paciente sem querer dominá-la, considerando seu
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passado, sem aprisionar-se nele, não obstante, abrindo-se criticamente às suas
possibilidades de uma autonomia substancial. Em outras palavras:

[...] a autonomia substancial só pode ser o resultado de uma educação
universal para a contradição e resistência. Assim, quando Adorno fala
de uma "educação na maturidade", ele não tem em mente apenas
autoeducação, mas reformas efetivas do sistema educacional que
permitiriam que o pensamento crítico e, portanto, a autonomia, fossem
cultivados em toda a sociedade. (MACDONALD, 2011, p. 16)

Ao invés de um processo em que toda a sociedade pode cultivar e partilhar de um
pensamento crítico, o que se viu foi um processo histórico de instrumentalização da escola
que a aprisionou na relação economia, Estado e educação, em que a economia demanda
um modelo de Estado que lhe dê sustento fisiológico, de uma educação que garanta a
gestão da mão de obra para a economia e a propagação da hegemonia das classes
burguesas, que por sua vez sustentam o Estado. Houve o que Horkheimer (2015)
denominou de inversão entre os meios e os fins, uma vez que a racionalidade
predominante passa a ser a subjetiva, instrumental em detrimento da racionalidade
objetiva. Ou, explicitando de outra forma, a sociedade capitalista danificada submeteu a
escola a um estado deteriorado em que todo seu trabalho “formativo”, que seria o fim,
passa a ser o meio de se obter um perfil de homem racional instrumental produtivo.
A razão instrumental atua com força na produção de signos negando os elementos
incomensuráveis da subjetividade e tornando estanque e reificado o viver humano. Os
conceitos, elementos do pensar perdem sua força dialética. E assim como o pensamento
e o conceito passam a ser instrumentos para dominar a natureza no sentido de subjugá-la,
a escola passa a ser uma ferramenta social para subjugar os homens, no sentido de
dominá-los e colocá-los a serviço do crescimento do capital, ao custo de uma sociedade
rica, porém danificada em sua natureza e em sua humanidade. Uma educação, um ensinar
e um aprender com fim em si mesmos tornou-se ilusório, pois o que se quer é um homem
capaz de empreender e produzir e não capaz de sentir, de julgar, de estabelecer uma
relação crítica com o saber e com os outros homens. O conteúdo escolar reduziu-se a
conceitos obliterados pela técnica, passando a ser pensados “como simples abreviações
dos itens a que se referem. [...] foram aerodinamizados, racionalizados, tornaram-se
instrumentos da economia de mão de obra” (HORKHEIMER, 2002, p. 26

). O

pensamento foi reduzido ao processo industrial, assim como o trabalho “formativo” da
escola. E aqueles que são os principais agentes da escola, os professores, passam a refletir
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em sua formação e em sua atuação esta conjuntura barbarizada, caracterizada pela
coisificação do homem, pela fetichização da técnica, em que as emoções, as artes, a
contemplação e a cultura com potencial emancipador e com valor em si mesma não tem
vez. Sobre este objeto nos debruçamos a seguir.

A (semi) formação de professores e a possibilidade de resistência

Para pensar a formação de professores que se constituiu a partir da racionalização
subjetiva da escola, tomaremos a título de exemplo e de materialidade um evento atual,
que foi a aprovação da Base Nacional Comum curricular. Tal opção se justifica pelo fato
de Secretarias de educação, escolas e educadores, estarem correndo enlouquecidamente
para se apropriar de seu conteúdo sem considerar suas possíveis pechas, pois o status de
“obrigatório” da qual foi revestida, aliado a uma ampla campanha midiática e a
experiência das repetitivas propostas governamentais de mudanças na educação ao longo
das décadas, parece encobri-la também da veste da legitimidade. A indagação que se
levanta e que também provoca é sobre a postura adaptativa do professor que não oferece
nenhum tipo de resistência, quando muito uma resistência involuntária por conta da falta
de conteúdos que lhe permitam materializar as disposições “obrigatórias” do documento.
Nos dizeres de Adorno (2010, p. 10), “símbolo de uma consciência que renunciou à
autodeterminação, prende-se, de maneira obstinada, a elementos culturais aprovados. Sob
seu malefício gravitam como algo decomposto que se orienta à barbárie”. Interpretamos
que esta atitude adaptativa, incólume à verdadeira resistência, obstruída em sua dimensão
crítica decorra de um processo semiformativo na preparação para o exercício da profissão
docente.
Por outro lado, a formação corresponde a um processo inicial de adaptação, e
ulteriormente supõe o desenvolvimento de um estado crítico perante as variadas
produções humanas, a maioridade no sentido kantiano. Aqui, tratando daquela nossa
segunda questão elencada destacamos que, infelizmente o processo que se desenvolve nas
escolas brasileiras, e que é reforçado e induzido à reprodução por parte dos professores
nos cursos de licenciatura, é de natureza unilateral. Considerando que um significativo
número de docentes é formado na esfera das instituições privadas, seu processo formativo
adquire ainda mais um status de mercadoria, perdendo grande parte de seu potencial
esclarecedor e predispondo o professor a tomar a totalidade social como um dado natural.
Tais cursos de licenciatura procuram “fazer do indivíduo e do seu comportamento termos
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inteiramente ajustáveis e em condição de harmonia com o existente, prevenindo toda
crítica conceitual aos fatos sociais” (BUENO, 2007, p. 301).
A emancipação enquanto fim passa aqui ao largo, como um horizonte ideal e
sobressaem-se os fins que encontram respaldo na lógica do capital e acabam por justificar
a formação e atuação do professor. O reflexo disto está nas ações cotidianas de
desumanização de si e do outro que, neste caso, manifesta-se geralmente na relação com
o aluno, seu partícipe mais próximo no exercício de sua (semi)formação. Para o professor,
por exemplo, a importância dos manuais pedagógicos e dos planejamentos racional e
pragmaticamente organizados, manifesta-se de forma a reproduzir uma conformidade
com a existência, já imposta a ele e também aos seus mestres, mais do que o
desnudamento das contradições. Neste sentido, a produção dos materiais e livros
pedagógicos em escala industrial manifesta-se como um autêntico produto da indústria
cultural, cuja dependência os docentes não fazem questão de esconder. Numa percepção
semiformativa, inclusive, tomam estes manuais por fins e não meios, considerando-os
muitas vezes como um direito do aluno, defendendo-o com “unhas e dentes” e
escondendo, na realidade, sua dependência do modelo educacional que já está introjetado.
O pragmatismo, neste sentido, se torna um valor em si mesmo, não como aquele
um dia proposto por Peirce ou William James, no sentido de se planejar considerando as
condições presentes e o curso de uma ação, buscando-se uma solução satisfatória a um
determinado problema. O pragmatismo que aqui se instala é o do senso comum, de valor
utilitário, voltado a uma subjetividade desarraigada de sua humanidade, em que se
procura o caminho mais curto, menos trabalhoso para se chegar a resultados numéricos.
São as estatísticas, recheadas de dados muitas vezes descontextualizadas do
contexto e do entorno, carentes de uma análise que não seja meramente numérica e que
fortalecem os padrões de desempenho estabelecidos pelo sistema educacional. É uma
lógica pautada na matematização das mentes, com um escore numérico, obtido mediante
testes padronizados de múltipla escolha e produção de pequenos textos, que indica a
qualidade da educação recebida. Um utilitarismo em que predomina a razão instrumental
que forma o professor ligeiramente e para cumprir as determinações legais, sem
mergulhá-lo na atividade de pensar de forma crítica a realidade educacional e o seu
próprio trabalho. Retira-lhe, assim, a possibilidade de estabelecer uma conexão íntima
com o conteúdo que ensina, reduzindo-o, quando muito, ao entendimento que se mantém
no limite da menoridade, no sentido kantiano. Sem prover condições para que os
professores em formação desenvolvam a coragem para servir-se deste entendimento sem
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a orientação de outrem, perpetua-se uma semiformação naquilo que deveria representar
um processo formativo. O que se refletirá, evidentemente, na sua atuação na docência.
Neste contexto, a escola tem um significado bem reduzido na vida de nossos
jovens, apesar de passarem dentro dela grande parte de sua vida. Mesmo no ensino
superior em que a escolha de um caminho de profissionalização é possível, ainda não
encontramos uma educação que promova a verdadeira experiência formativa. Esta se
constituiria de um momento inicial de adaptação em que se reproduziria de forma
consciente o melhor da cultura clássica e em um segundo momento se converteria,
mediante um tenso processo dialético intelectual, em cultura subjetivada, que tomada
como sua, garantiria ao sujeito sua posse como ferramenta de leitura, interpretação,
julgamento da realidade a ponto de resistir às investidas da ideologia e da indústria
cultural (ADORNO, 2010).
Ambos os processos requerem tempo, ócio e tudo o que a maioria dos nossos
professores advindos de classes populares não possui, ficando sujeitos a formações
aligeiradas, cursos presenciais por vezes sem qualidade ou a distância e desqualificados
de potencial formativo. Assim, por inúmeros canais fornecem-se bens de formação
cultural, neutralizados, petrificados, ajustando-se o conteúdo mercantilizado da formação
à consciência atual dos futuros professores, modificando-se sua condição cultural em
nada ou em muito pouco, acrescentando, quando muito técnicas destituídas de significado
e de sentido, validadas em sua dimensão utilitária e imediata, apenas para seu exercício
como trabalhador educador.
Não bastasse tudo isso, Adorno (2010) afirma que o semiformado é ressentido, e
aqui retomamos nossa terceira questão. Confundindo-se formação com eficácia técnica e
resultados alcançados de forma pragmática, o ressentido expressa-se na figura de um
docente sujeitado em sua existência ao existente dado. Manifestando uma
autocomiseração com sua profissão e diante da sociedade administrada, amplia a
dicotomização em sua experiência do ranço entre teoria e prática. Neste sentido, considera
arrogante a intelectualidade e sente-se desprezado na sua praticidade.
Comprometido em sua criticidade, culpa o sistema, a família, o governo e a
existência, mas não compreende suas contradições e tampouco manifesta a possibilidade
de enfrentamento. Apenas de ajustamento e sofrimento. Descomprometido politicamente,
se sujeita socialmente e, na perspectiva de uma mudança, aguarda na esperança de um
futuro que nunca virá e na lamúria por um passado ideal que jamais existiu. Sujeito às
narrativas, mais do que ao aprofundamento do conhecimento, conforma-se com a
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realidade miticamente explicada e acolhe em si, elementos não emancipadores. Ao
contrário, elementos potencializadores da barbárie que paira constantemente no horizonte
depois da experiência de Auschwitz.
Como fugir a isso, se quem é responsável por formar os outros está semiformado?
Ressentido, o semiformado se nega à verdadeira formação e mostra-se agressivo e
beligerante em suas palavras e comportamentos diante de pessoas que demonstram um
perfil contrário.
O imperativo adorniano de que “Auschwitz não se repita” (2010) parece distante,
a considerar que diante de um emaranhado social de semiformados a barbárie parece
ganhar fôlego. Adorno (1995, p. 155) definiu a barbárie da seguinte forma:

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na
civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se
encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a
sua própria civilização, [...] por se encontrarem tomadas por uma
agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta,
um impulso de destruição para aumentar ainda mais o perigo de que
toda esta civilização venha explodir, aliás uma tendência imanente que
a caracteriza.

É óbvia a presença da barbárie em nossa sociedade danificada. Acompanhamos
diariamente os crescentes índices de violação dos direitos humanos universais, da
violência individual ou em massa, das doenças psíquicas que aumentam
vertiginosamente. Destacamos as doenças que acometem cada vez mais a classe de
professores, os estrondosos salários pagos a desportistas, artistas e outras poucas
categorias que convivem de forma naturalizada ao lado de índices de miséria na mesma
página de jornal, dentre outras formas de manifestação. Tais questões nos impelem a
pensar que ultrapassar o horizonte da semiformação, haja vista sua íntima relação com a
barbárie se constitui em uma aporia. A primeira vista parece ser uma antinomia
intransponível mesmo, mas se nos detivermos a pensar criticamente, veremos que não há
realmente nada imediato. Mas temos que acreditar no potencial humano para a autonomia,
para a resistência e para a mudança. Se for verdade, como afirma Kant, que ninguém
resiste ao esclarecimento e que a razão é da natureza universal humana, por outro lado
que a tomada de consciência já deflagra mudanças nos sujeitos, podemos pensar um
horizonte de possibilidades.
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Adorno (1995) afirma que devemos colocar a barbárie, e aqui acrescentamos a
semiformação, como urgente tema de central discussão para a produção de uma práxis
teórica comprometida. Já podemos vislumbrar por aqui um foco de resistência.
Neste contexto, torna-se imperativo que as instituições de ensino superior,
responsáveis pela formação inicial, e em muitos casos pela formação continuada de
professores, se coloquem a serviço da promoção de uma verdadeira experiência
formativa, profunda na apropriação de significados e diligente na produção de sentidos.
Se em última instância as potenciais tendências violentas permanecerem, uma
experiência formativa genuína pode dar condições, como diz Adorno (2010), à
sublimação desta violência, convertendo-a numa tendência produtiva.

Ao invés de conclusões... reflexões finais

Nosso objetivo foi de refletir sobre os processos semiformativos pelos quais os
professores se profissionalizam nos cursos de formação superior. Iniciamos por mostrar
que a escola contemporaneamente se tornou estratégica para a expansão do capitalismo
e para que isso acontecesse esta instituição teve quer ser popularizada, mas ao custo de
perder grande parte de seu potencial formativo, submetendo os estudantes a longos
processos de adaptação, sem dar-lhes oportunidade para uma interação íntima com os
conteúdos escolares a ponto de incorporá-los e tomá-los como ferramenta para alçar um
pensamento realmente autônomo.
Se a escola nesses moldes foi estratégica para o capitalismo, a formação de
professores também seguiu na mesma direção, obliterando os mestres da verdadeira
experiência formativa, impregnando-os de uma razão instrumental, de um pragmatismo
e de um empobrecimento teórico que se refletem tanto no exercício da profissão quanto
na forma de expressar socialmente sua humanidade. Não obstante, observamos
professores buscando freneticamente técnicas de ensinar ou dependentes de manuais
didáticos, cujas bases teóricas desconhecem, situação que bem ilustra uma formação
heterônoma. As demandas geradas pela atual Base Nacional Comum Curricular
evidenciaram ainda mais as profundas deficiências formativas dos professores, que tem
mostrado uma imensa dificuldade em se apropriar do documento, que possui o status de
obrigatório, quanto mais estabelecer sobre o mesmo uma leitura crítica.
Em meio a uma sociedade danificada pela razão instrumental, cultivada pelo
capitalismo, urge-se construir formas de resistência que demanda a priori uma práxis
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teórica calcada em uma sólida experiência formativa para que, realmente, “Aushwits não
se repita”.
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Joseph Jubert nos limites do conflito: imprensa, política e educação
Sandra Aparecida de Souza MACHADO43*
Maria de Fátima GUIMARÃES **
Introdução
A pesquisa em andamento visa analisar de que forma o professor anarquista
francês Joseph Jubert defendeu ideias anarquistas e libertárias o início do séc. XX (1907
e 1916), em algumas cidades do interior paulista: Atibaia, Bragança, Sorocaba e Bauru.
Com o objetivo de discutir os limites de suas ações, situados numa linha tênue entre a
razão e a violência. Para isso algumas questões são essenciais: Como a ação política do
professor se relacionava com a imprensa? Como Joseph Jubert lidava com o conflito?
Para o desdobramento de tal objetivo, buscamos analisar os artigos escritos por
ele nos jornais A Lanterna- SP (acervos digitais da Biblioteca Nacional; Arquivo Edgar
Leuenroth, Unicamp) e O Operário, Sorocaba-SP (edição fac-similar-2007),
considerando também o que foi escrito sobre ele, nos jornais e nos processos crimes44
custodiados pelo Centro de Documentação e Apoio a Pesquisa em História da Educação
(CDAPH), da Universidade São Francisco-USF.
Trata-se de uma pesquisa histórica, na área da História da Educação do ensino
superior no Brasil. Insere-se na linha Educação, Sociedade e Processos Formativos do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco
(USF) e articula-se ao Grupo de Pesquisas Rastros: História, Memória e Educação,
certificado pelo CNPq, sob a liderança da Profa. Dra. Maria de Fátima Guimarães e do
Prof. Dr. Elison Antonio Paim.
As análises teóricas se baseiam nas contribuições de Walter Benjamin (1985,
2015), pois os escritos do autor nos convidam a revisitar a história, a repensar o conflito
e fazer justiça aos antepassados a partir de uma nova versão do fato. Faz crítica a
modernidade capitalista - momento em que inicia um esvaziamento das relações
humanas. O momento embora tenha registrado a modernização, não pode se dizer que

43

* Professora da Universidade São Francisco-USF e Doutoranda em Educação no PPGSS da
Universidade São Francisco-USF.
**Doutora em Educação pela Unicamp e professora adjunta do PPGSS em Educação da Universidade
São Francisco-USF.
44
Nos quais identificamos que foi citado.

180

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

tenha sido um processo tranquilo, pois foi marcado por lutas operárias, greves e conflitos.
Todas essas ações representaram uma rejeição ao modelo que se estabelecia.
O tema é relevante, pois além de envolver diferentes visões de mundo em relação
a política e a educação que foram disseminadas por meio da imprensa, essas visões
relatam conflitos e tensões. Pois, a pesquisa trata de um período em que a educação oficial
era afeita aos moldes republicano, no entanto a maioria das crianças não frequentavam a
escola, porque estavam trabalhando junto com os pais, fosse no campo, ou, na indústria.
Enquanto que a proposta de uma instrução libertária anarquista previa que essas
crianças estivessem na escola, pois o desenvolvimento econômico e social de um país
passa pela formação do ser humano. Desta maneira pretende-se contribuir com a história
da educação, no sentido de conscientizar da necessidade de uma sociedade mais
humanizada pautada, sobretudo, por valores de justiça e igualdade.
O texto se divide em dois momentos: um trata das ações de Joseph Jubert tanto na
educação e imprensa discutindo a racionalidade dos fatos; o outro de Joseph Jubert na
política e imprensa por meio de repressões e violências; seguido das considerações finais.

Educação e imprensa por meio da razão de Joseph Jubert
Antídoto do fanatismo, a Filosofia faz com que a
humanidade avance na busca histórica, jamais fixando
moradia na terra das verdades já conquistadas!
(SANTANA, 2007, p. 33)

O fim do séc. XIX e início do XX ficou marcado por drásticas transformações,
trabalhadores do campo migraram para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. A
disseminação da ciência, da racionalidade se via no enfrentamento com a visão religiosa,
a imprensa que fazia o contraponto ao que representava o conservadorismo, abarcava
ideias liberais, comunistas, socialistas, maçônicas e anarquistas, essa última por sua vez
defendia a educação libertária, a emancipação dos trabalhores, a igualdade, a justiça
social, além de se posicionar contra a Igreja, o Estado e a Propriedade Privada.
Partindo dessas ideias buscamos problematizar, compreender e responder a
seguinte questão: Como a ação política do professor Joseph Jubert se relacionava com a
imprensa? Mas para chegarmos nesta resposta faremos um breve contexto da trajetória
de Joseph Jubert, para explicar o seu trânsito por diferentes cidades do interior paulista.
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O ponto de partida é a cidade de Atibaia, no entanto só soubemos disso após ler em um
documento do Fundo do Poder Judiciário, o seu percurso em Bragança, no ano de 1910.
Os primeiros registros identificados sobre Joseph Jubert são do momento em que
ele estava com 33 anos, quando foi processado (1911), por ter distribuído boletins
denunciando as precárias condições de vida dos colonos nas fazendas de café da região
bragantina, para além do processo em que o padre Leonardo Gioiele (1911) moveu contra
ele, por calúnia e difamação. Mas o que nos interessa agora é problematizar as questões
ligadas a educação e a imprensa, por meio de suas ações políticas.
Quando nos referimos a política, queremos dizer sobre a articulação que Joseph
Jubert apresentava ao organizar o movimento operário, sobre o seu envolvimento integral
com as causas sociais, sobre a sua luta em favor da educação libertária, bem como a sua
coragem e determinação em atacar os valores dominantes que estavam estabelecidos
como: a propriedade privada; o trabalho como virtude – dos operários; o poder da igreja
e do poder do Estado, inclusive defendendo a sua extinção.
Dados referente a sua formação não localizamos, mas ele se identificou como
professor durante o Processo Crime (1911), manteve o objetivo de criar uma escola para
operários e seus filhos em Bragança, atuou como professor em uma escola moderna45, em
Sorocaba (1911-1913) e depois em Bauru (1914-1916). Durante o processo em que foi
citado como réu (Bragança), se defendeu sozinho dispensando a presença de um
advogado, escreveu diversos artigos nos jornais A Lanterna e O Operário.
Várias autores chegaram a citar Joseph Jubert em suas publicações e nelas vemos
a atuação dele como professor e a perseguição sofrida. Dentre as citações Ghiraldelli Jr
(1987) se referiu a ele como professor, marceneiro, imigrante francês e sindicalista ativo;
Ferreira e Boschette (2016) se referem a ele como professor, administrador da escola
moderna de Sorocaba e sindicalista ativo; Rodrigues (1972) se refere a ele como operário
marceneiro; e Dias (1977) corrobora com Rodrigues.
A fundação da Escola Moderna, noturna de Sorocaba registra-se segundo Dias
(1977) em 15/09/1911, no mesmo momento da reorganização da Liga Operária, que havia
sido fechada pela polícia. Lembrando que neste momento Joseph Jubert já não estava
mais em Bragança, pois lá corria o processo contra ele, impetrado pelo padre. Inclusive

45

Nos princípios de Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo fundados da Primeira Escola Moderna de
Barcelona, em 1901. Fuzilado a mando do Estado da Espanha, por divergência de ideias.

182

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

as greves nas fazendas de Bragança em Julho de 1911, foram lideradas por Benedicto
Cardoso de Oliveira46.
O movimento anarquista se mostrou bem organizado, pois criavam escolas,
faziam conferências, teatros, montaram as Ligas Operárias, estavam articulados com
jornais: por onde mantinham a comunicação entre eles - por diferentes cidades, estados e
países, bem como enviam os recados durante as organizações de resistência. Diante
desses fatos é possível supor que Joseph Jubert já estivesse colaborando com a Liga
Operária de Sorocaba. Já que logo em 1912 seu nome começa a circular, mesmo se
utilizando de outro sobrenome – Rivier47.
Essa hipótese de que Joseph Jubert estaria em Sorocaba, também se vincula as
publicações do jornal O Operário, que naquele momento ganha outra face. Existe ainda
a possibilidade dele ter se recolhido durante alguns meses devido a perseguição, já que
encontramos a última menção a ele em julho de 1911 devido as greves em Bragança.
Após isso só fomos identificá-lo em um bilhete, que se lê: ‘‘Sorocaba- J. Rivier: O jornal
tem seguido para o endereço que nos foi dado. Já sabia do paradeiro do nosso santarrão
[...] Saudações dos amigos’’. (A LANTERNA, 17/02/1912, n. 126, p. 4)
Ou seja, esse bilhete é de sete meses após a última publicação que mencionava o
nome de Joseph Jubert. O bilhete mostra que quem escreveu – o correspondente do A
Lanterna já sabia a onde ele se encontrava. Mas oficialmente nos jornais a primeira nota
falando sobre ele é de 24 de março de 1912, no momento em que a Liga Operária organiza
uma quermesse. A referência é de que ‘‘fechando as series do discurso o illustrado
professor da ‘‘Liga’’ Snr. Joseph J. Rivier [...] proferiu uma vibrante peça oratoria’’. (O
OPERÁRIO, 24/03/1912, n. 126, p. 429)
De qualquer modo é necessário retomar o momento em que Joseph Jubert estava
em Bragança, pois através do jornal A Lanterna (SP), editada por Edgar Leuenroth,
escreveu diferentes artigos, dentre eles alguns que denunciavam as aventuras do padre
Leonardo Gioelli. Em um deles afirmou que o secretário do bispo de SP foi a Bragança
fazer um discurso contra anarquistas, socialistas e livre pensadores. E ‘‘vomitou’’ um
monte de inverdades sobre eles. Em reação aquela situação questionou o paradeiro de
Idalina e Josefina que haviam sido estupradas e assassinadas (A LANTERNA,
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17/12/1910, n. 62, p. 2-3), segundo ele comentou em outra nota dentro da instituição
educacional religiosa.
Ainda relatou que o padre Leonardo ‘‘que como um anjo de bondade foi
surprehendido no quintal dum[a] famila ao pé duma jaboticabeira, a espera de administrar
a sua bondade a certa mulher casada [...]’’. (A LANTERNA, 17/12/1910, n. 62, p. 2-3).
Joseph Jubert era irônico, dominava as palavras e com certeza tinha a intenção de mostrar
a diferença entre a educação religiosa e a educação racionalista. Mas cabe se atentar que,
as denúncias contra padres neste momento eram grandes, o caso de Idalina permeou
diferentes meios de comunicação. A Lanterna chegou a publicar uma carta do pai da
menina questionando o seu paradeiro.
Benjamin (1985, p. 198), quando afirma que a transmissão da experiência tendeu
a diminuir na modernidade pontuando que ‘‘Basta olharmos um jornal para percebermos
que seu nível está mais baixo que nunca, e que, da noite para o dia não somente a imagem
do mundo exterior, mas também, a do mundo ético, sofreu transformações que antes não
julgaríamos possíveis’’. O autor nos incita a perceber que nas notícias tanto pode-se
desvelar a realidade, quanto pode-se ocultá-la, que as informações sofrem uma relação de
força, mas normalmente se mantem o domínio do mais forte economicamente.
Percebemos esse papel em relação a imprensa, pois da mesma forma que Joseph
Jubert se relacionava com jornalistas anarquistas e colaborava com os jornais, ele também
era constantemente críticado por representantes de jornais que defendiam a elite
capitalista. Exemplo disso foi como um jornal de São Paulo se referiu a ele: ‘‘Jubert, que
fundára [em Sorocaba] uma Liga Operária, explorava o proletário sorocabano, dizendose professor duma escola moderna, advogado, jornalista, etc.’’ (CORREIO
PAULISTANO, 13/04/1913, n. 17.860, p. 4)
Essa afirmação do jornal Correio Paulistano embora não nos ajude a compreender
como Joseph Jubert se torna capacitado a tais funções, ela reafirma a atuação dele como
professor. Ainda nos traz a informação de que ele se ‘arvorava’ de advogado o que
corresponde com a situação de Bragança, pois lá ele se defendeu sozinho de uma
acusação, sem contar com a presença de um advogado, alegando ser impossível acreditar
numa justiça imparcial, já que era composta por acusador, testemunha e juiz que se
ligavam através de laços consanguíneos.
Sobre o entendimento dessas questões referente ao papel de Joseph Jubert na
imprensa talvez Benjamin (1987, p. 124-125 ) nos auxilie, pois ao discutir o papel do
autor ele destaca que ‘‘O próprio mundo do trabalho toma a palavra. A capacidade de
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descrever esse mundo passa a fazer parte das qualificações exigidas para a execução do
trabalho. [...] e com isso transforma-se em direito de todos’’. O que parece ter sido o caso
de Jubert, pelo menos até o presente momento da pesquisa.
Ao mesmo tempo que existiram as críticas enérgicas contra Joseph Jubert,
existiram também grupos ao qual ele mantinha relações, e, esses demonstravam grande
afeição por ele, pois conforme se vê: ‘‘[...] entrou para o corpo de collaboradores
d´Operario, o ardoroso publicista, e vibrante orador, Snr. Joseph Revier atualmente
professor da Liga Operária de Sorocaba. [...] bastante conhecido nas lides da imprensa
Operaria, luctador franco leal e desinteressado’’. (O OPERÁRIO, 14/04/1912, n. 128, p.
435)
Em comemoração ao dia Primeiro de Maio foram organizados discursos de alunos
da Escola Moderna de Sorocaba conforme se observa: ‘‘A menina Thereza de Lima
recitou uma bella poesia [...]. Em seguida a inteligente operária senhorita Francisca
Capalho n´um bonito discurso a leu em defeza da Mulher Operária, sendo muito
applaudida. O menino Antonio Place, inteligente como é, recitou a poesia A Sciencia
[...]’’ (O OPERÁRIO, 03/05/1912, n. 131, p. 444-445) dentre outros discursos de alunos.
A discussão responde a questão de como a ação política do professor Joseph Jubert
se relacionou com a imprensa, a partir do momento que as notas evidenciam a
proximidade de Joseph Jubert ao meio operário, a proximidade com Edgar Leuenrotheditor do jornal A Lanterna, a atuação nas escolas, mas sobretudo o amplo trabalho que
ele mantinha entre os campos, que incluiam ministrar aulas na Escola Moderna, escrever
e publicar diferentes textos na imprensa, organizar a Liga Operária, mobilizar colonos
para a resistência, promover comícios, organizar as greves, instruir trabalhadores através
das conferências da Liga e incentivar alunos a participarem das festas operárias que
incluiam discursos conforme pontuado.
No momento a seguir discutiremos a repressão e violência vivenciada por Joseph
Jubert durante sua ação política, por meio da imprensa.

Joseph Jubert política e imprensa por meio de repressões e violências
O amor é promessa de uma felicidade sem fim; o
ódio, ameaça degradante de extermínio. Ambos,
porém, deságuam na ilusão – ilusão de plenificar
aquele que se ama, ilusão de suprimir aquele que se
execra. (SANTANA, 2007, p. 53)
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Neste momento abordaremos questões relativas a repressão e a violência sofrida
por Joseph Jubert, bem como sua atuação política na imprensa. Para desenvolver uma
discussão sobre o assunto partimos da seguinte questão: Como Joseph Jubert lidava com
o conflito? Para responder tal questionamento iniciamos pela cidade de Atibaia por ter
sido a primeira em que identificamos essa situação.
Durante o processo que corria em Bragança contra Joseph Jubert, lemos que o
delegado de Bragança Azevedo Marques enviou uma carta ao delegado de polícia de
Atibaia Balthazar Southo pedindo informações conforme se lê: ‘‘Para fins de direito, peço
aos [...] mandar certificar ao pé deste, minuciosamente, o que constar nessa delegacia á
respeito de José Jubert, que residiu nessa comarca ha 3 annos, mais ou menos’’.
(PROCESSO CRIME, 1911, p. 31)
Na resposta ao pedido vinda de Atibaia consta que ‘‘[e]m cumprimento do
despacho [...] certifico que Joze Jubert foi processado perante esta Delegacia, como
incurso na pena do art n. 399, do codigo penal, em 18 de Setembro de 1907’’.
(PROCESSO CRIME, 1911, p. 31) O artigo 399 constava como vadio ou vagabundo,
aquele sem emprego fixo. Então quando a resposta chegou foi tomado por vagabundo,
pelos representantes da justiça de Bragança.
A abertura do inquérito em Bragança contra a distribuição dos boletins ocorreu
após a denúncia

[...] mediante representação verbal de diversos agricultores deste
município, que – José Jubert, Benedicto Rizzi, Julio Gonçalves da
Silva, Luciano Candido Ribeiro e José do Patrocínio – fizeram, hontem,
durante o dia, profusa distribuição, nesta cidade, do “boletim” que
adiante se vê, escripto em português e italiano, [...] e dirigido aos
colonos deste município; “boletim” esse que – diz-se longe de constituir
uma propaganda em prol de justos interesses do operariado, não passa
de uma manobra fraudulenta, que, illudindo a bôa fé dos colonos e
explorando-lhe as paixões ruins, visa inconfessavelmente, desvial-os
dos estabelecimentos que estão empregados, se não o incitamento á
greve, para a perturbação dos serviços agrícolas e, portanto, da vida
econômica do município [...] (PROCESSO-CRIME, 1911, p. 5-6).

Ou seja, um grupo de fazendeiros denunciou Joseph Jubert e os demais membros
da Liga Operária visando criminalizá-los pela distribuição dos boletins. A alegação dos
que acusavam era de que a ação consistia numa interferência econômica para o município.
Entretanto a alegação contida no boletim era de que o café quase que dobrou de valor e o
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colono ainda estava vivendo na miséria, para além de estar sujeito a multas e
arbitrariedades diversas.
O processo de distribuição dos boletins embora tenha corrido em quatro instâncias
diferentes, Joseph Jubert conduziu a própria defesa e em última instância não foi
condenado. No entanto ao mesmo tempo corria outro processo contra ele, o de calúnia e
difamação ao padre Leonardo Gioielli. A nota abaixo evidencia a tensão sobre o
momento:

É um methodo de que lançam mão, a falta de outro mais seguro e
mais terrível, para fazer calar a imprensa livre, que não trepida
em denunciar as tramoias dos tartufos [...] E não é só isso que os
apavora, pois que um facto em que o padre apareça criminoso é
logo divulgado pelos diários. O que mais os apavora é a tarefa
demolidora que A Lanterna vai consummando com eficácia,
ordem e tenacidade, e cujos efeitos o clero vai sentindo com as
deserções sempre mais avultadas dos seus antigos fieis.
Repositorio largo de scenas escandalosas, em que o padre é
protagonista, é a secção ‘‘Telegrammas’’ de qualquer diário; são
as notícias da imprensa toda com exceção da catholica. Não é,
portanto, a publicação de uma correspondência de Bragança o
motivo do processo, e sim o pretexto há muito esperado[...].
[Pois] já tem sido fartamente narrado o proceder do lovelace
padre Leonardo sem que ninguém fosse chamado á
responsabilidade [...]. Padre Leonardo não podia mover esse
processo porque, de facto, é culpado de quanto se disse [...] (A
LANTERNA, 31/12/1910, n. 64, p. 1).
Joseph Jubert afirmou que se tratava de uma desculpa para coibir a livre expressão,
que crimes cometidos por padres logo ganhavam páginas de todos os jornais. E que as
aventuras do padre já haviam sido divulgadas sem que ninguém fosse responsabilizado.
Sobre essa questão cabe atentar que a elite cafeeira aceitou trazer imigrantes para suprir
o trabalho na fazendas movidos por um sentimento de ódio por ter perdido o bem, que
era o escravo. Essa denúncia a exploração do colono, poderia gerar muita indignação por
todos esses que faziam parte do meio elitizado.
Os anarquistas eram a representação da modernidade, no sentido da liberdade,
juntamente com a defesa da laicização, defendendo uma educação racional para ambos
os sexos, para além da instrução racionalista como forma de libertar trabalhadores da
opressão. Ainda se colocaram a favor da extinção do Estado, desta forma essas ideias de
mudança explicam o quanto mal vista foi por parte desta sociedade mais conservadora.
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Dentre as várias notas que Joseph Jubert escreveu sobre o padre e o processo,
neste trecho ele afirma que os bandidos possuem o domínio da política, e mostra ter
consciência de que isso poderia lhe levar a prisão, conforme se observa:

Levamos o nosso atrevimento ao ponto de dizer que o padre Leonardo
foi surprehendido no quintal de uma família, ao pé de uma
jaboticabeira, á espera de administrar a sua bondade a certa mulher
casada; e pela mesma bondade esse bandido tonsurado saltou uma
janella de certa casinha, que de medo do marido achal-o perdeu até o
chapéo na rua [...]. Estamos assim a braços com um processo, que com
certeza nos valerá alguns mezes de cadeia. [Mas] Que importa isso? [...]
quando todos os bandidos têm o domínio da política, não é de estranharse que os homens honestos [...] sejam mettidos na prisão. [...] (A
LANTERNA, 7/1/1911, n. 65, p. 1).

Joseph Jubert além de relatar que não era estranho homens honestos serem presos,
pois existe a corrupção de interesses. Em outro momento relatou que era perseguido por
três diferentes grupos, (A LANTERNA, 29/4/1911, n. 84, p. 4) possivelmente membros
da elite cafeeira, da igreja e da justiça. Mas disse também era a primeira vez que lhe vinha
a consciência, a força possível de destruí-los perante a opinião pública (idem).
Benjamin (2015, p. 169) ao relatar o que acontecia na Bastilha, tais como os atos
de crueldade, punição ou injustiça afirma que ‘‘[t]odas essas coisas mostram o quanto a
Bastilha era uma ferramenta do poder, e o quanto ela não era um instrumento de direito’’.
A proposição do autor nos ajuda a compreender como funcionou, funciona e talvez
funcionará o sistema, dependendo da forma como nós observarmos a realidade,
dependendo como os nossos julgamentos forem integrais ou seletivos.
Retomando o processo, depois de alguns meses que ele havia sido aberto, saiu a
condenação de Joseph Jubert pela comarca de Piracaia, porém ele teve dificuldade em
recorrer. De acordo com uma nota: o pedido para recorrer da sentença enviado ao Tribunal
de São Paulo não chegou a ser recebido, então o jornal Cidade de Bragança emitiu uma
nota dizendo que o Tribunal de Justiça reclamava o não recebimento do processo. (A
LANTERNA, 19/5/1911, n. 87, p. 2)
Durante esse período que corriam os processos contra Joseph Jubert o clima era
tenso, a nota a seguir relata o fato quando expõe ‘‘[s]obre nós e, principalmente, sobre o
nosso amigo Joseph Jubert pesam graves ameaças de violencias. Aos que costumam tudo
resolver pela acção dos capangas responsabilizamos pelo que houver [...]’’. (A
LANTERNA, 21/1/1911, n. 67, p. 1) Tanto Joseph Jubert quanto os editores do jornal A
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Lanterna possuiam plena consciência de que as ameaças poderiam tornar-se violências
reais.
Joseph Jubert chegou a ser ameçado de morte, informando ‘‘[...] tenho um monte
de cartas anonymas em que avisam, que aconselham toda a precaução e mesmo neste
momento acabo de receber um recado que é o seguinte: ‘‘o´José, o Felicio Fagundes disse
numa venda que os Lemes juraram te mandar assassinar’’ [...]’’ LANTERNA, 21/1/1911,
n. 67, p. 1). Em Bragança existia uma racha entre a familia Leme48, mas os ideais de
Joseph Jubert não agradaria nenhum dos lados da elite.
Na mesma nota em que consta a ameaça, contém a informação de que o padre
Leonardo se mudou para Santos, então lá Joseph Jubert questiona que se fossem apenas
boatos e calúnias como diziam, ele não teria sido transferido de paróquia, não precisava
ter se mudado. Que essa situação proposta pelo Bispo não encobriu o escândalo, apenas
deixou claro de que tudo o que foi falado sobre ele era verdade.
Diante de todo o ocorrido e ameaças sofridas inclusive do delegado de polícia de
Bragança, ele foi para Sorocaba, onde continuou defendendo a classe operária. Disparou
duras críticas aos capitalistas locais e suscitou o ódio deles, contra ele. Conforme ele
mesmo relata um ato de agressão: ‘‘[...] eu e o companheiro Cerchiai, fomos fazer uma
conferencia comemorando o mártir Ferrer. [...] E escapamos por um acaso de sermos
ambos assassinados pelos bandidos Tarcisos e companhia [...]. Joseph Jubert (A
LANTERNA, 16/11/1912, n. 165, p. 4)
Joseph Jubert como observamos se amparava dos instrumentos midiáticos para
relatar os acontecimentos, divulgar os encontros, mas ambivalentemente o grupo opositor
fazia o mesmo para destruí-lo. Já em Julho de 1911 o Correio Paulistano comemorou a
sua condenação, escreveu que as greves tinham envolvimento de hermistas e afirmou que
Jubert ‘‘[...] arvorando-se em jornalista, subscrevia no extincto periódico ‘‘O Operario’’
uns artigos violentos e insultuosos [...]’’ (30/3/1913, n. 17.846, p. 3).
Segundo Benjamin (2015) ao escrever um texto sobre a queda da Bastilha nos
relata o perfil do prisioneiros do Estado e da polícia, entre os da polícia estavam escritores,
livreiros, encadernadores, ou seja, aqueles que de alguma forma estavam ligados a livros
mal vistos pelo soberano. Ainda que as pessoas nem soubessem quais eram os seus
crimes, muitas vezes bastava cruzar o caminho de um nobre para ser trancafiado. Essas
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afirmações nos deixa claro que a caracterização de um crime não está necessariamente
ligado a algo grave, como crueldade e violência física.
Esse fato explica que ir contra os interesses dominantes significa o mesmo que
desafiar o cárcere ou a morte, tanto que novamente foi processado e então condenado há
4 meses de prisão e uma multa de 450$ mil réis. Diferentes jornais anunciaram sua prisão,
inclusive o seu desaparecimento, pois a justiça não informava a onde Joseph Juber estava.
Sua companheira chegou a ir até São Paulo, mas foi impedida de vê-lo, disseram que ele
não estava lá. (A LANTERNA, 26/4/1913, n. 188, p. 3)
O curioso foi a organização dos jornais que o apoiavam, fizeram uma campanha
para que membros colaborassem com o pagamento da multa. Várias notas de protesto e
repúdio, bem como de comemoração a sua prisão foram publicadas (A LANTERNA,
26/7/1913, p. 30); (CORREIO PAULISTANO, 30/3/1913, n. 17.846, p. 3); inclusive no
Rio de Janeiro através do jornal A Voz do Trabalhador conforme se lê:

Realizou-se em S Paulo uma reunião de anarquistas, que rezolveram
editar e dirijir um manifesto aos povos de todos os paízes, expondo
vários dos últimos fatos sobre a escravatura operaria no Brasil,
manifesto que já foi publicado no Jerminal. Ficou rezolvido publicar
2.000 exemplares e enviál-os para a Europa e vários paizes da America.
Nessa reunião tratou-se também de procurar reunir com a solidariedade
de todos os companheiros a quantia necessária para pagar a multa a que
foi condenado o companheiro Jubert (A VOZ DO TRABALHADOR,
15/6/1913, n. 33, p. 4).

O caso toma proporções nacionais ao ser anunciado por este jornal e internacional
de acordo com mesma nota. Foi possível notar que se questiona o cumprimento da
Constituição que é liberal, mas antagonicamente o prenderam por se expressar. Joseph
Jubert ao sair da cadeia faz relatos do que aconteceu lá e como vivem os presos, então
problematiza perguntando como pretendem regenerar pessoas que vivem em tais
condições. Que podemos resumir como violência e humilhação.
Joseph Jubert era um militante ativo, estava envolvido com diferentes frentes tal
como a imprensa, a educação, a política, a Liga Operária, ele possuia um verdadeiro
espirito revolucionário, um sentimento de tranformar o mundo, se expôs denunciando a
situação de trabalhores por isso foi perseguido, confrontado, desqualificado, ameaçado
por grupos de oposição que defenderam a elite, a opressão, a restrição da liberdade que
culminou na sua prisão. Desta forma se evidencia que ele não esmoreceu, se manteve
firme nos seus ideais, lidou muito bem com a violência.
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Considerações finais

O texto possuia a intenção de a partir da trajetória de Joseph Jubert discutir os
limites de suas ações, situados numa linha tênue entre a razão e a violência. A razão que
tinha por base o cientificismo fortemente propagado no final do séc. XIX e início do séc.
XX, que rejeitava a ideia de que tanto as mazelas, quanto as virtudes da vida dependiam
de uma intervenção divina. Então verificamos que ele levou a cabo esses ideais, pois disso
dependia a vida de trabalhadores empobrecidos e sem estudo, que mal podiam ousar a
fazer críticas individualmente, por conta dos castigos e violências. A violência que as
críticas geraram a ele mesmo, podiam ter modificado sua forma de pensar, já que com
toda sua desenvoltura com as letras provavemente não precisaria viver sob perseguição.
Mesmo seguindo fielmente sua convicção em nenhum momento se tornou uma pessoa
enbrutecida ou vingativa, não existe nennhum relato de violência que ele tenha vindo a
cometer, apenas denuncias de injustiças sociais.
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O caráter formativo da arte: dissonâncias, contradições e aporias.
Marcelo Haack de MARCOS
UNESP – Araraquara/FCLAr – PPGEE

Se o que difere os seres humanos das demais espécies de animais que coabitam o
planeta Terra é a criação, desenvolvimento e perpetuação da cultura, temos a arte, por
fazer parte da cultura, como uma das bases da diferenciação e caracterização humanas
[...] a humanidade entendeu muito cedo que ela também poderia “produzir” beleza, e é
por isso que a atividade artística se configura, desde a Pré-História, como um dos
principais indicadores da presença humana no mundo (DUARTE, 2012, p.12).
Portanto, podemos afirmar que a criação de obras de arte remete, ao menos
embrionariamente, a uma época remota da existência humana. Se não possuímos
subsídios para afirmar categoricamente qual linguagem artística foi a pioneira, ao menos
a falta de precisão sobre quando surgiu a música não nos impossibilita de enquadrá-la
também como pré-histórica.
Datar a origem da música nos é muito importante, pois segundo Benjamin: A
forma orgânica que é adotada pela sensibilidade humana – o meio no qual ela se realiza
– não depende apenas da natureza, mas também da história (1975, p. 14). Isto é, a estética
advém da imbricação entre natureza e história.
Desde a pré-história a música vem sendo desenvolvida, criada e recriada pela
humanidade em sua busca pela produção de beleza. Primeiramente pela utilização da voz
e instrumentos rudimentares e, mais recentemente, incorporando as mais altas tecnologias
na produção de obras variadas, sobretudo, as eletrônicas. Ou seja, a música participa do
desenvolvimento da razão humana em suas contradições, de que dão testemunho a
fabricação, desde a antiguidade, dos mais diversos instrumentos, a teorização pitagórica
sobre os sons, o enlace entre música e religião na idade média, o desenvolvimento da
escrita musical, o sistema tonal e seu desenvolvimento até chegar à pantonalidade e à
música eletrônica. Sempre a música representa uma dialética entre razão e aquilo que
escapa à razão, entre a tentativa de organizar os sons e o mundo e a desordem social que
também se manifestam na música. Ver a linguagem musical nessa dialética é fundamental
para entendermos que a educação musical também se coloca em uma aporia: nem todo
tipo de conteúdo ensinado, mesmo sendo esclarecedor, evita que Auschwitz se repita, e o
mesmo vale para os conteúdos musicais.
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O desenvolvimento da linguagem, a destacar a criação da escrita pelos sumérios
por volta de 4.000 a.C. e da escrita musical moderna no século VIII (canto gregoriano)
(ANDRADE, 1942), possibilitou, de maneira mais esquematizada, a reprodução e
perpetuação das criações artísticas humanas.
Chamamos a atenção para o fato da música não ser uma linguagem discursiva
apesar de sua similaridade a ela. Segundo Adorno (2006) expressões que aproximam
idioma e expressão musical não são meras metáforas. Esta semelhança se estende do todo
ao singular, ou seja, desde a estrutura/forma até as notas individualmente. Porém,
diferentemente do que ocorre com as línguas, na música não há conceitos expressos de
forma discursiva.
Neste ponto, ainda segundo Adorno, ambas se diferenciam, pois, a interpretação
das línguas está relacionada à compreensão, já a interpretação da música está relacionada
à execução. Daí que tanto no discurso escrito ou oral quanto na música o significado não
reside apenas no objeto ou no sujeito, mas surge da tensão entre ambos. Porém na música
isso se dá de maneira mais acentuada e, quanto maior a tensão mais significativa a obra
em termos estéticos (que dependem fundamentalmente da relação entre forma e
conteúdo).
Em ADORNO (1941) temos a expressão: linguagem natural da música. Para o
autor tal terminologia contém uma ideia equivocada inculcada nos ouvintes sem
conhecimento musical. Nela há a impressão de que a organização dos sons pode se
aproximar ou afastar de uma forma mais ou menos natural. A incorreção dessa afirmação
se dá, dentre outros motivos, por preterir de influências ou características musicais cuja
origem e sentido só se legitimam por suas inserções históricas e geográficas. Em outras
palavras, determinações culturais e sociais alteram e são alteradas por produções
estéticas, isto é, não há uma linguagem natural e imutável que existiu no princípio das
manifestações sonoras pelos seres humanos e que vá se perpetuar indefinidamente.
Adorno (2008) aponta que, por serem reais, os sentimentos suscitados pelas obras
de arte são extra-estéticos (p. 405). Portanto, para o autor, a atitude cognitiva faz mais
justiça ao fenômeno estético. Todavia Adorno pondera que a obra não é apenas estética,
concluindo que a postura mais adequada para a análise das mesmas deve ser metaestética.
O salto qualitativo da reprodução técnica de obras e objetos artísticos, e a recente
portabilidade de aparelhos que reproduzem música acessada diretamente da internet
lançam imensos desafios ao educador musical, tal como à crítica, que não pode deixar de
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entender as novas configurações da relação do público com a música, para poder decidir
de forma consciente e crítica que conteúdos ainda são relevantes para a educação musical.
Tal decisão se configura como de extrema importância pelo fato de caber ao
educador musical evitar a reprodução do cotidiano. Em outras palavras, cabe a esse
profissional utilizar um repertório que não faça parte do cotidiano dos alunos, mas que
seja diferenciado, se afastando, o máximo possível, das relações comerciais hoje travadas.
Vemos que a autonomia do aluno é fundamental para que este atinja a emancipação. Pelo
esclarecimento, no contato com as obras de arte, e conceitos explorados e ensinados na
ação do professor, os alunos poderão atingir níveis mais complexos de compreensão da
obra, algo que se dá, necessariamente na interdisciplinaridade. Isto é, o professor de
música não pode abdicar de conhecimentos históricos e sociológicos se objetivar o
aprofundamento dos conteúdos musicais.

Se perguntarmos a alguém se "gosta" de uma música de sucesso lançada
no mercado, não conseguiremos furtar-nos à suspeita de que o gostar e
o não gostar já não correspondem ao estado real, ainda que a pessoa
interrogada se exprima em termos de gostar e não gostar (ADORNO,
1996, p. 66).

O “gostar” tornou-se um substituto do “conhecer”. Os sujeitos já não são capazes
de gostar de fato, pois a estética se transformou em algo não passível de análise e
discussão. Algo, em grande medida, vislumbrado e perseguido pela Indústria Cultural,
mas que foi garantido ao se retirar a discussão sobre gosto do ambiente escolar.
Ainda segundo ADORNO (1996) ama-se os produtos da indústria cultural porque
não é permitido amar outra coisa. A ação da semiformação impossibilita a reflexão e a
crítica. Assim garante-se não apenas que os produtos da indústria sejam os únicos a serem
consumidos, mas que os consumidores anseiem em consumi-los, tornando-se assim parte
do rebanho, tendo a satisfação de “fazer o que todos fazem”.
Fonterrada (2003) aponta a confusão entre público e privado como um dos
agravantes da semiformação. Ao serem impedidos de discutirem sobre assuntos estéticos,
relacionados ao gosto, sob a justificativa de estes serem particulares/individuais, os
sujeitos são impossibilitados de compreender a lógica da grande indústria. Nesta época,
a informação é instantânea, mas falta discussão ética e estética. Valores são deixados de
lado, como se fossem questões de foro íntimo, não pertinentes ao grupo social
(FONTERADA, 2003, p. 269).
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Daí também nascem conflitos, pois questionar o “gosto” musical de um sujeito ou
de um grupo, passou a ser encarado como preconceito/elitismo. Vemos então que a
distorção na compreensão de um elemento da vida social (algo público sendo tratado com
particular) pode nos levar a sérios problemas, culminando, inclusive, em ofensas físicas
e/ou verbais, transformando questões estéticas, e, portanto, éticas, em questões judiciais.
Segundo Maiso (2015)
El joven Adorno no tardó en comprender que, si la composición es
interpretada como una confrontación entre el material musical en su
estado de evolución histórica y la capacidad de configuración del
compositor, la música se convierte en escenario de las tensiones entre
dominio y emancipación (p. 25).

Tal citação explicita a relação entre evolução social e da arte, apontando o por que
podemos considerar o gosto como “sismógrafo da sociedade”. Afinal, tanto os conflitos
provocam alterações no gosto quanto este provoca conflitos, sobretudo, como já fora
afirmado, quando não há discussões estética/éticas coletivas.
A Industria Cultural acaba por funcionar como uma interferência nesse
sismógrafo. A medida que nada escapa a seu domínio, toda obra/artista é avaliada de
acordo com seus ditames. Extrapola-se essa configuração com a tecnologia, por exemplo,
com o cinema.
Benjamin observa que:

Para o homem hodierno, a imagem do real fornecida pelo cinema é
infinitamente mais significativa, pois se ela atinge este aspecto das
coisas que escapa a qualquer instrumento – o que se trata de exigência
legítima de toda obra de arte – ela só o consegue exatamente porque
utiliza instrumentos destinados a penetrar, do modo mais intensivo, no
coração da realidade (BEJAMIN, 1975, p. 26).

O cinema, assim como a fotografia, penetra as imagens de maneira imparcial.
Diferentemente da pintura ou do teatro, onde há desde o princípio uma interpretação da
realidade pelo pintor/diretor, na fotografia e no cinema a captura da realidade é livre de
interpretações e, consequentemente, a apreciação de uma foto ou um filme é infinitamente
limitada se comparada a da pintura e do teatro. Em outras palavras, para não ter a reflexão
anestesiada por uma obra cinematográfica, a formação daquele que a “aprecia” deve ser
consideravelmente elevada.
O fato de nos encontrarmos em uma sociedade onde as características da indústria
cultural levam a uma ocupação dos sentidos tendencialmente total e integrada implica a
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indissociabilidade entre som e imagem. Sendo a sinestesia o estímulo de dois sentidos,
em nosso caso visão e audição, por uma única fonte, imagem ou som, os alunos são
constantemente influenciados por determinadas imagens que remetem a sons específicos
e vice-versa. Essa situação, que ocorre tanto na aula de música quanto fora dela, remete
totalmente à indústria cultural, uma vez que esta se utiliza de imagens para reforçar
estereótipos garantindo a estandartização de seus produtos. SCHAFER (1991) adverte
que

O perigo desses exercícios sinestésicos é que o excesso de indulgência
possa levar a confusão dos sentidos e a acumulação inútil de recursos
em detrimento da acuidade da experiência sensorial. Esse é o problema
com a maior parte das formas de arte em multimídia hoje (p. 306).

A utilização de recursos tecnológicos, por si só, já contribui para o
empobrecimento da experiência estética. Isso ocorre devido ao fato de a performance,
sonora ou visual, serem fundamentais para uma experiência completa. Portanto, apenas
“ao vivo”, é possível experenciar de fato as obras. E isso é um problema tanto para o
público quanto para o artista.
Sobre performance e mediação, Benjamin (1975) diria que os aparelhos (TV,
Rádio etc.) não permitem que o artista (músico, ator etc.) dose sua ação conforme a reação
do público, tampouco permite que o público direcione ou redirecione sua atenção como
ocorre em uma apresentação ao vivo. Esta mediação nos é muito importante, pois não só
a música é performática, mas também a docência. Então a ênfase que o professor/músico
coloca ou deixa de colocar em determinado compasso ou frase e, em determinada
explicação ou conceito são tão importantes para o desenvolvimento da aula quanto os
momentos e detalhes aos quais os alunos se atentam, e a variação de intensidade com que
eles o fazem.
Na melhor das hipóteses, ao utilizarmos aparato tecnológico criado na e para a
indústria cultural, estaremos restringindo aula a apenas um de seus três momentos: a
apreciação. Isso significa que somente o universal (apreciação) estará presente, ainda de
forma mutilada, ficando o particular (reprodução) e o singular (criação) ausentes.
Compreendemos como algo singular aquilo que é distinto, raro e não vulgar. E
como crítico, algo que envolve a análise e a apreciação. A crítica reconhece seus limites
impostos por suas dimensões axiológicas, epistomológicas e suas origens, sendo menos
pretensiosa que a opinião. Sendo a criação do estudante fruto do ensino verificaremos
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nessa, necessariamente, uma porcentagem de reprodução. Portanto a criação do estudante,
apesar de não ser única, é algo especial e, consequentemente, essencial para o ensino, pois
é pela análise crítica desta criação, tanto por parte do próprio estudante quanto do
professor, que se avaliará o resultado das ações desenvolvidas durante a aula ou sequência
didática. Em outras palavras, ao verificar o resultado poderemos certificar se houve ou
não algum progresso por parte do aluno em direção à emancipação e ao esclarecimento,
ao menos referente aos conteúdos tratados na situação específica.

O pensamento dialético opõe-se a coisificação também no sentido de
que se recusa a confirmar cada singular na sua singularidade e
separação: ele determina exatamente a singularização como produto do
geral (ADORNO, 2008, p. 67).

Destacamos que este singular não diz respeito apenas à criação, mas também a
recriação/interpretação de obras, isto é, de uma transformação na visão de mundo de
maneira que o sujeito aja e interaja nele de uma forma crítica dialética. Em outras palavras
que em nenhuma situação de ensino a acriticidade na recepção dos produtos
culturais/artísticos esteja presente, portanto, na verdade, que não haja recepção, mas sim
uma interpretação/reinterpretação constantes revelando algo novo e verdadeiro, inclusive
com a possibilidade de a obra em questão não ser algo autêntico, consequentemente de
tratar-se de um produto criado pela e para a indústria cultural.
Se segundo MAIA e COSTA, 2015, p. 142 [...] as interfaces da tecnologia digital
ampliaram a sensorialidade humana em termos de tornar indistintos os campos da
realidade e do mundo virtual [...] podemos afirmar que a qualidade do som, bem como
da imagem, produzido de forma esquizofônica [conceito explicado na página 8] não se
compara como o que fora um século (ou até mesmo uma década) atrás. No entanto, se a
utilização de um aparato altamente tecnológico minimiza as disparidades sensíveis em
relação à “experiência presencial/real” não podemos descartar as impossibilidades de
mediação formativa que este mesmo aparato encerra. Talvez isso ocorra na transformação
da experiência em vivência:
A distinção entre experiência estética e vivência estilística não deixa
dúvidas quanto a superioridade qualitativa da primeira sobre a segunda.
Contudo, na sociedade excitada, vale muito mais ter a foto ou uma self
no Facebook, ao lado da Guernica do que contemplar e interpretar a
Guernica (ROMEIRO, 2015, p. 120).

198

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Com os alto falantes e megafones, fones de ouvido e aparelhos de som
automotivos fica cada vez mais difícil e, de certo modo impossível, desfrutarmos do
silêncio relativo, por mais singelo que seja quantitativa ou qualitativamente. A todo
momento e em todos os espaços somos invadidos por informes, avisos, convites, alertas
etc., que nos chegam por meio da audição. Com ou sem nosso consentimento aparelhos
de celular, ou melhor smartphones, notebooks e televisores, alheios ou não, apelam para
a audição quando não nos conseguem fisgar pela visão.
O que possibilita isso é a ausência de “pálpebras auditivas”, conceito criado pelo
músico e educador musical Murray Schafer49 (1991). Essa constatação é muito
significativa quando analisamos a abrangência e eficácia da indústria cultural pois, se algo
nos é desagradável visualmente podemos fechar os olhos ou virar o rosto, do mesmo
modo que, se um odor que não nos agrada, temos a possiblidade de tapar as narinas, além
do que, a maior parte deles só nos é perceptível a poucos metros de distância. Se
pensarmos nos sabores, aqueles que não nos agradam são repelidos quase que
automaticamente, por vezes apenas pelo uso do olfato, não sendo necessário utilizar o
paladar propriamente. Com as sensações percebidas pelo tato se dá o mesmo, com um
afastamento instantâneo daquilo que é muito frio ou muito quente, demasiadamente duro
ou áspero, enfim de tudo que nos desagrade de maneira tátil.
Porém, quando analisamos a mesma situação referente à audição, percebemos
que, dependendo da intensidade e da mobilidade da fonte sonora, não há como bloquear
o que está nos incomodando. Não é à toa que na maior parte das vezes o que nos faz
despertar, seja de um sono profundo ou de um cochilo, é um som. Não uma dor, uma luz
ou a variação de temperatura, mas um som. Somado a isso, quando estamos “presos” a
uma situação, trânsito, trabalho, sala de aula etc., podemos de alguma maneira suprimir
ao menos por uma fração de segundo todos os nossos sentidos, com exceção da audição.
Prosseguindo, vemos que a indústria cultural apropria-se, de maneira exemplar,
desta característica dos seres humanos, a saber: a dificuldade em bloquear sons, criando
e utilizando-se de meios que possibilitem a ampla divulgação de seus produtos. Como
exemplo, temos o som ambiente de diversos estabelecimentos, as rádios e os rádios, a
televisão e os programas de TV, computadores, notebooks e smartphones, sobretudo,
quando eles se encontram dispostos em ambientes coletivos.

49

(1933 -). Músico canadense precursor na discussão sobre ecologia acústica.
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Outro conceito criado por Schafer (1991) que faz parte deste contexto é a
esquizofonia. Schafer utiliza tal termo ao referir-se à reprodução de gravações, ou seja,
praticamente à totalidade de experiências relacionadas à música a que a maior parte da
população tem acesso. Em outras palavras, se compararmos o número de vezes que uma
pessoa escuta música ao vivo em relação com o número de vezes que escuta uma
gravação, sem dúvida o segundo número superara muito o primeiro. Isso sem
considerarmos as transmissões ao vivo como gravações, quando na verdade, sob a nossa
perspectiva, não há equivalência qualitativa entre assistir um show, por exemplo,
presencialmente (experiência multissensorial) e através de um aparelho (experiência bi
sensorial) seja quão elevada for a qualidade da reprodução sonora do mesmo.
Adorno concorda com Schafer ao afirmar que: A arte não pode ser radicalmente
separada do momento de contacto, do instante da magia enquanto instante de elevação:
de outro modo perder-se-ia na indiferença. (ADORNO, 2008, p. 459)
Mais uma vez a indústria cultural utiliza com maestria todos os recursos
disponíveis para que seus produtos estejam acessíveis e sendo exibidos no máximo de
lugares do globo, pelo máximo de tempo possível (se viável initerruptamente –
estabelecimentos 24h/internet) de maneira instantânea e simultânea para todo e qualquer
terráqueo, e quiçá extraterrestre, desde o momento de seu lançamento/estreia. Portanto, o
que se transforma ao longo das muitas décadas em que a indústria cultural já opera,
acentuando a esquizofonia, é a miniaturização e hibridização dos aparatos, permitindo
que o acesso aos produtos/ “obras” seja muito facilitado.

[...] a liberação da internet (que em forma embrionária existia desde a
década de 1970) para o uso civil e comercial em meados da década de
1990, instituiu a generalização, em escala mundial, da propaganda
ideológica capitalista, antes exercida, com já se disse, de forma mais
local (DUARTE, 2014, p. 39).

Somado a esta situação temos a posição do professor, o quanto ele deve e pode
aprender com o planejamento e execução de suas aulas. Afinal ele não é e nem poderia
ser um “alien” que se encontra fora da lógica de mercado, fora da perversidade da
indústria cultural. Temos consciência de que a luta política mais ampla é pela
transformação das condições alienantes. Por outro lado, acreditamos que não há luta
política sem ensino. Portanto, a transformação que se busca na visão de mundo dos
estudantes deve ter também como alvo os próprios profissionais da educação.
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Sem dúvida que a busca dos professores deve ser por se “alienar” da indústria
cultural. Em outras palavras, de buscar ações diferenciadas, que não repitam
simplesmente a rotina alienante a qual são submetidos os alunos e todos nós.
Uma vez que na sociedade hodierna a escola é a principal instituição responsável
pela transmissão do conhecimento desenvolvido e acumulado pela humanidade, justificase a importância do ensino de arte, bem como das demais disciplinas, para a formação
das gerações futuras.
“Formação” é um conceito da teoria da educação e indica o processo de
crescimento do sujeito em relação à sua autonomia; é promovido pelo
sujeito. Para sua formação, o sujeito precisa do ensino e das
experiências de socialização para que ele se torne independente e pronto
como pessoa e como cidadão. Mas ninguém forma o outro, cada um
processa a sua formação e somente o faz com o substrato social e
cultural, para o que a contribuição da escola é indispensável, já que a
sociedade burguesa situa a escola como instituição promotora da
educação e da formação. A finalidade última da educação deveria ser,
então, educação para conduzir o aluno para a sua formação
(GRUSCHKA, 2015, p. 180, N. T.).

Neste contexto percebemos a importância da escola como instituição na qual, pela
educação e pelo ensino, se possibilita que cada sujeito se forme. Esta possibilidade advém
da disponibilidade de um substrato social e cultural que fornece meios para o crescimento
da autonomia do sujeito, de processos de apreensão dos conteúdos que permitam ao
mesmo tempo a crítica e uma relação viva e produtiva com a cultura.
Nesse sentido, a aula de música não garante por si mesma a formação, mas sem
ela os sujeitos não podem se formar. Isso se deve ao fato de a formação ser algo que se
adquire por uma atividade pessoal, mas que só ocorre plenamente de acordo com as
situações, materiais e relações com as quais o sujeito interage.
Como já afirmado, ao nosso ver existem três momentos que devem ser
contemplados na aula de música: a apreciação, a imitação (reprodução) e a (re)criação. O
imitar é congênito no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois de todos, é ele o
mais imitador, e, por imitação, aprende as primeiras noções), e os homens se comprazem
com o imitado (ARISTÓTELES apud DUARTE, 2012, p. 50). A importância da imitação
portanto está relacionada ao fato de que com ela também se aprende e, na verdade, sem
ela os seres humanos estariam num movimento perpétuo de (re)criação e
(re)descobrimento, o que dificultaria o desenvolvimento/aprimoramento tanto da
inteligência quanto das criações humanas.
201

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Outra importância da imitação é de que por vezes a explicação teórica de como se
dá um fato não é suficiente. Principalmente para as crianças mais novas, a prática, o fazer,
é o único meio possível para se dar sentido a algo. E, ao imitar, os alunos acabam
compreendendo conteúdos que são inacessíveis apenas pela conceituação. Nessa ocasião
a ação é mais determinante que a reflexão, ao menos num primeiro momento [...] o
movimento, por si só, é capaz de provocar o que a reflexão não conseguiu
(SCHOENBERG, 2001, p. 33).
Segundo Adorno há a necessidade de apreciarmos as obras de arte, mas ao nos
restringirmos à escuta, no caso da música, não conseguimos incorporar plenamente todo
o potencial formativo da obra de arte. Daí depreendemos que a análise, a manipulação e
a execução de uma composição são ações que nos permitem compreende-la de forma
mais substancial do que nos fornece a mera contemplação.

Que a arte por um lado, se oponha a sociedade na sua autonomia e, por
outro, também ela seja social é uma das leis da sua experiência [...]
Quem se restringe à contemplação da obra de arte passa ao seu lado. A
sua composição interna, por mais mediatizada que seja, carece daquilo
que, por seu lado, não é arte (ADORNO, 2008, p. 528).

Portanto ao evocarmos aquilo que não é arte, por exemplo nossas experiências,
frustrações, expectativas e perspectivas em relação ao mundo e a obra, estamos
penetrando nas infinitas interpretações que uma obra autêntica pode suscitar. Porém, para
nos aproximarmos do conteúdo de verdade de uma obra, é necessário também evocarmos
as circunstâncias nas quais ela foi composta, ou seja, a mentalidade da época, do
compositor, e os motivos que levaram a sua criação.
Da força da interação entre esses três polos, do sujeito, da sociedade e da obra,
surge, por meio de uma relação dialética, a possibilidade do esclarecimento, a autonomia
e a emancipação. Essas características são inerentes à obra e, através desta, podem ser
desenvolvidas no sujeito, bem como, por outro lado, há a possibilidade do fetiche e a
produção do ressentimento.

A arte com seu caráter aporético paradoxalmente é um elemento do
esclarecimento, por isso segue a contrapelo da situação de dominação
com seu caráter formativo. Dialoga com aquilo que é irreconciliável,
contraditório e dissonante. Convida a um nível de conhecimento mais
complexo que vai além daquela lógica usual da linguagem conceitual
[...] (ROMEIRO, 2015, P. 95).
202

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Pretensiosamente concluímos que, ao apreciar, executar e recriar uma obra o aluno
poderá atingir níveis mais elevados de conhecimento. Se num primeiro momento não fica
claro o caráter formativo da arte, superadas, por incorporação, as dissonâncias e
contradições, o que se eleva é o esclarecimento. Este, em suas contradições e aporias, se
revela no material musical, o ato de se identificar tais características se constitui como o
cerne da atividade crítica de interpretação e compreensão da arte num sentido
emancipatório.
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Seria o tédio fruto do capitalismo? Pensando uma dialética do tédio.

Felipe Resende SILVA
Programa de pós-graduação em Educação da UNESP de Marília.
Apesar do crescente interesse da Filosofia pelo problema do tédio, uma
investigação acerca de sua origem permanece um desiderato. Talvez seja provável de
nunca conseguirmos datar ao certo o momento em que começou efetivamente a existir.
Mas tal desafio investigativo pode ser apenas um desperdício de tempo no sentido de se
tentar produzir – sem que se perceba - uma má ontologia. Pelo menos desde a
Fenomenologia do espírito (1807) de Hegel, a Filosofia tomou conhecimento de que
tentativas de traçar a origem da coisa levam a consciência a se enredar nas armadilhas
forjadas por seus próprios jogos representacionistas. É por essa causa que Hegel não tenta
identificar nenhuma causa da dialética, nenhum “primeiro motor”, nenhuma qualidade
oculta ou fonte original, pois a coisa simplesmente já aconteceu e está acontecendo. Seja
como for, o que importa para o filósofo é que o universo media a si mesmo enquanto
substância viva e inquieta. Em sua inquietude autoproducente surgiram os seres vivos, e
dentre eles está o homem, que toma parte ativa e consciente nesse processo de
autoconstituição da realidade. Seguindo essa lógica dialética, apontamos que o tédio já
aconteceu e ainda acontece, e é praticamente um embuste questionar se esse
acontecimento surgiu a partir da subjetividade ou da objetividade. Por causa disso, o que
realmente interessa é chamar a atenção ao fato dele ser um afeto mediado pela interação
entre sujeito e objeto em um tempo e espaço não historicamente determinados, mas
determinados historicamente. Sob esse viés, não queremos expressar que o tédio é
possível só em um período histórico específico, mas sim em uma parcela da história
humana que abarca vários períodos históricos específicos. No interior de tais períodos, a
enorme persistência existencial desse afeto não deve ser explicada a partir de nenhuma
perspectiva que lhe conote qualquer qualidade metafísica ou suprassensível, porque o
sofrimento no tédio é de base corpórea e social. Bem, com o intuito de encorpar
teoricamente este parágrafo, oferecemos quatro considerações epistêmicas fundamentais.
A primeira consideração epistêmica atada a essa perspectiva metodológica é a
necessidade de abrir para a percepção que, embora a palavra “tédio” seja histórica
(moderna), não há nada que impeça de contestar o fato de o sofrimento ligado ao conceito
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estar necessariamente limitado ao momento da espiritualização deste: ele teria um estágio
pré-conceitual (afinal, é o sofrimento que anima a forja do conceito). No movimento rumo
à totalidade do conceito, o sofrimento pré-conceitual poderia muito bem estar inserido
em outras palavras (como akedia ou taedium vitae). A modernidade marca, na realidade,
um momento crítico do tédio no que tange à sua expansão e intensidade responsável por
levá-lo ao momento de sua autoconsciência; a segunda consideração é a da necessidade
de inquirir em que medida as configurações socioculturais de um determinado período
histórico permitiam aos homens condições culturais básicas (leitura e escrita) e chances
de acesso ao campo do discurso público; a terceira consideração é a de que, embora o
sofrimento inerente ao tédio leve muitas pessoas a hipostasiá-lo no campo do discurso em
potência estranha ao Eu ou característica inata do Eu, é inviável apontar qualquer traço
metafísico ou priorização de polo no entediar-se, porque ele deve ser compreendido como
fruto da mediação. É somente pela mediação que é possível explicar o fato de
determinadas pessoas se entediarem com “x” de maneira “y” (muito, pouco, de modo
mediano...) e outras não. Os homens que produzem representações do tédio – ora
essencializando o polo do Eu, ora o polo exterior como a sua fonte - o fazem porque há
uma subjetividade orgânica, histórica e culturalmente configurada que sofre de maneira
marcante e contínua em determinadas condições ontológicas objetivamente presentes no
seu dia-a-dia; quarta consideração é a de que o afeto é uma categoria trans-histórica no
sentido de ser uma característica inerente à constituição orgânica do cérebro humano.
Conquanto existam psiques também haverá afetos circulando no mundo civilizado.
Somente os conceitos dos afetos são criados na história, e não os afetos mesmos;
Com a ajuda desses pontos teóricos, ideias parecidas com as de Svendsen (2006),
que tendem a historicizar o tédio, se tornam capazes de questionamento. Segundo o
filósofo, antes do tédio irromper de modo exclusivo e massivo na modernidade, ele era
um símbolo de privilégio ou distinção social, reduzido a poucas pessoas (como os nobres).
Em primeiro lugar, a partir de “a” e “d”, não acreditamos dele ser válido apenas para a
modernidade. Em segundo lugar, a partir de “b”, há um condicionamento estrutural que
esse tipo de pensamento até agora não notou: nos períodos pré-modernos a educação era
particularmente exclusivista, elitista, destinada a poucos, e o sistema de imprensa era
parco e igualmente restrito. Como poderia a maioria da população sequer tomar
participação no universo do pensamento e da escrita para expressar suas insatisfações?
Felizmente, alguns privilegiados da cultura foram capazes de deixar o testamento do
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sofrimento das massas. Observemos o seguinte trecho provido por Barton – referente ao
período romano e em torno de Sêneca - para colocar em dúvida esse argumento de
exclusividade, status e periodicidade histórica. Essa passagem, inclusive, choca-se
também com Leslie (2009), que argumenta de o período romano ter sido importante para
a gestação do tédio na modernidade embora não o reconheça como existente em tal
período. Ora, já havia tédio em Roma. Prestemos atenção em como as linhas abaixo soam
atuais (e claras para os profundamente entediados):

Paradoxalmente, uma vez dentro do redemoinho da luxúria, a coisa que
os romanos mais temiam não era o vortex do desejo mas a morte desse
desejo – o nauseante taedium vitae, o fim da vontade. Quando as
conquistas romanas abriram “o mundo” para eles, quando uma riqueza
interminável fez com que prazeres incomuns fossem fáceis de serem
obtidos, e uma série de contatos culturais vivificou as suas ideias do
possível, os romanos da república tardia e do novo império foram
compelidos a ir para grandes distâncias para estimular e alimentar
novos desejos e manter um desesperado passo à frente de saciedade [...].
Sêneca brilhantemente descreve os tormentos extraordinários dessa
mórbida e em última análise exaustiva busca por novidade em seu
ensaio De tranquilitate. Esses Romanos, “vexados pela inconstância e
tédio e pela constante mudança de seus planos”, são como aqueles
insones que, inquietos e cansados, mudam suas posições sem parar,
virando para um lado e depois outro, até eles finalmente se esgotarem
por completo. Eles não se atrevem, ou simplesmente não conseguem,
preencher os seus desejos. Em ambos os casos o resultado de um tímido
e/ou não preenchido desejo é a auto-aversão: “Eles lutam para atingir
os seus desejos por quaisquer meios possíveis, instruindo e atraindo
para si atos desonestos ou difíceis. E quando o labor deles não traz
recompensa, é a desgraça infrutífera que os tortura; - eles não se
arrependem de terem desejado coisas más mas de terem desejado em
vão (BARTON, 1995, p.51-52. Tradução minha)
.

Ao romper com esse caráter historicamente determinado do tédio sem recorrer a
subterfúgios metafísicos (utilizando “a”, “c” e “d”), somos capazes de nos libertar de
concepções representacionistas ou românticas da história que supõem haver existido um
tempo em que o horizonte de significado era imaculado, apagando o tédio de nossa vista.
Construções históricas desse tipo lidam com representações da mediação e não com a
mediação mesma, ou seja, com o seu nível mais fundamental, capaz de fazer a consciência
notar e acentuar as fissuras provocadas pelo não-idêntico no âmago da história. Não é por
menos que acabam produzindo atribuições arbitrárias de determinadas características a
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um período histórico como se elas formassem a sua totalidade conceitual, uma tranquila
“verdade” da época; acreditam insuflar na história alguma concretude mas terminam por
sufocar a continuidade histórica dos afetos. Mas quando o pensamento se deixa guiar pelo
nível mais fundamental da mediação ele tem consciência que, mesmo percebendo um
período histórico inicial de manifestação do tédio, não existe nenhum motivo para datar
a sua origem em tal período e tampouco estabelecer quaisquer absolutos históricos que
contrastem com outras épocas - só se pode constatar a sua existência. Por não reificar o
tédio em um espaço de tempo específico, o pensamento resiste à uma fácil identificação.
Ele evita, por exemplo, de cair na tentação de afirmar que o tédio é algo atrelado ao
niilismo na modernidade (como Svendsen o faz), ou que simples e somente a era
capitalista é tediosa50:
Quando nos referimos à mediação mesma, ao seu nível mais fundamental,
desejamos acenar para a fenomenalização da extensão, qualidade e quantidade dos afetos
causada pela interação entre sujeito e objeto em um tempo e espaço determinados
historicamente. Para nós, essa fenomenalização triádica seria capaz de prover
informações importantes acerca da integridade da Razão (no mundo social) pelo fato de
acreditamos na existência de um nexo ontológico entre ela e os afetos. Se o movimento
de autoconsciência da Razão na história humana é a história do esclarecimento, e se essa
fenomenalização triádica é variável na história, talvez não seja exagero suspeitar da
dinâmica dos afetos estar ligada ao movimento do esclarecimento. É por isso que ousamos
propor existir uma dialética dos afetos circunscrita na dialética do esclarecimento:
dependendo de como age sobre o mundo, a Razão é capaz de promover ou esmorecer a

Como propõe Olgária Matos em suas considerações sobre o tédio: “Tanto no mundo grego quanto na
Idade Média até o Renascimento você tem a idéia do mundo perfeito. Que é o cosmos grego? É um todo,
fechado, onde cada coisa ocupa o lugar que lhe é próprio na ordem da criação, o otimismo grego achando
que o homem nasceu para a felicidade, sua destinação é a felicidade, ele pode escolher os meios para chegar
à felicidade. Agora, os fins últimos ele não escolhe. Então é muito tranqüilizador esse universo, não é
habitado por nenhum desejo de autoridade, ele já está no perfeito, já está na verdade, e a possibilidade de
conhecimento é sempre no sentido de um aprimoramento de si, de um cuidado de si. Na Idade Média você
tem a criação divina, ali já é a emanação da beleza invisível transcendente [...]. Como era a sobrevivência
na Idade Média? Era, sobretudo, no campo, então você tinha que seguir as estações do ano, as colheitas, a
plantação, o tempo de trabalho não se sabe exatamente, mas a média devia ser umas quatro horas por dia,
no máximo. Era um tempo qualitativo, porque você seguia aquilo que era da natureza das coisas [...]. Antes
tinha um tempo na Grécia, em Roma, na Idade Média e nas religiões que era um tempo livre, mas o que era
o tempo livre? Era um tempo totalmente autônomo com relação às necessidades materiais da sobrevivência,
um tempo que você dedicava à contemplação, por mais indefinida que pra nós seja essa palavra
contemplação. Você não se entretinha com nada que dissesse respeito à materialidade da vida, era a
liberdade absoluta. Hoje não temos mais essa idéia de tempo livre, já é preenchido de coisas, então você
tem um tempo inteiramente espacializado, não é mais qualitativo, ele não diz respeito a propriedades
representativas de um acontecimento, de uma pessoa ou de um desejo (MATOS, 2007, p.12)”.
50
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extensão, a qualidade e a quantidade dos afetos. Em casos cabíveis, aponta-se para sinais
de um avanço ou retrocesso da Razão, para o cumprimento ou frustração de suas
promessas. Aqui então, sintetizando e adicionando (para tornar o parágrafo claro de uma
vez por todas): afirmamos que tratar da mediação mesma consiste em notar como, na
história, o movimento do esclarecimento modula a fenomenalização triadíca dos afetos.
Mediante essa dialética dos afetos, é possível observar as tendências progressivas e
regressivas da Razão no mundo social. De acordo com essa visão modelística, não
consideramos puro acaso que exista o costume de se agregar – de modo muito notável na
modernidade - afetos em certos termos e expressões para caracterizar eventos
circunscritos em períodos perturbadores ou promissores. Por exemplo: na França do
período Iluminista, podemos tanto notar o “otimismo” das Luzes quanto o Período do
“terror”; na Alemanha, o “horror” e “terror” nazifascista. Obviamente, o que nos interessa
é o afeto “tédio”. O que podemos nele encontrar? Para começar a descobrir, postemos
quatro designações básicas do tédio que esmiucei em um artigo que produzi: [1] falta de
significado, [2] carência de experiência (Erfahrung), [3] sensação de impotência [4] e de
imanência (repetitividade vazia). Mas podemos ir um pouco além e também adotar um
quarto termo que é a face complementar do item [2]. Tal termo é bem notável no séc.
XXI: trata-se da recusa à abertura ante o multiverso experiencial a partir da dependência
viciosa da consciência ante um objeto não-humano (como o vício ou fetiche por jogos
eletrônicos, por exemplo).
Aliada à rica virtualidade da vida psíquica, essa carga de sentidos que ele carrega
consigo lhe confere tamanha complexidade afinitiva com situações e outros afetos que
qualquer tentativa de unificação teórica se torna uma ilusão. É de praxe, por exemplo,
abordar o tédio como a impossibilidade da consciência tocar o objeto por causa de uma
aversão justificada a ele (pois o objeto é entediante), e também como a impossibilidade
dela não conseguir, por mais que tente, estabelecer contato com os objetos (pois está
muito entediada). O que até agora não se percebeu é que também um contato fulminante
com o objeto pode trazer o tédio à vida: um homem pode, por exemplo, alçar a mulher
amada a “super-objeto” e perder interesse por toda a realidade que o cerca. Ele se entedia
do Todo ao projetar uma enorme carga libidinal sobre uma única coisa (seu tédio deriva
de sua obsessão). Temos aí a expressão de um quadro da riqueza combinacional que dá
origem não ao tédio, mas a tédios. Em virtude disso, cabe especificar o tipo de tédio que
desejamos focar. A dica está dada nos parágrafos acima: situações que destoam da ligação
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entre tédio e Razão não estão no nosso escopo. Suporemos que a falta de significado que
leva a essa modalidade ontológica de tédio deve aparecer em concomitância com ao
menos um dos outros quatro elementos descritos. Pois bem, ao ligarmos ontologicamente
o tédio à Razão, o que ele significaria? Enquadrado em termos lógico-dialéticos, em
específico, a partir da lógica da infinitude, ele pode ser interpretado como uma gama de
tipos e seus respectivos níveis (de intensidade) de constrição da infinidade da significação
das coisas. Nesse constringir, aqueles quatro elementos que arremetem ao tédio sinalizam
para potencialidades de autorrealização e humanização contidas no corpo histórico do
Espírito que foram frustradas. A marca peculiar dessa espécie de frustração é a
impossibilidade da consciência apreender a substância de si e/ou do outro enquanto
“sujeito”: ela experiencia suas ações sobre a objetividade como insípidas ou que a
objetividade não consegue enriquecer ou animar o seu espírito. A consciência nota uma
perda de vida do real e/ou do Eu; nada tem propriedade, “palpabilidade”, a objetividade
e/ou o Eu se encontram de alguma forma (quase) congelados, (quase) estagnados. Em tal
momento de (quase) paralisia, erige-se um clima de opressão que de algum modo aponta
para um estado de não-liberdade, porque ou necessitamos nos submeter a algo que não
desejamos ou não nos identificamos, ou temos de fazer de tudo para tentar acabar com o
tédio que nos oprime, ou o tédio nos domina e perdemos total interesse pela realidade.
Não é por menos que, diante da perda de um reino de possibilidades, em muitos casos
emerge um ressentimento enquanto um componente explicitamente crítico do estado de
coisas, porque o mundo prometido pelo Espírito não vê a luz do dia. O tédio, então, não
é, como pensava Hegel, o fruto do desprendimento do Espírito ante sua forma social,
cultural e política atual enquanto um prenúncio de algo grandioso e novo nesses três
âmbitos (como um passo adiante em termos qualitativos de liberdade e felicidade), mas
antes a persistência do não-realizado, do aquém do conceito.
Assim, ao relacionarmos o tédio com o esclarecimento, afirmamos que a
fenomenalização triádica desse afeto varia de acordo com o avanço ou retrocesso das
forças constritivas produzidas pelo esclarecimento em torno da infinitude do significar
das coisas. Porém, ressaltamos ser mister pensar vínculos necessários mas não suficientes
entre o tédio e as situações atadas a tais forças: apontamos que a força constritiva
engendra contextos potencialmente entediantes, ou seja, algo pode ser entediante para
alguém mas para outra pessoa não. A interação entre a história das coisas e do eu possui
um leque de variações que não deve ser subestimado, a infinitude que nele habita não
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permite qualquer facilitação teórica. Dessa maneira, não iremos destacar nenhum
contexto como tedioso em si mesmo, nenhum percurso acertadamente inexorável do
sujeito ao mundo do tédio. É preciso considerar um jogo de forças nada simples porque,
além do que já foi dito, existem momentos de reversão: algo que é entediante pode deixar
de ser. Por essa causa, não vamos reificar o objeto ou a situação como portadores de um
tédio imutável; o correto é pensar que o esclarecimento emana sobre o eu e/ou a coisa
(através das configurações econômicas, políticas, sociais e culturais) forças que
despotencializam a possibilidade da infinitude. E se o tédio tende a se intensificar e
expandir, é porque o esclarecimento produz mais forças constritivas do que realiza as
promessas contidas em sua ideologia.
Como tanto a constrição quanto a liberação da infinidade não estão limitadas a
nenhum estilo de vida e formação cultural, a nenhum tipo de objeto, a nossa abordagem
dialética ao estado de coisas tem de ser executada de maneira diferenciada. Ela não
abandona a seriedade ante seu objeto, conhece sua gravidade, mas não deixa de insistir
na possibilidade de uma subversão relacional ao deslocar o olhar para outros ângulos da
experiência (Erfahrung): busca-se ampliar a perspectiva do infinito no campo da própria
experienciação quando, ao se pôr sobre a coisa, impede que ela própria (normalmente
alocada em 1 viés [estético, econômico, etc] ou mais) obscureça a esperança do advento
do não-idêntico (por mais insignificante que ele possa parecer). Entretanto, no referido
subverter ela não reconhece nenhuma dissolução ou superação do problema porque não
elimina a visão da totalidade. De modo semelhante ao poema “A flor e a náusea” (1945)
de Carlos Drummond de Andrade, tratamos de apontar para a flor que nasce no asfalto
sem, no entanto, borrar a visão do asfalto. Pensemos na seguinte situação que, embora
ofereça uma visão limitada, nos possibilita sentir o espírito do procedimento em volta da
experiência da infinitude da significação:
- Olhemos para uma música popular nos termos adornianos a partir dos textos
Sobre música popular” (1941) e “Sobre o caráter fetichista na música e a regressão da
audição” (1938) de maneira extremamente sucinta. Quem já os leu, sabe que de uma
música popular emanam consequências formativas no campo da experiência auditiva,
implicações estético-econômicas no setor da produção musical e até decorrências
político-sociais no que tange ao comportamento individual e de massa. Para cumprir os
propósitos desta nossa explicação, fiquemos com a parte da experiência estética e
formativa. Em primeiro lugar, a música popular limita a experiência formativa da audição
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por ser um produto esteticamente pobre tanto em termos conteudísticos quanto formais;
em segundo lugar, tem a capacidade de formatar a percepção auditiva de quem a consome
ao ponto de limitar a experiência em um duplo sentido, a saber, de viciar a percepção em
certos padrões de audição (como o apego a particularidades/clichês/padrões sonoros e
líricos) e de fazer o sujeito rejeitar formas de experiências auditivas exteriores à da música
popular (como a música séria). Bem, ao inserir o primeiro ponto no escopo do tédio,
podemos dizer que uma pessoa dotada de um certo gosto musical requintado pode se
entediar com a pobreza experiencial que uma canção popular oferece mas, por algum
motivo (um acontecimento), é capaz de ressignificá-la ao negar o seu aspecto estético
para em seu lugar inserir um componente experiencial de ordem afetiva. A substância da
canção aparecerá para ela, dessa maneira, não em sua significação estética, mas emotivomnemônica - como o ato de lhe trazer boas lembranças de um ente amado já falecido.
Entretanto, ela ainda permanecerá rodeada por milhares de canções entediantes, e o
universo da indústria cultural permanece um problema. Na contrapartida, em referência
ao segundo ponto, olhemos para uma pessoa amplamente semiformada que, entre várias
deficiências formativas, tem a percepção auditiva deformada pela música popular e,
portanto, se entedia com músicas mais bem elaboradas. Assim como na primeira situação
algo inesperado pode acontecer. Nesse caso, o acontecimento poderia romper com o
campo auditivo-experiencial fechado e fazê-la se aproximar com outras obras destoantes
em termos formais-conteudísticos. De início, a aproximação pode não estar atrelada ao
significado estético, mas posteriormente o momento utópico da cultura seria capaz de
brotar no espírito subjetivo caso a significação afetiva o anime a penetrar no âmbito do
sentido estético. O objeto adquiriria, consequentemente, uma dupla significação para
aquela consciência. Porém, ainda existiriam diversos aspectos da semiformação que ela
necessitaria superar (como a limitação de sua leitura a best-sellers...).
Com base nesses três parágrafos acima e também indo um pouco além,
afirmamos que o aumento e a intensidade do tédio devem ser entendidos pela perspectiva
da dificultação da ocorrência de três categorias que estruturam conceitualmente a força
da infinidade no escopo da significação: momento criativo, identificatório (adesão a um
sistema de significação ou experienciação de um momento significativo para o eu que é
independente de qualquer sistema pronto) e subversivo da consciência (ressignificação
de um significado já dado). A escala desse barramento vai desde um caso simples (como
o posto no exemplo acima) até os que possuem imputações econômicas, políticas e
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sociais: como a impossibilidade contínua de se realizar no próprio emprego, de alterar
condições estruturais insatisfatórias da sociedade, etc.
Em nosso ponto de vista, essa tripla dificultação se relaciona intimamente com
processo de desintegração da linguagem no curso da história humana. Em termos
dialéticos, o que a Razão realiza de irracional no mundo – através de toda atividade que
afasta a participação do homem nos conceitos universais e esvazia ou turva nos objetos
esses conceitos; e, pelo menos nos últimos dois séculos, some-se qualquer posição
epistêmica que também desdenhe da força negativa ou utópica do conceito (como a
mentalidade neopositivista) – pode ser tratado como um caso de desintegração linguística
capaz de ser experienciado não só em termos epistemológicos mas também concretos. No
século passado, Auschwitz mostrou que a desintegração da linguagem (levada a cabo pela
forma instrumental da Razão) reduziu “seres humanos” a “espécimes”. Em relação ao
tédio, ela é curiosamente notada de um jeito literal: é o reflexo da vida danificada em
estado de estase. Para o entediado, a linguagem do Eu e/ou das coisas se encontra de
algum modo morta ou ressequida. No tédio, o definhamento linguístico significa o
travamento do movimento espiritualizante, da possibilidade de concretização das
potencialidades conceituais do eu e do outro (o tom monocórdico da voz do entediado, as
falas curtas que se assemelham a proposições positivistas, a cadência lenta do dizer e a
expressão facial petrificada locupletam a imagem concreta desse quadro). Como o
fenômeno de desintegração linguística não envolve apenas a espiritualização de certas
tendências epistêmicas da Razão como inclui a presença do sofrimento psíquico em
virtude da espiritualização de suas tendências objetivas, somos obrigados a detalhar os
aspectos desse sofrer no tédio contidos nesse espiritualizar. São dois: o aspecto objetivo
e o subjetivo. Acompanhemos:
[1] No primeiro aspecto, a linguagem está desintegrada “para mim” no sentido
de apresentar-se de modo imediatamente mediada ou como um estado de consciência
passageiro. Eu me entedio de maneira “situacional”, ou seja, insiro-me em uma situação
entediante e, após dela sair, o tédio se esvai. Aqui, o que forma o conteúdo
representacional é a ligação do afeto “tédio” a um objeto específico - é a presença
imediata de algo que incomoda a psique. Nessa espécie de tédio de conteúdo
representacional definido, é o ou objeto, ou o “Eu” ou uma parcela participativa de ambos
que media a ausência da linguagem na situação. Se, por exemplo, de algum modo eu não
posso enriquecer o meu “Eu”, agir sobre (produzindo ou transformando) algo a partir de
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minha livre atividade na situação, se o meu “Eu” está de alguma maneira deformado pelas
condições sociais concretas ao ponto de me fazer impaciente ou não-receptivo diante de
certas coisas ou situações determinadas, ou se um objeto é mortalmente desinteressante
pra mim, então eu me entedio. [2] Quanto ao aspecto subjetivo, ele é um desdobramento
oriundo das condições concretas presentes no seio do aspecto objetivo. Enquanto forma
profunda do tédio, a linguagem está desintegrada “em mim” pelo fato de, ao não
conseguir encontrar satisfação na maioria ou totalidade das coisas, ou por não conseguir
encontrar sentido em algo que considero muito importante (como trabalhar), minha
psique se insere em um contínuo estado de extremo desânimo ou extrema ansiedade.
Aqui, o tédio vai assumir um tipo trans-situacional. Seu conteúdo representacional será
formado ou pela ligação do tédio a um objeto específico que, por ser tão entediante,
persiste na psique mesmo após o seu desaparecimento imediato (por causa de meu
trabalho que não me satisfaz, sinto um descontentamento que gera muito desânimo ou
muita ansiedade ao longo de todo o dia, por exemplo); ou, por não se ligar a objeto
nenhum, ele passa a ser um tédio “em-si”. Nessa forma sem objeto do tédio, sinto-me
profundamente entediado mas não sei qual é a sua origem. O meu trabalho, por exemplo,
não é entediante, mas mesmo assim surge um tédio “anônimo” quando estou trabalhando.
A partir desses dois tipos de situações, o tédio que induz ao desânimo profundo tende a
provocar o desinteresse ou aversão universal ante as coisas (tudo é entediante); o que
induz a ansiedade tende a fomentar ações compulsivas (perigosas ou não) ou o desejo por
objetos aleatórios que supostamente eliminariam o incômodo sentimento.
Para nós, esses dois aspectos formais do sofrer no tédio denunciam a história de
casos sutis ou pesados de deformações causadas pelas mazelas do processo civilizatório.
Se Freud (2010) considerava que grande parte do mal-estar atinente ao processo
civilizatório advém do processo de controle de certos tipos tendências comportamentais
destrutivas em troca de alguma segurança pessoal e da suavização do processo de
sobrevivência, arriscamos apontar que o tédio é a parte mais extrema ou complementar
no que toca à dialética desse mal-estar: não há propriamente um mal-estar originado pelo
controle ante qualquer forma de satisfação e prazer proscritos mas antes pelo sentimento
de interdição de qualquer forma de satisfação e prazer ante o Eu (o desespero de
entediados que clamam pelo retorno do prazer ou satisfação em suas vidas é a marca
incontestável desse sintoma). No tédio profundo, até mesmo a liberação do proibido (que
Freud apontava ser de um êxtase inimaginável) é incapaz de transmitir satisfação ou
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prazer. No ritmo dessa lógica, tal interditar deve ser tratado como a constituição de
horizontes de atrofiamento libidinal levada a cabo pela desintegração da linguagem:
quanto maior o grau de desintegração da linguagem - quanto mais o pensamento em
processo de esclarecimento configura os homens para violentarem os objetos e os objetos
para violentarem os homens, quanto mais ele impede objetivamente a variedade e a
realização de possibilidades de existência do Eu e das coisas – no interior de uma
civilização, tanto mais a satisfação de ordem primária (como simples ato de se sentir
realizado na prática sexual com o ente amado) quanto a obtida através de práticas
sublimadas (como trabalhar, por exemplo) são lesadas. Como consequência desse
lesamento, a ligação afetiva de cunho espiritualmente significativo do sujeito com o
objeto (seja de ordem criativa, identificatória ou subversiva) entra em estado de retração.
Ora, impulsos miméticos – enquanto aquele desejo de aproximação e/ou de
manutenção relacional com um objeto - carregam consigo ligações afetivas, pois todo
desejo é movido por algum tipo de afeto. Há sérios motivos para crermos, então, que a
ligação afetiva espiritualmente significativa é amparada pelo impulso mimético
(enquanto tendência aproximativa ou de se manter próximo a um objeto): poderíamos
nomeá-la como mimese humanizada e humanizante. Para que ela exista da maneira mais
plena possível, é necessário que o Espírito ofereça níveis satisfatórios de liberdade aos
sujeitos. Sem essa condição a infinitude do significar é prejudicada. Mas como a
civilização fora sempre e progressivamente atiçada pela angústia da autoconservação
(resultando no contínuo malogro dos ideais da Razão), o cerco aos traços miméticos se
tornou cada vez mais severo: pelo menos nos últimos dois séculos, qualquer espécie de
resquício mimético observado na personalidade do sujeito (seja de tendência agressiva,
improdutiva ou até humanizante) já significa potencialmente um atraso no incremento do
poderio socioeconômico e técnico-científico. Isso implica que, em prol do todo, os
homens não somente devem sublimar como são forçados a reprimir para si as
insatisfações propagadas pela e na própria atividade sublimatória (pois a própria
insatisfação é interpretada como uma perigosa “rebelião mimética”).
Mas embora a civilização seja capaz de forçar a suspensão da ligação afetiva
significativa com os objetos, o tédio lhe diz que ela não é capaz de suprimir a demanda
de escoamento pulsional do mundo psíquico. Sem objetos para satisfazê-las, dependendo
do contexto, as pulsões ou cruelmente se mortificam ou superexcitam. Nesse tenso
impasse pulsional que tende à paralisia ou desespero do agir, o tédio pode não se
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manifestar necessariamente como um sentimento “puro”, posto que a falta de significado
é capaz de ser acompanhada por um ou mais afetos. Há o tédio da indiferença (o tédio
“puro” enquanto vazio afetivo total), mas também existem outras formas dele: no tédio
pode existir raiva, desânimo, ansiedade, desespero e até esperança. Devemos também
abrir um espaço para comentar que há os tédios da dependência e da antecipação (como
uma variante do tédio da ansiedade). A peculiaridade que possuem em relação aos outros
é a seguinte: eles estão fixados a um objeto e provavelmente são exclusivos do mundo
moderno. O tédio da dependência tem um apego obsessivo da consciência ante uma única
coisa. Se o afastam dela, nada mais é interessante. O tédio da antecipação abomina o
objeto presente à sua percepção em virtude de um objeto futuro. Todas essas formas de
tédio são arquétipos pulsionais que encerram em si uma infinidade de comportamentos
(que,

infelizmente,

não

poderemos

tratar

neste

artigo-ensaio).

Contudo,

independentemente de ser um modo de agir “y” ou “x” ou “w” ad infinitum, todas as
modalidades indicam para uma única coisa, a saber, que o que a civilização tenta eliminar
explode sob seus pés. Na busca do pensamento por uma sociedade coesa e cada vez mais
amimética, as formas comportamentais dos entediados aparecem como expressão
mimética das deformações que não só as pessoas como inclusive as coisas sofrem por
parte das irracionalidades praticadas na dialética desse buscar. O conceito que cegamente
domina e ordena não consegue apagar o não-idêntico talhado na careta de tédio do
entediado: ela é a rebelião da mimese humanizada que fora desumanizada. Esse
mimetismo da deformação é capaz de ser experienciado por qualquer indivíduo de
maneira fenomênica, sem qualquer rodeio teórico ou conhecimento prévio, pois ele
penetra nas coisas e no Eu sem pedir permissão. A sua dinâmica se assemelha àquela
contida no fato de sentirmos medo diante de uma situação altamente perigosa para nós,
ou de quando vemos um ente querido triste e nos entristecemos juntos: nós nos
entediamos sem desejar (mas do mesmo modo que o querido ente entristecido é capaz de
ser animado por palavras, é possível subverter situações tediosas a nosso favor; porém,
do mesmo modo como é capaz de ente querido ser acometido por uma tristeza inabalável,
muitos casos podem permanecer sem solução). Afirmamos que ela acontece, assim, como
um curioso processo de “contaminação espontânea” socialmente mediado (por mais
paradoxal que possa parecer): podemos notá-lo desde do aparentemente mais supérfluo
incômodo - como olhar de maneira impaciente o relógio com as pernas inquietas em um
ponto de ônibus – até preocupantes casos psicopatológicos.
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A autoridade luterano-calvinista como fundamentação moral para a escola sem
partido a partir do exposto por Marcuse

Manoel DIONIZIO NETO
Universidade Federal de Campina Grande

Para se pensar a questão da autoridade em Lutero e Calvino como fundamento para
se pensar a moral requerida pelo Movimento Escola Sem Partido tomando-se o exposto
por Marcuse em seu livro Ideias sobre uma teoria crítica da sociedade, é preciso
considerar: a concepção de liberdade desses reformistas, os fundamentos morais a partir
da sua concepção de liberdade e a concepção de educação e de escola desse Movimento.
Herbert Marcuse chama a atenção para o que significa liberdade e não-liberdade,
bem como a autonomia e a heternomia, a partir da questão da autoridade e do seu objeto,
conforme os pensamentos de Lutero e Calvino. E nesses termos, depara-se com a sua
condição paradoxal aquele que se relaciona com essa autoridade em sua condição de
objeto: o mesmo cristão que “é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a
ninguém” é, ao mesmo tempo, “servidor de todas as coisas e sujeito a todos” (LUTERO,
1979, p. 9). Como, então, compreender o sentido deste paradoxo? Compreende-se esse
paradoxo, segundo Marcuse, tendo-se em vista a questão da autonomia posta pela teoria
burguesa como autonomia da pessoa em geral que fora colocada no centro dessa teoria
pela filosofia burguesa. Assim o paradoxo da liberdade e da não-liberdade, enquanto
unificação da autonomia e heterenomia na mesma pessoa, se fez notar a partir do
surgimento da Modernidade, quando se dá a ascensão da burguesia tanto econômica como
politicamente. Conclui-se então que a burguesia, desde os seus primeiros voos em direção
à conquista e manutenção do poder, necessitava do estabelecimento desse paradoxo
naqueles que dariam sustentação ao sistema de produção capitalista na condição de
trabalhadores assalariados.
Mas, segundo Martin Lutero” (1979, p. 9-10), “Para se poder entender ambas
afirmações entre si diretamente contraditórias, sobre a liberdade e a servidão, deveremos
ter em conta que todo cristão possui uma natureza espiritual e outra corporal”. De acordo
com este entendimento, primeiro, ser cristão não é mesma coisa de ser humano,
independentemente de suas convicções religiosas; segundo, o cristão, ao se reconhecer e
ao ser reconhecido a partir do seu corpo próprio, deve ser consciente de que, enquanto ser
corporal que é, está disponível à escravidão, devendo se submeter a todo serviço que a
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ele for imposto. E ele tem apenas a obrigação de obedecer, uma vez que a sua liberdade,
enquanto ser corporal, significa não-liberdade. Pois esta se fundamenta na submissão à
vontade de outrem como expressão de sua própria vontade. Por outro lado, sendo ou não
cristão, estando na condição de autoridade, dispõe da sua autonomia, mesmo quando
portanto como alguém que se dá a conhecer no seu modo de ser corporal. Mas de que
modo podemos conceber a autonomia daquele que está somente para servir em sua
condição de alguém que dispõe de um corpo para ser submetido às autoridades,
começando estas pelas dos pais e indo até às dos mandatários do poder político e
religioso?
Isso se faz possível porque a necessária obediência à ordem social previamente
estabelecida, seja a partir de uma “dupla moral”, em Lutero, ou da fundamentação moral,
em Calvino, nega qualquer possibilidade de revolta por parte do povo, mesmo quando
reconhece a necessidade dessa revolta por parte dos magistrados da escala inferior, mas
nunca permitida ao povo ou ao seu possível representante. Lutero parte de uma
duplicidade moral fundada na liberdade, refletida na relação íntima do homem com Deus,
e a não-liberdade, em que se funda a relação do homem com a ordem social estabelecida
pelos próprios homens sob o consentimento divino. Esta relação se dá entre a superpessoa
e a subpessoa, estando esta submetida àquela. Isto se sustenta pela necessidade da relação
hierárquica entre o homem e a autoridade, segundo Calvino, que segue o que tinha sido
posto por Lutero, para o qual a autoridade se identifica com as instituições ou ofícios que
assumem os homens para a manutenção da ordem que eles próprios criaram.
Essa relação hierárquica, para Lutero e Calvino, vai se fazendo pela relação da
superpessoa com a subpessoa, ao tempo que a superpessoa se põe como autoridade que
representa o Estado ou outras instituições em que se estabelecem os poderes de governo
e de mando, seja do pai, do chefe ou do patrão, ou seja, daquele que manda para outros
obedecerem. E a obediência dos que se subordinam é compreendida como virtude que
garante a manutenção da ordem, para a qual são postos os comandos. Estes começam
pelos pais, mas sobrepondo-se o pai, sexo masculino, modelo a seguir por toda hierarquia
sob o comando de um senhor: aquele que manda com vistas à necessária, e indispensável,
obediência dos que estão postos como subpessoas a serviço de quem dita as ordens a
serem obedecidas.
A necessidade dessa relação se sustenta no conceito burguês de liberdade que
fundamenta a autoridade burguesa. Nesta, a liberdade se transfere para a esfera “íntima”
da pessoa, consagrando a submissão do “homem externo” ao sistema terreno. Ao ocorrer
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a transferência da liberdade para a esfera íntima, a não-liberdade, ao tempo que a
liberdade, é transferida para a autoridade terrena pela autoridade privada e pela razão com
que se separa a pessoa da obra. Dá-se aí a separação da pessoa e seu ofício, firmando-se
uma “dupla moral”. Portanto, justificam-se, de acordo com Lutero, a não-liberdade e a
não-igualdade, tendo como consequência tanto a liberdade quanto a igualdade “íntimas”.
Ou seja, ao mesmo tempo em que o cristão é senhor livre de todas as coisas, é servidor
de todas as coisas e, por isso, sujeito a todas as coisas.
Trata-se aqui da contraposição das determinações próprias da liberdade interna em
relação à liberdade externa. Nega-se assim um ser livre e exterior, não sendo possível a
alma ser atingida por alguma coisa exterior com vista à sua libertação, pois a liberdade e
a prisão do cristão não são corpóreas. Assim sendo, segundo Lutero, na fé se fundamenta
a liberdade cristã, não havendo necessidade de obra alguma para que a salvação se
justifique. Portanto, mesmo livre, o cristão deve se tornar servo de boa vontade,
colocando-se à servidão voluntária do cristão diante da autoridade na vida terrena.
Nisto está a explicação da necessidade da obediência à autoridade, sendo pecado
maior a desobediência, ao passo em que a honra, expressa pela submissão ao superior, é
bem mais significante que o amor. Calvino diz que é na autoridade do pater famílias que
a majestade temível de Deus se manifesta, corroborando com o entendimento de Lutero,
para quem vale mais a honra que o amor, pois, na honra, está a docilidade, a timidez e a
humildade, que não se limitam ao amor.
Reportando-se à perspectiva de uma “dupla moral”, Marcuse chama a atenção para
a contraposição entre a liberdade exterior e a liberdade interior que é referida por Lutero.
Observando a contraposição entre essas liberdades, constata que as determinações que
mais se aproximam da liberdade interior se contrapõem à liberdade exterior “como
negações de um simples ser livre exterior” (MARCUSE, 1961, p. 61). Assim, de acordo
com Lutero, o cristão não pode tornar livre qualquer coisa exterior, porque nada exterior
atinge a sua alma. Ou seja, a liberdade do cristão e a sua “prisão” são corpóreas. Portanto,
“nenhuma coisa externa ‘chega até a alma, para libertá-la’” (LUTERO apud MARCUSE,
1981, p. 61). Marcuse (Ibidem, p. 61) observa então que “A ‘alma’ e sua liberdade não
podem ser atingidas por qualquer coisa que exista no mundo ou que dele venha [...]”.
Trata-se, para ele, de uma “frase terrível” que “possibilita a desvalorização da miséria
‘externa’” sendo acompanhada por uma “justificação ‘transcendental’”.
Assim, para Lutero, é próprio do homem o sentido positivo e negativo da liberdade,
o que corresponde esse duplo sentido da moral. E observa Marcuse que é partindo desse
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sentido da moral que Lutero diz que o homem, estando encerrado em seu interior, é tão
“livre sobre todas as coisas exteriores que ele se torna livre delas, que não mais as ‘tem’,
não mais tem poder sobre elas” (MARCUSE, 1981, p. 61). Ou seja, o homem não precisa
mais das coisas nem das obras, não porque as tem ou porque exerce seu poder sobre elas,
mas por não haver necessidade delas em sua liberdade interior, autossuficiente. Para
Marcuse, essa liberdade interior parece se transformar em liberdade exterior, pois abrese o terreno da liberdade exterior sob o ponto de vista da salvação da alma. É como se
disséssemos da liberdade vista sob o ponto de vista negativo, segundo o qual, ser livre
significa ser livre de. A partir do momento que o homem se coloca na condição de ser
livre das coisas e das obras, afirma-se a liberdade no modo de ser não-liberdade, que se
pode conceber como liberdade exterior próprio do cristão segundo Lutero.
Em meio ao sistema de hierarquização, o homem depara-se com a dignidade do
ofício da autoridade não equivalendo à dignidade da pessoa que exerce o ofício.
Configurando-se na hierarquização as relações entre superpessoa e “subpessoa”, convém
a submissão da pessoa à ‘superpessoa’ como expressão da sua não-liberdade que é a
liberdade exterior como não-dependência da alma ao que lhe é exterior. Ou seja, “no que
diz respeito à dignidade ‘interior’, ela pode estar muito acima da autoridade. Apesar disso,
tem que prestar sua obediência absoluta” (MARCUSE, 1981, p. 65).
A obrigatoriedade dessa obediência explica a oposição de Lutero em relação aos
camponeses, quando estes se revoltaram contra a “liberdade cristã”: esta liberdade não os
tornava livres, mantendo-se a sua escravidão. Isto significa, como diz Marcuse (1981, p.
67), que “O reconhecimento da não-liberdade real (especialmente da não-liberdade criada
pelas relações de propriedade) faz parte do sentido desse conceito de liberdade”. Portanto,
segundo ele, “se a não-liberdade ‘exterior’ pode atingir o verdadeiro ser do homem, então
isso quer dizer que se decide sobre a liberdade e a não-liberdade do homem na própria
terra, na prática social, que o homem pode tornar-se livre de Deus e livre para si mesmo,
no mais perigoso dos sentidos da palavra livre”.
Considere-se, então, a advertência feita pelo próprio Lutero, ao se referir à
“independentização e coisificação da autoridade terrena”: “a violação da autoridade, a
sublevação e a desobediência se tornam pecado social em geral, ‘pecados maiores que o
assassinato, a incastidade, o roubo, o engodo e tudo mais que possa ser concebido neste
sentido’” (LUTERO apud MARCUSE, 1981, p. 69). Calvino abandona o duplo sentido
da moral, mas mantém firme esse entendimento. Pois, para ele toda liberdade humana se
firma como não-liberdade, Assim sendo, Lutero e Calvino compartilham o entendimento
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sobre a doutrina do servum arbitrium. Para Marcuse, isso “abriga uma nova contradição”,
levando-o a perguntar: “Como é possível conceber uma auto-responsabilidade do homem
diante da terminação completa da vontade humana? (MARCUSE, 1981, p. 77). Para os
dois reformadores, a responsabilidade do homem deve ser salva para que seja atendida a
exigência da doutrina cristã do pecado e da culpa, bem como a exigência do castigo e da
salvação. E, para Calvino, trata-se de uma “necessidade espontânea”. Isto significa,
segundo Marcuse (1981, p. 78), que a “A vontade humana está necessariamente
condenada e escolhe necessariamente o mal. Isso, porém, não quer dizer que ele escolhe
o mal coagido, ‘contra a vontade’; sua sujeição ao pecado é uma ‘servidão voluntária’”.
O exercício da autoridade que faz da pessoa supepessoa no seu ofício faz também
de outras pessoas subpessoas no seu vínculo com as instituições. Estando a família como
primeira referência, considera-se as relações entre pais e filhos (e entre os cônjuges)
estando estes e a esposa (subpessoas) em relação ao pai e marido (superpessoa). Nessa
relação surge a necessidade de “servidão voluntária”, que nos remete à servidão à escola
e ao Estado e também à Igreja. Chegamos assim à “necessidade” de uma “Escola Sem
Partido” contrapondo-se à dialogicidade na educação que passa a se confundir com
adestramento. Surge então o Movimento “Escola Sem Partido” para alertar os professores
em relação ao que eles devem ensinar nas escolas. Assim se faz necessária a submissão
de professores, estudantes às deliberações da autoridade sobre o que é ou não permitido
em sala de aula, desaparecendo a autonomia do professor e o espaço para o diálogo.
Cabe então perguntar o que é e como surgiu essa “Escola Sem Partido”? Trata-se
do modelo de Escola proposto pelo Movimento Escola sem Partido, que surgiu em 2004,
idealizado por Miguel Nagib, Procurador do Estado de São Paulo. Segundo Lucila
Conceição Pereira, ele propôs este Movimento considerando que “muitos professores sob
o pretexto de despertar a consciência crítica dos estudantes acabam deixando o processo
educativo de lado em prol da disseminação de propaganda partidária e de ideais de
esquerda”.51
Em 2014, Nagib foi convidado por Flávio Bolsonaro, Deputado Estadual do Rio de
Janeiro, para escrever o PL 2974/2014 a ser apresentado à Assembleia Legislativa,
enquanto o seu irmão, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, fez o mesmo,
encaminhando à Câmara Municipal o PL 864/2014. De lá para cá, observa Cleomar
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Manhas (2016, p. 20), a “tal proposta já se espalhou por diversas câmaras municipais e
assembleias legislativas. Em âmbito nacional, o deputado Izalci (PSDB/DF) apresentou
o PL 867/2015 à Câmara Federal, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação”.
Considere-se ainda o Projeto de Lei nº. 7180/2014 que está com a Comissão Especial da
Câmara Federal para analisá-lo e que cancelou a reunião em 08 de agosto de 2018, na
qual estaria em discussão o Relatório que fora publicado em 08 de maio de 2018. Diz
Ingrid Matuoka (2018) 52 que, “Além deste projeto de lei que tramita na Câmara dos
Deputados, há outros projetos de lei em andamento: 25 estaduais, 110 municipais, e 13
no Congresso”.
Em relação ao que significa essa Escola, diz Cleomar Manhas (Ibidem):
“Basicamente, trata-se de uma falsa premissa, pois não diz respeito a não partidarização,
mas sim à retirada do pensamento crítico, da problematização e da possibilidade de se
democratizara escola, esse espaço de partilhas e aprendizados ainda tão fechado, que
precisa de abertura e diálogo” (MANHAS, 2016, p. 16).
O Movimento “Escola Sem Partido” afirma que a escola atual, no Brasil, tem se
pautado pela doutrinação. Daniel Cara (2016, p. 44) vê nisto “uma escola sem educação”:
“Os projetos de lei do Escola Sem Partido se baseiam na acusação de que há uma
doutrinação moral e ideológica de esquerda nas escolas brasileiras”. Daí propõem a
vigilância aos professores, como ele observa: “Diante disso, os professores devem ser
vigiados e controlados no exercício de sua profissão, por meio da imposição de limites à
liberdade de cátedra – um dos pilares fundamentais do magistério” Ou seja, como diz Frei
Beto (2016, p. 66): “A proposta do Escola Sem Partido é impedir que os professores
eduquem seus alunos com consciência crítica”.
Como diz Rodrigo Ratier (2016, p. 30), a doutrinação é uma “palavra que remete à
pregação”, o que é, segundo ele, “algo inadequado em qualquer aula”. E ele acrescenta:
“A pluralidade de visões e o questionamento de cada uma delas é o caminho mais fértil
para levar os alunos a pensar por conta própria [...]”. Mas o que justificaria a proposta de
uma Escola Sem Partido, quando, ao contrário do que dizem, abre-se espaço cada vez
maior para essa “pluralidade de visões” acompanhada do indispensável questionamento
para que os alunos aprendam a pensar por si mesmos? É próprio Ratier que nos chama a
atenção para o contraditório: “Embora o Escola Sem Partido diga receber numerosas
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denúncias, o site do movimento registra somente 33. O Brasil possui mais de 45 milhões
de estudantes”. Daí, conclui: “É preciso ter dados mais sólidos para separar casos isolados
de tendências e, também, para ter uma visão mais clara sobre se, onde e em quais situações
o problema acontece” (RATIER, 2016, p. 31).
Quanto à alegação de doutrinação esquerdista, Ratier (Ibidem) diz que não há
nenhuma comprovação em relação a isso. Ao contrário disso, observa: “uma pesquisa do
Instituto Datafolha, realizada em 2014, mostra que há mais brasileiros afinados com
ideias defendidas pela direita (45%) do que à esquerda (35%) em temas relativos a
comportamento, valores e economia”. Comparando com pesquisas anteriores, conclui:
“Em relação a anos anteriores, há um avanço da direita e um recuo da esquerda” (Ibidem,
p. 32). Ou seja, não há vestígios de uma doutrina à esquerda, quando parecem que a
maioria tem aderido à direita, como observa Leonardo Sakamoto (2016, p. 13): “se existe
doutrinação esquerdista, ela está dando muito, mas muito errado – uma pesquisa
Datafolha, de dois anos atrás, e o próprio mapa eleitoral das últimas eleições registram
um avanço da direita e um recuo da esquerda”.
Portanto, considerando o proposto pelo “Escola Sem Partido”, Fernando Abrucio
(2016, p. 60) diz que essa escola deveria se chamar “Escola Sem Sentido”, e acrescenta:
“Ressalto que nenhum país com destaque em avaliações internacionais no plano da
educação se orienta por propostas nos termos do Escola Sem Partido”. Pois, segundo ele,
“A liberdade e a criatividade do professor, aliadas a um controle de seus resultados
pedagógicos (o quanto conseguem melhorar o aprendizado dos alunos), aparecem como
elementos importantes em casos de sucesso”. Daí a conclusão dele: “Docentes que
estimulem alunos curiosos e com consciência crítica, produzindo pessoas que saibam
lidar com a diversidade de opiniões, são o protótipo esperado por governos bem sucedidos
em políticas educacionais” (Ibidem, p. 60-61).
Mas o “Escola Sem Partido” é “contra o abuso da liberdade de ensinar”, que se
configura como doutrinação por parte dos professores, o que leva a seguinte afirmação:

A doutrinação política e ideológica em sala de aula ofende a liberdade de
consciência do estudante; afronta o princípio da neutralidade política e
ideológica do Estado; e ameaça o próprio regime democrático, na medida em
que instrumentaliza o sistema de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo
político em favor de um dos competidores”. 53
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Como dizem os próprios propositores dessa “Escola”, isso já está previsto nos
dispositivos constitucionais. Por outro lado, diferentes pesquisas dizem não haver essa
doutrinação referida nas escolas brasileiras. Todavia, adentrando mais na questão, fica
claro quais são os verdadeiros propósitos: repassar, nas aulas, apenas o que seja
compatível com a ideologia da escola, pois os conteúdos das disciplinas obrigatórias não
podem contrariar “as convicções morais dos estudantes ou de seus pais”. Valem-se do
Art. 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que diz que “os pais têm direito
a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas
próprias convicções”. Confundem aqui o direito dos pais educarem os seus filhos com o
despertar da consciência crítica para a diversidade de entendimento sobre a moral, a
religião, a economia, a política etc. Consideram esse despertar do senso crítico “abuso da
liberdade de ensinar”.
Ao trazer para a discussão o Relatório referente ao Projeto de Lei nº. 7180/2014,
conhecido como Escola Sem Partido, publicado no dia 8 de maio de 2018, Ingrid
Matuoka (2018) considerou o que diss e a mestranda em Ensino de História pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e integrante do Professores contra o
Escola sem Partido e do Movimento Educação Democrática, Renata Aquino:

Os professores não se oporiam a discutir a ética da profissão, como ensinar,
equilibrar a construção de conhecimentos com a função social da escola,
debates desejáveis e naturais. Mas esse texto toma outro caminho, que é
violento: o de proibir que se fale em determinados assuntos.

E ela continua dizendo ser “difícil dar sentido para a aprendizagem sem falar de
temas atuais, do contexto”, como quer o movimento “O Escola Sem Partido”, que insiste
em afirmar que o professor só deve falar dos conteúdos curriculares. E acrescenta: “Ter
a liberdade para discutir questões variadas em sala de aula não é o mesmo que obrigar o
aluno a pensar de determinada maneira”. Daí, conclui: “Nós mal conseguimos obrigá-los
a fazer a tarefa de casa, quem dirá a pensar de um jeito ou de outro”.
Daniel Cara, defendendo a educação escolar como representante do conjunto da
sociedade, lembra que, segundo a Constituição brasileira, “o Brasil precisa ser um país
pautado pela justiça social”, conforme as palavras de Ingrid Matuoka (Id., ibidem).
Portanto ele afirma não ser “justo nem adequado” uma família não aceitar a
justiça social, ou ter “uma postura discriminatória”. Nesses casos, segundo ele, “a
moral familiar deve ser enfrentada e não pode se sobrepor à educação escolar. A família
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precisa ser considerada como parte da sociedade. Mas não pode ser maior do que o todo”.
Todavia, isto é inadmissível para o “Escola Sem Partido”.
Gaudêncio Frigotto, referindo-se à Escola “sem” Partido, a contextualizou no que
temos hoje de imposição do sistema capitalista em uma de suas crises históricas, “não
mais cíclica”, como as anteriores, mas uma crise “contínua, universal e global cada vez
mais profunda”. Daí ser necessário aos capitalistas “aumentar a desigualdade e as mais
diferentes formas de violência, no limite pela eliminação de quem se opõe”, para que haja
aumento dos seus lucros: “Disto decorre a mudança de estratégias para legitimar a
violência do Estado” (FRIGOTTO, 2017, p. 30).
Segundo ele, “As teses do Escola sem Partido não podem ser entendidas nelas
mesmas e nem como algo que afeta apenas a escola e os educadores”. Ao contrário disto,
“um olhar na perspectiva da historicidade dos fatos e fenômenos, vale dizer, das
determinações mais profundas e menos visíveis que os constituem, indica-nos que se trata
de algo já sedimentado nas relações sociais” (FRIGOTTO, 2017, p. 18). Assim,
expressando a anulação da política, faz-se a afirmação de um Estado policial. E isto é
necessário para o sistema capitalista. Por isso, em meio às desigualdades, tanto em termos
econômicos e sociais, como também em relação à educação e à cultura, isto se firma em
pleno século XXI como resultado “de um processo de ditaduras e golpes da classe
dominante com objetivo de manter seus privilégios” (Id., ibidem, p. 20).
Frigotto nos diz ainda que é preciso considerar os golpes de Estado e as ditaduras
como diferentes mecanismos utilizados no Século XX para “impedir avanços das lutas
populares e da classe trabalhadora na busca dos direitos elementares do acesso à terra,
comida, habitação, saúde, educação e cultura (Id., ibidem, p. 20). Neste sentido, é possível
compreender o Movimento da “Escola Sem Partido” como mais um desses mecanismos
em pleno Século XXI, juntamente com o movimento do “Todos pela Educação” que, na
verdade, deve ser entendido como “todos pela educação que convém ao mercado” (Id.,
ibidem, p. 29). Assim, afirma Frigotto (2017, p. 29): “O Escola sem Partido expressa o
epílogo de um processo que quer estatuir uma lei que define o que é ciência e
conhecimentos válidos, e que os professores só podem seguir a cartilha das conclusões e
interpretações da ciência oficial, uma ciência supostamente não neutra”. A isto
acrescenta: “Para isso, manipula até mesmo o sentido liberal de política, induzindo a ideia
de que a escola no Brasil estaria comandada por um partido político e seus profissionais
e os alunos seres idiotas manipulados” (Ibidem).
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Frigotto diz ainda que usa aspas no termo “sem” para a denominação Escola sem
partido para “sublinhar” o que parece ser, mas não é:

trata-se da defesa, por seus arautos, da escola do partido absoluto e único:
partido da intolerância com as diferentes ou antagônicas visões de mundo, de
conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; partido, portanto, da
xenofobia nas suas diferentes facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos
pobres etc.. Um partido que ameaça os fundamentos da liberdade e da
democracia. (FRIGOTO, 2017, p. 31).

Assim, assentando-se no discurso da neutralidade da escola e do respeito à
pluralidade de pensamento em termos de religião, política e moral, etc., recorrem ao
conceito de educação e de ensino que, há muito, deveria ter sido superado. A concepção
de educação subentendida nesse discurso nada mais é do que adestramento, sendo o
ensino uma mera transmissão de conhecimento. Com base nisto, falam de doutrinação
por parte dos professores que deve ser evitada, ou que deva ser motivo para a punição de
professores que violarem o princípio, tratando de assunto que não seja aquele estabelecido
pela escola como conteúdo pedagógico. Por isso o alerta deve estar posto em toda escola,
não somente em sala de aula, para que os alunos denunciem quando o professore não
estiver fazendo aquilo que lhe fora dito para fazer. Enquanto isto, compete aos professores
obedecer às determinações da instituição, não passando isto de garantia de que os alunos
não serão despertados para as razões das desigualdades e discriminações sociais em suas
diferentes possibilidades de ser, nem contestem os privilégios de uma maioria
Concebendo-se a liberdade como não-liberdade, aquela compreendida pelos
reformadores como liberdade exterior, continuará servindo de instrumento para a garantia
de interesses da burguesia detentora do poder econômico, político e cultural, incluso neste
último o que é próprio da religião. Tomando-se a ética como prescrição daquilo que tem
que ser feito pelo cristão e que deve ser estendido a todos os seres humanos, cabe aos
professores, na hierarquia em que se encontram, obedecer, limitando-se suas aulas aos
conteúdos previamente estabelecido pela instituição, evitando qualquer possibilidade de
questionamento. Afasta-se, pois, toda dialogicidade proposta por Paulo Freire para uma
educação libertadora, para dar lugar justamente à educação contestada por Freire como
“educação bancária”. Nesta, segundo Paulo Freire, garante-se o lugar da narrativa e da
dissertação, ao invés do diálogo, ficando, de um lado, o professor, na sua condição de
sujeito, e, do outro, o aluno, na condição de objeto: “A narração, de que o educador é o
sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado”.
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Continuando com a sua reflexão, ele diz que “a narração os transforma em ‘vasilhas’, em
recipientes a serem ‘enchidos’ pelo educador” (FREIRE, 1991, p. 66).
Assim, no sistema de hierarquia dos reformadores, como fora observado por
Marcuse, os alunos são submetidos à autoridade do professor, assim como este obedece
à instituição, o que significa dizer obediência ao Estado ao se colocar a serviço do ofício
de autoridade daqueles que governam. E estando a burguesia na condição de governante,
compreendemos o que diz Frei Beto (2016, p. 66): “Uma das falácias da direita é professar
a ideologia de que ela não tem ideologia. E a de seus opositores deve ser rechaçada”.
Assim sendo, “é uma velha artimanha da direita” acobertar com palavras a realidade que
não lhe convém mudar, de modo “que não se saiba que desigualdade social decorre da
opressão sistêmica; a riqueza, do empobrecimento alheio; a homofobia, do machismo
exacerbado; a leitura fundamentalista da Bíblia da miopia que lê o texto fora do contexto”.
Daí a necessidade de obediência à hierarquia escolar requerida pelo Movimento
“Escola Sem Partido”. Nela se afirma a liberdade como negação da libertação para
qualquer coisa que possa implicar envolvimento com o que seja do interesse dos
explorados, descriminados e oprimidos. Ser livre, neste sentido, é optar por não-ser livre.
A obediência à hierarquia se configura com liberdade de não-liberdade. Isto significa que
está, nessa obrigação de obediência à autoridade posta por Lutero e Calvino, a justificativa
para a neutralidade da ideologia do “Escola Sem Partido”. A obediência a quem se coloca
como superpessoa numa relação de súdito para senhor que se manifesta no modo de ser
silencioso, aceitando a ordem imposta sem nenhum questionamento e, portanto, sem
nenhuma contestação. Numa “escola sem partido”, cumpre-se apenas obedecer aos
professores, se alunos, ou obedecer aos gestores, se alunos e professores. Nada há que se
possa considerar motivo para a desobediência, pecado maior segundo os reformadores.
Nisto vai se fazendo uma fundamentação dos costumes que tem por fim a garantia de uma
servidão voluntária, requerida pela lógica da ideologia do “Escola Sem Partido”, que
prega a neutralidade político-ideológica, como se, nela mesma, não se firmasse o
ideológico. Porém, observando-se o proposto pelo pensamento de Lutero, e seguido por
Calvino, isto se faz necessário no portar-se do cristão que só deve reconhecer em si a sua
liberdade interior face à não-liberdade do mundo humano, que expressa toda
exterioridade do cristão.
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Walter Benjamin e Paul Valéry: tentativa de aproximação
Alexandre Mariotto BOTTON
UNEMAT/PPGEL

1. Benjamin leitor de Valéry
Uma propriedade muito interessante da escrita ensaística que marca o pensamento
de teóricos como Benjamin, Adorno e Valéry é que seus ensaios expõem, mais do que
qualquer outro gênero textual, o processo de construção argumentativa em sua
integralidade, mostra o andamento do pensamento, com suas idas e vindas, avanços e
recuos, aproximações, distanciamentos, tergiversações etc. ou seja tudo aquilo que
precede e estrutura o procedimento argumentativo propriamente dito. Mais do que isso,
o ensaio não distingue a argumentação “em si”, isto é, a exposição de ideias e argumento
concatenados com vistas à exposição, exame e confirmação de uma tese, e o exercício
imaginativo do pensamento. Ambos se entrelaçam constantemente no ensaio, daí muitas
vezes as sensações de incompletude e inconclusividade experimentadas pelo leitor. Daí
deriva também a força atrativa do ensaio: o leitor atento precisa igualmente trabalhar
aquilo que está lendo.
Se, para Benjamin, um personagem social que contribui para a constituição do
narrador é o viajante, para Theodor Adorno, o ensaio é comparável a um estrangeiro que
por conta própria tenta aprender a língua do país onde se encontra.
Essa pessoa vai ler sem dicionário. Quando tiver visto trinta vezes a mesma
palavra, em contextos sempre diferentes, estará mais segura de seu sentido do
que se tivesse consultado o verbete com uma lista de significados, geralmente
estreita demais para dar conta das alterações de sentido em cada contexto e
vaga demais em relação às nuances inalteráveis que o contexto funda em cada
caso. (ADORNO, 2003a, p.30)

De certa forma, a figura do ensaísta tem a ver com a do já extinto literato, espécie de
teórico erudito e autodidata, a qual pertencia Walter Benjamin: tal como o artífice ele
elabora seu texto sobrepondo observações a respeito dos principais tipos de narradores;
as atividades profissionais e as afinidades literárias de Nicolai Lescov; as nuances do
contexto histórico e social do narrador; o declínio da narrativa e a ascenção da
informação, para depois tornar a falar sobre Leskov, a relação entre o trabalho ( e o
contexto social) do artífice e a experiência. Assim, há um feixe de temas que envolvem a
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narrativa e são constantemente revisitados sob diferentes perspectivas. Daí sustentarmos
que Benjamim escreve como o artesão que pacientemente aplica várias e finas camadas
de verniz, para que este lentamente penetre no objeto e resulte num acabamento perfeito
e duradouro. Conceitos como experiência e narrativas são constantemente retrabalhados
no “Narrador”, e a cada vez revelam diferentes nuances de sentido. Como as palavras
aprendidas sem dicionário pelo estrangeiro da metáfora empregada por Adorno, o modo
de proceder do ensaio valoriza mais a experiência do conhecimento da arte de narrar,
presente nas várias famílias de narradores, do que a definição exata do que seja a
narrativa. Assim, ao afirmar que a experiência da narrativa está em vias de extinção,
Benjamin talvez não quisesse dizer que a narrativa está liquidada, mas que a existência
de narradores oriundos da tradição oral não é mais possível porque o modelo de
experiência que os alimentava já não é mais possível.
Não obstante, a proposta desse trabalho, de tentativa de aproximação entre
Benjamin e Valéry, mais do que qualquer outro exame semelhante, tem de lavar em conta
a singularidade de cada um dos teóricos. Pondo a prova o que há de mais particular em
um e outro poderemos, quem sabe, proceder como quem, mas ciências duras, põe a prova
uma hipótese como a intenção de faze-la mais forte e ao falseá-la, confirma-la.
Retomemos, então, o famoso texto de Walter Benjamin “O Narrador:
considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. Justamente ao expor a figura do artífice,
tal como abordamos anteriormente, Benjamin cita textualmente Valéry e afirma que
“talvez ninguém tenha descrito melhor do que Paul Valéry a imagem espiritual desse
mundo de artífices do qual provem o Narrador” (BENJAMIN, 1996, p. 206). Benjamin
refere-se ao contexto da narrativa tradicional, um modo de vida anterior ao capitalismo e
no qual ainda é possível pautar a experiência como síntese entre teoria e prática. Encanta
a Benjamim a maneira como Valéry delineia uma analogia a respeito do modo como a
natureza elabora pacientemente seus mais nobres produtos e maneira como os artífices
laboriosamente produzem seus mais finos artefatos:
Iluminuras, marfins profundamente entalhados; pedras duras,
perfeitamente polidas e claramente gravadas; lacas e pinturas
obtidas pela superposição de uma quantidade de camadas finas e
translúcidas ... – todas essas produções de uma indústria tenaz e
virtuosística cessaram, e já passou o tempo em que o tempo não
contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser
abreviado. (VALÉRY, apud. BENJAMIN, 1996, p. 206).
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No entanto, se lermos Valéry por lentes menos benjaminianas, notaremos um escritor
bem mais preocupado em pensar as condições de possibilidade da arte, especialmente da
poesia, num âmbito que transcende as relações de produção e consumo. Vejamos, por
exemplo, como Valéry qualifica a produção artística, a obra do intelecto, segundo sua
terminologia.
Quando falamos em obra do intelecto, entendemos ou o termo de
uma certa atividade, ou a origem de uma certa outra atividade, e
isso gera duas ordens de modificações incomunicáveis
demandando cada qual uma acomodação específica incompatível
com a outra (VALÉRY, 2018, p. 30).

Sabendo que o Narrador se distingue do escritor precisamente porque este
segrega-se do âmbito da experiência cotidiana, não seria o artista idealizado por Valéry
justamente aquele que fora criticado por Benjamin em seu ensaio sobre o narrador?
Considerando a obra do intelecto como algo situada entre duas ordens incomunicáveis,
não estaria Valéry a explanar acerca do “individuo isolado, que não pode mais falar
exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe concelhos
nem sabe dá-los”?
2. Valéry ensaísta
Observemos um pouco o ensaio Degas, dança, desenho. Pode-se perceber neste
pequeno livro de Paul Valéry um traçado que se reproduz no Benjamin do ensaio sobre
Leskov, a saber, um modelo de análise que em vez de fragmentar seu objeto procura
envolvê-lo em um feixe de considerações traçadas a partir de várias perspectivas. Nesse
sentido, comporta-se como o estrangeiro que aprende as palavras de um novo idioma a
partir dos diversos usos observados por sua experiência com a língua. O texto de Valéry
prioriza a aproximação de sua escrita em relação à obra analisada, desde as margens até
o interior, tal como fica dito nos primeiros parágrafos de Degas, dança e desenho.

Como acontece que um leitor um pouco distraído rabisque nas margens de uma
obra e produza, ao sabor do alheamento ou do lápis, pequenos seres ou vagas
ramagens, ao lado das massas legíveis, assim farei, segundo o capricho da
mente, em torno destes poucos estudo de Eduard Degas.
Acompanharei essas imagens com um pouco de texto que seja possível não ler,
ou não ler de uma única vez e que tenha com estes desenhos não mais que uma
ligação frouxa e relações menos estreitas. (VALÉRY, 2012, p. 15).
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Esta passagem é citada no ensaio “O Artista como representante”, escrito por
Adorno a propósito de Degas dança desenho. O ensaio de Adorno é mais do que uma
tentativa de interpretação de uma obra agradável de se ler, mas um tanto quanto obscura,
pois figura como um verdadeiro tributo a uma “prosa verdadeiramente cristalina” (AR, p.
152), uma explanação fiel à imagem de um Degas obstinado com a “série de operações”
(Valéry, 2012, p. 16) imprescindíveis à sua arte. Seu intuito é demonstrar que através de
um modo peculiar de proceder, Valéry se aproxima tanto do objeto artístico que sua prosa
é capaz de penetrá-lo e transcendê-lo, não obstante as declarações de que o texto manteria,
com a obra de Degas, “não mais que uma ligação frouxa e relações menos estreitas” .
Valéry conheceu muito bem a obra de Degas. À amizade que o aproximara do
artista somam-se suas qualidades de arguto observador e a tenaz capacidade de relacionar
os aspectos mais sutis, mesmo os mais excêntricos, do fazer artístico à obra acabada e ao
contexto em que o artista viveu. Tal como Benjamim, Valéry não construiu nenhuma
teoria literária, embora tenha exercido continuamente a função da crítica; seus textos e
discursos sobre a estética e a poética possuem um estilo marcado por uma espécie de
meditação que às vezes o conduz justamente ao oposto do que se poderia imaginar a partir
de sua intenção de princípio.
De início, podem-se notar ao menos dois aspectos que aproximam a passagem
supracitada – quiçá a partir dela também os procedimentos mais sutis do estudo de Valéry
sobre a obra de Degas – do que Adorno propusera no supracitado “Ensaio como forma”.
Trata-se, primeiramente, de não haver necessidade esgotar o assunto que pretende
abordar, pois, assim como Valéry se propõe a produzir não mais que “um pouco de texto”,
o ensaio não tem a pretensão de concluir o assunto, “diz o que a respeito lhe ocorre e
termina onde sente ter chegado ao fim, não onde nada mais resta a dizer: ocupa, desse
modo, um lugar entre os despropósitos.” (ADORNO, 2003b, p. 17). Em segundo lugar,
assim como Degas, dança, desenho se propunha a margear a obra, ou seja, ao mesmo
tempo estar fora dela e não perde-la de vista, o ensaio possui como critério “a
compatibilidade com o texto e com a própria interpretação, e também sua capacidade de
dar voz aos elementos do objeto” (ADORNO, 2003b, p. 18). Essas características do
ensaio correspondem, como propusemos anteriormente, ao que Benjamim denomina de
experiência, e que perpassa tento as narrativas tradicionais quanto o texto que deseja
analisá-las, pois são produzidas a partir de uma rigorosa superposição de camas de texto,
anotações marginais e experiências de leituras.
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Todo caso, as primeiras linhas de Degas, dança, desenho funcionam como índice
da maneira como seu autor procederá no decorrer do livro, mas não revelam nenhum
método de interpretação no sentido mais restrito do termo. Não obstante deixam claro
que todo procedimento será como uma experimentação, não desprovida de procedimentos
metodológicos. Por outro lado, sua liberdade em relação aos procedimentos não abre
espaço para qualquer tipo de livre associação, de vaguear indefinidamente entre o objeto
e a interpretação, mas, ao contrário, só aceita como válidas as considerações que
encontram lastro no texto e contexto analisados: no caso de Valery em Degas, no meio
social e na tradição que o cercam, e, no caso de Benjamin, em Leskov, na Russia em que
este viveu e na tradição de narradores que o precederam.
Embora possam constituir momentos distintos no processo de elaboração do
ensaio, a experiência com a obra e a técnica de argumentação, tornam-se indissociáveis
no decorrer do ensaio. Daí que o ensaio em Adorno, mas também em Valéry e Benjamin,
não possui o caráter frouxo e verborrágico encontrado nos maus ensaios. Um rigor que
resulta de uma experiência fortemente vinculada com o objeto e com o processo
argumentativo, simultaneamente, é o elo que aproxima o procedimento de leitura
imanente das produções teóricas de Valéry e Benjamim, se dermos crédito ao que Adorno
caracterizou como o modelo ensaístico.
No terceiro parágrafo de Degas, dança, desenho, por exemplo, Valéry refere-se
ao seu modo de proceder como sendo “apenas uma espécie de monólogo, em que voltarão
como quiserem minhas recordações e as ideias que formei sobre um personagem
singular” (VALÉRY, 2012, p. 15). Neste interim o pintor e escultor de quem era amigo e
admirador é tratado como um “personagem singular”. Assim como acontece com
Leonardo da Vinci, Degas e sua arte tornam-se alvos da aguda capacidade de percepção
e imaginação que movimentava o lápis daquele leitor demi-distrait. Seu monólogo é ao
mesmo tempo subjetivo, pois todo seu material é “minhas recordações e as ideias que
formei”, e objetiva, pois todas essas ideias e recordações contêm indeléveis marcas da
arte e dos procedimentos artísticos de Degas, ou seja, do objeto que desperta essas ideias
e recordações. O monólogo funciona, neste caso, como um uma meditação
laboriosamente conseguida por movimentos do pensamento, que embora fossem
anunciados como marginais, não se mantêm paralelos ao objeto: em momentos mais ou
menos precisos eles apontam para o interior da obra, penetram-na e retornam à margem.
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Valéry descreve um Degas não apenas obcecado pelo trabalho artístico, na
verdade sua obsessão mirava indistintamente um ideal de arte e seu meio de construção,
como se pode notar no trecho a seguir.
Como o verdadeiro crente só teme a Deus, aos olhos de quem não
existem subterfúgios, escamoteamentos, combinações, colusões,
atitudes nem aparências, assim ele permaneceu intacto ao invariável,
submisso apenas à ideia absoluta de sua arte. (VALÉRY, 2012, p. 16).

Este tipo de observação, coerente com uma espécie de personagem Degas remete
à imagem de um artista obcecado pela inatingível ideia de uma obra perfeita e hermética;
neste ideal, tal como no ideal do reino de Deus para o crente, o que é “deste mundo” não
importa. Tudo o que existe sobre a terra possui sentido apenas quando visto em função
do outro mundo. Esse modo de pensar a arte seguramente é responsável pelo rótulo
associado ao ideal de l’art pour l’art, por enquadrá-lo como antítese da arte engajada e,
consequentemente, como isenta de qualquer função crítica da sociedade. Contra esta
alcunha é que Adorno dirige seu discurso em o “Artista como representante”. Para
Adorno, tal antítese funciona como um estereótipo que interessa mais à indústria cultural,
uma vez que esteriliza a possibilidade de se encontrar elementos de crítica em obras que
princípio poderiam ser tomadas como simplesmente como se fossem apolíticas. Adorno
se propõe justamente a “apontar o conteúdo histórico e social inerente à obra de Valéry”
(ADORNO, 2003b, p. 152) e, mais ainda, que aquela é “uma obra que se abstém de
atalhos em direção à práxis” (ADORNO, 2003b, p. 152). Semelhantemente, o Leskov de
Benjamin constitui-se como narrador justamente por meio daquele distanciamento, tanto
espacial, na figura do marinheiro que traz de longe sua bagagem de conhecimento, quanto
temporal, na figura do camponês sedentário que conhece histórias repassadas de boca em
boca desde tempos remotos. Estes distanciamentos também são responsáveis por certo
hermetismo das narrativas às quais se refere Benjamim, e a sabedoria que se retira delas
possui uma relação bastante indireta com a realidade. A contar com as referências a
Valéry feitas por Benjamim tanto no ensaio sobre o narrador quanto em seus escritos
sobre Baudelaire, é pertinente apontar não só para a semelhança entre procedimentos,
más à influência da escrita do primeiro na obra do segundo.

3. Conclusão preliminar
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Se, por um lado, arte de narrar pressupõe mesmo a paciência do artífice que
lentamente tece suas histórias e a troca de experiências e saberes vividos, por outro lado,
ela também aguça a atenção e a imaginação do leitor/ouvinte, de forma que o exercício
da leitura, ou da audição, faz parte do processo de experiência da própria narrativa. Ela
não pretende relatar acontecimentos verdadeiros, atuais e que precisam ser
compreendidos imediatamente pelo público, o ouvinte/leitor tem a liberdade de
mergulhar e abandonar-se à experiência da história narrada. O espaço e o tempo
necessários à reflexão e a sabedoria que resulta da troca de experiências são um privilégio
da narrativa. Sua grande vantagem em relação à informação é justamente a sabedoria que
a acompanha, pois ao se desvincular dos fatos imediatos, ao distanciar-se do aqui e agora
da informação, a narrativa instiga a imaginação e o entendimento. Ela é rica em
experiência acumulada, e se torna cada vez mais rica de saber quando assimilada e
reinventada.
No entanto, é interessante notar que nos ensaios de Walter Benjamim a
imaginação é tão fundamental para o conhecimento da realidade, quanto a experiência o
é para a narrativa. O acúmulo de observações e análises que concorrem para suas
interpretações sempre originais e profundas do real, deriva de uma cuidadosa combinação
entre as imagens resultantes de inúmeras leituras e releituras atentas da forma como a
realidade é representada na poesia de um Baudelaire, por exemplo. Para este ofício
laborioso, a imaginação é algo imprescindível. É ela quem promove o enlace entre o
conhecido e o desconhecido e, assim procedendo, põe o pensamento em movimento, faz
avançar nossa capacidade de compreender o mundo. “Na acepção kantiana, a imaginação
é a faculdade intermediária, que liga as intuições da Sensibilidade aos conceitos do
Entendimento” (NUNES, 2002, p. 51). Mas, para Kant, é o entendimento, nossa
capacidade de conceituar, que determina o alcance do conhecimento, ou seja, tanto a
imaginação quanto a sensibilidade precisam estar subordinadas aos conceitos. Benjamin,
por sua vez, extrapola os limites propostos pela concepção kantiana do conhecimento: em
suas teses a imaginação atua no mesmo nível do entendimento, pode-se dizer que de
maneira coordenada com as faculdades de sentir de conceituar. Algo análogo é observado
por Paul Valéry, em suas Lições de poética, a respeito do efeito que a arte literária pode
provocar no pensamento de quem procura compreende-la a partir de suas implicações
estéticas
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A arte literária, derivada da linguagem, e que por sua vez
influencia a linguagem, é portanto, entre as artes, aquela em que
a convenção desempenha o papel mais importante; aquela em
que a memória intervém a cada instante, em cada palavra, aquela
que age sobretudo por intermediários, e não pela sensação direta,
e que coloca em jogo de modo simultâneo e até concorrente, as
faculdades intelectuais abstratas e as propriedades emotivas e
sensitivas. Ela é, de todas as artes, aquela que empenha e utiliza
o maior número de partes independentes (som, sentido, formas
sintáticas, conceitos, imagens...) (VALÉRY, 2018, p. 14).

Paciência e trabalho são também as características do intelecto, tanto do artista quanto do
leitor/ouvinte literário, segundo a supracitada A Arte poética de Valéry. Daí insistirmos
nessa comunicação, em aproximação entre Benjamin e Valéry . O que resta comum a
estas formas ao mesmo tempo únicas de interpretar a estética literária é uma espécie de
esquecimento de si mesmo. Nas palavras de Benjamin: “Quanto mais o ouvinte se
esquece de si mesmo, mais se grava nele o que é ouvido” (1994, p. 205). O que também
pode ser observado no que Valéry compreendia como jogo das faculdades intelectuais,
onde as experiências individuais do ouvinte/leitor e as experiências coletivas
sedimentadas na linguagem mal podem ser diferenciadas. Assim, para Valéry, a obra do
intelecto só existe em ato. Fora desse ato, o que permanece é apenas um objeto que não
oferece nenhuma relação particular com o intelecto”’ (VALÉRY, 2018, p. 32). Ou seja:
“Na situação em que domina a experiência no sentido estrito do temo, conjugam-se na
memória determinados conteúdos do passado individual com o coletivo”. (BENJAMIN,
2015, p. 110). É, pois, sobre esta conjugação, sobre a forma como ela pode ser abordada
na literatura, que se pode compreender o ponto de intersecção entre estes dois importantes
pensadores.
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A Revolução dos Bichos e o acirramento da polarização política manifesta nas
resenhas literárias audiovisuais do YouTube54

David Silva BET
UFSCar/PPGE
CAPES-SP

A Internet abriu espaço para a manifestação de opiniões e interesses cujo sentido,
ao que parece, tende a desmenti-la enquanto ambiente absolutamente democrático criado
sob a premissa da liberdade e da colaboração coletiva (BURGESS; GREEN, 2009).
Preconceitos delirantes, fanatismos e discursos de ódio de toda ordem povoam o oceano
audiovisual das redes digitais. Os produtos “intelectuais” da cibercultura não escapam da
influência corrosiva da Indústria Cultural, caracterizada pela produção padronizada e
administrada de mercadorias culturais etiquetadas com pensamentos pré-fabricados sob a
lógica de esquemas de entendimento – clichês, estereótipos ou tipos – cuja função consiste
em sedimentar, subjetivamente, modos de comportamento heterônomos.
A partir da atualização do conceito de usurpação do esquematismo kantiano
desenvolvido por Adorno e Horkheimer (2006) na Dialética do Esclarecimento, o
presente estudo tem por objetivo investigar a relação entre forma e conteúdo de uma
resenha literária audiovisual sobre o livro A Revolução dos Bichos: um conto de fadas de
George Orwell (2015)55, produzida pela jornalista e youtuber Isabella Lubrano e
disponível no canal “Ler Antes de Morrer”56 hospedado no site YouTube. Destacam-se
duas passagens do vídeo que, com efeito, podem ser interpretadas como formulações de
esquemas de entendimento, ou, chaves de interpretação: texto de leitura fácil (sentido
único) e socialista de rara lucidez.
O problema consistiu em refletir sobre como o conteúdo crítico da obra de Orwell
parece ser obliterado em favor de uma única e estereotipada concepção de mundo à
revelia das mazelas que determinam a luta de todos contra todos no capitalismo tardio: a
intelligentsia burguesa e os aspectos do pensamento “maniqueístico” que divide o mundo
entre “eles” e “nós” sob o engessamento do real através dos “fatos”, que se cristalizam
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O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kPYGyVz7FnA>.
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Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCTubbc8ei3JfOBbicSJYPfQ/featured>.
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nos comentários como polarização política entre a “direita” e a “esquerda”.
O texto está dividido em três partes. Na primeira, são apresentados alguns aspectos
da filosofia kantiana acerca do esquematismo. Na segunda, a interpretação de Adorno e
Horkheimer sobre o conceito de usurpação do esquematismo pela Indústria Cultural. Na
terceira, como pesquisa social empírica, uma breve discussão sobre alguns comentários
da resenha.
Kant (1987) afirma na Crítica da Razão Pura que a Lógica Geral está estruturada
de acordo com a divisão das faculdades superiores do conhecimento, sendo elas o
entendimento, a capacidade de julgar e a razão. A Analítica dos Princípios, em
conformidade com estas capacidades, tem por objeto os conceitos, os juízos e as
inferências que, reunidos, são concebidos como entendimento geral. A Lógica Geral,
dada sua natureza analítica, trata da forma do pensamento (do conhecimento discursivo),
enquanto que a Lógica Transcendental trata dos conhecimentos puros a priori
(conteúdos). O entendimento e a capacidade de julgar são analíticos, uma vez que
possuem um cânone objetivamente válido. A razão é dialética – envolve contradições,
aporias – não se conforma a um cânone.
O entendimento em geral é apreensível por meio da faculdade das regras
(universais) e a capacidade de julgar decorre dos processos da faculdade de subsumir sob
regras, ou seja, de distinguir entre aquilo que se estabelece ou não por regras. Subsumir
quer dizer considerar como compreendido (por exemplo, um indivíduo em uma espécie),
ou aquilo que se inclui em algo, se insere, admite-se como dependente de, ou então, o que
é passível de ser interpretado (um fato) como aplicação de algo (uma lei). Com efeito, é
preciso estabelecer os critérios da condição sensível pela qual os conceitos puros do
entendimento são utilizados para se referirem a objetos exteriores (por meio das intuições
sensíveis) – o esquematismo do entendimento puro. Para Duarte (2003, p. 87), o
esquematismo kantiano é [...] nossa capacidade de subsumir casos específicos sob regras
gerais [...]. No processo de subsunção de um objeto a um conceito, as representações de
ambos devem ser homogêneas. O conceito empírico de prato está contido
homogeneamente no conceito geométrico puro de círculo. A rotundidade (característica
do que é redondo) no conceito empírico é pensada e, no conceito geométrico puro, intuída.
No entanto, os conceitos puros do entendimento são heterogêneos em relação às intuições
empíricas (jamais encontraremos o círculo puro – a coisa em si – no mundo fenomênico),
de modo que não se pode subsumir intuições empíricas sob as categorias. O objeto de
uma doutrina transcendental da capacidade de julgar consiste em apresentar como
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conceitos puros do entendimento (categorias) podem ser aplicados a fenômenos
(empíricos) em geral. Segundo Kant (1987), há um terceiro elemento entre a categoria e
o fenômeno que se comporta como representação mediadora pura (não empírica),
possuidora de um lado intelectual e outro sensível: o esquema transcendental.
Tal “esquema”, para Kant, possui uma natureza especialmente temporal, sendo
a condição formal para a apreensão da multiplicidade por aquilo que o autor
chama de “sentido interno”57 e, ao mesmo tempo, da mesma natureza que a
mencionada categoria (conceito puro do entendimento), já que é universal e
repousa sobre uma regra a priori (DUARTE, 2010, p. 51)

A regra universal que orienta o modo de funcionamento do esquematismo é a
determinação transcendental do tempo: esta é homogênea à categoria na medida em que
é universal e ancorada em uma regra a priori (a unidade da determinação); é também
homogênea ao fenômeno, pois o tempo está contido em todas as representações empíricas
do múltiplo. Assim, a mediação da subsunção dos fenômenos à categoria pela regra a
priori do tempo articula-se enquanto esquema: o conceito do entendimento puro contém
a unidade sintética pura (a categoria) do múltiplo em geral (os objetos sensíveis ou
fenômenos empíricos). Com efeito, é possível “pensar” acerca do conceito de “múltiplo
geral” sem que isso obrigue a imediata experiência de “toda a multiplicidade de objetos
existentes”. Isso porque o tempo contém na intuição pura – a sensibilidade que permite a
experiência dos fenômenos empíricos – um múltiplo a priori. É uma espécie de atributo
universal da intuição pura “sentir” o múltiplo em geral, é sua condição formal (lógica).
Ora, se por um lado o entendimento elabora conceitos para representar os objetos,
subsumindo-os, a sensibilidade, por outro, articula as intuições responsáveis pela
experiência empírica do múltiplo. Dessa forma, o esquema transcendental que opera pela
determinação transcendental do tempo58, faz a mediação entre categoria e fenômeno,
preservando suas identidades.
Os conceitos representam e significam objetos dados a eles mesmos. A coisa em

O “sentido interno” compõe as condições formais da sensibilidade. Segundo Duarte (2003, p. 86): [...] as
formas do sentido externo (espaço) e interno (tempo) não apenas faziam parte das condições de
receptividade a priori do sujeito, mas continham também um múltiplo da intuição pura a priori e, no plano
do entendimento, as categorias seriam aplicáveis, mediante aquelas formas do sentido, a intuições empíricas
– único modo, segundo Kant, de se obter um conhecimento propriamente objetivo, no sentido
transcendental do termo [...].
58
Segundo Kant (1987, p. 102), [...] Não é o tempo que passa, mas nele passa a existência do mutável. Ao
tempo, portanto, que é ele mesmo imutável e permanente, corresponde no fenômeno o imutável na
existência, isto é, a substância, e somente nesta a sucessão e simultaneidade dos fenômenos podem ser
determinados segundo o tempo [...].
57
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si não é um objeto, visto não ser “representada” ou “sentida”. Esta constatação delineia
os limites do entendimento e sensibilidade humanos: pensamos através de categorias
(representações de objetos) e sentimos através de intuições (mediação do objeto no
sentido interno, ou seja, de acordo com as condições formais da sensibilidade). A coisa
nunca se apresenta sem alguma mediação, por isso, o conhecimento é sobre as
representações da coisa, que nada mais é do que nossa capacidade de subsumir casos
específicos às regras gerais (o esquematismo enquanto dialética entre particular e
universal).
O esquematismo kantiano, então, é o processo pelo qual o homem interpreta os
dados fornecidos pelos sentidos (intuições empíricas), sob critérios de mediação subjetiva
(imaginação), respaldado por elementos lógico/cognoscentes (os conceitos oriundos dos
juízos sintéticos a priori), para dessa forma, construir um conhecimento válido da
experiência. [...] A sensibilidade nos fornece os dados da experiência (o múltiplo), a
imaginação completa estes dados e os unifica, e o entendimento lhes dá unidade
conceitual, permitindo-nos pensá-los. O conhecimento resulta da contribuição desses três
elementos [...] (MARCONDES, 2015, p. 216). Mas para além da faculdade cognitiva
(científica), a proposta kantiana oferece uma possibilidade de teorização acerca do modo
de percepção geral.
O ponto de vista de Adorno e Horkheimer sobre o modo como o capitalismo tardio
lança mão do esquematismo, não objetiva fechar definitivamente o campo de investigação
acerca do tema da Indústria Cultural, mas permite uma livre interpretação que atualiza
um sofisticado conceito que, em Kant, possibilitou uma explicação do modo de
funcionamento do aparelho perceptivo humano, sua mediação interna e produção de
significado cognoscente, ou seja, de conhecimento sobre a experiência empírica da e na
existência.
No artigo da Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Horkheimer (1980) elabora uma
crítica ao aspecto idealista do conceito kantiano de sujeito transcendental. Contudo,
destaca a perspicácia de Kant ao tratar da ambivalência em torno da relação entre a
sensibilidade e o entendimento, promovida pelo esquematismo. No texto da Indústria
cultural: o esclarecimento como mistificação das massas, Adorno e Horkheimer (2006),
atentos a esta ambivalência, afirmam que a Indústria Cultural realiza o procedimento de
“esquematismo externo”, ou seja, de antemão as imagens são construídas, planejadas e
padronizadas para a oferta do mundo dado – o fato. Ao sujeito, as mercadorias de
consumo redundam no imperativo de que lhe é entregue “tudo o que necessita” perceber,
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e, com efeito, conhecer, subtraindo-lhe a mediação interna de suas faculdades.
Desse modo, o fato é produzido nas agências de entretenimento sob o prisma de
“obra de arte”: no rádio, no filme, nas revistas e na TV – a propaganda vende a “vida
cotidiana” carregada de estereótipos e clichês que sugerem (ou ditam) não só o modo de
produção, mas a própria conduta como uma espécie de manipulação tendo em vista o
conformismo e a integração.

[...] Ao serem reproduzidas, as situações desesperadas que estão sempre a
desgastar os espectadores em seu dia a dia, não se sabe como, a promessa de
que é possível continuar a viver. Basta se dar conta de sua própria nulidade,
subscrever a derrota – e já estamos integrados [...] A vida no capitalismo tardio
é um contínuo rito de iniciação. Todos têm de mostrar que se identificam
integralmente com o poder de quem não cessam de receber pancadas [...] Mas
o milagre da integração, o permanente ato de graça da autoridade em acolher
o desamparado, forçado a engolir sua renitência, tudo isso significa o fascismo
[...] (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 126-127)

Os tipos “fílmicos” padronizam e estabelecem uma falsa harmonia entre o todo e
as partes, confeccionam e vendem tabus e jargões, determinam o bem e o mal, o “nós” e
“eles” (outsiders – marginais, estrangeiros, estranhos, outros). O menor elemento da
produção, seja o sorriso da protagonista ou o figurante anônimo que abre a porta do carro
de luxo, o recorte enfático de uma música clássica ou o uso de uma expressão jocosa,
apenas confirmam um conjunto de hierarquias socialmente aceitas que “colocam cada um
em seu devido lugar”, como um sistema que harmoniza palavra, imagem e música: [...]
porque os elementos sensíveis – que registram sem protestos, todos eles, a superfície da
realidade social – são em princípio produzidos pelo mesmo processo técnico e exprimem
sua unidade como seu verdadeiro conteúdo [...] (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p.
102).
Duarte (2003) argumenta que a concepção de esquematismo presente na Dialética
do Esclarecimento é sensível à tese de que o ambiente histórico é determinante para a
modificação das condições subjetivas da percepção. [...] Segundo Horkheimer,
percebemos não apenas objetos diferentes, mas também os mesmos objetos de modo
diferente, a partir, por exemplo, do advento de veículos rápidos de locomoção [...]
(DUARTE, 2003, p. 96). A usurpação do esquematismo pela indústria fílmica envolve a
pré-elaboração das imagens e palavras que serão assumidas a priori pelo sistema: ao
fornecerem o material sensível, conduzem a inteligibilidade do entendimento de modo
padronizado, ao passo que altera o aparelho perceptivo em decorrência do aprimoramento
técnico. O sentido único admitido pela palavra petrificada está limitado por predicados
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autoritários: ele designa, registra e exibe a coisa e sua respectiva função. Sua significação
se converte em um sinal (clichês, logotipos, nomes artísticos).
A percepção é direcionada por padrões de entendimento que não foram
subsumidos às regras gerais das categorias, mas sim pelo processo técnico da forma e do
conteúdo oriundos das agências da Indústria Cultural. É a pré-censura da imagem
adequada não apenas a um fim mercadológico, mas ontológico: o que é transmitido como
real é ser, o que não é eleito, relevante ou digno de “ ser notícia, é não-ser (TÜRCKE,
2010, p. 14).
A previsibilidade total contida nos produtos da Indústria Cultural atende à lógica
da padronização do comportamento orientado ao consumo compulsivo. As mercadorias
culturais não são construtos mediante os quais se pode emitir um juízo de gosto, [...] mas
são, antes, artefatos através dos quais o modo de perceber o mundo empírico é “sugerido”
– quando não imposto – aos sujeitos pelo sistema econômico [...] (DUARTE, 2003, p.
98). Ao “sugerir” o que é o mundo empírico, as mercadorias culturais se inserem no
contexto do processo de racionalização da própria vida. A ciência contemporânea, que
notoriamente sofre da influência do positivismo, é tributária dessa tendência. O “culto ao
fato” não é um produto da usurpação do esquematismo, mas sua meta: renega o tempo,
pois tudo deve ser imediato e instantâneo em um eterno “agora” a-histórico, uma vez que
[...] a “expropriação” do esquematismo pela indústria cultural tem como contraparte uma
despotencialização da temporalidade [...] (DUARTE, 2003, p. 98).
O contato do indivíduo com a realidade deve obedecer aos imperativos
socialmente aceitos enquanto bens de consumo. A faculdade kantiana de “síntese
originária da apercepção” (mediação engendrada pelo entendimento, após os processos
da imaginação, que subsume os dados empíricos aos conceitos, para assim, produzir
conhecimento) – é solapada. [...] O inimigo que se combate é o inimigo que já está
derrotado, o sujeito pensante [...] (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 123). O sujeito
é enfraquecido em duas vias: tanto sua percepção quanto cognitivamente.
Em outra via de investigação, Duarte (2003) argumenta que a crítica à Indústria
Cultural não se distingue da crítica ao antissemitismo. O conceito de falsa projeção pode
ser interpretado como associado à personalidade que se organiza por estereótipos:
consiste na tendência de tornar o meio ambiente de acordo com o sujeito, ao contrário da
mimese, onde o sujeito procura se tornar semelhante ao meio. A falsa projeção é a faceta
bárbara da violenta recusa que o sujeito faz de seus próprios impulsos destrutivos,
negando-os como seus, de modo que os atribui ao objeto escolhido como vítima potencial:
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o estranho, o estrangeiro, o outro. [...] A falsa projeção explica o fundamento subjetivo
da enorme agressividade do antissemita, uma vez que o seu caráter patológico se encontra
na incapacidade de discernir no material projetado entre o que provém dele e o que é
alheio [...] (DUARTE, 2003, p. 101). Assim, o conceito de falsa projeção é uma espécie
de distúrbio da capacidade de perceber o exterior de si.
Dessa forma, enquanto para Kant o esquematismo contribui para explicar as
condições sob as quais o sujeito transcendental tem acesso ao objeto do conhecimento,
Horkheimer e Adorno manifestam suas preocupações com o modo pelo qual a percepção
é formada, ou seja, [...] a partir do que é sensivelmente percebido, instrui quanto à postura
diante do mundo e das coisas em geral [...] (DUARTE, 2003, p. 103). O que está em jogo
é a produção em série de pseudoindividualidades e pseudorealidades: a dupla face da
construção de falsas universalidades sob a alcunha de “obras de arte”, que reduz, pela
técnica, o universal no particular e o particular no universal.
Em outros termos, no esquematismo da Indústria Cultural a faculdade de
compreender e intervir no mundo é sabotada, pois os produtos já “dizem” aos sujeitos
como estes devem se comportar. Antes de ver um filme, do ponto de vista
psicológico/subjetivo, o sujeito já está pré-preparado para identificar a “moral da
história”; do ponto de vista do corpo físico, está adaptado às condições (música de efeito
que antecede o “susto” em um filme de terror). De antemão os clichês (herói, vilão, bom,
mau, etc.) do filme, enfaticamente repetidos em todas as pontas da produção, “pensam”
pelos espectadores, ou seja, lhes fornecem as chaves de interpretação, ou seja, esquemas
de entendimento que tendem a condicionar os comportamentos socialmente aceitos, e
geram, por assim dizer, os ares de naturalidade e de familiaridade com o que é dado, pois
o fato é uma ordem inexorável a ser obedecida como um sucedâneo universal do material
sensível, como também, substituto corrosivo das condições da faculdade de julgar.
Após essa exposição conceitual, serão apresentados os aspectos metodológicos e
alguns resultados acerca do exame do objeto de investigação. Enquanto pesquisa social
empírica, o método utilizado envolveu a content analysis (análise de conteúdo) na
perspectiva de Theodor W. Adorno (1971, 1973, 1995, 2001, 2008a, 2008b, 2010a,
2010b)59. Com efeito, o procedimento de investigação consistiu na coleta de dados a partir
da descrição pormenorizada e na íntegra de todas as falas, declarações, legendas, imagens,
sons e planos de enquadramento contidas na resenha bem como na transcrição dos

59

Não se trata da perspectiva de Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (1977).
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comentários dos usuários em planilhas de protocolo de material audiovisual, dos quais
apenas alguns foram selecionados para o presente texto. Como uma espécie de pesquisa
de recepção, os comentários dos usuários do canal compõem o objeto de investigação
como possíveis “reações” ao conteúdo audiovisual da resenha.
A resenha literária audiovisual da YouTuber Isabella Lubrano foi muito bem feita
do ponto de vista técnico (formal), mas, por se tratar de uma espécie de síntese,
determinados aspectos históricos e conceituais foram suprimidos ou ignorados. No
entanto, o que parece problemático é a opção de condução da exposição, ou seja, as
chaves de interpretação sugeridas no vídeo: no início, o texto de leitura fácil (logo, de
sentido único) e, no final da resenha, a menção a Orwell como socialista de rara lucidez.
Isabella Lubrano evitou os embates nos comentários e se limitou a agradecer e responder
sem provocações. O título da resenha foi alterado pela youtuber: em 2016 era “A
Revolução dos Bichos Critica o Socialismo (#14)”; a partir de 2017 é “A Revolução dos
Bichos, de George Orwell (#14)”.
A Revolução dos Bichos: um conto de fadas de George Orwell (2015) é um
romance publicado em 1945 no qual aborda temas como liberdade e barbárie sob o prisma
de um contexto político conturbado: o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da
Guerra Fria. Como uma espécie de sátira ao regime stalinista da URSS, a obra retrata uma
fazenda no interior da Inglaterra cujo proprietário explorava cruelmente seus animais para
usufruto imediato de suas necessidades. Cansados e revoltosos dessa condição
degradante, os animais da Granja do Solar, liderados pelo porco Napoleão, expulsam o
proprietário humano e estabelecem a Granja dos Animais, cujas promessas de liberdade
e de uma vida tranquila foram traídas pelos porcos que adulteraram os princípios da
revolução em benefício próprio, se converteram em exploradores dos demais animais e
estabeleceram um novo acordo com os humanos. Ricardo Bonalume Neto (1984)
argumentou da seguinte forma em seu livro George Orwell: a busca da decência:

Os líderes dos animais rebeldes, representando o papel dos bolcheviques, são
os porcos (o porco Napoleão é Stalin, o porco Bola-de-Neve é Trotsky). Os
animais representam cada um alguma coisa. As ovelhas são a massa facilmente
conduzível, os cães são os policiais do regime, o cavalo é a classe trabalhadora,
etc. [...] A luta de classes passou a ser a luta entre homens exploradores e
animais explorados [...] O livro termina com os porcos e os seres humanos
reunidos, numa representação da conferência de Teerã (entre Churchill,
Roosevelt e Stalin). Segundo Orwell, poucos críticos repararam que a história
não termina com os porcos reconciliados com os humanos, apesar da
semelhança que foram adquirindo de hábitos. A semelhança fica por conta da
degeneração da União Soviética – “uma impostura cobrindo uma nova forma
de privilégio de classe” [...] (BONALUME-NETO, 1984, p. 73-74)

247

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Orwell se declarava socialista e argumentava que o stalinismo cometera crimes
hediondos em nome do socialismo, que segundo ele, jamais poderia ser associado à
experiência soviética. Com efeito, o declínio da aliança entre EUA, Inglaterra e URSS
após a Segunda Guerra, permitiu o uso inadequado de A Revolução dos Bichos como uma
espécie de propaganda contra toda e qualquer tese socialista ou comunista,
indistintamente consideradas análogas pelos leitores que não acompanharam os
desdobramentos históricos e/ou teóricos ou as próprias advertências de Orwell sobre
interpretações equivocadas de sua obra. Mais de setenta anos após a primeira publicação,
persiste a noção de que A Revolução dos Bichos é fundamentalmente uma obra
anticomunista, servindo inclusive de material cultural tanto em prol de discursos ditos
“liberais”, quanto aos explicitamente reacionários oriundos de indivíduos saudosos do
período da ditadura militar no Brasil iniciada na década de 1960. Ao que parece, o
esquemas texto de leitura fácil e socialista de rara lucidez sedimentam uma espécie de
tabu60 a qualquer tese que seja oriunda da argumentação sobre as contradições do
capitalismo tardio, ou seja, às bases materiais da Intelligentsia burguesa.
Seguem alguns comentários de usuários da resenha literária audiovisual sobre A
Revolução dos Bichos, produzida pela YouTuber Isabella Lubrano61:

Este livro eh muito legal e explica a porcaria ideológica da esquerda mundial. Sempre a mesma conversa
do verdadeiro socialismo kkkk como sempre fracassam querem dizer que nunca foi bem empregado.
" Este livro eh muito legal e explica a porcaria ideológica da esquerda mundial" Tu não entende porra
nenhuma, ou pior, ainda entende o oposto do que o autor quis dizer. O livro é uma clara crítica ao
TOTALITARISMO e a falta de liberdade de expressão (Como aconteceu no Stalinismo e como
aconteceu na NOSSA ditadura militar brasileira (de DIREITA). Se você já leu o livro então você é um
analfabeto funcional. Me diz aí então o que representam os personagens "Sr. Jones", "Porco Major" e
"Porco Bola-de-Neve"; e qual a conotação dada a eles pelo autor. Me diz tbm, pelo amor de deus o que
vc entendeu da ÚLTIMA FRASE do livro: "As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem,
de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez; mas já era impossível distinguir
quem era homem, quem era porco."
já li o livro não entro no mérito do vídeo. Todo socialista é retardado se você se enquadra parabéns pela
escolha!
apelei na palavra. Ele é um cara inteligente, mas com uma mentalidade ´´retardada´´ ou inocente quanto
uma sociedade politica que funcione. Utopia da pessoa acreditar no socialismo pleno em nações regidas

60

Os tabus são uma espécie de interdição psíquica que culminam no desenvolvimento coletivo de um
conjunto de representações (orientadas por estereótipos e clichês) inconscientes ou pré-conscientes acerca
daqueles que escolhem determinada profissão, posição política, religiosa ou daqueles que simplesmente
são “diferentes”, seja pela raça, cor, gênero ou sexualidade. Segundo Adorno: [...] Portanto, emprego o
conceito de tabu num sentido mais rigoroso como a sedimentação coletiva de representações que, de
maneira similar às de caráter econômico que mencionei, perderam sua base em grande medida mas que,
como preconceitos sociais e psicológicos, persistem teimosamente e, por sua vez, tornam-se forças atuantes
na realidade, tornam-se forças reais [...] (ADORNO, 2000, p. 158).
61
Os comentários foram transcritos na íntegra, sem correções de qualquer natureza.
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com igualdade e blá blá blá. Quem vai ser pedreiro ou puxar enxada em uma sociedade onde todos somos
iguais???
acho que vc leu errado. leia de novo kkk obs: orwell era de esquerda
Quanta bobagem. Não há socialismo democrático. Pois para que haja socialismo, é necessário a
supressão da liberdade individual, pois dela surgem as desigualdades. Salvador Allende, por exemplo,
contava com milhares de "consultores" cubanos, antes de 73. Só não estabeleceu um regime como o de
Cuba, pois não obteve o poder total que Castro conseguiu... Esse povo estuda muito livros de história
brasileira escritos por petistas e não sabem nada de história do mundo...
Amigo, petista escrevendo livro de história...? Vai ler livros em outras línguas então, depois volta e apaga
seu comentário.
Esse livro é a tradução do comunismo. E ainda tem gente que defende essa teoria macabra.
alguém QUE NÃO É COMUNISTA gostaria de debater seriamente esse assunto?
Se eu ganhar mais dinheiro q os outros? vou ser obrigado pelo governo a dividir oq ganhei? É ISSO
HITLER?
Guerra Mundial foi provocada pela direita e ESQUERDA. O partido do Hitler era de esquerda, chamavase, ora essa, Partido dos Trabalhadores. Socialismo NÃO é oportunidade igual, primeiro porque as
palavras se contradizem: se v tem uma oportunidade será algo diferenciado do que outros tem, Aula de
semântica básica . . Segundo porque ainda que os socialismo seja algo diverso do comunismo ele ainda
é seu embrião, e o próprio Marx escreveu que é "o primeiro passo para o comunismo." Terceiro: os países
nórdicos seguem a social democracia que é diferente do socialismo, Ela pode parecer no sentido do
estado como planejamento central provendo "bem estar social", mas não tem a ver com o socialismo que
é o Estado controlando os meios de produção. A sociedade não equilibra ideologias porque tanto a direita
quanto a esquerda ainda creem em Estado. A liberdade verdadeira só vem com o liberalismo.
Onde foi que o sistema socialista deu certo? o socialismo é o fim da propriedade privada dos meios de
produção, o fim da propriedade privada e o controle estatal parcial ou total na vida das pessoas. estude
o que acontece hoje na Venezuela. é um exemplo atual de como o socialismo pode destroçar um país.
A elite não quer mudança? amigo, o Brasil vem perdendo investimentos dia após dia devido a essas
políticas populistas e intervencionismo. Os mais ricos não confiam no nosso país para ganhar dinheiro.
Em outras palavras, os políticos estão impedindo a chegada de pessoas que iriam trazer mais empregos
e mais competitividade no mercado, que iria acarretar na queda dos preços das mercadorias.
Exatamente. É incrível como essas pessoas pedem mais Estado em tudo sendo que todos nós sabemos
que grande parte dos políticos são corruptos. Aí depois que vem uma crise colocam a culpa na ''elite'' ou
no Capitalismo. Só rindo mesmo...
É bom ler Orwell como crítico da URSS, mas ele era bem idiota por ser de esquerda.
O que você esquece é que Orwell também critica os capitalistas logo no início! Afinal é justamente a
exploração que os animais sofrem por parte dos humanos que gera a revolução. E a conclusão não é que
os porcos eram piores e sim que eles eram exatamente iguais aos humanos (capitalistas)!!
O cara era ingênuo e não sabia o que está acontecendo hoje kkkkk, o movimento comunista não acabou,
marx era um bosta já não dá pra considerar literatura mein kampf e o capital são iguais, sorry.
Como não fazer muitos, mas muitos pararelos com a política do Brasil nos últimos 20 anos? Está tudo
no livro, escrito há mais de 7 décadas e se encaixa perfeitamente entre o final do Governo FHC e o
Triplex do Lula.
George Orwell não era socialista! Era um anti-comunista ferrenho mesmo que convertido! Interpretação
errada e vídeo irresposável. Deveria de ser apagado! GEORGE ORWELL NÃO ERA ESQUERDISTA,
CONVERTEU-SE A DIREITA DURANTE SUA JUVENTUDE!
"O socialismo é um sistema que, como se diz, só funciona no Céu, onde não precisam dele, e no Inferno,
onde ele já existe." Ronald Reagan resumiu bem o que é o socialismo.
O único meio é extirpar o socialismo da face da terra, torná-lo algo contra a humanidade como fizeram
com o nazismo. Só assim o mundo poderá ter mais estabilidade social.
Alende destruiu o chile e Pinochet fez dele um país de primeiro mundo. Nenhum socialismo deu certo,
e nunca dará.

O fórum de comentários poderia ser o ambiente para o aprofundamento de
questões não abordadas ou tratadas superficialmente na resenha, como por exemplo, os
desdobramentos da Conferência de Teerã que caracterizou a aliança entre URSS, EUA e
Reino Unido contra a Alemanha nazista, o que ao menos poderia provocar dúvidas sobre
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a imediata concepção de que seja apenas o posicionamento ideológico (capitalista ou
comunista; direita ou esquerda) o responsável pelo rompimento posterior dos EUA e
Reino Unido em relação à URSS que culminou na Guerra Fria, ignorando dessa forma,
os interesses econômicos e as articulações para a ampliação da influência e domínio
(ainda que velado) dessas nações sobre os demais países.
A youtuber Isabella não confrontou os posicionamentos infundados, o que poderia
ser uma abertura ao esclarecimento (em sentido amplo). O conjunto de tendências
regressivas, violentas e autoritárias contidas nos comentários revelaram os ânimos da
polarização política entre a “direita” e a “esquerda” no âmbito do confuso e superficial
processo de acusação e absolvição dos agentes da denominada “crise política e moral”
que inunda os conteúdos dos programas da mídia brasileira entre os anos de 2014 e 2018.
A despeito dos eventos que marcaram esses anos, como por exemplo, o impeachment da
presidente Dilma Rousseff, os desdobramentos da operação da polícia federal intitulada
de “Lava-Jato” e com as prisões de notórios políticos e grandes empresários da iniciativa
privada, as redes sociais digitais, as escolas e as universidades retomaram as discussões
acerca da obra de Orwell, considerada por muitos leitores um instrumento de luta
anticomunista, por um lado, e, um clássico que denuncia a miséria e a barbárie para além
da filiação político-partidária, por outro.
Sob os efeitos da incapacidade de mediação conceitual decorrente do consumo
dos produtos da Indústria Cultural e a consequente adulteração do aparelho sensório, da
imaginação e do entendimento para formular esquemas, a compreensão dos amplos
aspectos da denúncia de Orwell às formas de exploração humana é reduzida ao slogan de
obra anticomunista e a clichês que determinam de antemão os comportamentos
socialmente aceitos, uma vez que, elaborados como chaves de interpretação do real
(esquemas de entendimento), eles “pensam” pelo indivíduo subtraindo-lhe a necessidade
de elaboração conceitual e crítica. Nessa perspectiva, a preocupação dirigida à resenha
literária audiovisual do YouTube envolveu a apreensão sobre o seu respectivo uso pelos
usuários como um tipo de material didático/pedagógico em acréscimo ou como única
fonte às referências bibliográficas para fiz acadêmicos. Em última instância, o prejuízo
formativo a que podem estar submetidos é refletido nas tendências bárbaras expressas no
fórum de comentários, que longe de estabelecer um ambiente coletivo de troca de ideias
somente possível pelo fortalecimento do elo afetivo indispensável para o diálogo franco,
se converte em arena onde se manifestam as personalidades rígidas e autoritárias, haja
vista que os discursos demasiadamente exaltados tendem a incorrer em equívocos
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conceituais e consequente deturpação de um material imanentemente crítico, como parece
ser A Revolução dos Bichos.
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Cultura e Tecnologia em Marcuse
Luciane NEUVALD
Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO

Pretende-se refletir sobre a cultura e a tecnologia na concepção de Herbert
Marcuse, apresentada nos seguintes textos do referido autor: “A dimensão estética”,
publicado no livro Eros e a civilização (1995); “Comentários para uma definição de
cultura”, publicado no livro Cultura e Sociedade v.2 (1998); “Implicações sociais da
tecnologia moderna”, publicado no livro Tecnologia, Guerra e Fascismo (1999), “Sobre
o caráter afirmativo da cultura”, publicado no livro Cultura e sociedade v.1 (1997) e “As
novas formas de controle”, publicado no livro A ideologia da sociedade industrial: o
homem unidimensional (1973).
No texto “A dimensão estética” (1995), publicado no livro Eros e a civilização,
Marcuse define a cultura como a combinação e interação dos impulsos sensual e formal.
O primeiro é essencialmente passivo, receptivo e o segundo é ativo e dominador. Essa
relação se antagoniza com o curso do desenvolvimento da civilização que
[...] submeteu a sensualidade à razão de modo tal que a primeira, se
acaso logra reafirmar-se, o faz através de formas destrutivas e
‘selvagens’, enquanto a tirania da razão empobrece e barbariza a
sensualidade (MARCUSE, 1995, p. 166).

No texto “Comentários para uma definição de cultura”, Marcuse (1998, p. 153)
define esse conceito como o “pano de fundo” da sociedade, “o complexo específico de
crenças religiosas, aquisições, tradições, etc”. O fundo (Grund) consiste em um complexo
de objetivos ou valores morais, intelectuais e estéticos aspirados pela sociedade no seu
processo de organização, divisão e direção do trabalho, ou seja, “O Bem” proveniente do
modo de vida instituído. Esse se manifesta por meio da liberdade pessoal e pública e da
diminuição das desigualdades e da “administração capaz e racional”.
Marcuse (1998, p.154) refere-se à cultura como expressão de objetivos e valores
representativos reconhecidos e traduzidos na realidade social. Para que eles se
desenvolvam, é necessária a existência de uma base de sustentação, que provém das
instituições dominantes e dos componentes da respectiva sociedade. Nesses termos, a
cultura é mais que uma ideologia, é
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[...] um processo de humanização (Humanisierrung) caracterizado pelo
esforço coletivo para conservar a vida humana, para pacificar a luta pela
existência ou mantê-la dentro dos limites controláveis, para consolidar
uma organização produtiva da sociedade, para desenvolver as
capacidades intelectuais dos homens e para diminuir e sublimar a
agressão, a violência e a miséria.

O autor aponta duas limitações em relação a esse processo. O primeiro deles diz
respeito à limitação da obrigatoriedade da cultura a um universo restrito. Essa suspensão
ou proibição da cultura abre espaço para o nivelamento do caminho da violência. A
segunda limitação pressupõe a exclusão da crueldade, do fanatismo e da violência para
que a cultura desenvolva a humanização. Assim, os protestos contra uma determinada
cultura e a necessidade de que ela seja revista, não envolvem, de acordo com Marcuse
(1998) questões de ordem lógica e epistemológica, mas questões relacionadas à estrutura
social, ou seja, envolvem a relação entre os valores e os fatos. Dessa forma o autor indaga
sobre a forma como se processa a relação entre os meios da sociedade e as metas que ela
professa. Antes de discorrer sobre as hipóteses referentes a essa questão, lembra que as
metas são estabelecidas pela “cultura superior”, ou seja, aquela que é aprovada
socialmente.
Para ele, existe uma distinção entre cultura e civilização. A primeira expressa uma
dimensão superior, a autonomia e a realização humana; enquanto a segunda, pressupõe o
reino da necessidade.
[...] do trabalho e do comportamento socialmente necessários, dentro
do qual o homem não ‘efetivamente ele mesmo, nem está em seu
próprio elemento, mas sim submetido à heteronomia, às condições e às
necessidades (berdürfinissen) exteriores (MARCUSE, p. 155).

O conceito de progresso aplicável apenas às áreas técnicas, voltadas para o
processo civilizatório, pode aumentar a tensão entre a cultura e a civilização. Nesse caso,
segundo o autor (1998, p. 156), essa tensão é cada vez mais reprimida na medida em que
“[...] a cultura é incorporada sistemática e organizadamente na vida cotidiana e no
trabalho”. Desse fato decorre o questionamento a respeito da procedência da distinção
entre cultura e civilização na sociedade industrial avançada ou a possível dissolução entre
meios e fins, entre valores culturais e fatos sociais, uma vez que os fins foram absorvidos
pelos meios. Essa integração da cultura na sociedade tende a torná-la totalitária, mesmo
nas suas formas e instituições democráticas.
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A distinção entre cultura e civilização é apontada por Marcuse (1998, p. 156) a
partir dos seguintes pares: trabalho material/trabalho intelectual, trabalho/ócio, reino da
necessidade/reino da liberdade, natureza/espírito, pensamento operacional/pensamento
não operacional. Na tradição acadêmica essas dicotomias se expressam por meio da
distinção entre ciências naturais, de um lado, e todas as outras ciências sociais e humanas,
de outro. No entanto, essa distinção, segundo o autor, é obsoleta, uma vez que todas essas
ciências se assimilaram mutuamente na tentativa de eliminar qualquer manifestação do
pensamento metafísico e da “teoria pura”. Dessa forma, a civilização tecnológica, no
entendimento do autor (1998, p. 157),
[...] tende a eliminar os objetivos transcendentes da cultura
(transcendente em referência aos objetivos socialmente estabelecidos)
e elimina ou reduz com isso aqueles fatores e elementos da cultura que,
frente às formas dadas da civilização, eram antagônicos e alheios.

Os elementos culturais, segundo o autor (1998), tornam-se afirmativos na medida
em que servem para consolidar a violência do existente sobre o espírito. No texto “Sobre
o caráter afirmativo da cultura”, Marcuse (1997) entende que há uma dimensão de
verdade na possibilidade da alma não se afetar totalmente com o que atinge o corpo. No
entanto, essa verdade assumiu uma forma terrível na ordem vigente, na medida em que
essa liberdade serviu de justificativa para a miséria e para a servidão e para a submissão
ideológica da existência à economia capitalista. Dessa forma, o alimento espiritual
consiste em um substitutivo para a falta de pão. Para ele, a verdade só existe na forma
“[...] da existência social em que a economia não decide acerca de toda a vida dos
indivíduos” (MARCUSE, 1997, p. 108-109).
O autor entende que o amplo acesso à cultura tradicional e às suas obras autênticas
é melhor que a conservação dos privilégios culturais. Porém, as capacidades espirituais e
a consciência intelectual não adaptada ao modus operandi da civilização industrial, são
necessárias para que o conteúdo de conhecimento dessas obras se conserve, pois a
civilização demanda o pensamento operacional e adepto à racionalidade produtiva ao
invés de negá-la. A cultura superior, ao contrário subsistiu em grande parte a partir da
negação da ordem produtiva.

Com certeza a cultura superior sempre possuiu, até aqui, um caráter
afirmativo, na medida em que estivesse dispensada da fadiga e da
miséria daqueles que reproduziam, através de seu trabalho, a sociedade
cuja cultura representava – e nessa medida converteu-se em ideologia
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da sociedade. Porém como ideologia também estava desvinculada da
sociedade, e nessa desvinculação era livre para transmitir a contradição,
a denúncia e a recusa. Agora a comunicação é tecnicamente
multiplicada, facilitada em larga escala, sumamente lucrativa, contudo
o conteúdo alterou-se (MARCUSE, 1998, p. 158).

A eliminação do conteúdo antagônico da cultura retira dela um espaço vital para
o desenvolvimento da autonomia e a possibilidade de resistência ao totalitarismo. O autor
(1998, p. 158-160) ressalta que a dimensão não operacional constituía a essência da
cultura tradicional. Para Marcuse, a cultura superior ainda existe e está mais acessível do
que nunca, porém a sociedade bloqueou o esforço espiritual de compreensão de seu
conteúdo cognitivo. No lugar dele, prevalece o pensamento que tenta se ajustar ao
existente, enfraquecendo o aspecto oposicionista da cultura. Na concepção do autor
(1997), esse fato se agrava na medida em que a produção e a recepção dos bens culturais
estão sob a égide do valor de troca e os sentidos se subordinam à dominação da alma. A
liberação dos sentidos equivale à liberação da fruição e, nesse sentido, a satisfação não se
constitui em uma promessa ou anseio. A felicidade não pressupõe a renúncia, mas a
promoção da cultura.
O aspecto vital da cultura é afetado pela integração e pela civilização. Esse fato
permite o nivelamento da tensão entre o “dever” (o potencial, o futuro, a liberdade) e o
“ser” (o atual, o presente, a necessidade). Esse processo resulta na característica
pedagógica e edificante dos conteúdos culturais, que se tornam relaxantes e se constituem
em veículos da adaptação. Marcuse (1998, p.160-161) ressalta que toda obra de literatura,
arte, música e filosofia tem um aspecto metalinguístico, que expressa uma realidade que
transpõe a linguagem e que ele chama de substância irredutível e intraduzível. Essa
substância tende a se dissolver e sua tradução é prejudicada, uma vez que os conflitos
entre amor e ódio, esperança e medo, liberdade e necessidade, sujeito e objeto, bem e mal
se tornam manipuláveis, compreensíveis e normais. Eles são tratados no âmbito do
comportamento e, enquanto tal, são observáveis, quantificáveis e passível de controle.
Dessa forma, muitos enigmas tendem a desaparecer, pois a racionalidade tecnológica se
torna uma força invencível. A ordem existente define a cultura e ela perde a sua verdade,
que se encontra no seu conteúdo não realizado, não normativo e não operacional. Nesses
termos, “o intraduzível é considerado como especulação antiquada” (MARCUSE, 1998,
p. 162). Diante de uma aparelhagem social que zela para que as necessidades dos
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indivíduos coincidam com as do sistema, ocorre a evaporação do “fundamento racional
para a alienação da cultura frente à civilização” (MARCUSE, 1998, p. 162).
A nova sociedade tecnológica, segundo Marcuse (1998), altera a relação entre
cultura e civilização, que precisa de uma nova definição, pois a atual organização está
apta para mobilizar os homens para uma guerra nuclear e para a agressão, limitando as
possibilidades utópicas. O processo de libertação “pressupõe a reparação da dimensão
cultural perdida que (não importa em qual modo precário) estava protegida da violência
totalitária da sociedade: era a dimensão espiritual da autonomia” (MARCUSE, 1998, p.
163).
O autor (1998) refere-se à falsificação da liberdade, uma vez que ela opera como
veículo de adaptação e a favor de uma cultura democrática nos moldes dominantes
(pseudodemocrática), uma vez que as opiniões individuais dissimulam o peso da
manipulação social. Marcuse entende que essas manifestações regressivas da
transformação da sociedade industrial em sociedade tecnológica, uma vez que elas
ocorrem sob a administração absoluta dos homens, prejudica expressivamente os
fundamentos da democracia. Ele enumera alguns fenômenos resultantes desse processo.
O primeiro deles consiste na passividade dos homens frente ao aparato político e
econômico onipresente. Assim,
As necessidades da sociedade existente são introvertidas e tomadas em
necessidades individuais; o comportamento e a ambição socialmente
exigidos tornam-se espontâneos. Nos estádios de desenvolvimento mais
altos, essa coordenação total realiza-se sem terror nem superação
(Aufhebung) das regras do jogo democrático (MARCUSE, 1998, p.
164).

Sob essas condições aumenta, segundo Marcuse (1998), a dependência dos líderes
eleitos. Os homens aceitam e defendem o domínio desses e dependem amplamente dos
governantes. Essa heteronomia universal se esconde atrás do véu da racionalidade
tecnológica da “sociedade afluente”, que oferta a liberdade e o conforto. O poder
concentrado e a coordenação da sociedade industrial avançada impedem a independência
prática e política.
O autor afirma que a redefinição da cultura pressupõe a oposição às tendências
dominantes. Ela
Significaria a libertação do pensar, do investigar, do ensinar e do
aprender do sistema existente de valores e de modos de comportamento,
assim como a elaboração de métodos e de conceitos capazes de
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ultrapassar racionalmente os limites dos fatos e dos “valores”
estabelecidos. Para as disciplinas acadêmicas, isto significaria a
deslocação do centro de gravidade para a teoria “pura”, isto é, para a
sociologia teórica, para a ciência e a psicologia política e para a
filosofia especulativa, etc (MARCUSE, 1998, p. 165).

As consequências dessa redefinição no plano da cultura afetariam expressivamente o
campo educativo. No caso do ensino superior, implicariam a independência financeira das
Universidades.
Marcuse (1998) destaca que a dimensão teórica do pensamento, que funciona como um
catalisador espiritual da cultura é destruída na sociedade atual. Esse processo é viabilizado pela
ampliação da influência tecnológica na sociedade.

No texto “Algumas implicações sociais da tecnologia moderna”, Marcuse (1999)
entende a tecnologia como um processo social característico da era da máquina, de sua
forma de organizar as relações sociais, o pensamento, o comportamento e os instrumentos
de controle e de dominação.
Para ele (1999) a técnica possui um sentido contraditório, na medida em que pode
servir à liberdade, à autonomia, à abundância, à abolição do trabalho árduo e ao
autoritarismo, à escassez e ao trabalho árduo. Assim, estabelece uma diferença entre a
racionalidade individualista e a tecnológica. A primeira compôs o processo
revolucionário burguês, que prezava pelo interesse próprio e pela liberdade de
pensamento. Porém, no decorrer do processo de desenvolvimento econômico burguês o
poder tecnológico se subordinou cada vez mais à concentração do poder econômico e a
racionalidade tecnológica entra em confronto com a racionalidade individualista,
absorvendo-a. A racionalidade tecnológica “[...] estabelece padrões de julgamento e
atitudes que predispõem os homens a aceitar e introjetar ditames do aparato”
(MARCUSE, 1999, p. 77). Nesse contexto, segundo Marcuse, as distinções individuais,
ou seja, as aptidões, percepções e conhecimento se transformam em perícia e treinamento,
que expressam diferentes níveis de habilidades, cuja coordenação considera os
desempenhos padronizados.

Esse

fato

não

significa o desaparecimento

da

individualidade, mas indica que ela se transformou em “eficiência padronizada” e que a
liberdade do indivíduo se confinou “[...] à seleção dos meios mais adequados para
alcançar uma meta que ele não determinou (MARCUSE, 1999, p. 78). Diante dessas
circunstâncias, a racionalidade tornou-se um poder social totalitário e não restou ao
indivíduo outra alternativa, que não fosse a adaptação e a “submissão altamente racional”.
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Segundo Marcuse (1999), resta ao homem a obediência às instruções da máquina
e essa atitude se desenvolve na medida em que ele a manipula. Assim, seus esforços
libertadores do pensamento convergem para a realização de suas tarefas e para a
adaptação, já que os meios se tornam os fins.
O autor (1999) ressalta que o aparato da sociedade se mantém na medida em que
as pessoas se identificam com as crenças e com lealdade às organizações econômicas e
sociais dominantes. A maquinaria cada vez mais se coloca como mediadora das relações
entre os homens. Os equipamentos mecânicos ao mesmo tempo em que facilitam o
contato entre os indivíduos, também absorvem e interceptam a libido humana que, dessa
forma, distancia-se de sua condição natural e livre.

O homem médio dificilmente se importa com o outro ser vivo com a
intensidade e persistência que demonstra por seu automóvel. A máquina
adorada não é mais matéria morta, mas se torna algo semelhante a um
ser humano. E devolve ao homem o que ela possui: a vida do aparato
social ao qual pertence. O comportamento humano se reveste da
racionalidade do processo da máquina, e esta racionalidade tem um
conteúdo social bem definido (MARCUSE, 1999, p. 81).
O processo de submissão à máquina, conforme Marcuse (1999), incorre sobre uma visão
programada da vida e a uma visão mecânica das coisas, cuja habilidade é constantemente
reforçada pela racionalidade mecânica que, assim, promove a lógica da submissão para todas as
esferas da sociedade e para todos os momentos de sua vida. A eficácia, conveniência e eficiência
desse sistema de vida faz parecer inútil e até irracional qualquer tentativa de protesto e de
libertação individual: “A idéia da eficiência submissa ilustra perfeitamente a estrutura da
racionalidade tecnológica. A racionalidade está se transformando de força crítica em uma força
de ajuste e submissão” (MARCUSE, 1999, p. 84).
Marcuse (1999) destaca que o crescimento da racionalização aumenta o peso e a
importância das massas e da multidão, as quais compreendem uma associação de indivíduos
padronizados, voltados para a adaptação, contribuindo para a existência e para a ampliação do
aparato. Para ele, a racionalização tecnológica ampliou seu poder sobre o mundo objetivo e
subjetivo ao, criar “ uma estrutura comum de experiência para várias profissões e ocupações”.
Dessa forma, a concepção instrumental da racionalidade tecnológica se torna no denominador
comum de todas as atividades, que optam pelo treino em vez da individualidade, pelo especialista
no lugar da formação humana completa.
O autor, em seu texto, “As novas formas de controle”, publicado no livro A

ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional (1973, p. 28) afirma que a
base tecnológica da sociedade contemporânea, torna-a totalitária e imprime um novo
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sentido para o conceito de “sociedade livre”, que se distancia da forma tradicional e pode
se transformar em um poderoso instrumento de dominação na medida em que “a eleição
livre dos senhores, não abole os senhores ou escravos”. Da mesma forma, a livre escolha
entre ampla variedade de mercadorias e serviços não significa liberdade se eles servem
de sustentação para os controles sociais, promovendo a alienação dos homens.
Marcuse ressalta a dificuldade para romper a servidão e conquistar a libertação,
na medida em que a administração repressiva da sociedade se torna mais racional,
produtiva e técnica. Dessa forma, ela amplia o totalitarismo, tornando inimagináveis os
modos e os meios para se romper com a servidão.
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Introdução
Em estudo anterior, sobre as relações contemporâneas entre Estado, poder e
violência, procuramos lançar os contornos do que entendemos por tecnopolítica na
perspectiva das tecnologias a serviço do estado de exceção que se manifesta como guerra
permanente e preventiva (FREIRE, BATISTA, 2018). Nesse estudo prévio, pretendeu-se
discutir o alcance de novas tecnologias na guerra (e na política), consolidando a política
como máquina produtora de interfaces entre violência e poder. A estabilidade e a
segurança que justificam essa imbricação entre guerra e política, em que os suspeitos são
previamente aniquilados e toda possibilidade de resistência encapsulada e circunscrita,
são os argumentos para que se estabeleça o estado de exceção permanente não só nos
chamados “golpes legais”, mas nas relações interpessoais cotidianas.
Entende-se que no século XVIII as concepções da formação de um cidadão
emancipado rivalizaram com as teorias e práticas para a conformação de um cidadão
estritamente submisso para que se tornasse produtivo e útil. A dimensão econômica tem
a sua contraparte política e educacional à medida que “[...] o corpo só se torna força útil
se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso” (FOUCAULT, 1987, p. 28).
É interessante considerar que o Iluminismo não se faz apenas presente no
pensamento dos filósofos fundadores do que se entende mais recentemente como direitos
humanos, democracia, sociedade civil, liberalismo e soberania. O sistema de sujeição,
estudado por Foucault, produziu e ainda produz saber, também, se inserido numa
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perspectiva iluminista de racionalização em todas as esferas de atuação humana. Neste
sentido, há que se pensar que o esclarecimento tem suas contradições, ambivalências e
limites como analisaram Horkheimer e Adorno na Dialética do Esclarecimento.
Na sua face de racionalidade instrumental, o esclarecimento no esforço pela
matematização do conhecimento e da vida, produz técnicas que permitem organizar,
calcular, esquadrinhar o tempo e o espaço. A corporeidade assim se constitui em uma
espécie de maquinaria engendrada na e para a microfísica do poder, uma “tecnologia
política do corpo”. Partimos que essa tecnologia política do corpo que Foucault pôde
observar nas estratégias de formação e conformação de corpos submissos está presente
na análise que Horkheimer e Adorno fazem dos elementos do anti-semitismo. É essa
hipótese que nos permite dialogar com Foucault e com a Teoria Crítica para tratarmos do
nosso objeto de análise: os limites da educação frente à a manutenção do estado de
exceção por meio da continuamente renovada tecnopolítica do corpo. Sem estabelecer
uma correlação rigorosa entre o pensamento de Foucault e o da Teoria Crítica de
Horkheimer e Adorno defendemos a ideia de que através desses referenciais temos um
instrumental adequado para analisar as formas de integração no mundo administrado
numa perspectiva que leve em consideração as relações entre tecnologia e sociedade.
Essas aproximações não são óbvias mas podem ser construídas a partir da crítica aos
discursos e às práticas de sujeição que são intrínsecos ao desenvolvimento
tecnocientífico.
Se vivemos num estado de exceção que se tornou regra, destituídos do processo
de individuação e reduzidos a corpos manipuláveis pelo poder, é nesse estado de coisas
que as reflexões sobre a tecnopolítica, que se dá sob a lógica predador-caça, se tornam-se
fundamentais. Esse é o esforço de Chamayou (2015), em seu Teoria do Drone, quando
afirma que “o mundo inteiro, diz-se, é um campo de batalha. Mas, sem dúvida, seria mais
exato dizer terreno de caça” (p. 64), até porque se a violência armada se torna global, ela
traz consigo os imperativos do rastreamento, comum à lógica predador-caça. E
acrescenta: “se a guerra é, em última instância, definida pelo combate, a caça é definida
essencialmente pela perseguição” (p. 64).
Esse movimento, em que tecnologias como drones e micromáquinas
informacionais à pretexto da precisão reforçam o argumento em favor de que o campo de
ação/conflito, armado ou não, amplie-se para o mundo inteiro, traz duas consequências,
ou dois princípios, como alerta Chamayou: a) princípio da precisão ou da especificação,
em que o corpo se torna campo de batalha;

b) princípio da globalização ou
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homogeneização, dado que esse corpo-presa móvel necessita ser perseguido e localizado
“cirurgicamente” em um determinado terreno de caça, em qualquer parte do mundo.
Para ampliar o entendimento dessas questões, além dos referenciais teóricocríticos, parte-se da hipótese de que não é possível conceber atualmente pressupostos
educacionais sem ter no horizonte as discussões em torno da tecnologia e da filosofia
política, não como conteúdos a serem acrescentados à formação dos docentes e dos
discentes, mas como fundamentos de um processo formativo que possa fazer frente à
tecnopolítica do corpo.
Assim, as reflexões que se seguem estão divididas em dois blocos. Em um
primeiro momento, procura-se caracterizar os elementos do anti-semitismo como uma
das faces da tecnopolítica do corpo. Em um segundo momento, tenta-se pensar essa
tecnopolítica do corpo já em sua relação com a teoria do capital humano e as implicações
dessa relação para a educação.

Elementos do anti-semitismo como uma das faces da tecnopolítica do corpo: os
limites da educação

A Dialética do Esclarecimento, sinônimo da interpenetração entre cultura e
barbárie, propõe uma nova filosofia da história. Se a razão, ao se instrumentalizar,
transforma a natureza e ela mesma em mero instrumento, é necessário que haja uma
relação totalmente outra entre conhecimento, sociedade, indivíduo e natureza.
O que Horkheimer e Adorno descrevem na Dialética do Esclarecimento é uma
espécie de pré-história da humanidade marcada pelo horror e pela tortura, algo que precisa
ser superado. Suas observações sombrias em que só o exagero é verdadeiro, visam
resgatar o sofrimento do passado tornado nulo pela ideia de progresso.
A Dialética do Esclarecimento evidencia esse mundo de horror, ao procurar
realizar a descrição exata da exceção, “a mais terrível tortura”. No fragmento Os
elementos do anti-semitismo: limites do Esclarecimento, Horkheimer e Adorno
apresentam de maneira mais evidente o mal que acompanha o Esclarecimento, embora
ele não o aceite. Em oportunidades anteriores, os autores já afirmaram que o
esclarecimento é totalitário, que sofre de uma angústia mítica por meio da qual nada pode
ficar fora do círculo mágico: “Não deve existir nada mais fora porque a mera
representação do “fora” é a própria fonte de angústia”, afirmarão os autores no Conceito
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de Esclarecimento (p. 32).
Esse “fora” representado pelo novo é

o inaceitável, o não digerível nos

mecanismos produzidos pela indústria cultural, o “diferente” que evoca a existência de
algo totalmente outro para além da uniformização do real. É o estranho que foi proscrito
mas que sempre retorna, corporalmente, para revelar a sua familiaridade com uma
humanidade que esqueceu de si mesma.
Não é possível com esse estranhamento uma aproximação do outro que consiga
compreendê-lo sem prendê-lo e oprimi-lo (Gagnebin, 1997, p.103). Esse conhecimento
só seria possível com o reconhecimento do estranho em termos freudianos: o
secretamente familiar que foi submetido à repressão, mas retornou quando deveria ter
permanecido oculto (Freud, 1919, vol. XVII).
Esse estranho, para Adorno e Horkheimer, seria tudo o que concerne à natureza
não totalmente conformada pelo processo civilizatório, que nos remete à mímesis
originária, desapossando o sujeito de si mesmo, como a corporeidade, a experiência
estética, o sofrimento. O acolhimento e convivência com os conflitos e alegrias da
alteridade não estão nos limites de uma terapia, já que esse outro está socialmente
localizado nos “desajustados”, “anormais”, “fracos” que não se coadunam com os
impositivos de produtividade, eficiência e obediência. São os corpos indóceis,
preguiçosos e lânguidos que se entregam ao prazer, ao ócio, à hora vazia. Afinal “tudo o
que não se ajustou inteiramente ou que fira os interditos em que se sedimentou o progresso
secular tem um efeito irritante e provoca uma repugnância compulsiva” (Horkheimer e
Adorno, 1984, p.168).
Os homens obcecados pela civilização só se apercebem de seus próprios traços
miméticos, que se tornaram tabus, em certos gestos e comportamentos que encontram nos
outros e que se destacam em seu mundo racionalizado como resíduos isolados e traços
rudimentares verdadeiramente vergonhosos (p.169-70). Todo o esforço de introduzir
civilidade e adaptar-se a ela é exemplar. É necessário e desejável que os corpos tenham
boas maneiras e não provoquem publicamente asco, vergonha e ódio. Do desejo de
aniquilar ao aniquilamento de fato tem-se determinados e específicos bodes expiatórios
já que vítimas e algozes são intercambiáveis.
Horkheimer e Adorno sinalizam que não irão simplesmente verificar o antisemitismo como “violência que hoje se manifesta”, mas buscar sua essência, ou seja, irão
verificar como aquilo que parece exceção, na verdade, é essencial, é a regra. A
preocupação de Horkheimer e Adorno é ver para além da histeria fascista localizada no
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tempo e no espaço, mas considerar essa experiência histórica como figura (imagem) que
se manifesta entre outras no percurso do Esclarecimento. Horkheimer e Adorno irão
buscar a essência dessa violência no movimento dialético entre racionalidade e
irracionalidade inerente ao Esclarecimento, procurando revelar o verdadeiro estado de
exceção. De outra maneira não é possível, no sentido benjaminiano, lutar contra o
fascismo.
Os judeus, e não só eles, ao longo da história não conseguiram fazer coincidir
direitos civis e políticos com o reconhecimento de sua humanidade, sendo esses sujeitos
os loci privilegiados da biopolítica. Vistos, tratados e mortos como animais em diferentes
épocas e contextos, os judeus, ciganos, negros, homossexuais, mulheres, imigrantes,
idosos, crianças, moradores de rua, e outros que sejam considerados não suficientemente
adaptados, adaptáveis e produtivos, dependem da decisão política de outrem para
continuar vivos.
Agamben (2002), analisando as consequências político-filosóficas da tese de
Benjamin sobre o estado de exceção frente às reflexões sobre a biopolítica afirma que:
“Somente porque em nosso tempo a política se tornou integralmente biopolítica, ela pode
constituir-se em uma proporção antes desconhecida como política totalitária” (p. 126). É
nesse sentido que, para Agamben, o campo de concentração não surge como superação
da ordem, mas como “paradigma oculto do espaço político da modernidade” (p. 129). No
entanto, mesmo o campo de concentração tende a se tornar supérfluo perante o
aniquilamento prévio dos suspeitos e indesejáveis. A decisão política, longe de passar
por uma vontade geral ou consenso, aparece mediada por algoritmos e drones enquanto
armas humanitárias, neutras e objetivas.
Divulgar informações, fazer apelos humanitários e criticar o desenvolvimento
tecnocientífico por via da ética esvaziada do sentido político do uso e aniquilamento dos
corpos, não nos permite um enfrentamento da questão. O ressentimento perante os que
explicitam as renúncias físicas aos quais todos estão submetidos produz a ânsia de
destruição. O ressentimento individual tem a sua contrapartida social e o ódio à
civilização recai sobre os que ainda lembram ou explicitam formas de viver não
totalmente reificadas.
Já que não é possível melhorar a vida, pelo menos a cada um é reservada a cota
de diversão, como bem observou Nietzsche (1996, 1999), inseparável da crueldade. Essa
perspectiva perpassa toda a Dialética do Esclarecimento, aparecendo também nas Notas
e Esboços, por exemplo, no fragmento Quand Même: “Sob o signo do carrasco estão o
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trabalho e o prazer. Querer nega-lo significa esbofetear toda a ciência e toda a lógica. Não
se pode abolir o terror e conservar a civilização. Afrouxar o primeiro já significa o começo
da dissolução” (p. 202)
Horkheimer e Adorno entendem que a diversão da qual a indústria cultural se jacta
mostra a crueldade organizada travestida de diversão organizada. Nesse sentido, o antisemitismo passa-se por divertido porque, ao fazer sofrer, também distrai os outros
oprimidos em relação ao próprio sofrimento. A panaceia fascista tem o caráter de diversão
sem, contudo, ser liberação: antes atende a necessidades de ascese, de sacrifício, de
conformação inerentes à renúncia: “[...] o passatempo pueril do homicídio é uma
confirmação da vida estúpida a que as pessoas se conformam” (p. 160).
Se o anti-semitismo é manifestação de um mal arraigado na civilização, basta oporlhe a racionalidade ou mesmo uma educação pela corporeidade a fim de construir essa
racionalidade? É necessário refletir sobre a origem nada nobre e elevada da racionalidade,
a exemplo de Nietzsche (1996, 1999): uma racionalidade que não pode se opor ao
sofrimento porque esteve desde sempre ligada à dominação e ao sofrimento físico. Por
isso que argumentos e contra-argumentos racionais que visam informar sobre a natureza
do preconceito não “alcançam” o fenômeno do anti-semitismo. Apelos humanitários
rapidamente são esquecidos já que não só as vítimas são intercambiáveis, mas os algozes
também. Segundo Horkheimer e Adorno foi infrutífero, no sentido da emancipação, a
defesa e o resgate do corpo vivo, dinâmico (Leib), bom e belo (kalos kagathos). Apenas
mais se ofereceram motivos para a propaganda fascista:
Não se pode mais reconverter o corpo físico (Korper) no corpo
vivo (Leib62) Ele permanece um cadáver, por mais exercitado que
seja. A transformação em algo de morto, que se anuncia em seu
nome, foi uma parte desse processo perene que transformava a
natureza em matéria e material (pág. 218)

Só resta portanto, afirmam Horkheimer e Adorno (e a penitenciária e o campo de
concentração são testemunhos máximos disso) o Korper, o corpus, coisa morta, objeto
de manipulação, de decisão do soberano e, de maneira imediata, do carrasco nazista,
funcionário do sistema. A partir de Auschwitz, o imperativo categórico, diferentemente

62

Transcrevemos a nota do tradutor que traz esclarecimentos sobre a distinção entre Korper e Leib: Na
linguagem corrente, Körper e Leib são sinônimos. Não é raro, contudo, que o termo Korper seja usado por
filósofos para designar o físico, e o termo Leib para designar o orgânico, o corpo vivo, como ocorre nesta
frase. Não é certo, porém, que os autores façam essa distinção sempre que usam um ou outro termo. Por
isso, optamos por traduzir os dois termos por "corpo", em consonância com o uso normal, mas colocando,
para controle do leitor, o termo Leib entre parênteses, sempre que este aparece no original.
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do formulado por Kant, não pode ser elaborado de maneira discursiva.
Resgatar a história subterrânea desse corpo proscrito e mutilado (Körper, corpus),
que é a base da biopolítica enquanto redução ao natural, é a tarefa da Dialética do
Esclarecimento, trazendo à luz o estado de exceção permanente como pré-história da
humanidade. Trata-se, portanto, de elaborar uma teoria materialista da experiência do
sofrimento e de rever, como sugerido por Agamben, à luz de Benjamin, o mito do
contratualismo.
Tecnopolíticas do corpo e Capital Humano: implicações para a educação

O Século das Luzes é marcado pelos estudos e lutas políticas relacionadas ao
contratualismo e ao jusnaturalismo no sentido de lançar os fundamentos de uma
compreensão a respeito da sociedade civil e do Estado perante a esfera individual. É
reconhecido, também, que no Século XVIII se avança em direção a uma ideia mais
precisa do que seria uma liberdade social acrescentada à liberdade filosófica cartesiana.
Temas como a paz social, a constituição do poder das instituições na relação com o Estado
e a relação dos Estados entre si são as bases de uma ciência política iluminista. Os
filósofos franceses irão retomar o debate iniciado por Hobbes, Pufendorf e Locke.
Associados aos princípios do liberalismo florescem os ideais de liberdade,
fraternidade e igualdade. “O mais forte nunca é suficientemente forte para ser sempre o
dominador, se não transforma sua força em direito”, alerta Rousseau nas primeiras
páginas de O Contrato Social. A instituição de uma nova sociedade passaria
necessariamente pelo consentimento dos cidadãos que se faria pelo uso da capacidade de
discernir, de identificar meios e fins por meio de uma vontade racional.
A filosofia política e a educação são objetos dos pensadores iluministas que
criticam uma formação presa às convenções sociais. Educar de maneira racional para o
uso de uma racionalidade que se dá no exercício da cidadania não dispensa os sentimentos
e a corporeidade. É o caso sobretudo do pensamento de Rousseau quando afirma em
Emílio ou da Educação que “[...] exercer os sentidos não é somente fazer uso deles, é
aprender a bem julgar por eles, é aprender, por assim dizer, a sentir; porque nós não
sabemos nem apalpar, nem ver, nem ouvir senão da maneira que aprendemos “(p. 130).
A razão do homem não se formaria, afirma Rousseau, independentemente do corpo: “[...]
a boa constituição do corpo é que torna as operações do espírito fáceis e seguras” (p. 121)
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De uma maneira distinta de Descartes, para Rousseau a racionalidade não estaria
limitada à dualidade e à hierarquização entre corpo e espírito. A racionalidade não se
desenvolveria alheia ao corpo que lhe é inerente. Sendo os nossos pés, nossas mãos e
nossos olhos os nossos primeiros mestres de filosofia, a razão perceptiva serviria de base
à razão intelectual. Emílio é um aluno da natureza, afirma Rousseau (p. 113). Seu corpo
e seu espírito se exercitando ao mesmo tempo, sua força e robustez se desenvolvendo
articulada à sua capacidade de discernir (BATISTA, 2011).
Caminhando com essa tarefa iluminista quanto à filosofia política e à educação,
em que se baseia o nascimento da democracia representativa e das instituições
fundamentais da democracia contemporânea, ocorre um outro movimento não alheio a
esse primeiro, e que também insere a corporeidade no cerne das suas concepções e

práticas. Assim é que o sonho de uma sociedade perfeita não deixou de ser
acompanhado, considera Foucault, pelo sonho militar:
O sonho de uma sociedade perfeita é facilmente atribuído pelos
historiadores aos filósofos e juristas do século XVIII; mas há também um
sonho militar da sociedade; sua referência fundamental era não ao estado
de natureza, mas às engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma
máquina, não ao contrato primitivo, mas às coerções permanentes, não
aos direitos fundamentais, mas aos treinamentos indefinidamente
progressivos, não à vontade geral, mas à docilidade automática
(FOUCAULT, 1987, p. 193).

As contraposições que Foucault estabelece entre o sonho iluminista de uma
sociedade perfeita e um sonho militar da sociedade, ao longo do tempo, foram se
constituindo não em simples contraposições, mas em paradoxos. A chamada
sociedade de direito se vê fortemente ameaçada em seus fundamentos, o que no
mundo contemporâneo tem se configurado como um estado de exceção permanente. O
estado de natureza como referência fundamental vê-se encapsulado por uma segunda
natureza: a machina machinorum que se aperfeiçoou para muito além do que Hobbes
poderia imaginar. O contrato primitivo se encontra olvidado em nome de uma
flexibilização de todas as relações e instituições pondo em risco as possibilidades de
diálogos, consensos e consequentemente, dos direitos historicamente considerado
naturais e/ou fundamentais. Contrapondo-se ao consentimento racionalmente constituído
por vias da educação, amplia-se a instrumentalização do processo formativo subsumido
às leis do mercado. A ideia de uma vontade geral ou mesmo de interesses coletivamente
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construídos e viabilizados se apresentam restritos à suposta escolha dos indivíduos
entregues a si mesmos.
Foucault (1987) identificava já nas sociedades disciplinares a ampliação da guerra
sobre a política:
É possível que a guerra como estratégia seja a continuação da política.
Mas não se deve esquecer que a “política” foi concebida como a
continuação senão exata e diretamente da guerra, pelo menos do modelo
militar como meio fundamental para prevenir o distúrbio civil. A política,
como técnica da paz e da ordem internas, procurou pôr em funcionamento
o dispositivo do exército perfeito, da massa disciplinada, da tropa dócil e
útil, do regimento no acampamento e nos campos, na manobra e no
exercício. (p.193)

O que chama a atenção na análise de Foucault é que esse sonho militar não ficou
no plano especulativo e embora sofrendo resistências foi capaz, e tem sido capaz, de se
concretizar de maneira avassaladora por meio de uma tecnologia de controle dos corpos
sociais e individuais. Uma biopolítica que nasce nas sociedades disciplinares, que
primavam pelo confinamento, vigilância e punição, e que na sociedade contemporânea se
configura como tecnopolítica, mais apropriada à lógica da caça-predador, da
especificação e perseguição não mais ao corpo individual apenas, ao homem-corpo, mas
ao homem vivo enquanto corpo-presa, pronto para ser aniquilado sob mera suspeita de
fugir ao programado para o futuro:
Essa nova técnica não suprime a técnica disciplinar simplesmente porque
é de outro nível, está noutra escala, tem outra superfície de suporte e é
auxiliada por instrumentos totalmente diferentes. Ao que essa nova
técnica de poder não disciplinar se aplica é – diferentemente da
disciplina, que se dirige ao corpo – a vida dos homens, ou ainda, se vocês
preferirem, ela se dirige não ao homem-corpo, mas ao homem vivo, ao
homem ser vivo; no limite, se vocês quiserem, ao homem-espécie.
(FOUCAULT, 1999, p. 289).

A biopolítica como tecnopolítica do corpo possibilita os elementos técnicos
necessários para uma guerra permanente não simplesmente entre povos, mas uma guerra
permanente e preventiva para garantir a obediência e produtividade dos cidadãos. Se
houve uma primeira tomada de poder sobre o corpo individualizado, agora trata-se de um
poder por meio de uma questão genética, para gerir populações humanas.
E Foucault percebe que essa mudança se dá a partir da tecnologia disciplinar do
trabalho e de sua transformação epistemológica advindas das análises neoliberais, que
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culminam na elaboração da Teoria do Capital Humano pela Escola de Chicago, bem como
com seus desdobramentos, trazendo implicações diretas para os processos educacionais.
Se os neoliberais quase não discutem com Marx, lembra Foucault (2008), um dos
motivos é porque o salário enquanto venda da força de trabalho, segundo procura e
demanda, é substituído, ou melhor, entendido como renda, como capital. Sendo o salário
uma renda, que permite investimento, economicamente “o trabalho comporta um capital,
isto é, uma aptidão, uma competência, [...] uma máquina” (p. 308). Há uma passagem da
força de trabalho enquanto mercadoria para o próprio trabalho enquanto capitalcompetência, o que permite a mudança da concepção clássica do homo oeconomicus
como homem da troca (por salário) para o empresário de si mesmo:
Não é uma concepção da força de trabalho, é uma concepção do capitalcompetência, que recebe, em função de variáveis diversas, certa renda
que é um salário, de sorte que é o próprio trabalhador que aparece como
uma espécie de empresa para si mesmo (FOUCAULT, 2008, p. 310).

A competência não se separa do ser competente. E, assim, se a competência do
trabalhador é inseparável de seu corpo-máquina, não é mais porque produziria alienação,
mas é por conta de ser uma máquina que produz renda, fluxos de renda, é um capital
humano, que requer investimento, nos vários sentidos da palavra, para se obter o retorno
desejado com o menor risco possível. Resta saber do que é composto esse capital humano.
Para os neoliberais, resume Foucault, ele é composto de elementos inatos e outros
elementos que são adquiridos. Os inatos, e os hereditários, pressupõem uma questão
genética de partida. Os corpos já dóceis pela disciplina precisam gerar agora corposmáquinas de alta performance econômica, transmitir herança de capital-competência para
as próximas gerações. Não se trataria mais nem da criação de exércitos de reserva nem
de racismo, mas de filtragem, de melhoria, de recodificação e ampliação de capital,
humano, daí uma biopolítica do corpo necessária. Para tanto, é necessário, da parte dos
“elementos adquiridos” que compõe esse capital humano, investimentos educacionais.
Estes, para formar capital humano ou “espécies de competência-máquina que vão
produzir renda, ou melhor, que vão ser remuneradas por renda” (FOUCAULT, 2008, p.
315), não se limitam ao simples aprendizado escolar ou profissional, mas precisam tornar
o próprio afeto em investimento:
O simples tempo de criação, o simples tempo de afeto consagrado pelos
pais a seus filhos, deve poder ser analisado em termo de investimento
capaz de constituir um capital humano. [...] pais cultos vão formar um
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capital humano, para a criança, muito mais elevado do que se não tiverem
o mesmo nível de cultura. [...] Ou seja, vai se chegar assim a toda uma
análise ambiental, como dizem os americanos, da vida da criança, que vai
poder ser calculada e, até certo ponto, quantificada, em todo caso, que vai
poder ser medida em termos de possibilidades de investimento em capital
humano (FOUCAULT, 2008, p. 316).

A tecnopolítica do corpo se dará, portanto, nessas duas vertentes que compõem o
capital humano, apontadas por Foucault a partir do programa neoliberal, visando uma
economia, uma sociedade, formada por corpos constituídos, ou investidos, como
unidades-empresa.
Os que escapam à essa lógica, aqueles cujos investimentos não foram suficientes,
não atingiram índices favoráveis de capital humano, tendem a se tornarem suspeitos,
corpos-presa que entram no cômputo de populações propícias à perseguição e ao
aniquilamento, individual ou coletivo.
Resgatar a história subterrânea desse corpo proscrito e mutilado (Körper, corpus),
que é a base da biopolítica enquanto redução ao natural, é a tarefa da dialética do
esclarecimento, trazendo à luz o estado de exceção permanente como pré-história da
humanidade.
Em um contexto em que o corpo, que se quer globalizado e homogeneizado, se vê
investido como campo de batalha, dentro de uma lógica predador-caça potencializada
pela racionalidade neoliberal, como conceber estratégias tecnopolíticas outras no plano
educacional e formativo? Perante o atual estado das forças produtivas em que a ciência,
a tecnologia e a educação estão subsumidas ao capital e capturadas pela lógica do
desempenho; em que as relações de trabalho se encontram medidas pelos pressupostos
da flexibilização, polivalência e competências individuais, tudo isso sendo justificado e
ampliado via desenvolvimento tecnocientífico, como é possível ainda pensar numa
educação que, considerando a corporeidade, possa ser emancipatória como postulou
Rousseau, e outros em sua esteira?
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Alegoria e Autonomia da Arte: A Influência da Teoria Crítica no Filme Ensaio de
Alexander Kluge

Carlos Alberto Salim LEAL 63
O cineasta alemão Alexander Kluge (1932-) destaca-se como um dos maiores
expoentes do cinema europeu e mundial. Sua trajetória é marcada por uma intensa
tentativa de redefinição e investigação dos limites do cinema, em constante diálogo com
outras formas de expressão estéticas e intelectuais. Desde 1962, Kluge se coloca como
um dos principais formuladores do novo cinema alemão. Foi signatário e elaborador do
famoso manifesto Oberhausen, considerado o marco fundador do movimento. Não tendo
se limitado à produção cinematográfica, Kluge desenvolveu substantivas produções em
formato televisivo e fecundas produções escritas no campo teórico e literário. Em
especial, nos ateremos aqui a seu vínculo com a problemática teórica que herdou da
Teoria Crítica: Kluge foi aluno e interlocutor de T. W. Adorno (que o apresentou a Fritz
Lang) e leitor da obra de Walter Benjamin. Acreditamos ser possível encontrar paralelos
entre questões caras a essa tradição teórica e sua filmografia. A tentativa de constituir o
filme enquanto uma "forma de pensamento", que Kluge compartilha com diversos
cineastas do novo cinema dos anos 1960, se solidifica a partir da noção de filme-ensaio
presente em sua obra posterior e se apresenta como um primeiro ponto de contato decisivo
com o tipo de reflexão desenvolvido pela Teoria Crítica. A busca por combinar um tipo
de reflexão conceitual de novo tipo, capaz de manter vivas a sensibilidade e a
singularidade de seus objetos, parece, dessa forma, aproximar a empreitada estéticointelectual de Kluge dessa trajetória teórica.
O manifesto de Oberhausen, ao afirmar que o papas kino ("cinema do papai")
estava esgotado e que este esgotamento expressava o colapso da mentalidade da
Alemanha do pós-guerra, nos remete à singularidade daquele momento histórico. As
limitações do cinema então predominante na Alemanha em dar vazão a estas questões
parece ser o impulso inicial do movimento. Aquilo que os signatários do manifesto
denominam de papas kino identifica um tipo de cinema em grande parte baseado em
melodramas de costumes, histórias de erotismo leve e histórias com temáticas rurais
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voltadas para a exaltação e coesionamento de um ideário nacional (os heimatfilm),
distribuídas por meio de consórcio entre o capital estrangeiro e financiamento estatal.
Assim, parecia faltar tanto uma reflexão sobre o passado traumático recente do
país, como a tematização de questões políticas e existenciais mais densas que
confrontavam um segmento expressivo da juventude dos anos 1960. O questionamento
dos parâmetros de sociabilidade vigentes e sua incapacidade de dar vazão a uma série de
anseios geracionais e existenciais, somado ao reconhecimento da necessidade de
investigar a historia recente da Alemanha, entendendo que a ausência de um
questionamento mais profundo deste período fazia com que ainda persistissem uma série
de continuidade com o terceiro Reich nas estruturas sociais mais profundas: este encontro
de questões demarca um primeiro ponto de contato do novo cinema alemão com o legado
da Teoria Crítica, expresso pela relação entre o processo de racionalização e a crise da
noção de experiência. Sabemos que esta análise serve de fundamento para a reflexão da
Teoria Crítica acerca da transmutação das formas avançadas de racionalidade em seu
contrário, o irracionalismo exacerbado pela segunda guerra mundial e pelo nazismo,
constituindo aquilo que será denominado, no famoso livro de Adorno e Horkheimer, a
Dialética do Esclarecimento.

Os meios pelos quais a razão pretende realizar seus

objetivos últimos anunciados no programa iluminista, ou seja, a liberdade e emancipação
humana, parecem se desligar destes princípios e se voltarem contra eles. Em seu processo
final, este movimento levaria à conversão da razão em irracionalidade, tema que
Horkheimer irá denominar de "Eclipse da Razão".
A partir desta problemática, buscaremos uma apreensão de temas singulares da
estética modernista abordados no debate da Teoria Crítica, que nos parecem incidir
diretamente na composição fílmica de Alexander Kluge: o tema das alegorias, presente
no pensamento de Benjamin – que serve como ponto de partida para o conceito de
imagens dialéticas –, e a noção de "arte autônoma" de Adorno, que busca abarcar obras
que ao mesmo tempo resistem à sua incorporação mimética ao existente e expressem
tensões e inconformidades em relação a ele. Buscaremos, assim, destacar passagens de
dois longas-metragens de Alexander Kluge que expressam diferentes momentos e
desenvolvimentos dos temas citados:
A patriota (Die Patriotin, 1979) representa um momento decisivo na construção
de uma estética própria de Alexander Kluge, que parece consolidar a noção de filmeensaio. Em vínculo direto com as transformações sofridas na esfera pública nos anos
1970, o filme lança mão de uma densa recuperação de vários momentos da história alemã,
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tensionando seus limites e contradições. Aproximando-se em muitos momentos da noção
de alegoria, de inspiração benjaminiana, o filme parece expressar também um forte
sentido de negatividade em relação ao status quo das sociedades ocidentais,
reconfiguradas após o turbulento período dos anos 1960.
Notícias da Antiguidade Ideológica [Nachrichten aus der ideologischen Antike,
Alemanha, 2008], que conta com quase nove horas de duração, dividias em 3 partes, além
de um volume de extras, se trata, em última análise, de um filme sobre a possibilidade
de um filme, ou de dois filmes. Alexander Kluge nos conduz a uma especulação sobre as
motivações e as possibilidades de Eisenstein em seu projeto de filmar O Capital, de Karl
Marx. Além disso, busca relacionar esta ambição com o interesse de Eisenstein de filmar
Ulysses, de James Joyce, ou de utilizar o modelo da obra literária para filmar O Capital,
temas que se entremeiam nos diários de trabalho do cineasta soviético.

A Patriota
É possível identificar, nas obras de Kluge anteriores a A Patriota, realizadas no
rescaldo de 1968, ora um balanço direto do período e eventos que sucederam as rebeliões,
ora uma tentativa de apreensão das contradições constitutivas daquele momento histórico.
Em A Patriota parece ocorrer uma inflexão em direção a uma tematização indireta desta
problemática, buscando criar um campo de tensão a partir de elementos de ordem
distintas. O filme parece conter, assim, um duplo movimento, de distanciamento e
aproximação em relação ao seu presente histórico, que funcionará como uma espécie de
contradição em movimento a impulsionar o sentido do filme.
A personagem ficcional Gabi Teichert (interpretada por Hannelore Hoger),
professora de História que apareceu inicialmente em Alemanha no Outono, insatisfeita
com suas condições de vida e com o tipo de conteúdo que tem que lecionar, lança-se em
direção à recuperação de fragmentos de momentos decisivos da história alemã.
Concomitantemente às cenas da personagem, a narração é feita pelo joelho do soldado
alemão Wieland, morto na batalha de Stalingrado, durante a Segunda Guerra Mundial. A
narração funciona como alegoria, através da qual são apresentadas imagens de arquivo,
ilustrações, encenações e fotografias que remetem a diversos períodos da história da
Alemanha. A consolidação do sentido ensaístico neste momento da obra de Kluge parece
assim se afirmar a partir desta imbricação de fragmentos do real recolhidos e
ressignificados a partir de um sentido ficcional ou narrativo. A tensão entre a narração,
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seu sentido e suas dificuldades de representação, que marcaram o início do novo cinema
alemão, reaparecem aqui.
A afirmação do manifesto Oberhausen de que a realidade é "carente de
imaginação, e que a ficção é carente de teor de verdade" é expandida neste movimento de
imbricação entre a construção de uma "dramaticidade" que parte das angústias e crises de
uma personagem individual e se direciona ao encontro de fragmentos de natureza pública
e "documental". O gesto ensaístico de Kluge revela, assim, uma aproximação com a
problemática apresentada em seu livro Public Sphere and Experience, escrito em 1972,
ao lado de Oscar Neght, ao explicitar, por um lado, a dimensão "pública" nas vivências
consideradas privadas, e, por outro, a redução do horizonte das mesmas quando esta
dimensão pública é alienada. A Patriota parece aproximar a imbricação entre
documentação e ficção em seu aspecto formal, com uma aproximação entre as vivências
privadas e os eventos públicos, do ponto de vista da narrativa do filme.
A sequência de abertura traz um close do rosto de Hannelore Hoger, sob fundo
escuro, com uma narração em off que diz "Gabi Teichert, professora de História em
Hesse, é uma patriota, o que quer dizer que se sente responsável por todos os mortos do
Reich" (KLUGE, 1979). Vemos então um intertítulo em cartela com o título do filme e
depois um travelling que mostra corpos de soldados mortos, em imagens que remetem às
guerras que marcaram o período de unificação da Prússia, sob a trilha sonora da
composição de Hanns Eisler para o filme Noite e neblina (Nuit et brouillard, 1955), de
Alain Resnais. Em seguida, vemos outra cartela com intertítulo, no qual se lê "O Joelho".
A locução em off então recita o poema de Christian Morgenstern, ligado à literatura do
absurdo da virada do século:
Na terra perambula um joelho solitário.
É apenas um joelho, nada mais.
Não é uma barraca, não é uma árvore,
É apenas um joelho, nada mais.
Na batalha, há muito tempo, um homem
Foi crivado e pensou e pensou.
O joelho sozinho escapou ileso
Como se isso fosse apenas um tabu.
Desde então, perambula um joelho solitário,
É apenas um joelho, isso é tudo.
Não é uma barraca, não é uma árvore,
É apenas um joelho, isso é tudo. (MORGENSTERN, 1905)

Enquanto o poema é recitado, observamos uma combinação de ilustrações criando
um mosaico de referências que estabelecem uma espécie de tônica para o filme. Segundo
Leonardo Amaral:
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As imagens apresentam ilustrações de árvores e folhagens no período do
inverno, e em seguida também no inverno imagens de um casarão e uma tocha.
Em seguida, temos a Terra e lua em rotação (em uma das várias referências de
passagem do tempo) e um novo corte apresenta a ilustração (vinda, talvez, de
um conto?) de um homem subindo por uma encosta repleta de neve, tendo, ao
lado, um castelo refletido na água (cabeça para baixo) . O final da sequência
apresenta pessoas caminhando na neve, tanques de guerra explodindo
juntamente com soldados, imagens de explosão na guerra. Essas figuras e
imagens de arquivo não identificáveis remetem sempre à Batalha de
Stalingrado, na qual o exército nazista alemão sucumbiu diante do exército
soviético por conta das dificuldades climáticas. (AMARAL, 2015p. 64)

Quando o poema termina de ser recitado, a banda sonora inicia uma melodia de
órgão que parece ao mesmo tempo reforçar o sentido de passagem do tempo e conferir
uma sensação de circularidade a esta passagem. Em seguida, quando aparece o castelo
refletido na água de cabeça para baixo, o joelho retoma seu monólogo, agora
aparentemente com um texto desenvolvido por Kluge exclusivamente para o filme. Este
monólogo na banda sonora irá acompanhar todas as ilustrações e culminará num
movimento de câmera panorâmico no qual são exibidas belas imagens de uma floresta
. Neste momento, pela primeira vez as imagens do filmes se tornam coloridas, destacando
o verde da vegetação, além de flores apresentadas em planos detalhes. Além disso, a
câmera irá fazer uma lenta panorâmica descritiva do castelo de Berghof (o bunker de
Hitler,) aproximando-o das referências da natureza de caráter bucólico, numa construção
de evidente sentido irônico. Destacaremos algumas passagens do monólogo do joelho:
Tem gente que diz que um joelho não pode falar, nem assumir posição. O fato
de que eu fale prova que não é assim. Sou o joelho que sobrou da perna do
cabo Wieland, ou de todo aquele corpo assim que, em 29 de janeiro, este caiu
em Stalingrado. Eu sobrevivi, e tenho algo a dizer. Recorro ao mundo e falo
pelo cabo Wieland, por que ninguém esta simplesmente morto quando morre.
Não é possível esquecermos assim, sem mais, os desejos, os membros, as
pernas, as costelas, nossa pele gelada, porque não sobrou mais do que eu, o
joelho, então tenho que falar, falar e falar. Já que não posso viver normalmente,
e ser parte de um homem inteiro, que é parte de um povo, que é parte de uma
história, da fauna da natureza ou da flora, dos jardins etc., terão que se
acostumar que eu o faça. Tenho direito a fazê-lo. E não exijo nada. Nem que
em mim acreditem, nem que o que eu diga tenha sentido. Só quero falar. Se
alguém tem um direito, não o exige, luta por ele (KLUGE, 1979).

Após este trecho, o monologo é interrompido, a banda sonora nos traz uma música
dramática e, nas imagens, vemos a ilustração de uma coruja e, em seguida, de homens
perfilados com uniformes. Após novo corte o monólogo do joelho é retomado, agora
sobre imagens em movimento da região de Obersalzberg: "Se diz que estou obcecado
pela história. É verdade. A história me preocupa, eu seria parte de um todo, se o cabo
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Wieland, meu antigo dono, também

fosse parte de um todo, parte de nossa bela

Alemanha. E não em seu bunker" (idem, ibidem). Neste momento, temos uma nova
interrupção do monólogo e vemos algumas imagens da floresta com o bunker ao fundo e
planos fechados de flores e da vegetação, enquanto a banda sonora traz uma música de
caráter bucólico. Quando o monólogo é retomado, a câmera inicia uma panorâmica mais
aproximada do bunker, de caráter descritivo. Diz a narração: "Como sou um joelho
alemão, me interessa especialmente a história alemã. Imperadores, camponeses, flores,
árvores, prados, plantas. Tenho que acabar definitivamente com um grande malentendido. Os mortos não estamos mortos" (idem, ibidem). Então, as bucólicas imagens
da floresta, coloridas, são substituídas por imagens em preto e branco, com caráter de
arquivo, de homens andando com dificuldade, na neve. "Essa é a verdade. Estamos cheios
de energia. Quem quer morrer? Sulcamos a história com animo investigativo. Como
escapar da historia que acabará com todos nós?" (idem, ibidem).
Após o encerramento do monólogo do joelho, Gaby Teichert reaparece, agora em
uma imagem colorida e em movimento, em frente ao espelho, se preparando para sair. O
interessante, aqui, é que a narração em off se torna indefinida: não sabemos se a voz é de
uma espécie de narrador em terceira pessoa, aquele que iniciou o filme apresentando a
personagem, ou se é o próprio joelho que continua a falar, já que as narrações em off são
feitas sempre pelo próprio Alexander Kluge.
Enquanto ela se maquia, coloca seu gorro, pega uma pá vai em direção à porta
vestindo botas de neve, a narração afirma: "Gabi Teichert fala que o material didático
para as aulas de História tem deficiências. É difícil narrar a história da Alemanha em tom
patriótico" (idem, ibidem) Logo em seguida, vemos a personagem andando com
dificuldades na neve, fazendo escavações e anotações, em imagens escuras e em preto e
branco que nos remetem àquelas de arquivo dos homens andando na neve. A associação
mais direta que parece ser estimulada aqui é que Gabi estaria procurando o joelho do cabo
Wieland, que ficou perdido na neve, ou os elementos aos quais o joelho fez referência em
seu monólogo inicial. Após este plano, a personagem aparece em um observatório
astronômico, olhando para lua, que é apresentada em um rápido plano que se dissolve em
um fade para tela escura e, então, vemos um céu urbano, com prédios, torres e chaminés,
também se dissolvendo num fade para tela escura. Temos, assim, a impressão de que a
imagem da lua em rotação fazendo referência à passagem do tempo cosmológico,
apresentada no inicio da sequência, é aqui retomada, agora relacionada à observação do
fenômeno pela personagem e, ao mesmo tempo, aproximada com a passagem do tempo
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no processo social. Este trecho encerra a extensa sequência inicial da obra, que parece
cumprir o papel de introduzir, de maneira dispersa porém ricamente associativa, os
motivos que serão desenvolvidos ao longo do filme.
A alegoria constituída pelo movimento de um joelho que, ao se desprender do
corpo de um indivíduo morto carrega consigo algo de sua história individual, nos remete
inicialmente a uma tentativa de resgate desta vida suprimida. Condensam-se assim as
ideias de fenecimento, destruição, preservação e resgate. Porém, não se trata de um
resgate integral, ou puramente mimético. Se trata de uma parte, que ao ser retirada do
todo do qual era parte, preserva nela mesma algumas necessidades que foram
interrompidas nesta totalidade. Aqui então a função alegórica parece assumir força,
justamente por se confrontar com a impossibilidade desta representação plena e integral.
O joelho expressa, assim, um elemento de articulação entre membros que foram
aniquilados, uma espécie de potência de articulação que em seu momento inicial não está
articulando nada. A necessidade de "falar, falar e falar" então se impõe, justamente por
conta da falta destes elementos a serem articulados, o que nos remete novamente à
natureza do gesto ensaístico, que busca imbricar imaginação e realidade. É como se a
"possibilidade do joelho falar", que ele mesmo advoga como prova o fato de estar falando,
remetesse assim a uma "necessidade imaginativa", oriunda exatamente das
potencialidades obstruídas pela realidade.
Assim se estabelece a conexão entre os dois elementos narrativos do filme: a
personagem Gabi Teichert e a alegoria constituída pelo joelho do Cabo Weiland.
Enquanto a primeira busca os elementos que ficaram suprimidos como forme de se opor
à historiografia oficial, em um movimento de documentação, o segundo aparece como
uma necessidade de imaginação, consequência de uma realidade que suprimiu grande
parte de suas possibilidades. É por conta disso que a história oficial, patriótica, aparecerá
como uma impossibilidade para Gabi Teichert: ela é consequência de uma série de
supressões, interrupções e deformações. A narrativa que se estabelecerá em torno da
conexão destes dois elementos permitirá ao filme explicitar, por exemplo, as dificuldades,
injustiças e mortes que precisaram ser suplantadas para que se criasse a aparência da
historiografia oficial. Assim, uma história que possa realmente ser contada demanda esta
operação de resgate e rearticulação, alegorizada através das articulações estabelecidas por
homens andando na neve e um joelho despedaçado no campo de batalha, as belas
paisagens da fauna e da flora alemã e seu vinculo com a utopia romântica da redescoberta
de uma natureza originária e, posteriormente, a tensão que esta ideia estabelece com a
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necessidade de proteção e clausura diante das ameaças externas, representada pelo
bunker.
Parece ganhar expressão aqui a ideia (oriunda das Teses Sobre Historia de
Benjamin) de que a historia precisa ser "refeita" para que possa ser contada. Ou seja, ao
contrário do preceito mais tradicional das teorias da história, de que precisamos conhecer
o passado (visto como algo acabado) para entender (ou mesmo transformar ) o presente,
aqui se anuncia a ideia de que o passado é um campo aberto e em disputa, que demanda
uma tomada de posição no presente e somente assim pode ser verdadeiramente contado.
Esta ideia pressupõe os dois movimentos que aparecem no filme, de busca e
reconfiguração: são as tensões do presente que abrem oportunidades para esses
movimentos.
Notícias da Antiguidade Ideológica
Buscaremos, agora, problematizar alguns elementos de Notícias da Antiguidade
Ideológica (2008), levando em consideração o conceito de montagem dialética formulado
por Sergei Eisenstein. Alexander Kluge tem como ponto de partida a motivação de
Eisenstein de filmar O Capital e busca atualizar este problema questionando-se sobre as
possibilidades e meios expressivos que poderiam tornar tal empreitada viável. É aqui que
se torna decisivo o interesse de Eisenstein em filmar Ulysses de James Joyce, ou a
utilização do mesmo como modelo para a filmagem de O Capital, expresso pela
proximidade que os dois projetos ocupam nos diários de trabalho do cineasta soviético.
Segundo Ismail Xavier:
Nas notas de filmagem de O Capital o cinema intelectual define-se de um
modo distinto. Afirma-se como explicitação de uma modalidade de raciocínio,
como tática de provocação a partir de atrações calculadas, mas não está aí
implicada a liberação total frente aos vestígios narrativos. Nestas notas ele acha
necessário partir de uma situação básica, tomada como pretexto para a
discussão desenvolvida pelas imagens (aqui teríamos uma versão intelectual
do projeto de montagem de atrações formulado em 1923). Ao lado disso, o
modelo literário de James Joyce se mostra de fundamental importância para
Eisenstein, que nele vê um estimulante exemplo de “exposição de um processo
mental”. A partir de tal inspiração, ele quer caminhar em outra direção,
procurando, a seu modo, “expor um processo mental”: o pensamento dialético
em processo. (XAVIER, 2005, p. 135)

Assim, aquilo que o modelo de Ulysses parece oferecer a Eisenstein é justamente
essa possibilidade de expressão de um processo de pensamento capaz de ressignificar o
mundo sensível, o que na crítica especializada da obra de Joyce aparece denominada de
"monólogo interno" ou "discurso indireto livre". Conforme a exposição de Franco Moretti
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em O longo adeus: Ulysses e o fim do capitalismo liberal, esta técnica, no entanto, não
se resume a uma pura exaltação da multiplicidade de estímulos do mundo moderno,
trazendo em si uma marca inelutável de negatividade. A provisoriedade e a fragilidade
dos significados no mundo moderno tem como determinante a abstração da forma
mercadoria, que faz com que todos os objetos possam ser quantitativamente igualados
através de seu valor de troca, subsumindo assim seu valor de uso. Neste movimento, a
efemeridade dos significados se torna correlata da equivalência genérica dos bens
materiais. Porém, o movimento de Joyce seria o de explicitar o que há de subsumido neste
movimento, justamente ao enfatizar que esta equivalência genérica tem como essência a
capacidade humana de imprimir intencionalidades e características animadas aos objetos
e bens que produz.
No segundo DVD de Notícias da Antiguidade Ideológica, intitulado Todas as
coisas são pessoas enfeitiçadas, encontramos uma longa entrevista do filósofo Peter
Sloterdijk, em que a questão que acabamos de apontar aparece de maneira mais articulada.
Ao ser questionado por Kluge sobre o porquê da escolha de Eisenstein pelo modelo da
Odisséia construído por Joyce, Sloterdijk irá enfatizar que uma pista pode ser encontrada
no paralelismo entre as aventuras do dinheiro na sociedade capitalista e as transmutações
pelas quais o personagem Leopold Bloom irá passar ao longo das vinte e quatro horas que
a narrativa apresenta. Temos aqui a matéria disfarçada ou estranhada pela textura do
valor, ao mesmo tempo em que temos qualidades subjetivas projetadas em bens que
passam por sucessivas transmutações. No começo da primeira parte do filme, Marx e
Eisenstein na mesma casa, será a camada visual que buscará introduzir esse problema,
porém por um ponto de vista contrário. Em uma combinação de imagens que vão de
processos produtivos altamente robotizados na produção de carros, passando por
supermercados vazios até a face de uma escultura egípcia flutuando no cosmos, o que
observamos é a desmaterialização da matéria, ou a capacidade da mesma de transportar
intencionalidades humanas. Temos aqui um exemplo explícito da utilização da montagem
de atrações, na qual cada plano desestabiliza e ressignifica o plano anterior, até que a
interação entre o conjunto de planos cria uma tensão entre a realidade “aparente” e as
determinações e processos sociais mais profundos. O clamor das mercadorias por um
“uso humano” expresso nas qualidades plasmadas em seu valor de uso é contrastada com
a alienação dessa condição humana, no aprisionamento destas qualidades no valor de
troca das mercadorias, no supermercado vazio. A origem da humanidade (as sociedades
antigas) é aproximada da origem do cosmos, da mesma maneira em que a atividade
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constitutiva da “genericidade humana” – o trabalho produtivo capaz de transformar a
matéria – é apresentada em dinâmicas das quais os homens estão totalmente ausentes (o
processo produtivo totalmente robotizado). Segundo a análise de Fredric Jameson em seu
recente ensaio Filmar o Capital:
É nesse ponto que descobrimos o que Eisenstein tem em mente:
algo como uma versão marxista da livre associação de Freud – a
cadeia de ligações escondidas que leva da superfície da vida e da
experiência cotidiana à própria origem da produção. Como em
Freud, este é um mergulho vertical no abismo ontológico, o que
ele chamava de “umbigo do sonho”, que interrompe a banalidade
da narrativa horizontal para montar um conjunto de associações
investidas de afeto. (JAMESON, 2010 p.71).
Avançando em nossa hipótese interpretativa, podemos pensar não só o
encadeamento entre os planos através da ideia de montagem intelectual, mas também o
encadeamento de sequências, que no filme de Kluge são intituladas “episódios”.
Particularmente interessante nos parece esta expansão da noção de montagem intelectual,
porque explicita como o recurso às alegorias pode ressignificar não só um plano em
particular, mas trabalhar também as sequências como “unidades de montagem”, e
igualmente fazer com que conotem múltiplos significados. Assim, na segunda parte do
filme, observamos um encadeamento de episódios que à primeira vista não oferece uma
conexão “lógica”. O segundo episódio, “Tocha da liberdade”, por meio de um jogo de
legendas, ilustrações e uma trilha sonora de ressonância épica, vincula o discurso de
Antonio Gutierrez Fernandes, presidente da academia de Havana, proferido perante o
comitê central do Partido Comunista Cubano, ao espírito da Revolução Francesa, a partir
daquilo que é nomeado por Gutierrez como “luz interna de orientação dos homens”.
Segundo Kluge, Gutierrez refuta a tese de que os cubanos são um povo “particularmente
pré-disposto a conflitos”, fazendo referência à “luz interna de orientação” como a
capacidade humana de reagir a momentos em que as “escassezes e necessidades” são
impostas aos homens por conta do domínio do trabalho morto sobre o trabalho vivo.
O próximo episódio, O monumento e o verdadeiro túmulo, nos apresenta uma
jovem andando pelo cemitério de Highgate, em Londres, onde Karl Marx está enterrado.
A jovem filma seu passeio, que depois é incorporado ao filme de Kluge. No trecho
filmado, vemos a jovem conversando com um dos voluntários do cemitério que, por rádio,
se comunica com a administração do local para tentar conduzir a jovem ao “verdadeiro”
túmulo de Marx, que, ao contrário do que se pensa comumente, não está enterrado
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embaixo do famoso monumento erguido no cemitério em sua homenagem.
Posteriormente, Kluge conversa com a jovem e pergunta como se deu o episódio. Ela diz
que foi ao cemitério e que, enquanto estava na frente do monumento, alguém lhe avisou
que Marx não estava enterrado ali. Então, ela procurou o voluntário e ele a conduziu, de
forma errante, por um conjunto de trilhas cheias de mato, se comunicando por rádio, até
o local onde são enterrados os “judeus e demais indesejáveis”. Ali, numa lápide quebrada,
está simplesmente escrito “Karl Marx 1818-1883”.
Depois disso, Kluge e a jovem recitam em tom sussurrado um trecho dos
Grundrisse de Marx, no qual o espólio e a expropriação de terras dos camponeses são
apresentados como momento de acumulação primitiva do capital. Em seguida, o áudio
prossegue recitando os Grundrisse, discorrendo sobre o fato de que indivíduos
atomizados, despojados de seus laços comunitários e lançados nas grandes metrópoles
urbanas foram obrigados a desenvolver novas habilidades ou recorrer ao roubo, e sobre
como estas novas habilidades foram incorporadas no circuito e valorização do capital. As
imagens mostram uma ilustração sobre o crescimento do Produto Interno Bruto e a
diversificação dos ramos da produção da Inglaterra, até a sua transformação em índices e
dados abstratos característicos da financerização das riquezas.
Ao analisarmos separadamente cada uma dessas sequências, elas podem parecer
puramente descritivas ou ilustrativas. A ideia de uma “luz interna de orientação” presente
em cada indivíduo pode soar como metafísica humanista um tanto quanto ingênua; a
leitura dos Grundrisse pode parecer mera ilustração didática, que pouco soma aos
conceitos já contidos no texto. Porém, a articulação das sequências possibilita uma
interpretação alegórica, na qual se vincula a razão e seu aspecto político traçando uma
trajetória que vai da Revolução Francesa até a Revolução Cubana. Essa possibilidade de
uma racionalidade enquanto constante de empreitadas políticas, e o fato de ela reaparecer
em momentos tão distintos da história, por sua vez, podem ser buscados em nexo com o
choque entre “escassez e a necessidade dos homens desenvolverem novas habilidades”,
quer seja no nível individual e econômico, quer seja no nível político e coletivo. Por fim,
a sequência O monumento e o verdadeiro túmulo também assume novo significado em
função da montagem. De uma pura ilustração do sepultamento de Marx, podemos
estabelecer interessantes interpretações. O próprio monumento a Marx no cemitério pode
ser interpretado como uma alegoria da projeção de seu legado intelectual para a
humanidade. Mas ainda estaríamos, aqui, restritos à interpretação de um único símbolo.
Avançando na reinterpretação dessa sequência em relação aos sentidos gerados nas que a
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precedem e a sucedem, pode-se pensar o contraste entre o Marx do verdadeiro túmulo, o
homem normal legado ao sepultamento simples e anônimo, e o monumento ao ícone que
irá projetar suas ideias na história. Porém, esta própria dualidade não pode ser entendida
como uma simples oposição, e sim uma sobreposição de sentidos. Pois se tornar um ícone,
um monumento, necessariamente significa também uma forma de mortificação, de
congelamento e petrificação, enquanto quem vive efetivamente uma existência
“animada” são homens comuns lidando com “contingências e escassezes”.
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Notas sobre a tatilidade em Walter Benjamin
João Felipe Lopes RAMPIM
IFCH-Unicamp, PPG Filosofia

Proponho aqui uma leitura de Walter Benjamin tendo como fio condutor um
conjunto de reflexões que permite traçar um diagnóstico referente à transformação da
percepção humana ocorrida com o estabelecimento da sociedade moderna. Entendo que
os traços dessa percepção moderna podem ser resumidos no conceito de tatilidade, uma
vez que informam sobre a preponderância de um elemento tátil no aparelho perceptivo
humano, mesmo quando o que está em jogo é a percepção visual. O diagnóstico em
questão diz que esse modo de percepção calcado na tatilidade ascende no reverso da
atrofia das condições para uma percepção puramente óptica e contemplativa, atrofia
ensejada pelo estabelecimento da sociedade capitalista moderna. O conceito de uma
percepção tátil pode ser remontado ao campo da história da arte, onde Riegl, por exemplo,
havia interpretado como tátil a característica formal de um estágio antigo primevo da
representação artística.64 Já Benjamin entende a relação com as obras arquitetônicas como
uma relação tátil guiada pelo uso (Gebrauch) e pela habituação (Gewöhnung).65 O que
acontece é que na modernidade, segundo Benjamin, a arte, principalmente com as
vanguardas e o cinema, entra em um novo estágio tátil, mas agora essa situação é
concebida em relação com a transformação histórica das condições de produção, que
engendram, para além ou aquém do âmbito da arte, a recepção de choques como
fundamento do modo de percepção coletivo. Em momentos históricos de transição como
este, conclui Benjamin, a percepção calcada na tatilidade se coloca como único viés para
uma apreensão política da realidade, que contraria a imediaticidade e naturalidade das
configurações sociais estabelecidas em busca de outros futuros cujos potenciais
inscrevem-se no presente.

64

Cf. A. Riegl, El arte industrial tardorromano, Madri: La Balsa de la Medusa, 1992. Na caracterização
do primórdio da arquitetura antiga, ilustrado pela arquitetura egípcia, tátil seria, para Riegl, a marca da obra
constituída com base em uma vontade artística que busca a representação da unidade individual e fechada
no plano bidimensional, cuja forma mais cristalina seria aquela da pirâmide. Em sua visão, o fundamento
desta representação repousa no sentido da imediatez do tato que confirma a impenetrabilidade das coisas
exteriores que se apresentam ao olhar em uma confusão caótica, mas que no decorrer evolutivo é superado
pela visão que sintetiza a ideia de superfície extensa que baseia a representação (Cf. idem, ibidem, pp. 3435).
65
W. Benjamin, A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, Porto Alegre: Zouk, 2012, pp.
113-115.
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Feita essa introdução, podemos recorrer, como ponto de partida, a uma das teses
apresentadas em “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, que diz:
“No interior de grandes períodos históricos, transforma-se com a totalidade do modo de
existência das coletividades humanas também o modo de sua percepção. O modo como
a percepção humana se organiza – o medium no qual ocorre – não é apenas condicionado
naturalmente, mas também historicamente”.66
Segundo Benjamin, as formas artísticas de uma época seriam o viés privilegiado
para a investigação de seu modo de percepção, uma vez que este último estaria por assim
dizer sedimentado naquelas. Os historiadores da arte Riegl e Wickhoff seriam os
pioneiros desse tipo de investigação ao buscarem identificar na indústria artística tardoromana e no Gênese de Viena os traços da percepção da época das migrações dos povos,
embora tal pioneirismo encontrar um limite no formalismo no qual recaem. Benjamin,
por sua vez, almeja “mostrar os revolvimentos sociais que encontraram expressão nestas
mudanças da percepção”.67 No caso da realidade moderna, aquela que se estabelece entre
o século XIX e primeiras décadas do século XX, o cinema surge como a forma artística
típica, portanto como o viés privilegiado para investigar seu modo de percepção.
Benjamin entende a transformação no modo de existência coletivo com relação à
transformação nas condições da produção social, que diz respeito ao modelo industrial
que suplanta o modelo artesanal tradicional. Este, o modelo artesanal, colocava as
condições para a conservação de uma memória em comum e a conseqüente vinculação
dos novos sujeitos a ela, instituindo uma comunidade ética na qual o sentido da vida
individual encontrava de saída sua ‘pátria transcendental’ na tradição. 68 É nesse sentido
que Benjamin entende o que seria a experiência tradicional. A ela corresponderia um
modo de percepção de preponderância óptico-contemplativa, alinhado ao conceito de
aura, que, como podemos acompanhar nos escritos de Benjamin na década de 1930,
remete primeiramente a uma característica sensível e cultual da imagem única e autêntica,
que marca a obra de arte inserida na tradição e, devido a uma série de fatores, também se
faz valer nas primeiras fotografias69; depois, no ensaio de 1939 sobre alguns temas em

66

Idem, ibidem, p. 25.
Idem, ibidem, p. 27.
68
Cf. W. Benjamin, “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, em W. Benjamin, Magia
e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura (Obras escolhidas vol. 1), São Paulo:
Brasiliense, 2012, pp. 213-240.
69
Cf., além do ensaio sobre “A obra de arte” supracitado, também o ensaio “Pequena história da fotografia”,
em W. Benjamin, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura (Obras
escolhidas vol. 1), São Paulo: Brasiliense, 2012, pp. 97-116.
67
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Baudelaire, a aura é significada como uma experiência de retribuição do olhar, que
Benjamin vislumbra numa espécie de relação intersubjetiva do ser humano com a
natureza, ilustrada pelo poema “Correspondências”, de Baudelaire, onde a natureza é uma
floresta de símbolos que observam o humano que por ela transita.70
O estabelecimento do modo de produção industrial enseja o declínio ou atrofia da
experiência tradicional e da aura, principalmente devido ao processo de tecnicização da
vida social. A tatilidade moderna começa a ganhar forma já na relação de posse que regula
o consumo de mercadorias, a ação do colecionador71 e a paixão das massas em trazer tudo
para perto de si.72 Além disso, em “Sobre alguns temas em Baudelaire”, o conceito
freudiano de choque permite a Benjamin expandir o alcance de sua compreensão da
transformação da percepção. O elemento tátil, aqui, alinha-se ao choque que, no sentido
de Freud, é a recepção sensível de energias ameaçadoras que circundam o organismo, e
que demandam uma atuação reflexiva do consciente na depuração das marcas mnênicas
do percebido para transformá-lo em um acontecimento cronologicamente vivido e
depositado na memória voluntária, a memória acessível à inteligência (conceitos que
Benjamin toma de Proust). Esta seria a forma da experiência moderna, que Benjamin
denomina “vivência” (Erlebnis), marca do indivíduo isolado lidando com choques. Por
outro lado, a experiência (Erfahrung) em sentido forte, agora, é entendida com relação à
memória involuntária, aquela que repousa no encontro com alguma materialidade exterior
e que, para Proust e não tanto para Benjamin, só pode ser acessada ao acaso. Portanto,
quanto mais choques circundam o organismo e desafiam a percepção, mais o consciente
atua, mais os acontecimentos são alocados na memória voluntária, mais eles se tornam
vivência e mais se atrofia a possibilidade da experiência.
Benjamin rastreia os choques na vivência do trabalhador na linha de montagem;
no transitar pelas multidões citadinas; nos cruzamentos do trânsito; na revolta e na luta
revolucionária; e, em sentido extremo, na guerra tecnológica. Mas há também os choques
que não são perigo de vida, como o choque do desejo sexual, ilustrado no poema “A uma
passante”, de Baudelaire, bem como o choque da experiência estética do cinema. Comum
a todos esses exemplos é o caráter corpóreo da relação com o exterior e a mobilidade dos

W. Benjamin, “Sobre alguns temas em Baudelaire”, em W. Benjamin, Charles Baudelaire: um lírico no
auge do capitalismo (Obras escolhidas vol. 3), São Paulo: Brasiliense, 1989, pp. 139-140.
71
Cf. W. Benjamin, “Desempacotando minha biblioteca: um discurso sobre o colecionar”, em W.
Benjamin, Rua de mão única (Obras escolhidas vol. 2), São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 236.
72
W. Benjamin, A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, Porto Alegre: Zouk, 2012, p.
29.
70
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eventos percebidos, que bloqueia a possibilidade de uma apreensão puramente
contemplativa. A relação entre os choques ameaçadores e os choques estéticos remete à
questão mais geral da relação entre infraestrutura e superestrutura, que Benjamin toma de
Marx e significa como “expressão”, prevenindo com isso uma subordinação causal ou
uma identificação reflexiva (no sentido engelsiano de “reflexo”) entre os dois âmbitos.
A ambigüidade em torno do conceito de choque alinha-se a outra ambigüidade,
referente à concepção de técnica e suas implicações nas condições de produção artística.
Assim como o modo de percepção, a técnica é, para Benjamin, um produto condicionado
também historicamente, e, portanto, não pode ser reduzida ao estatuto de dominação da
natureza.73 A técnica cujo sentido é dominar a natureza é, na segunda versão do ensaio
“A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, entendida no conceito de
“primeira técnica”, a técnica primitiva voltada para a dominação das forças naturais, que
expressaria uma situação na qual o ser humano encontra-se submetido à natureza e com
ela relaciona-se por meio do ritual. Em contraposição a essa técnica, Benjamin entende a
técnica moderna como “segunda técnica”, a técnica que baseia o maquinário industrial,
que se constitui a partir de um afastamento do ser humano com relação à natureza. Tal
afastamento, para Benjamin, ganha expressão no conceito de “jogo” (Spiel), de modo que
seria nele, no jogo, que a segunda técnica encontraria seu fundamento. 74 Porém, embora
determine o padrão técnico da realidade moderna, o conceito imperialista da “técnica”
ainda afirmava a dominação da natureza como sentido de toda a técnica, negando,
consciente ou inconscientemente, seu fundamento no jogo. O cinema é a forma de arte
inteiramente enraizada na segunda técnica, e, portanto, se coloca em melhores condições
de revelar o fundamento dessa técnica no jogo.
Dentro dos meios convencionais da arte, o Dadaísmo surge como uma forma
artística especificamente moderna e fundada na tatilidade do choque, o qual é configurado
aí principalmente na provocação de um escândalo e uma distração, referente à destruição
do valor de culto da obra arte, que atingia o espectador como um projétil. Nesse sentido,
o dadaísmo antecipa uma demanda do cinema, cuja forma de recepção também segue o
modelo tátil de recepção distraída de choques, mas agora não em sentido moral. Isso se
dá na sequência de cenas e enquadramentos que avançam sobre o espectador, impedindo-

73

O tema do condicionante histórico da técnica é recorrente em Benjamin. Ele aparece, por exemplo, em
“A Caminho do planetário” (último texto de “Rua de mão única), “A obra de arte...”, “Teorias do fascismo
alemão” e “Eduard Fuchs, colecionador e historiador”.
74
Cf. W. Benjamin, A obra de arte..., op. cit., pp. 35-45.
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o de deter-se e submergir em uma cena específica, o que indica a correspondência
expressiva entre o cinema e a realidade social dos choques. 75 Nesse sentido, diz Benjamin
no ensaio sobre Baudelaire:
“A técnica submeteu... o sistema sensorial a um treinamento de natureza complexa. Chegou o dia
em que o filme correspondeu a uma nova e urgente necessidade de estímulos. No filme, a
percepção sob a forma de choque se impõe como princípio formal. Aquilo que determina o ritmo
da produção na esteira rolante está subjacente ao ritmo da receptividade, no filme”.76

Essa correspondência permite a Benjamin vislumbrar o cinema como campo de exercício
das apercepções condicionadas pela realidade tecnicizada, que contrariaria o efeito
anestésico que os choques ameaçadores provocam no sensorium humano.
Mas é na tatilidade da produção do filme que melhor se revela seu fundamento no
jogo. Essa tatilidade, diferente daquela da forma da recepção do filme, toma forma como
penetração do aparelho de registro no tecido da realidade vivida e na dispersão de seus
elementos. No estágio do cinema que Benjamin analisa, o registro alcançando pelo
aparato cinematográfico não contém nenhum rastro deste aparato, ao mesmo tempo em
que é produzido justamente com a maior penetração deste mesmo aparato no evento
registrado. Benjamin compara o operador de câmera a um cirurgião, que, para curar o
doente, intervém nele, rompe a distância que o separa dele e penetra em seu interior,
agindo com cuidado e precisão na parte do corpo onde opera. Como a região operada pelo
cirurgião em comparação com o todo do corpo, a imagem produzida pelo operador de
câmera é um fragmento, um produto de uma penetração específica em determinado
conteúdo material que compõe o tecido social.77 O produto final, a unidade do filme, é
um produto da montagem, que procede na escolha dos fragmentos produzidos na
mediação técnica. Por fim, recursos como a ampliação e a câmera lenta atuam no sentido
de fazer com que essa mediação promova a expansão do mundo da óptica, preparando
um maior conhecimento dessa realidade e o jogo com seus elementos:
“O cinema, por meio dos grandes planos retirados do inventário do mundo circundante,
por meio da ênfase dada a detalhes ocultos nos adereços que nos são comuns, por meio
75

Idem, ibidem, pp. 107-109.
W. Benjamin, “Sobre alguns temas em Baudelaire”, em W. Benjamin, Charles Baudelaire: um lírico no
auge do capitalismo (Obras escolhidas vol. 3), São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 125.
77
W. Benjamin, A obra de arte..., op. cit., pp. 85-89.
76
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da investigação de ambientes banais sob a direção genial da objetiva, por um lado, amplia
a perspectiva sobre as necessidades que regem nossa existência e, por outro, chega ao
ponto de nos assegurar um enorme e insuspeitado espaço de jogo”.78
O conceito de “espaço de jogo” (Spielraum) pode ser entendido no sentido de um
espaço delimitado de experimentação, de livre atuação ou manobra, cujos elementos são
relativos ao conteúdo material em questão. Benjamin destaca a explosão sensível do
mundo cotidiano promovida pela câmera e a possibilidade de empreender “viagens de
aventura” por suas ruínas espalhadas, o que promove a revelação de novas formações
estruturais da matéria, bem como motivos que jaziam escondidos a olho nu. Nessa esteira,
conclui, introduzindo seu instigante conceito de inconsciente óptico:
“Desse modo, torna-se evidente ser uma a natureza que fala à câmera e outra a que fala
aos olhos. Outra, sobretudo, no sentido de que no lugar de um espaço entretecido com a
consciência pelo homem se coloca um espaço onde o homem entretece
inconscientemente. Se é comum se dar conta, mesmo que em grandes traços, do andar
das pessoas, não se sabe certamente nada sobre sua posição na fração de segundo em que
dão um passo. Se nos é familiar, ainda que grosso modo, o ato de pegar o isqueiro ou a
colher, nada sabemos, todavia, do que se passa propriamente entre a mão e o metal, menos
ainda como isso se altera de acordo com as diferentes disposições em que nos
encontramos. Aqui a câmera intervém com seus recursos auxiliares, seu descer e subir,
seu interromper e isolar, seu dilatar e acelerar a sequência, seu ampliar e diminuir. Por
meio dela tomamos, pela primeira vez, conhecimento do inconsciente óptico, tal como
tomamos conhecimento do inconsciente pulsional pela psicanálise”.79

É certo que o conceito de inconsciente óptico não é isento de tensões. Por
exemplo, Benjamin estabelece uma relação entre inconsciente óptico e inconsciente
pulsional que o permite aproximar as percepções sensoriais que afetam o mundo da óptica
no cinema daquelas que afetam o indivíduo em psicoses, alucinações e sonhos. Com base
nisso, afirma que certos filmes grotescos desempenhariam uma função terapêutica, a
saber, eles forçariam, no espaço coletivo da sala de cinema, o desenvolvimento precoce

78
79

Idem, ibidem, pp. 95-97.
Idem, ibidem, pp. 97-99.
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de fantasias sádicas e delírios masoquistas, prevenindo que tais tendências amadureçam
em um sentido perigoso. Exemplo desta proto-terapia ou, nos termos de Benjamin, desta
“vacina psíquica”, seria o riso coletivo na sala escura do cinema. O problema desse
movimento argumentativo, a nosso ver, é a passagem imediata do plano individual para
o coletivo, ou seja, a transposição do funcionamento da psique individual para uma
análise de psicologia de massas. Aliás, esse é o problema também do conceito de
“inconsciente coletivo”, que aparece no trabalho das “Passagens”, e que Adorno, com
razão, critica por se aproximar da mitologização que tal conceito opera nas reflexões de
Jung.
Curiosa é a avaliação do Mickey Mouse que surge nessa esteira. Esse ponto
compartilha com o trabalho das Passagens o pressuposto de que haveria uma dimensão
onírica da coletividade imersa no mundo capitalista. O Mickey Mouse, nesse sentido,
seria uma figura do sonho coletivo criada pela indústria cinematográfica. Como se diz em
“Experiência e pobreza”, os desenhos do Mickey embalam o sonho dos cansados,
realizando uma existência cheia de milagres que não apenas superam os milagres da
técnica, mas zombam deles.80 Por outro lado, no contexto do ensaio da “A obra de arte”,
Benjamin contrapõe essa criação de figuras do sonho coletivo à apresentação do mundo
onírico, porém sem se deter no que seria tal apresentação. Talvez uma resposta possa ser
dada pela sua investigação das Passagens, que realiza uma historiografia das imagens
oníricas do século XIX que teriam se espacializado em diversos materiais daquele tempo
e que, aos olhos de Benjamin, conteriam em germe as formas de vida do século XX.
Mas com isso poderíamos perguntar: estaria Benjamin advogando em favor de um
cinema que prepararia o terreno para uma investigação histórica que busca o passado que
sobrevive no presente? Um cinema que não apenas forneceria distrações e aliviaria o
cansaço do dia-a-dia, mas que seria capaz de veicular uma experiência verdadeira na
mesma realidade em que a experiência se atrofia? Esta me parece uma hipótese plausível,
e com uma defesa dela, gostaria de encaminhar o encerramento deste texto. Para tanto,
retomemos o conceito de inconsciente óptico no quadro da questão sobre a aura.
Uma vez que, nas palavras de Benjamin, “O solo da experiência é a aura”81, pensar
uma experiência verdadeira, mesmo num contexto permeado por choques, envolve algum
tipo de aura. E, como notou Miriam Hansen, Benjamin de fato busca “redimir uma
W. Benjamin, “Experiência e pobreza”, em W. Benjamin, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre
literatura e história da cultura (Obras escolhidas vol. 1), São Paulo: Brasiliense, 2012, pp. 127-128.
81
W. Benjamin, A obra de arte..., op. cit., p. 72.
80
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modalidade aurática de experiência para uma prática histórica e materialista”. 82 O
conceito de inconsciente óptico pode ser enquadrado nesse sentido. A explosão e
dispersão da realidade, bem como a consequente possibilidade de novas significações da
realidade vivida que o inconsciente óptico permite entrever, nos autorizam a entender o
procedimento de mediação técnico-cinematográfica como um procedimento de
alegorização. Como nota Miram Hansen, o efeito alegorizador da câmera faz o espaço do
inconsciente óptico superpor-se à área de investigação do historiador materialista, que
também procede na explosão do tecido vivido do presente para buscar nele o passado
atual e originário que ainda sobrevive e que, ao ser encontrado, retribui o olhar a partir da
distância temporal nele inscrito – uma experiência, portanto, alinhada à experiência da
aura. Com isso, Hansen conclui:
“Se as aptidões miméticas do cinema fossem usadas dessa maneira, ele não apenas
exerceria uma função crítica, mas também uma função redentora, registrando sedimentos
de experiência que já não são ou ainda não foram reclamados pela racionalidade social e
econômica, tornando-os legíveis como emblemas de um ‘futuro esquecido’”.83

O que está em jogo aqui, então, é a descoberta de outros futuros do pretérito que ainda
podem ser redimidos, cujas intenções podem ser retomadas de acordo com a atualidade
do tempo presente. Mas este é um trabalho de tornar apreensível o que é inconspícuo,
pois o encontro entre passado e presente que a atualidade promove não é evidente, e se
revela apenas a quem o busca através de uma postura inquieta e destrutiva, que não
aquiesce à aparência de naturalidade da continuidade das configurações sociais,
econômicas, políticas e culturais vencedoras. Os recursos da técnica cinematográfica, ou,
de modo mais geral, das câmeras, podem ser empregados na destruição dessa aparência
e se colocarem a serviço de sua ressignificação redentora. Se há uma experiência possível
na modernidade, ela será a experiência da experimentação e do jogo com os fragmentos
de um passado coletivo e reprimido que penetraram no tecido do presente e podem
fomentar uma prática transformadora, na medida em que sejam revelados e traduzidos na
roupagem do atual.

M. Hansen, “Benjamin, cinema e experiência: A flor azul na terra da tecnologia”, em W. Benjamin et.
al., Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção, Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 212.
83
Idem, ibidem, p. 233.
82
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A Indústria Cultural, os Meios de Comunicação e a Experiência (de) Formativa à
luz da Teoria Crítica da Sociedade
Estelamaris Brant SCAREL
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC Goiás
Programa de Pós Graduação em Educação - PPGE

A lógica da história é tão destrutiva quanto os homens que ela engendra:
para onde quer que tenda sua força de gravidade, ela reproduz o
equivalente da calamidade passada. Normal é a morte (ADORNO,
1993).

Resumo: O presente artigo, a partir de uma questão inicial constante do prefácio da obra
“Dialética do Esclarecimento” (1985), procura elaborar dialeticamente uma reflexão
sobre a formação (Bildung), porém, tendo como contraponto a experiência (de) formativa
gerada pela Indústria Cultural em orquestração com os meios de comunicação, em
especial o espaço da mídia televisiva.
Introdução

Há um ponto de convergência em toda obra frankfurtiana, principalmente, o que
se situa nesta reflexão, o qual se tornou objeto privilegiado da obra “Dialética do
Esclarecimento” (1985), produzida por Adorno (1903-1969) e Horkheimer (1895-1973)
no ano de 1944, que é a preocupação com os rumos tomados pela cultura84 moderna, a
partir do seguinte questionamento contido no seu prefácio: “[...] por que a humanidade,



Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Doutora em Educação pela
Universidade Federal de Goiás. Professora do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC Goiás.
84
O sentido de cultura nesta reflexão é o mesmo postulado por Freud e, também, adotado pelos
frankfurtianos Adorno e Horkheimer, o qual possui o seguinte significado: A cultura humana –
entendendo por isto toda a ascensão ocorrida na vida humana desde as suas condições animais e pela qual
se distingue da vida dos animais, e abstendo-me da insípida distinção entre cultura e civilização – mostra
claramente dois aspectos a quem a observa. Por um lado, abrange todo o saber e capacidade que os homens
adquiriram para dominar as forças da natureza e obter os bens que satisfazem as necessidades humanas;
e, por outro lado, todas as instituições necessárias para reger as relações dos homens entre si e, mormente,
a distribuição dos bens obtidos. Estes dois sentidos da cultura não são mutuamente independentes,
primeiro, porque as relações recíprocas dos homens se modificam profundamente, na medida em que a
satisfação dos impulsos se torna possível através dos bens disponíveis; segundo, porque o próprio
indivíduo humano pode estabelecer com outro uma relação de homem a coisa, quando o outro utiliza sua
força de trabalho ou é adotado como objeto sexual; terceiro, porque cada indivíduo é, potencialmente, um
inimigo virtual dessa cultura que, entretanto, há de ser um interesse humano universal (FREUD apud
ADORNO; HORKHEIMER, 1978, p. 97).
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em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova
espécie de barbárie” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 11).
Trata-se de uma questão não somente complexa, mas, sobretudo, polêmica,
porque ela não apenas leva os autores a porem em relevo os fatores históricos e idealistas
ligados ao conhecimento, porém, acima de tudo, os conduz a apontarem as profundas
contradições nas quais o homem moderno penetra ao confrontar o mito, recaindo,
paradoxalmente, em um desmedido estado de extremismo.
Embora tenham transcorridos setenta anos da publicação da obra acima aludida,
percebe-se que suas análises críticas revestem-se de grande vigor e atualidade, em virtude
de os avanços no campo do conhecimento galgados pelo homem ao invés de redimi-lo
inclina-o cada vez mais para um exacerbado processo auto-destrutivo. Para a Teoria
Crítica da Sociedade, essa tendência barbarizante consiste em uma flagrante regressão
dos instintos por parte dos indivíduos, a partir da perspectiva de Freud (2012), em virtude
de eles desenvolverem uma atitude primitivista e autodestrutiva (ADORNO, 1995a),
confrontando, dessa maneira, os mais fundamentais princípios civilizatórios. Na
concepção de Adorno e Horkheimer (1985, p. 13): “Se o esclarecimento não acolhe dentro
de si a reflexão sobre este elemento regressivo, ele está selando seu próprio destino”.
Daí a premência de se manter a tensão entre o universo objetivo e o universo
subjetivo, ou, por outra, entre universal e particular, sujeito e objeto, teoria e práxis, a fim
de desvelar-se o quanto a práxis, sob a égide do capitalismo e, na sua esteira, a Indústria
Cultural, converteu-se em uma práxis idealizada e objetificadora dos seres humanos.
Neste sentido, à medida que essa práxis contraditória se sedimenta mais se aprofunda a
indiferenciação e a dominação, em virtude de os sujeitos individuais transformarem-se
em meras “[...] funções da totalidade social por sua vinculação com o sistema”
(ADORNO, 1995b, p. 185). Em suma, alienação e individualismo é o que o homem
(indivíduo) teve como resultado por haver perdido sua autoconsciência e ter se sucumbido
à realidade abstrata e reificante. “Quanto menos são os indivíduos, tanto maior é o
individualismo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1978, p. 53).
Em face disso, o presente artigo, fundamentando-se dialeticamente na Teoria
Crítica da Sociedade, objetiva, em primeiro lugar, evidenciar alguns elementos do
contexto contemporâneo, principalmente aqueles ligados ao desenvolvimento da técnica
e as suas imbricações com a Indústria Cultural. Em segundo, elaborar uma discussão
sobre os meios de comunicação, com ênfase para a televisão e seus impactos funestos à
experiência formativa, os quais vêm colaborando em grande medida para reforçar os
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processos regressivos dos sujeitos, ou, de outra maneira, segundo Marcuse (1967, p. 92),
para tornar as suas “consciências felizes”, uma vez que, relegadas ao conformismo,
passam a resistir quaisquer conexões. Assim, essas consciências conciliadas creem que
“[...] o real seja racional [...] A tortura foi reintroduzida como uma coisa normal, mas
numa guerra colonial que ocorre na margem do mundo civilizado”. Por último, o artigo
trará uma reflexão sobre a pertinência e a relevância de se confrontar este espírito
regressivo, isto é, esta ideologia85 do progresso86 que, por meio dos seus inumeráveis
mecanismos opressores, buscou fundir o particular no universal, causando, por isso, a
cisão nos sujeitos.

1 A Indústria Cultural e a Ideologia dos Meios e Fins

A crítica dirigida à Indústria Cultural por Adorno e Horkheimer (1985) quase em
meados do século passado, isto é, em 1944, guardadas as suas diferenças espaçotemporais, permanecem muito contemporâneas. Isso ocorre não tanto pela capacidade de
estes frankfurtianos detectarem o poder exercido por essa Indústria, que, aliada ao modo
de produção capitalista, passa a transformar de maneira “sistemática e programada” os
bens culturais em bens de consumo (SCAREL, 2016), culminando na sua multiplicação
em escala vertiginosa, consequentemente no aumento de sua exposição a partir de sua
desentronização das catedrais, conforme Benjamin (1994), mas, especialmente, em
virtude de sua extrema habilidade para pôr todo o aparato tecnológico a serviço da
dominação e da submissão das consciências individuais à condição de pseudoconsciências. “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela
é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma” (ADORNO; HORKHEIMER,
1985, p. 114).

Em um texto denominado “Ideologia” os filósofos frankfurtianos partindo da evolução histórica deste
conceito, concebem-no desta forma: “A ideologia contemporânea é o estado de conscientização e de não
conscientização das massas como espírito objetivo e não os mesquinhos produtos que imitam esse estado
e o repetem, para pior, com a finalidade de assegurar a sua reprodução. A ideologia, em sentido estrito,
dá-se onde regem relações de poder [...] Só se pode falar sensatamente de ideologia quando um produto
espiritual surge do processo social como algo autônomo, substancial e dotado de legitimidade [...] Hoje,
a assinatura da ideologia caracteriza-se mais pela ausência dessa autonomia e não pela simulação de uma
pretensa autonomia” (ADORNO e HORKHEIMER, 1978, p. 193-200).
86
Segundo Adorno (1995b, p. 47): “[...] a ideia de progresso é, não obstante, a ideia antimitológica por
excelência, capaz de quebrar o círculo ao qual pertence. Progresso significa sair do encantamento –
também o do progresso, ele mesmo natureza – à medida em que a humanidade toma consciência de sua
própria naturalidade, e pôr fim à dominação que exerce sobre a natureza e, através da qual, se prolonga.
Neste sentido, poder-se-ia dizer que o progresso acontece ali onde ele termina”.
85
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Como se pode observar, trata-se de um profundo paradoxo. Por isso, a importância
da questão formulada por Adorno e Horkheimer no Prefácio da “Dialética do
Esclarecimento” (1985), a qual foi apontada na introdução deste texto. Entende-se que se
configura em uma problemática assaz oportuna para a busca de compreensão acerca do
incontestável estado de barbarização no qual a modernidade foi se submergindo não
obstante o alcance de todas as suas conquistas no campo do conhecimento. Pois o estado
de libertação do mito, contraditoriamente, inclinou o homem para a eleição de um novo
mito, isto é, o mito do consumo.
No que tange ao sentido do termo barbárie, elucida-se que em um texto
denominado “Educação contra a Barbárie” (1995a), produzido para ser transmitido em
um debate na Rádio de Hessen, em 14 de abril de 1968, no seu preâmbulo Adorno o
explicita da seguinte maneira:
Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na
civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se
encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a
sua própria civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora
maioria experimentado a formação nos termos correspondentes ao
conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por
uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia
culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda
mais o perigo de que toda esta civilização venha explodir, aliás uma
tendência imanente que a caracteriza (ADORNO, 1995a, p. 155).

Frente aos avanços empreendidos pela Indústria Cultural, a compreensão deste
conceito torna-se não apenas imprescindível mas, acima de tudo, urgente como condição
de possibilidade para travar o embate com os inúmeros extremismos nos quais a
modernidade vem se resvalando, tais como “[...] o preconceito delirante, a opressão, o
genocídio e a tortura” (ADORNO, 1995a, p. 117), além de outros atos extremos, como,
por exemplo, a depredação ambiental, o tráfego de menores, o trabalho escravo, a
exclusão social, etc., que, senão na totalidade, pelo menos em grande parte teve a
contribuição da Indústria Cultural, a qual vem minando a cultura mediante os seus
inúmeros mecanismos de incitação ao consumo e à descartabilidade.
A cultura sempre contribuiu para domar os instintos revolucionários, e
não apenas os bárbaros. A cultura industrializada faz algo mais. Ela
exercita o indivíduo no preenchimento da condição sob a qual ele está
autorizado a levar essa vida inexorável. O indivíduo deve aproveitar seu
fastio universal como uma força instintiva para se abandonar ao poder
coletivo de que está enfastiado [...] A sociedade é uma sociedade de
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desesperados e, por isso mesmo, a presa de bandidos (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 143).

Por certo, esse tem sido o alto preço pago pela humanidade em razão de haver se
emancipado do mito e de ter entronizado no seu lugar um novo mito, isto é, o mito da
racionalidade subjetivista dos meios e fins, mediante “[...] o funcionamento abstrato do
mecanismo do pensamento” (HORKHEIMER, 2000, p. 13), o qual, progressivamente,
foi conduzindo o indivíduo à realização de imensos sacrifícios para atender a essa
ideologia insana e repressora, que tem como lógica precípua o consumo por meio da
padronização dos gostos e do enfraquecimento da capacidade de resistência pela
integração total. A partir dessa perspectiva conciliadora e diluidora do particular no
universal, resta apenas à frágil consciência individual fundir-se na massa amorfa seduzida
pelo canto do capital, tal como ocorreu com Ulisses ao ser atraído pelo canto das sereias,
consoante apontam Adorno e Horkheimer (1985). Dessa maneira, a Indústria Cultural
transforma a cultura em mercadoria e alija a massa desta. A consequência disso é que a
massa consola-se com a renúncia bem como com a imitação. Em outras palavras:
A eliminação do privilégio da cultura pela venda em liquidação dos
bens culturais não introduz as massas nas áreas de que eram antes
excluídas, mas serve, ao contrário, nas condições sociais existentes,
justamente para a decadência da cultura e para o progresso da
incoerência bárbara (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 150).

Daí a inquietação destes autores com as causas que concorreram para minar a
cultura, porque em suas análises críticas eles conseguiram captar a danificação do sujeito
em decorrência, em grande medida, da fragilização, ou melhor, do mal-estar na
civilização, conforme afirma Freud (2010). Neste sentido, Adorno (1995a, p. 41) constata
que “[...] esse mal-estar [...] não se origina de fontes obscuras, e sim de fontes racionais”.
Indubitavelmente, uma das principais aliadas dessas fontes é a Indústria Cultural,
que, ao unir-se ao modo de produção capitalista, segundo Adorno e Horkheimer (1985),
obteve um duplo êxito sobre a sociedade de consumo: primeiro foi o de haver concorrido
para a regressão da cultura e segundo foi o de ter conseguido debilitar as subjetividades.
Assim, “[...] o que domina é a pseudo-individualidade. O individual reduz-se à capacidade
do universal de marcar tão integralmente o contingente que ele passa ser conservado como
o mesmo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 145).
No entanto, para o alcance desse êxito inimaginável, a Indústria Cultural contou
com um grande aliado, isto é, os meios de comunicação. E é disso que se ocupará a seguir.
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2 A Teoria Crítica da Sociedade, Televisão e (de) Formação

Para os autores da Teoria Crítica da Sociedade, os meios de comunicação
tornaram-se um dos seus principais objetos de análise e, consequentemente, de crítica,
em virtude de estes meios propiciarem um grande impacto na educação e, por
conseguinte, na formação. Sem embargo, antes de a temática acima ser analisada, é
preciso que se faça um brevíssimo recuo à história dos meios de comunicação.
Retrospectivamente, registra-se que a preocupação com os meios de comunicação iniciase em 1920, conforme apontam Briggs; Burke (2016). Porém, somente trinta anos mais
tarde é que ocorre uma verdadeira “revolução na comunicação”. Contudo, estes autores
advertem que o encantamento pelos meios de comunicação é muito anterior.
A retórica – arte de se comunicar oralmente e por escrito – era muito
valorizada na Grécia e na Roma antigas. Foi estudada na Idade Média
e com maior entusiasmo no Renascimento. A retórica, incluindo a que
se ocupa do discurso político, também era muito incentivada nos
séculos XVIII e XIX, quando começaram a surgir novas ideias
importantes. O conceito de ‘opinião pública’ surgiu no final do século
XVIII, e a preocupação com as ‘massas’ pode ser observada a partir do
século XIX, na época em que os jornais [...] ajudavam a moldar uma
consciência nacional, levando as pessoas a ficarem atentas aos outros
leitores. Na primeira metade do século XX, especialmente pela eclosão
das duas guerras mundiais, teve início o interesse acadêmico pelo
estudo da propaganda (BRIGGS; BURKE, 2016, p. 13).

Na concepção dos autores, os teóricos responsáveis pelo desenvolvimento dos
estudos sobre a propaganda foram os pensadores alemães Adorno e Horkheimer. Suas
investigações redundaram nas análises críticas sobre os impactos da Indústria Cultural na
sociedade moderna, segundo já se discutiu anteriormente.
Retomando-se o assunto supracitado, salienta-se que, no que concerne ao conceito
de formação, o presente texto referenda-se em Adorno (1995a) para o qual a formação
cultural (Bildung) corresponde não somente uma formação específica, mas também à
capacidade de pensar criticamente conceitos e de ter domínio do campo filosófico,
histórico, sociológico, estético, ético, e, ainda, da linguagem. Para Adorno (1995a, p. 67):
“À formação cultural (Bildung) precisa corresponder a urbanidade, e o lugar geométrico
da mesma é a linguagem”.
Essa perspectiva justifica as motivações que levaram os frankfurtianos a se
preocuparem com os meios de comunicação, espaço em que a linguagem adquire um
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status privilegiado, transformando-os em suas investigações em um dos alvos mais
polemizados e confrontados de uma forma geral, seja por meio da Indústria Cultural
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985), seja por intermédio do ataque à racionalidade
industrial tecnológica (MARCUSE, 1967), ambos já vêm sendo alvos de discussão neste
texto, ou, ainda, seja pela via da fragilização da aura87 da obra de arte “na era de sua
reprodutibilidade técnica!”, segundo Benjamin (1994), destituindo-a de seu segredo e,
consequentemente, enfraquecendo sua originalidade.
Fazer as coisas ‘ficarem próximas’ é uma preocupação tão apaixonada
das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de
todos os fatos através da sua reprodutibilidade [...] Retirar o objeto do
seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma
de percepção cuja capacidade de captar ‘o semelhante no mundo’
é tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo até no
fenômeno único. Assim se manifesta na esfera sensorial a tendência
que na esfera teórica explica a importância crescente da estatística.
Orientar a realidade em função das massas e as massas em função da
realidade é um processo de imenso alcance, tanto para o pensamento
como para a intuição (Idem, p. 170. Grifos no original).

É por isso que, sob o império da sociedade capitalista administrada, o universo
comunicacional de uma forma ampla tem atingido o seu intento, que é o de perpetuar o
seu processo ad infinitum de dominação pela padronização, conforme a perspectiva de
Weber (2012). Na concepção de Marcuse (1967, p. 93):
Esse tipo de bem-estar, a superestrutura produtiva sobre a base infeliz
da sociedade, penetra o ‘meio’ que medeia entre os senhores e seus
dependentes. Seus agentes de publicidade moldam o universo da
comunicação no qual o comportamento unidimensional se expressa.
Sua linguagem testemunha a identificação e a unificação, a produção
sistemática de pensamento e ação positivos, o ataque concertado às
noções transcendentes e críticas.

É exatamente esse êxito que é logrado pela televisão por meio de sua programação
organizada ideologicamente de maneira a moldar não somente o comportamento mas,
também, o pensamento dos seus telespectadores.
Neste tocante salienta-se que a presente reflexão terá como ponto de partida um
debate ocorrido na rádio de Hessen em 1963 entre o presidente das Escolas Superiores de
87

Para Benjamin (1994, p. 170), a aura consiste em “[...] uma figura singular, composta de elementos
espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em
repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua
sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil
identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura”.
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Educação Popular da Alemanha Hellmut Becker e o filósofo e professor Theodor Adorno,
cuja temática era: “Televisão e Formação”. Neste sentido, Adorno inicia o debate
afirmando que a televisão possui um duplo sentido.
Por um lado é possível referir-se à televisão enquanto ela se coloca
diretamente a serviço da formação cultural, ou seja, enquanto por seu
intermédio se objetivam fins pedagógicos: na televisão educativa, nas
escolas de formação televisivas e em atividades formativas
semelhantes. Por outro lado, porém, existe uma espécie de função
formativa ou deformativa operada pela televisão como tal em relação à
consciência das pessoas, conforme somos levados a supor a partir da
enorme quantidade de espectadores e da enorme quantidade de tempo
gasto vendo e ouvindo televisão (ADORNO, 1995a, p. 76).

Não obstante distarem cinquenta e cinco anos dessa afirmação, não se pode negar
que ela ainda é atual, em virtude do alcance que a televisão vem obtendo desde lá, ao
submeter o telespectador aos seus conteúdos imanentemente ideológicos e (de)
formativos, a partir, pelo menos, de duas premissas, ou seja, a indução ao consumo e, o
que é mais grave, à submissão a uma falsa realidade. E é justamente por causa desta última
premissa que Adorno (1995a) considera a “televisão como ideologia88”. Nas suas
palavras:
Em primeiro lugar, compreendo ‘televisão como ideologia’
simplesmente como o que pode ser verificado, sobretudo nas
representações televisivas [...], ou seja, a tentativa de incutir nas pessoas
uma falsa consciência e um ocultamento da realidade, além de, como
se costuma dizer tão bem, procurar-se impor às pessoas um conjunto de
valores como se fossem dogmaticamente positivos [...] Além disto,
contudo, existe ainda um caráter ideológico-formal da televisão, ou
seja, desenvolve-se uma espécie de vício televisivo em que por fim a
televisão, como também outros veículos de comunicação de massa,
converte-se pela sua simples existência no único conteúdo da
consciência (ADORNO, 1995a, p. 80).

Como se pode observar, trata-se de uma ideologia que confronta quaisquer
perspectivas formativas, em face de os conteúdos advindos dos programas televisivos
estarem eivados de “representações esteriotipadas”, segundo a visão de Becker em
resposta a Adorno (1995a), pois as programações emanadas desse veículo são fictícias e
alheias à realidade concreta. Elas, via de regra, têm como finalidade precípua submeter
88

Aqui convém elucidar-se que Adorno está analisando especificamente o contexto norte-americano, a
partir de estudos efetuados em 1952-1953 como diretor científico da Hacher Foundation nos Estados
Unidos. Apesar de transcorridos 65 anos desta investigação, infere-se que ela não se distingue das demais
realidades.
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os indivíduos à ditadura férrea de sua ideologia regressiva, que se esconde ante o manto
do espetáculo, sob a denominação de entretenimento.
Retomando-se a citação acima, elucida-se que Adorno concebe “televisão como
ideologia” com base, metodologicamente, na análise do conteúdo de 34 obras escritas
para televisão, de diversos tipos e níveis, análise esta que foi sintetizada em um ensaio
intitulado “Televisão como Ideologia”, o qual foi publicado primeiramente em “Eingriffe,
Neum Critische Modelle”, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, em 1963, traduzido
posteriormente em “Intervenciones: nueve modelos de critica”, Caracas, Monte Ávila,
em 1969.
A análise das obras acima referidas recai tanto na linguagem da televisão
comercial como nos conteúdos dos seus programas. Neste sentido, Adorno (1969) detecta
que, em geral, as programações procuram reiteradamente não apenas reforçar o mundo
existente, inclusive adequando a linguagem ao cotidiano do telespectador, mas, também
moldar o seu comportamento de maneira a torná-lo bem conformado e bem adaptado
acriticamente à realidade sócio-política. Trata-se, assim, de um
[...] terrível mundo dos modelos ideais de uma ‘vida saudável’, dando aos
homens uma imagem falsa do que seja a vida de verdade, e que além disto
dando a impressão de que as contradições presentes desde os primórdios
de nossa sociedade poderiam ser superadas e solucionadas no plano das
relações inter-humanas na medida em que tudo dependeria das pessoas
(ADORNO, 1995a, p. 84).

Com efeito, não se pode negar que este flagrante falseamento da realidade reforça
de maneira inconteste os processos ajustamento em geral. Dessa forma, observa-se que a
ideologia disseminada pela televisão não só está atrelada ao projeto de dominação da
Indústria Cultural, a qual se “[...] encontra fundamentalmente comprometida com os
interesses mais poderosos” (ADORNO, 1969, p. 87), mas, também, contribui
sobremaneira para a deformação humana. Por isso, ao finalizar o seu ensaio o filósofo
sugere que os produtores dos programas
[...] devem ter o cuidado de suprimir sugestões e estereótipos, que
conduzam, segundo o julgamento de muitos sociólogos, psicólogos e
educadores, responsáveis e independentes, à idiotização, à invalidez
psicológica e ao obscurecimento ideológico do público. Não é, então,
tão utópico preocupar-se com a implantação de normas, como pode
parecer à primeira vista, é que a televisão como ideologia não é
simplesmente coisa de má vontade, nem talvez assunto de
incompetência dos participantes, porém ‘um produto do antiespírito
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objetivo’. Com inumeráveis mecanismos domina até mesmo os
produtores (ADORNO, 1969, p. 88; grifo da pesquisadora).

É por isso que, para a compreensão do alcance deste “produto do antiespírito
objetivo”, Adorno (1969) recorre à psicanálise. Na sua concepção, somente a psicanálise
possibilitaria a apreensão dos efeitos nocivos trazidos pela televisão aos telespectadores,
uma vez que ela aprisiona o inconsciente do indivíduo por meio da transmissão
concomitante da mensagem e da imagem. “Enquanto se desperta e se representa
figurativamente, o que dormia pré-conceitualmente no sujeito, ao mesmo tempo se lhe
propõe o que deve aceitar” (ADORNO, 1969, p. 70-71).
Deste modo, conforme já se vem discutindo, é urgente que se atente não apenas
para os conteúdos ideológicos, isto é, políticos, e ideológico-formais veiculados pela
televisão, mas, além disso, para os estéticos, pois subjazem a estes a “ideologização da
vida”.
[...] esta harmonização da vida e esta deformação da vida são
imperceptíveis para as pessoas, porque acontecem nos bastidores. Uso
o termo ‘bastidores’ num sentido amplo. Eles são tão perfeitos, tão
realistas, que o contrabando ideológico se realiza sem ser percebido, de
modo que as pessoas absorvem a harmonização oferecida sem ao menos
se dar conta do que lhes acontece. Talvez até mesmo acreditem estar se
comportando de um modo realista. E, justamente aqui é necessário
resistir (ADORNO, 1995a, p. 86).

Este diagnóstico estarrecedor e hodierno possibilita que se avance, ainda, para
duas conclusões. A primeira delas consiste em que, sendo a televisão um produto da
Indústria Cultural, esta não possibilita a sublimação, de acordo com a perspectiva
freudiana, pelo contrário, ela inibe toda atividade do pensamento, pois as ideias e as
imagens transmitidas pela sua programação preminarmente dispensam qualquer exercício
de reflexão. Assim, toda capacidade do indivíduo para realização de experiências
intelectuais, conforme (ADORNO, 2009), vê-se neutralizada, pois perdeu-se a unidade
da consciência, kantianamente exprimindo.
O ‘eu penso’ tem que ‘poder’ acompanhar todas as minhas
representações; pois do contrário, seria representado em mim algo que
não poderia de modo algum ser pensado, o que equivale a dizer que a
representação seria impossível ou, pelo menos para mim, não seria
nada. A representação que pode ser dada antes de todo o pensamento
denomina-se ‘intuição’ [...] Com efeito, as múltiplas representações que
são dadas numa certa intuição não seriam todas representações ‘minhas’
se não pertencessem todas a uma autoconsciência, isto é, como
representações minhas (se bem que eu não seja consciente delas como
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tais) precisam conformar-se à condição unicamente sob a qual ‘podem’
reunir-se numa autoconsciência universal, pois do contrário não me
pertenceriam sem exceção (KANT, 1996, p. 121-122).

E é justamente a capacidade para o exercício da autoconsciência que é confrontada
pelos meios de comunicação, em especial a televisão. E essa é a segunda conclusão que
se extrai desta análise. Entende-se que a televisão corrobora e aprofunda o processo de
conformismo, pois sob a influência desta ideologia repressora resta apenas ao indivíduo
resignar-se frente ao existente. Portanto, a televisão vem cumprindo o seu papel de
harmonizadora da totalidade cada vez mais objetivada pelas teias da Indústria Cultural.
Por isso se torna premente que a educação confronte este engodo. Observa-se,
entretanto, que não se trata de uma tarefa fácil, sobretudo levando-se em conta o estado
de barbárie reinante na sociedade atual. Não obstante tal perpectativa desalentadora, a
dialética adorniana fornece pistas para a resistência. Primeiramente, é preciso investigar
essa ideologia do “antiespírito objetivo” e produtora do pseudo-realismo e, a partir disto,
implantar mecanismos que coíbam o trabalho realizado por ela de deformação da
consciência. Para Adorno (1969, p. 89), “[...] as normas sócio-psicológicas não têm que
prescrever o que a televisão deve fazer”. Em segundo e último lugar, o filósofo aponta
para a necessidade de se investir em uma “educação política”, isto é, uma educação que
prime pelo esclarecimento geral sobre os elementos impeditivos da formação de uma
“consciência verdadeira” (ADORNO, 1995a). Adorno (1995a). Somente voltando para si
mesmo, na perspectiva do giro copernicano de Kant (1996), é que se poderá resistir a esse
“[...] falso obstáculo que é o princípio da dominação cega” (ADORNO; HORKHEIMER,
1985, p. 52).
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RESUMO
Este trabalho objetiva em olhar para Auschwitz através das reflexões elaboradas por
Adorno, e de forma mais veemente em seu posicionamento ao fazer referência ao ato de
escrever poesias: “É possível escrever poesia após Auschwitz”? Esta interrogação revela
toda a amargura que este episódio provocou e provoca nas pessoas que vivenciaram esse
horror ou que de uma forma ou outra tem conhecimento de tal gesto. Diante de um
contexto assim, como favorecer a possibilidade de um ato narrativo que transmita uma
determinada experiência resultante de uma vivência? Uma vez que o narrador se vê
distanciado do desejo de propaga-la? Assim, julga-se necessário que Auschwitz seja de
fato lembrado como algo que sucumbiu toda a esperança de uma racionalidade capaz de
organizar e de ordenar a realidade, como proposto no momento do Iluminismo, pois
tornou-se ao contrário um retrato vivo do uso inadequado de toda capacidade racional
desenvolvida. Portanto olhar para Auschwitz é efetuar uma reflexão de como as barbáries
proliferam quando a formação tende em atender uma necessidade de mercado e não de
humanização.
Palavras Chave: Auschwitz, Educação, Humanização

INTRODUÇÃO

Este trabalho denominado de AUSCHWITZ: um legado para a Educação, objetiva
em olhar para Auschwitz através de um gesto de estranhamento em relação a tecnologia
e o que esta tem condições de produzir, quando a intenção é um forte apelo ao domínio,
físico, territorial e de ideias.
Ao efetuar esse olhar, a intenção está em compreender o apelo que emerge de
Auschwitz através das reflexões elaboradas por Adorno, e de forma mais veemente em
89
90
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seu posicionamento ao fazer referência ao ato de escrever poesias: “É possível escrever
poesia após Auschwitz91”? Esta interrogação revela toda a amargura que este episódio
provocou e provoca nas pessoas que vivenciaram esse horror ou que de uma forma ou
outra tem conhecimento de tal gesto.
Esses objetivos, partem do problema de pesquisa que, na medida em que o
trabalho for sendo construído, nos indagaremos a respeito das consequências de uma
formação alicerçada somente nos aparatos tecnológicos, que facilitam a vida, mas que
podem ao mesmo tempo tornar as pessoas distante de si mesmas.
Talvez esteja neste distanciamento o início para uma crença que, perpetua que a
saída para muitos impasses sociais ou pessoais, estejam nas possíveis resoluções geradas
através, de atos que transmitam ou melhor geram um estado de barbárie. Ao gerar essa
barbárie as relações tendem a serem estabelecidas sem nenhuma função humanizante,
mas com uma demonstração de poder sobre o outro ocasionando as maiores atrocidades,
com a intenção de justificar com essas ações, a manutenção de um determinado
posicionamento social ou ideológico.
Diante de um contexto assim, como favorecer a possibilidade de um ato narrativo
que transmita uma determinada experiência resultante de uma vivência? Uma vez que o
narrador se vê distanciado do desejo de propaga-la? Assim, julga-se necessário que
Auschwitz seja de fato lembrado como algo que sucumbiu toda a esperança de uma
racionalidade capaz de organizar e de ordenar a realidade, como proposto no momento
do Iluminismo, pois tornou-se ao contrário um retrato vivo do uso inadequado de toda
capacidade racional desenvolvida, que auxiliaria uma humanização.
Adorno, aponta no texto Educação após Auschwitz 92que a necessidade primeira
que a educação deva ter, está em efetuar um trabalho a favor de que Auschwitz não se
repita, e para que de fato isso ocorra a formação exerce um papel fundamental, quando
desde o momento dos primeiros passos educacionais as crianças tenham condições de
serem convidadas a constituírem-se como indivíduos abertos à fraternidade e à viverem
diante das diversidades de forma positiva, ou seja, vendo nessas ações valores sociais que
possibilitam a vivência entre os pares.
Esta vivência entre os pares parte do princípio da existência de um certo cuidado
em estar próximo do outro, situação que muitas vezes devido à adesão aos meios
91

ADORNO, Crítica cultural e sociedade. In:Indústria Cultural e sociedade.2.ed.São Paulo/Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2004. (p.102)
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ADORNO, Theodor. W. Educação e Emancipação. 1995.p.119.
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tecnológicos, geralmente não ocorrem, pois os mesmos independem de tempo e espaço.
Tempo e espaço, segundo Kant93 é o poder de organização da mente humana para a
apreensão das coisas que são advindas de toda a experiência realizada pelo sujeito. Mas
com o avanço tecnológico o discurso de convencimento está justamente em apontar, à
não necessidade de um tempo e espaço, as interações são virtuais.
Esta concepção de interação poderá acarretar o entendimento da não necessidade
de proximidade entre as pessoas, ou como denominamos entre os pares. Diante deste
contexto tecnológico, que possibilita esta interação o sujeito estará mais propenso em não
compartilhar seus anseios e potências, ações relacionadas à um momento narrativo,
justamente por estarem conectados e terem uma relação mais pautada na informação em
detrimento de momentos de ouvir as experiências vivenciadas, que suscitam uma
proximidade entre os sujeitos.
Portanto olhar para Auschwitz é efetuar uma reflexão de como as barbáries
proliferam, quando a formação tende em atender uma necessidade de mercado e não uma
necessidade de humanização.
Assim pensamos, que devemos nos atentar para um questionar, em torno de todo
o modismo pedagógico, que em suas propostas apontam uma intenção de negação da
valorização da própria vida, no momento em que o discurso predominante está em manter
a educação aliada ao sistema capitalista e com isso estar formando para uma inserção no
mercado sem a preocupação de uma possível transformação de uma determinada situação
social.

EDUCAÇÃO APÓS AUSCHWITZ94

Ao realizarmos a leitura do texto, extraído da obra Educação e Emancipação de
Adorno, chama-nos a atenção o posicionamento do autor em relação a educação. Ai nos
perguntamos, porque a educação? A princípio não obteremos respostas, pois esperamos
encontrá-la, como se fosse uma simples bula de um determinado agente alopático, que
teria a função de extirpar ou remediar um mal físico constatado. Mas é preciso encontrar
essa resposta.

93
94

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 2002.p.67 à 87.
ADORNO, Theodor. W. Educação e Emancipação.1995. p.119.
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No início do texto já somos chamados a pensar na educação, mas naquilo que
antecede o estar em sala de aula, a sua constituição curricular. Considerar nos
planejamentos que antecedem aos períodos letivos, o que de fato foi essa fase da história,
e segundo Adorno é um caminho para evitar que Auschwitz se repita. Esse frisar para que
não se repita acompanhará o autor em todas as suas falas.
O que podemos constatar ou achar que constatamos, é que vivemos como se isso
nunca tivesse ocorrido, ou pior, algo distante de nós que hoje estamos do outro lado do
oceano, temos a visão de um outro relato histórico, entre vencidos e vencedores, em que
somente conhecemos a posição dos vencidos e em determinados momentos julgamos
como algo normal e necessário.
Assim propor que a educação discuta sobre Auschwitz é iniciar um
posicionamento negativo frente a esta barbárie e trabalhar contra esse aspecto animalesco
que segundo Freud, acompanha todo processo civilizatório.

“[...] Dentre os conhecimentos proporcionados por Freud, efetivamente
relacionados inclusive à cultura e à sociologia, um dos mais perspicazes
parece-me ser aquele de que a civilização, por seu turno, origina e fortalece
progressivamente o que é anticivilizatório. Justamente no que diz respeito a
Auschwitz, os seus ensaios O mal-estar na cultura e Psicologia de massas e
análise do eu mereceriam a mais ampla divulgação. Se a barbárie encontra-se
no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo de
desesperador.” (ADORNO, 1995, p.120)

A oposição penso estar no sujeito que vê essa situação como algo que fere todos
os princípios de vida e impede um desenvolvimento harmônico das relações, aceitar que
somos predadores e se conformar com isso é o caminho para a perpetuação da negação
do direito de vida para todos.
Diante deste fato Adorno, aponta a educação como tendo sentido se a mesma
estiver como algo dirigido para uma autorreflexão crítica. Ao apontar essa
responsabilidade para a educação, me pergunto até que ponto atualmente os espaços
destinados à educação formal, estão preocupados no despertar críticos de seus alunos, ou
desconhecem historicamente o que tenha ocorrido em Auschwitz? Talvez aqui coubesse
uma pesquisa, que poderá ser feita posteriormente, nas escolas instigando o saber sobre
esse momento histórico na vida humana e como evitar que este episódio se repita.
Embora ao nos reportarmos para esse momento histórico, fechamos os olhos para
o presente e para o contexto em que vivemos. Será que no Brasil essa barbárie esteve e
está entre nós e a encaramos como um fato a mais? Se recordarmos de alguns pontos: o
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Hospício em Barbacena, O Carandiru em São Paulo, a Chacina na Candelária, o
assassinato de irmã Doroty, as mortes que ocorrem a todo instante no país, entre outros
que as vezes acabamos esquecendo, talvez por não ter o grande desenvolvimento
tecnológico que envolviam Auschwitz e a quantidade de executados, desconsideramos o
nosso cotidiano.
É justamente este esquecimento que preocupa Adorno, pois a situação passa a ser
como algo sem gravidade para com a vida humana, e passamos a viver nosso cotidiano
julgando como um mal necessário. Talvez algo mais grave esteja no fato de acharmos que
essas vítimas realmente mereciam passar por essa situação.
Apesar de Adorno, nos mostrar toda a crueldade deste momento histórico, ao
mesmo tempo nos conforta, mas de forma rápida, com uma proposta para que de fato
Auschwitz não se repita:
“Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões:
primeiro, à educação infantil, sobretudo na primeira infância; e além disto, ao
esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e social que
não permite tal repetição; portanto, um clima em que os motivos que
conduziram ao horror tornem-se de algum modo conscientes. [...]” (p.123,
1995)

Segundo Adorno, começando pela criança as condições para que o episódio não
repita, justifica-se pelo fato de iniciar uma história sem a propagação de ódio ou de
preconceito se estabelece, gerando assim um maior esclarecimento.

EXPERIÊNCIA E NARRAÇÃO
A partir deste momento, cabe neste trabalho fazer uma relação entre Experiência
e Narração, partindo das propostas efetuadas por Benjamin em torno do resgate da
experiência.
Para abordarmos o espaço em que se dá a experiência; é pertinente a busca de um
referencial em Certeau (1998), que através da definição do cotidiano como invenção,
auxiliará no entendimento das relações que se fazem neste espaço.
Assim, ao ter o cotidiano como referencial para o estabelecimento de uma
experiência, é importante que haja uma análise do impacto que se dá quando não há a
possibilidade de se criar a experiência neste espaço, ou seja, no cotidiano.
A ausência de uma experiência, como apresentada em Benjamin (1983),
empobrece qualquer relação que venha a ser estabelecida.
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Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamente para introduzir um conceito
novo e positivo de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza
de experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a
contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem pra direita e
nem para a esquerda. Entre os grandes criadores sempre existiram homens
implacáveis que operaram a partir de uma tabula rasa. (BENJAMIN,1983,
p.114).

É justamente nesta ausência de experiência, que o narrador some do cenário dando
lugar à simples informação. Ao ser apontada a informação como simples, tem-se a
intenção de chamar atenção para o que corrobora toda informação, o distanciar dos
próprios fatos. Este distanciamento se faz a partir do momento em que, não se faz uma
reflexão mais detalhada da própria informação, pois o que é relevante é o impacto
imediato.

O mérito da informação reduz-se ao instante em que era nova. Vive apenas
nesse instante, precisa entregar-se inteiramente a ele, e, sem perda de tempo,
comprometer-se com ele. Com a narrativa é diferente: ela não se exaure.
Conserva coesa a sua força e é capaz de desdobramento mesmo depois de
passado muito tempo. (BENJAMIN, 1983, p.61).

Ao deixar de efetuar essa análise mais apurada das informações, estabelece-se a
efemeridade da própria realidade como se apresenta em Bauman (2001), ao propor-nos
uma reflexão sobre a modernidade liquida, em que todas as situações são efêmeras e
devem portanto serem trocadas.

O que está errado com a sociedade em que vivemos, disse Cornelius
Castoriadis, é que ela deixou de se questionar. É um tipo de sociedade que
não mais reconhece qualquer alternativa para si mesma e, portanto, sente-se
absolvida do dever de examinar, demonstrar, justificar (e que dirá provar) a
validade de suas suposições tácitas e declaradas. (BAUMAN, 2001, p.30).

É justamente por não ter clara sua efetiva participação na constituição da
realidade, que surge o impasse em torno da própria experiência adquirida, se assim pode
ser chamada de experiência, algo que não condiz com o modo de ser de um determinado
grupo social. E quando algo não é significado, torna-se esquecido com a rapidez de um
fogo oriundo da palha de milho.
Assim, o ato de se estabelecer uma narração a partir da experiência, não aquela de
simples verificação, mas a da ressignificação dos atos, o compartilhar do conhecimento
torna-se algo prazeroso e que tem uma ressonância com a própria realidade.
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NARRAÇÃO E EDUCAÇÃO
Segundo Benjamin (1983), um dos fatores que possibilitam a perpetuação da
narrativa, é a existência da experiência, que se torna legitima através da própria oralidade,
que se faz de boca em boca, por isso, o narrar uma experiência está associado com o
impacto que a realidade provoca no sujeito.
Nesta transmissão de experiência, através da presença do narrador, legitima-se o
caráter sociocultural de uma relação que se estabeleça entre os envolvidos nessa trama,
pois há nesta narrativa a identificação participativa.
Na busca de tornar prática as ações o narrador, tem como propósito partir do que
há de significação em sua trajetória de vida.

Tudo aponta para a relação que isso mantém com qualquer narrativa
verdadeira. Clara ou oculta, ela carrega consigo sua utilidade. Esta pode
consistir ora numa lição de moral, ora numa indicação prática, ora num ditado
ou norma de vida – em qualquer caso o narrador é um homem que dá
conselhos ao ouvinte. Mas se hoje “dar conselhos” começa a soar nos ouvidos
como algo fora de moda, a culpa é da circunstância de estar diminuindo a
imediatez da experiência. (BENJAMIN, 1983, p.59).

Diante dessa constatação, torna-se claro o papel da narração como um instrumento
que tem condições de auxiliar na constituição educacional do sujeito, que chamado ao
ouvir, adquiri elementos que formam suas concepções para o entendimento de mundo,
que só é possível mediante a aquisição e reelaboração do conhecimento.
Está neste aspecto do entendimento do mundo, o princípio para uma emancipação
e autonomia, que resulta da contribuição da teoria crítica, tornando o fazer pedagógico
mais autônomo e reflexivo, pois segundo Benjamin (1983), a narrativa conserva sua força
independente do tempo.
Com essa possibilidade de estar sempre atual, vê-se que a relação se estabelece
com o ato de educar tendo como instrumento a narrativa trazendo, portanto condições de
um fazer pedagógico fundamentado na escuta através de relatos que retratam a própria
escalada humana em buscar novos pontos de vistas.

A tendência dos narradores é começarem sua história com uma apresentação
das circunstâncias em que eles mesmos tomaram conhecimento daquilo que
segue, quando não as dão pura e simplesmente como experiência pessoal.
(BENJAMIN, 1983, p.63.).
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Ao realizar a narração da própria experiência, possibilita-se que haja um ato de
educar, que não está na simples transmissão de conteúdo, mas sim num desenrolar de
vidas, que se tornam pertinentes nestes momentos de interação.
O papel desempenhado pelo narrador, para uma constituição da Educação
percebe-se em Benjamin (1983), como fator de contestação de uma sociedade em que
pautada em uma informação instantânea, suplanta a capacidade reflexiva possibilitada
pela narrativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao abordar este tema: Auschwitz, há sentimento de medo e desafio, medo pela
perda da dignidade e da própria vida e desafio por ver em Auschwitz saídas que são
ofuscadas pelo seus atos de extermínio e aniquilação, que obviamente não permitem que
vejamos vida neste genocídio, se há vida em uma situação assim, é um questionamento,
que deixaremos inconcluso.
Podemos constatar que uma situação de violência, geralmente propaga
aniquilamento de ideias e sonhos, retrato que hoje temos deste local de extermínio:
Auschwitz, mas em contrapartida é através deste ambiente de total negação de vida, que
a vida ressurge, não queremos aceitar esta situação, mas queremos apontar que a mesma
mostra o quanto é significante o valor da vida e da dignidade.
Assim, buscamos expor neste trabalho a valorização da vida a partir de uma
educação que propicie uma reflexão em torno do próprio ato de estar vivo e poder opinar,
questionando todo ato que gera barbárie e aniquilamento.
Diante deste estar na educação, buscamos apontar a beleza de reativar em nossas
atuações docentes a forma narrativa de uma experiência que nos atingiu e dela termos
satisfação de falar e consequentemente propagar, pois a sua ausência gera o aniquilamento
da comunicação favorecendo o distanciamento entre as pessoas.
Portanto o papel da narração é fundamental no momento em que a informação é
um instrumento de alienação que não possibilita a reflexão dos fatos, visto que o narrar
traz em si elementos de uma vivência que solidifica o papel do narrador.
Assim, somos partidários de uma educação que tenha sempre em suas inovações
um caráter de humanização que desafia uma educação meramente mercantilista, ou seja
associada a manutenção de um determinado status quo.
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Introdução
Uma definição unificada acerca da noção de autoridade aparenta ser algo já
estabelecido e definido, como que habitual e sem qualquer necessidade de atualização.
Contudo, ao não se pressupor reduções ou ampliações tal conceito carece de apreensão
de sua longa trajetória complexa e mutante, em especial quando tratamos dos aspectos
que a constituem na contemporaneidade.
Deste modo, buscamos apresentar neste artigo alguns aspectos que compuseram
as diferentes narrativas e validações da noção de autoridade ao longo do tempo na cultura
Ocidental, em especial da Modernidade ao contemporâneo, a fim de aclarar sua
constituição histórico-filosófica e alguns de seus impactos sobre o campo formativo ao
longo de suas transformações.
Para tratarmos das mutações da noção de autoridade na Modernidade e no
contemporâneo, faz-se necessário apontar como tal noção se configurava nos períodos
históricos anteriores96 como na Antiguidade Clássica e Idade Média a fim de
identificarmos os aspectos que mais se modificaram no campo histórico-filosófico e
formativo e assim termos subsídios para indicarmos alguns pontos que compreendemos
terem sido determinantes nas metamorfoses sofridas pela noção de autoridade e como tal
conceito se apresenta atualmente.

A tríade que conformou a Antiguidade Clássica e se modificou na Idade Média
De acordo com H. Arendt (2011) a base clássica de compreensão de mundo da
Antiguidade Clássica (Grécia e Roma) era necessariamente triádica, composta pela
relação imanente entre tradição, religião e autoridade. As noções de ethos, tradetio,

95

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001
96
Sabemos que ao tratarmos desse aspecto de modo tão ligeiro podemos correr o risco de deixar escapar
alguns elementos, contudo este não é o foco específico deste artigo, e para que a reflexão tenha coerência
escolhemos tratar, mesmo que de modo breve, tais aspectos.
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auctoritas e potestas apareciam como elementos fundantes do mundo greco-romano
enquanto aspectos que diziam respeito à sua justificação e ao fundamento sobre o qual
apoiavam sua validade, pois tais noções se constituíram atreladas à dissimetria,
reconhecimento, hierarquia, obediência, confiança, fundação, legitimidade que
compunham a constituição daquelas sociedades e que davam sentido e coerência às ações
privadas e públicas.
A sociedade grega compartilhava de uma organização natural de compreensão das
funções, hábitos, costumes e ações pelo próprio homem, aspectos estes que compunham
o que podemos chamar de ethos. De acordo com H. Vaz (1988, p. 15) o ethos, como
costume ou hábito, e posteriormente enquanto lei normativa, conduzia as relações no
sentido de constituir o mundo humano enquanto condutor das relações de liberdade entre
aqueles que conferiam legitimidade às relações existentes. Não havia, no mundo grego,
um léxico específico para autoridade, contudo o ethos fazia as vezes dessa noção.
A forma de existência histórica do ethos é a tradição (parádosis, tradetio). É a
tradição, de acordo com Vaz (1988), que suporta e garante o ethos como instituição. A
tradição indica a transmissão da riqueza simbólica de uma geração a outra, denotando a
estrutura histórica do ethos e sua relação original com o fluxo do tempo.
O desdobramento do ethos em tradição é ilustrado pela religião (religatio). A
religião ao sacralizar as normas éticas fundamentais assegura a eficácia de sua
transmissão que tem lugar não no tempo contingente do simples acontecer, mas no tempo
histórico da tradição, que atravessa o tempo quantitativo, pois se mostra ordenadora
segundo um processo de reiteração vivente de normas e valores que constitui a cadência
própria da história do ethos.
A. MacIntyre (2001) estudioso da noção de tradição nos auxilia a compreender
que aliada à religião e autoridade tais noções comportavam, de modo dialético, os
elementos da adaptação e da transformação, necessários justamente para a realização do
componente de permanência, aspecto esse que caracterizava tanto o mundo grecoromano, como o medieval.
O componente dialético de permanência da tríade religião, tradição e autoridade
foi determinante para a constituição da cultura romana, no que diz respeito ao caráter
sagrado da fundação de Roma. A fundação representava obrigatoriamente a permanência
para as demais gerações romanas.
No âmago da política romana, desde o início da República até
virtualmente o fim da era imperial, encontra-se a convicção do caráter
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sagrado da fundação, no sentido de que, uma vez uma coisa tenha sido
fundada, ela permanece obrigatória para toda as gerações futuras
(ARENDT, 2011, p. 162).

O caráter sagrado atrelava-se também à religião, que representava o início, o
passado, a memória, a história, confirmado pela etimologia da palavra religião (religio)
derivada de religare, cujo sentido de re-ligar o presente ao passado, significava o esforço
de fundar para a eternidade. Nesse sentido, religião e política se tornavam uma só coisa,
base de conservação e ampliação da fundação.
Advinda da palavra latina Auctoritas, derivada do verbo augere (aumentar),
autoridade representava, portanto, àqueles que a possuíam, responsabilidade pelo
constante aumento da fundação. Deste modo, na sociedade romana, aqueles que eram
dotados de autoridade eram os maiores, os anciãos, o Senado, ou os patres (pais), os quais
obtinham autoridade por descendência e transmissão (tradição) daqueles que haviam
lançado as fundações de todas as coisas futuras. A autoridade, neste caso, mais
recomendava do que comandava, já que a característica mais proeminente dos que
retinham a autoridade (auctoritas) era não possuir poder, pois era apresentada não como
objeto de uma atribuição oficial, e sim da ordem da influência, da ascendência, do crédito
(ZANTEN, 2011, p. 64).
A distinção entre auctoritas e potestas, dois conceitos que exprimem o sentido
original pelo qual o povo romano havia concebido sua vida comunitária, também é
evidenciada quando se compreende que potestas é o poder baseado na função, na posição
hierárquica e no estatuto. É o poder legal concedido pelas instâncias superiores da
sociedade (militares, forenses, escolares) para tomar decisões e comandar num
determinado domínio, recorrendo à coerção, caso necessário (ZANTEN, 2011, p. 65).
Compreendendo, portanto a cosmovisão da Antiguidade Clássica a partir da tríade
tradição, religião e autoridade, temos que tais sociedades se organizavam a partir de
referenciais claros e específicos que constituíam certo senso de estabilidade e
permanência cujos aspectos formativos também eram subsumidos a essas mesmas
orientações.
Na sociedade grega, a formação correspondia àqueles que detinham o papel de
educar para a vida em comunidade, tais como as mães, os pais, os mestres cujo laço de
confiança relacionado à transmissão dos valores morais e éticos de cada sociedade eram
os elementos que se destacavam no reconhecimento da autoridade naquele processo.
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Neste contexto, um referencial de mestre e de autoridade formativa (distinto do
âmbito familiar - privado) ganha destaque pela figura do sofista. Este, sob suas técnicas
retóricas prometia:
transmitir um novo tipo de sabedoria; dar ao aluno as armas necessárias
para a luta política e prepará-lo para uma carreira na vida pública. Com
a ajuda do sofista, o jovem ateniense pode alcançar o novo ideal de
excelência, isto é, a capacidade de persuadir e manipular as massas, pois
Atenas vivia a nova experiência política da democracia (GILES, 1987,
p. 16).

Grande oponente dos sofistas, Sócrates via na retórica “a competência técnica, que
desconhece toda preocupação com o conteúdo moral do processo educativo” (GILES,
1987, p. 16). O processo formativo socrático imbuído de um ideal de sabedoria estável,
permanente, buscou combater os processos sofistas, ao valorizar uma cosmovisão que
encontrava autoridade nos valores transcendentais de justiça, virtude e verdade, aspectos
esses questionados pelos sofistas, os quais compreendiam tais valores como relativos às
necessidade e interesses da situação e momento concreto.
De modo distinto, a finalidade do processo formativo romano entendia a formação
dos jovens em caráter utilitário, portanto os jovens deveriam ser formados para serem
úteis à Pátria. Condizente com a compreensão da autoridade dos maiores enquanto
aqueles que estavam mais próximos da fundação de Roma, o pater família era quem
desempenhava as funções de formação e o seu poder era absoluto. Portanto, era no lar
que a criança recebia a formação na reta conduta, ou seja, na virtude, que aprende as
obrigações de utilidade social.
Esse ideal familiar como sustentáculo da tradição e da autoridade romana
evidenciava que o processo formativo cumpria um valor para a vida prática e os
ensinamentos familiares acabavam por ter mais impacto e mais validade do que os demais
ensinamentos transmitidos principalmente por gregos feitos escravos, também chamados
de paedagoes (mestres ou pedagogos), que tinham a função de transmissão e de execução
dos saberes (aos moldes da potestas).
Apesar do grande impacto que a cultura helênica provocou na cultura romana,
poderemos verificar que o mestre, que tinha uma espécie de status na sociedade grega,
recai à função de instrutor, acompanhante, mero transmissor de algo que não possuía
muito valor prático. Tanto que tal profissão era relegada ao açoite e ao maus pagamentos,
eram vistos como miseráveis, pois não possuíam as qualidades e os saberes necessários
para a virtude da manutenção da fundação.
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A força da autoridade era mantida e garantida, portanto, na sociedade grecoromana, através da segurança do tripé tradição, religião e autoridade. Enquanto esses
elementos fossem ininterruptos, a autoridade estaria intacta, sendo uma certeza política e
religiosa do mundo greco-romano e se um dos três componentes fosse posto em dúvida
ou eliminado, os dois restantes padeceriam.
Ao ver repetida na fundação da Igreja Católica o ethos de Roma, a tríade pôde ser
assumida como continuidade na era cristã. Contudo, tal garantia apesar de ter durado mil
anos, não se manteve nos mesmos moldes. Ao longo da Idade Média a Igreja Católica,
que se estabeleceu enquanto instituição social normativa, reivindicou a legitimidade
desenvolvida e conquistada pelo Império Romano do Ocidente, atribuindo para si a
autoridade para a manutenção da tradição e religião daquele período.
Esse aspecto fez com que se iniciasse, ao menos em nível político, uma
modificação na compreensão do sentido de autoridade, a qual apareceu de modo dividido
entre autoridade terrena, atribuída ao Estado, e autoridade divina, atribuída à Igreja.
de este modo, en contraste con la mentalidad romana, la dimensión
política se debe subordinar ahora a la espiritual y la auctoritas, que
permanece ligada a la religión y la tradición, altera su rostro, al
convertirse en una forma transcendente de autoridad: más espiritual,
menos mundana y por supuesto menos política (STRAEHLE, 2016, p.
225).

Com a atribuição de encargos seculares que exigiam certo grau de controle e
dominação das ações mundanas, a Igreja passou a lançar mão de mecanismos de violência
e poder, acarretando na perda dos mecanismos de durabilidade, continuidade e
permanência que até então estavam atreladas à tríade herdada. Sobre isso, Arendt (2011,
p. 180) ao analisar os fundamentos do Cristianismo, alega que:
na medida em que a Igreja Católica incorporou a Filosofia Grega na
estrutura de suas doutrinas e crenças dogmáticas, ela amalgamou o
conceito político romano de autoridade, que era inevitavelmente
baseado em um início, à noção grega de medidas e regras
transcendentes.

Nessa concepção, a autoridade se torna independente do consenso dos súditos e
se justifica ao ser exercida de facto, pois tendo sido disposta ou estabelecida por Deus é
sempre plenamente legítima. “Segundo esse ponto de vista, autoridade e força coincidem:
quem possui força para impor-se não pode deixar de gozar de uma autoridade válida, visto
que toda força é desejada por Deus ou é divina” (ABBAGNANO, 2007, p. 114).
Vemos, então, uma ideia de autoridade imiscuída, que se apresentava como
transcendente e espiritual, responsável pela condução divina na Terra, mas que ao mesmo
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tempo impunha normas absolutas. Monopolizada pela Igreja, a autoridade passou, então,
a ser continuamente entendida como uma forma de imposição e confundida com um tipo
despótico de poder, culminando na ruptura com a tríade de base greco-romana e indicando
mais uma transformação na noção de autoridade.
Neste contexto, os processos formativos não resistiram a tamanha influência, pois
também estavam submetidos à uma formulação cuja finalidade era a de manter certa
ordem, hierarquia e obediência sob o comando da autoridade divina representada pelos
sacerdotes-professores para uma formação que permitisse o acesso ao reino dos céus.
Sob o comando da Igreja a continuidade e aperfeiçoamento das práticas de levar
o homem a alcançar a união completa com Deus através das doutrinas de Agostinho e
Tomas de Aquino apontavam para a formação do clero e da população no sentido de
transmitir conceitos básicos, introduzir o sujeito no clima moral e no modo de ser cristão.
A autoridade do professor, nesse contexto, consubstanciava-se com a
do sacerdote, a ponto de qualquer ofensa que o aluno dirigisse à figura
do mestre significar também uma espécie de afronta a Deus, o que seria
absolutamente inadmissível (ZUIN, 2017, p.20/21).

Deste modo, a autoridade dos professores-sacerdotes estava atrela à autoridade
divina, cujo medo era parte intrínseca do processo e trazia à autoridade docente algo mais
atrelado à ordem do sobrenatural, do divino e do pavor do que uma relação de autoridade
pelo reconhecimento e legitimidade dos conhecimentos para fins além dos relacionados
à salvação.
A complexificação do pensamento racional moderno: o ideal formativo que pretende
ser o que não se pode ser
De modo distinto do que ocorreu na Antiguidade Clássica e na Idade Média, na
Modernidade a noção de autoridade evidenciou outra transformação em sua
compreensão, cuja expressão retórica de força, poder e persuasão ganhou maior impacto,
perpassando diferentes eixos de justificação. A autoridade nesse momento passa a ser
representada por aspectos como razão, soberania, poder econômico e até mesmo como
expressão de um novo sujeito, aquele que constitui certa individualidade e que está livre
dos ditames dogmáticos religiosos e que possui a razão como orientadora de suas
escolhas.
A Reforma Protestante, no século XVI promovida por Martinho Lutero (14831516), a revolução científica, no século XVII, encabeçada pelas ideias de Galileu Galilei
(15641642), Francis Bacon (1561-1626) e René Descartes (1596-1650), a transformação
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do método científico, o pensamento de Thomas Hobbes (1588-1679) e o ideal Iluminista
do século XVIII, cujas propostas minaram a autoridade monárquica e da Igreja e
prepararam o caminho para as revoluções sociais e políticas - Revoluções Francesa (1789)
e Industrial (1760/1820/1840) – são os aspectos que deram a forma mais bem acabada
aos ideários da Modernidade que se consolidaram a partir da contestação da tradição e da
religião e da centralidade da razão, como principal fonte de autoridade.
No mundo moderno, cuja uma nova ordem moldou a cosmovisão do Ocidente, a
autoridade não tem mais espaço de atuação nos moldes de sua origem, pois esse contexto
“atesta uma época na qual certas noções, claras em sua distinção para todos os séculos
anteriores, começaram a perder a sua clareza e plausibilidade por terem perdido seu
significado na realidade pública – política – sem perderem inteiramente sua importância”
(Arendt, 2011, p.139).
A secularização resultou na eliminação na vida pública do elemento político da
religião e da tradição, e, por conseguinte, da autoridade. A quebra da tríade culminou na
perda da crença no estabelecimento das leis morais e éticas enquanto condutoras das ações
humanas, fazendo com que a autoridade, seja do ancião, do sacerdote, do soberano não
mais representasse a condução da vida, de acordo com os princípios, conselhos ou atos
que deles emanavam.
Como vimos, quando um elemento da tríade se perde, os demais não podem se
sustentar, sendo assim, na Modernidade, com os questionamentos sobre a tradição e a
religião, sabia-se, de uma maneira ou de outra, que a autoridade também sofreria grandes
impactos, pois os aspectos de permanência, reconhecimento, hierarquia e dissimetria não
eram mais identificados enquanto elementos relevantes para a construção das relações de
autoridade. Entretanto, os resultados desse novo processo histórico não corresponderam
às pretensões de seus propositores iluministas97.
A constatação de uma crise de finalidade do projeto da Modernidade e a não
concretização das pretensões emancipadoras do sujeito a partir do pensamento racional é
o diagnóstico que Theodor W. Adorno e Max Horkheimer em Dialética do
Esclarecimento (1944) evidenciaram ao dar conta da complexidade desse processo
caracterizado pela Razão. A tese que articula a reflexão é a de fazer a razão referir-se

97

Pensadores como Kant, Voltaire, Schiller, Diderot, Smith, dentre outros, atuaram de modo efetivo na
construção de um ideário social e político que refletiu expectativas de transformação na cultura europeia
ao longo do século XVIII e XIX, na tentativa de traçar estratégias que permitissem ao homem emancipado,
e portanto, racional, atuar de maneira livre, igualitária e fraterna.
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enquanto razão burguesa, que se propunha, pelo Esclarecimento (Aufklärung) arrebatar a
dimensão mítica e irracional do homem diante à natureza, e assim, através da razão
iluminista, o progresso social seria inexorável.
Os pensadores nos alertaram sobre a inerência entre as noções de progresso e
regressão que caracterizaram sobremaneira a cosmovisão moderna, e, consequentemente,
a racionalidade burguesa. A negação dessa relação dialética representa a autodestruição
do esclarecimento. Sendo assim, Adorno e Horkheimer (2006, p.13) não duvidaram em
afirmar que
... a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor.
Contudo, acreditamos ter reconhecido com a mesma clareza que o
próprio conceito desse pensamento, tanto quanto as formas históricas
concretas, as instituições da sociedade com as quais está entrelaçado,
contêm o germe para a regressão que hoje tem lugar por toda a parte.
Se o esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse
elemento regressivo, ele está selando seu próprio destino. Abandonando
a seus inimigos a reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso, o
pensamento cegamente pragmatizado perde seu caráter superador e, por
isso, também sua relação com a verdade.

Temos assim, a identificação, por parte desses autores, de uma relação dialética
que ajusta o conhecimento aos interesses da dominação social. Pois, na tentativa de
eliminar, através da razão humana, o obscurantismo mágico ou dogmático (tradição e
religião) na explicitação da verdade, produziu-se a irracionalidade da racionalidade,
através da instrumentalização da dominação.
Ao dialetizar o pensamento a partir das análises acima expostas, somos levados a
considerar que conjuntamente e contraditoriamente, ao passo que tradição, religião, e
consequentemente, autoridade, sofreram mudanças que atingiram seus representantes
sociais, a racionalidade, o progresso e a civilização comportaram também aspectos de
mitificação, de regressão e de barbárie. Assim, em constante movimento, a autoridade da
razão, enquanto ideal de autonomia e emancipação, resultou, no século XX, numa
confusão entre poder e força, culminando em uma outra faceta de sua noção: o
autoritarismo.
A autoridade, neste caso, é entendida em sentido particular reduzido, na medida
em que é condicionada por uma estrutura política que exclui e reduz ao mínimo a
participação do povo no poder e comporta normalmente um notável emprego de meios
coercitivos. Em termos democrático, o autoritarismo é uma manifestação degenerativa da
autoridade. Ela é uma imposição da obediência e prescinde em grande parte do consenso
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dos súditos, oprimindo a liberdade. Em oposição evidente em relação à autoridade grecoromana, cuja manifestação social era imprescindível.
Ao assimilarmos tais mutações da autoridade no âmbito da cultura moderna,
seguimos a fim de apontar, no campo formativo, como essas transformações também
impactaram e influenciaram alguns aspectos da função docente que se estabelecia na
Modernidade enquanto portadora de autoridade no processo de ensino-aprendizagem,
retirando do âmbito familiar e comunitário tal processo que até então se realizava e
passando para a instituição escolar recentemente criada a promoção dos valores burgueses
para o desenvolvimento da sociedade que se estabelecia.
De modo a exemplificar tais aspectos, temos o pensamento de Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) para o qual o processo formativo não deveria mais se apresentar
em termos de tradição, mas sim em termos da reta razão, indicando que a autoridade
formativa se evidenciava no papel do preceptor na atuação enquanto fomentador do gosto
pela descoberta dos saberes apreendidos, e não pela transmissão de modo livresco. O
professor, a partir de Rousseau, passa a ser caracterizado como facilitador do ensino e
aprendizagem do conteúdo, pois não é mais o detentor único do saber, já que a partir dos
ditames da razão, qualquer pessoa pode ser aquela que sabe e que tem autoridade do saber,
a partir do uso correto e científico desse saber.
J.F. Herbart (1776-1841) opositor do pensamento de Rousseau, enfatizava a
relação entre aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento da consciência moral por
parte do aluno, a partir da expressão do modelo de autoridade que o professor deveria
transmitir, no sentido de ser a figura do professor aquela responsável pelo conhecimento
e pelo modelo a ser seguido pelos alunos. Embora distintos, Rousseau e Herbart
consideravam a autoridade formativa do professor um aspecto decisivo do
desenvolvimento dos alunos, pois identificavam no professor a centralidade do exemplo,
do modelo que deve ser almejado e, em certa medida, superado.
Nesse contexto, a escola tem como preocupação leis, verdades, induções válidas
e generalizações universais como constituintes do saber formativo, bem aos moldes do
ideal iluminista. A autoridade docente consistia em reestruturar as percepções e construir
concepções aprovadas e/ou “corretas”, reproduzidas a partir dos paradigmas do método
científico.
Um salto histórico nos coloca à frente do pensamento de J. Dewey (1859-1952)
americano que contribuiu para uma grande transformação da noção de autoridade
formativa. Para Dewey – apoiado em Rousseau - a escola deveria ser um laboratório onde
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a criança dispõe de materiais e ferramentas necessários para construir, criar, pesquisar,
assumindo papel ativo no próprio processo formativo. A ação docente deve ser, portanto,
flexível e maleável de acordo com as demandas “naturais do aluno”, realizando um
processo de “learning by doing” cujo protagonismo do aluno se sobressai em relação aos
conhecimentos do professor.
Os encaminhamentos formativos na Modernidade acabam, deste modo, por
coadunar com as análises feitas anteriormente por Adorno e Horkheimer, quando
indicaram o não cumprimento da promessa do projeto iluminista. Dado os breves
exemplos acima, temos condições de avaliar que os caminhos propostos camuflam limites
da autoridade formativa nesse contexto, convertendo-a em conformidade, pois ao também
não dialietizarem suas propostas e tomarem como evidente o processo formativo através
da postura ativa dos alunos e um certo distanciamento e não responsabilização formativa
por parte dos professores, temos a autoridade formativa falseada. De acordo com A.
Grsuchka (2009,142), temos nos processos formativos modernos
não maioridade, mas adaptação; não paixão pela humanidade, mas
acordo por meio da frieza; não formação como proposta para a
humanidade, mas semiformação como saber para o trabalho. Sendo
assim, no esteio das proposições filosóficas de Adorno, a tarefa da
educação deve ser consciente de que é herdeira funesta de ideias e
concepções que pesam sobre ela e deste modo a crítica não pode ser
apenas positiva, deve ser negativa no sentido de evidenciar as suas
contradições e as ilusões referentes a uma práxis docente danificada e a
um ideal que nunca será alcançado.

O mestre algorítmico: a autoridade tecnológica
As transformações da noção de autoridade evidenciadas ao longo da história
Ocidental nos auxiliam a pensar o contemporâneo, cuja complexificação do pensamento
racional tecno-instrumental se edificou e, como consequência, temos mais uma
metamorfose da noção de autoridade. Agora tal noção é determinada de modo mais
complexo pela economia e sob a lógica da tecnologia informática, do software, do
algorítmico e da gestão de sistemas.
As formas de vida e de normatividade, no contemporâneo, embora camufladas
pelo discurso da indeterminação, da horizontalidade e não hierarquia, são expressão da
caracterização do capitalismo informacional, cuja mercadoria principal passa a ser a
informação, que deve ser cada vez mais abstrata e manipulável, facilmente controlada e
armazenada, cujo formato digital “materializado” pelo aparato computador contribui para
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a comunicação de dados de modo a “apagar” os processos de mediação a ponto de serem
imperceptíveis.
Esse aspecto pode ser percebido quando pensamos a noção de autoridade nas
relações de trabalho cuja responsabilização, hierarquia e poder ganham conotação
“negativa” e algumas palavras são substituídas: chefe, patrão para gestor, líder, ou então
de trabalhador ou empregado para colaborador, parceiro. Neste cenário, o
reconhecimento advém da constante mudança e não da permanência da referência da
autoridade, como vimos nos outros períodos históricos anteriores. Ou seja, é na
flexibilidade da “hierarquia plana” que a autoridade do gestor é reconhecida.
Porém, não podemos deixar de destacar que tal horizontalidade é falaciosa em sua
aparência de liberdade e colaboração, pois ainda existem, de modo poderoso, instâncias
hierárquicas no Estado e na economia, que atuam de forma invisível, porém ainda mais
autoritária.
Sendo assim, os ditames desta sociedade cada vez mais enviscada no nexo de
gestão, produção e administração de corpos e mentes, que despolitiza as tecnologias e
apenas promove uma cega aderência, vemos um novo léxico ser arquitetado. Nestas
condições a noção de autoridade é exemplar. Esta agora ganha um novo adjetivo:
“autoridade tecnológica”.
No contemporâneo, portanto, de modo tendencial vemos que, sob aquelas
influências, a noção de autoridade passa a ser compreendida e atrelada aos mais
avançados meios audiovisuais tecnológicos digitais que conformam e programam a vida,
a fim de melhor controlar e manipular as informações por eles processadas. Nesse sentido,
a expressão dialética ocultada pelos próprios mecanismos que constituem os aparatos
audiovisuais tecnológicos dissimulam as mediações que as determinam, impactando
sobremaneira a constituição e eventual identificação da autoridade na atualidade.
É neste contexto de desorientação e obscuridade imperante em todos os setores
que a autoridade formativa também sofre uma nova mutação e passa a ser deslocada. A
autoridade dos aparatos audiovisuais tecnológicos digitais presentes na relação de ensino
e aprendizagem ganha maior destaque, em especial devido a capacidade de sedução que
tais aparatos incorporam e determinam uma espécie de perturbação e falseamento da
potência da autoridade formativa.
Tal aspecto permite que a autoridade formativa docente também se identifique
para além da personificação do professor ou de elementos materiais inanimados, como
livros e instituições, pois na sociedade cuja lógica algorítmica dos aparatos comanda os
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processos psicossociais e políticos, a autoridade aparece de modo não explícito, porém
contundente, nas mediações estabelecidas entre os seres humanos e os aparatos
audiovisuais tecnológicos digitais, como inteligências artificial e de realidade aumentada.
Sob tal lógica a autoridade formativa se desloca para outros suportes, não mais
atrelados à pessoa do professor, mas aos recursos que ele simula, manuseia e administra,
como os Powerpoints, Prezi, vídeos ou lousas digitais. Muito mais que um mero aparelho
transmissor de estímulos audiovisuais, a linguagem desses aparatos espraia-se como uma
espécie de ethos (autoridade) tecnológico capaz de influenciar, de maneira absoluta, tanto
a forma como o professor exerce sua didática quanto o modo como relaciona, ou não, os
conteúdos com sua disciplina para uma formação profissional, a qual deve contemplar
competências e habilidades no uso das tecnologias.
Neste momento apontamos as pedagogias conhecidas como “do aprender a
aprender98” que compõe o cenário em que estamos inseridos: ou seja, são teorias
pedagógicas que articulam entre si as noções de habilidades e competências (expressões
retiradas do campo do trabalho), flexibilidade formativa, protagonismo do aluno,
professor como facilitador e mediador de processos autônomos espontâneos dos alunos
aos ditames de um desempenho voltado para a resolução de problemas e determinações
dessa mesma sociedade altamente administrada.
Propomos nesse sentido uma analogia da atuação do professor, do processo de
ensino-aprendizagem e do aluno em relação à desmaterialização da matéria provocada
pela lógica da tecnologia informática no sentido de que no modelo tecnológico industrial
(Modernidade), o professor era percebido como um “produtor”, sujeito estruturador
responsável pelos materiais, conteúdos e conhecimentos, criando consonâncias ou
distorções do conteúdo formativo frente às experimentações junto aos alunos. No modelo
tecnológico digital de software (contemporâneo) o professor atua como um “performer”,
aquele que tem o trabalho de selecionar, reciclar e remixar o material, se alienando de
toda representatividade e significação, funcionando apenas como estímulo, que lança mão
dos mais recentes e variados recursos tecnológicos se afastando do processo de
responsabilização que caracteriza sua função.
Todo el conocimiento o saber que un docente necessita comunicar a su
alumnado puede ser ‘colgado’ en la red de modo que lo tengan
disponible cuando lo deseen (MOREIRA, 2004, p.204).

Sobre esse tema recomendamos o livro “Sociedade do conhecimento ou Sociedade das ilusões? Quatro
ensaios crítico-dialéticos em filosofia da educação” de Newton Duarte.
98

329

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

A representação alfa numérica transformada em códigos imagéticos ganha
destaque na conformação dos processos objetivos e subjetivos da vida contemporânea,
fazendo com que a evidência do deslocamento da autoridade docente expressa na
Modernidade se apresente, de modo não explícito, porém contundente, agora como
autoridade tecnológica presente nos processos e aparatos tecnodigitais que estão cada vez
mais inseridos nos processos de ensino-aprendizagem no contemporâneo.

Conclusão
O que tratamos de evidenciar é a complexa mutação que a noção de autoridade
sofreu no campo histórico-filosófico e no campo educacional e como tais aspectos
contribuíram para que, na Modernidade e no contemporâneo pudéssemos compreender
como tal noção perdeu se potencial integrador e de permanência e unidade dos
referenciais e passou a atuar de modo cada vez mais “invisível” porém determinante nas
relações sociais e educacionais.
Propomos como reflexão do contemporâneo a presença dos aparatos tecnológicos
no campo educacional enquanto elementos que não levam em consideração a dialética
entre as forças produtivas e o pensamento, entre libertação e dominação.
Neste sentido, como será possível compreender a autoridade formativa enquanto
aquela que comporta os elementos de contradição e por conta destes permite o processo
formativo e, portanto, a superação (Aufhebung) se temos como processos de mediação da
relação professor-aluno aparatos tecnológicos digitais construídos sob a lógica
algorítmica que restringe qualquer compreensão e ação na direção de superação, pelo
contrário, cada vez mais reforça os processos de dominação e ajustamento?
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Na sociedade hodierna, a tecnologia tem se configurado como um dos principais
elementos mediadores das relações humanas e de produção, caracterizando-se como
recurso, instrumento, procedimento, conhecimento técnico e projeto científico (Marcuse,
1982; Franco, 2004) que funda a sociedade moderna e, por isso mesmo, como elemento
mediador das relações sociais.
De acordo com Marcuse (1999, p. 73),
A tecnologia, como modo de produção, como a totalidade dos instrumentos, dispositivos
e invenções que caracterizam a era da máquina, é assim, ao mesmo tempo, uma forma de
organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do
pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um instrumento de controle e
dominação.

Nesse sentido, o avanço tecnológico, não apenas criou possibilidades
emancipatórias à humanidade, mas também produziu formas de existência, de
pensamento e de relações entre os homens, que, segundo Marcuse (1999), os converteram
em fator (ou parte integral) da tecnologia, como aparato técnico da maquinaria (no que se
refere à sua invenção, manutenção, aplicação e utilização)99. Assim, a fim de se sustentar
o progresso tecnológico na sociedade capitalista, desenvolve-se uma “lógica subjetiva e
objetiva” (Franco, 2004), calcada sobre certa forma de racionalidade e individualidade100
Essa “subjugação” do homem à máquina, em que pese à autoria de sua criação, remete à referência feita
por Türcke (2010; 2016) acerca da “vergonha prometeica” (expressão tomada de empréstimo de Günther
Anders), como alusão ao sentimento de insuficiência, incapacidade, impotência e inferioridade dos
homens diante da elevada capacidade de desempenho das máquinas e da supremacia da tecnologia, como
um todo: “[...] as máquinas sabem, sempre, algo que seu usuário não sabe. O sentimento de superioridade
que seu uso eficiente lhe confere, é o sentimento de compartilhar dessa sua superioridade. Não é senão o
reverso do sentimento de que elas são as superioras – portanto, do sentimento de inferioridade perante
elas” (Türcke, 2016, p. 28) [grifos do autor]. Ou ainda: “O homem como criador de coisas – daí a figura
mitológica de Prometeu – é de tal forma relegado à sombra por suas criações, que se envergonha e começa
a assemelhar-se a seus próprios produtos: viver de acordo com o relógio, trabalhar no ritmo das máquinas,
ligar e desligar suas funções vitais.” (Türcke, 2010, p. 47).
100
“No decorrer do processo tecnológico, uma nova racionalidade e novos padrões de individualidade se
disseminaram na sociedade, diferentes e até mesmo opostos àqueles que iniciaram a marcha da tecnologia.
99
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e, que tanto predispõe subjetivamente os homens à adesão ideológica e à
necessidade/dependência da tecnologia, como se configura em prática social101 de
dominação objetiva/material dos homens e da natureza.
Essa “racionalidade tecnológica”102 produz, portanto, por meio de mecanismos
subjetivos e objetivos, o consenso e a integração entre os indivíduos, o que, por sua vez,
garante a reprodução social; e, por ser hegemônica nas sociedades industrial e pósindustrial, passa a determinar os rumos que a sociedade deve tomar, não somente no que
tange ao seu desenvolvimento material, mas, principalmente, em relação às concepções e
valores que devem amparar esse desenvolvimento.
No contexto contemporâneo, reconfigurada pelas atuais técnicas de digitalização
e midiatização da cultura, a racionalidade tecnológica se apresenta como um relevante
princípio regulador da formação dos indivíduos, no que se refere aos processos de
sociabilidade e subjetivação impostos a eles pela cultura tecno-digtial, estendendo-se a
praticamente todos os espaços da vida humana e permeando sobremaneira as dinâmicas
sociais, administrando e condicionando a existência dos indivíduos, suas atividades,
relacionamentos, pensamentos e sentimentos, constituindo-se em racionalidade que
estabelece (impõe) novos parâmetros de organização e existência aos indivíduos e às
instituições sociais.
Assim, conforme Pucci (2003, p.14),

Essas mudanças não são efeito (direto ou derivado) da maquinaria sobre seus usuários ou da produção em
massa sobre os consumidores; são, antes, eles próprios, fatores determinantes no desenvolvimento da
maquinaria e da produção em massa.” (Marcuse, 1999, p.74)
101
Ou ainda “projeto social”, nas palavras de Marcuse (1982), ou também, “projeto tecnológico” nas
palavras de Franco (2004).
102
O termo “racionalidade tecnológica” encontra-se presente em Marcuse, em suas reflexões sobre a
sociedade industrial moderna (“A ideologia da sociedade industrial: o homem dimensional” (1982) e em
suas análises sobre as consequências sociais e individuais do desenvolvimento tecnológico (“Implicações
sociais da tecnologia moderna” (1999)); nas duas obras o autor faz a crítica ao progresso tecnológico, e à
lógica desenvolvida a partir dele, como sustentáculo da sociedade moderna, tornada administrada e
unidimensional. Crochík (2003a) também se refere à ideologia presente na sociedade atual como a
(ir)racionalidade das relações sociais de produção, fundada na frieza e na falsidade dos processos
tecnológicos, fazendo uso da noção de desencantamento do mundo, discutida por Horkheimer e Adorno
(1985) e das críticas à sociedade industrial desenvolvidas por Marcuse (1982): “A tecnologia que deveria
servir à libertação da miséria material e psíquica, contraditoriamente, preserva as relações de produção
existentes. Mediante a sua fachada de neutralidade traz a imagem que, com o seu desenvolvimento, podese alcançar um mundo melhor. Como as relações de produção, que já não se justificam objetivamente,
mantêm-se reproduzindo o capital, a tecnologia traz o encanto do desencanto, ou seja, a ilusão de que a
frieza existente é natural aos homens, dificultando a pergunta se poderia ser de outra forma. A ideologia
da racionalidade tecnológica, como ideologia moderna, traz como ilusão a possibilidade da perfeição do
mundo existente, deixando-a de fora, o que impede um mundo justo. Como as contradições sociais
acirram-se cada vez mais, mais se torna visível o seu caráter falso.” (Crochík, 2003a)
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“A tecnologia invade progressivamente a vida dos homens em todas as suas
configurações: do interior de sua casa, passando pelas ruas de sua cidade, no contato
direto com os alunos em sala de aula, lá estão os aparelhos tecnológicos a dirigir as
atividades, condicionando o modo de pensar, sentir, raciocinar, relacionar das pessoas.
[...] As pessoas parecem resignadas à multiplicação indiscriminada dos produtos da
tecnificação. Acomodam-se a eles, adaptam-se ao seu manejo, misturam-se com eles. Não
conseguem viver mais sem eles. Têm com eles uma relação libidinosa, e as relações entre
as pessoas, mediadas pela tecnologia, tornam-se insensíveis, funcionais, deixam-se
congelar.”

De acordo com Marcuse (1982), essa racionalidade se desenvolve em duas frentes:
por meio da tecnologia e como tecnologia. No primeiro sentido, tem-se a tecnologia como
forma (conjunto de aparatos, mecanismos, dispositivos técnicos, equipamentos e meios
instrumentais de inovação técnica [dimensão objetiva]); no segundo sentido, destaca-se a
tecnologia como conteúdo (dispositivo ideológico, produtor e disseminador de valores e
sentidos sociais e culturais [dimensão subjetiva]). Sendo assim, “para além da inovação
tecnológica das mídias, essas inovações atingem os sujeitos com suas identidades,
conhecimentos e sociabilidades, ampliando as suas formas de contato e expressão,
alterando a sua percepção do tempo e do espaço e incrementando o seu circuito de
informações locais e globais” (Sousa e Leão, 2016, p. 285). As mediações institucionais,
as relações sociais e a construção subjetiva e identitária dos indivíduos passam, então, a
ser dimensionadas segundo o princípio tecnológico e a lógica funcional do mundo digital
e midiático. “[...] a midiatização [e a digitalização103] inauguraria, para tais instituições e
sujeitos, uma nova ambiência, um novo padrão de condutas e comportamentos
diferenciados, com alterações perceptivas e organizadoras da realidade social,
configurando assim novas formas de interação social.” (Sousa e Leão, 2016, p. 285).
O que ocorre, portanto, segundo Marcuse (1982), é um verdadeiro processo de
“tecnologização” dos indivíduos e das relações humanas – ou uma “tecnização”, para
Alves e Mancebo (2006), que implica em uma relação de estranhamento do homem com
seu entrono, gerada a partir da não-identificação entre os indivíduos e do sentimento de
indiferença frente à realidade, conforme os parâmetros de interface da máquina, o que
torna obsoleta a consciência crítica dos processos sociais e favorece a emergência de uma
espécie de invisibilidade social, resultando em um processo de desumanização dos
indivíduos (um “tornar-se coisa”) (Alves e Mancebo, 2006).
Desse modo, a cultura tecnológica contemporânea com seus processos e
inovações digitais e midiáticas, ao inaugurarem um novo ethos e novos padrões de
103

Acréscimos nossos.
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comportamento e condutas, ao provocarem reconfigurações identitárias e valorativas nos
sujeitos, afetando sua subjetivação e sociabilidade, seus modos de expressão e
relacionamentos, e ao alterarem seus padrões senso-perceptivos e cognitivos, produzem
uma espécie de reconfiguração da experiência formativa. Frente a isso, Zuin (2003, p.
153), destaca:
É difícil lançar mão de qualquer tipo de previsão quanto o futuro da experiência
formativa, uma vez que o espaço torna-se digitalizado e o tempo limita-se à sua dimensão
instantânea, mediante o contato imediato com as informações obtidas on line. Não há
dúvida de que vivenciamos uma fase de transição e, por que não dizer, de redefinição das
características basilares da experiência formativa.

De fato, não se podem supor os resultados históricos e os reordenamentos
antropológicos da sociedade produzidos pelas transformações da experiência formativa,
forjados a partir da intensificação dos processos de tecnologização na era digital.
Entretanto, pode-se questionar sobre seu alcance (e interesse) em relação à emancipação
humana e social, pois não se deve negligenciar que a “(...) racionalidade técnica e
científica (...) perpassa o mundo da produção material e as condições de reprodução
simbólica” (Costa, 2003, p. 119), ou ainda, que “(...) toda tecnologia como parte das
forças produtivas, (...) repõe as condições das quais surgem” (Crochík, 2003b, p. 97).
Destarte, “(...) o processo de mediação tecnológica é transcendente à individualidade de
cada sujeito em particular. Não se trata de uma questão meramente psicológica, mas de
matéria de ordem estrutural.” (Pucci, 2003, p. 14)
Assim, não é fortuito que na sociedade capitalista high-tech sejam desenvolvidos
mecanismos e processos que remodelem hábitos, costumes, valores e padrões de
linguagem, de comportamento e de consumo – de modo quase imperceptível, porque
naturalizado e, de certa forma, “lúdico”104 – que sirvam ao balizamento das relações
humanas, à sociabilidade, à subjetivação e à “formação” dos indivíduos. A comunicação
“em rede” tem sido um dos mecanismos que mais afetam a experiência formativa,
atualmente.
Para Castells (2001, p. 565),
Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica de
redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos
e de experiência, poder e cultura. [...] A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica
de cada rede em relação às outras são fontes cruciais de dominação e transformação de
Refere-se aqui, à ludicidade “quase-que-inocente” e bem humorada das imagens, como fotos, memes,
gifs e emojis ou emoticons, que se “viralizam” cotidiana e automaticamente na Internet, relacionadas aos
mais diversos conteúdos (políticos, econômicos, culturais, étnico-raciais, religiosos e outros), esvaziandoos ou descaracterizando-os.

104
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nossa sociedade: uma sociedade que, portanto, podemos apropriadamente chamar de
sociedade em rede, caracterizada pela primazia da morfologia social sobre a ação social
(CASTELLS, 2001, p. 565).

Entretanto, como alerta Türcke (2010, p. 58), “Redes possuem linhas e nós, mas
entre eles há bastante ar.” Então, de um lado, se a comunicação em rede é “democrática”
(mas não tão democrática assim105), pois, por meio do ciberespaço supostamente
rompem-se as barreiras e as distâncias geográficas e se possibilita o fluxo informacional
a todos os espaços; de outro, as plataformas de comunicação em rede fixam modos
específicos de comunicação e de linguagens, caracterizados pela impessoalidade, rapidez,
isolamento pessoal e o esvaziamento de conteúdos.
A maquinaria moderna, transfigurada nos dispositivos tecnológicos e digitais de
comunicação – especialmente os móveis, como os smartphones – os quais, por meio dos
incontáveis aplicativos e ferramentas que oferece, possibilita o “livre” 106 trânsito (de
interatividade e navegação) no cenário virtual da Internet e a comunicação contínua entre
as pessoas “integradas”107 pela rede.
No entanto,
[...] em lugar de redes sociais construídas com base na interação social, mantidas por essa
interação e limitadas ao tempo e investimento de cada ator, as redes sociais publicadas
nessas ferramentas passaram a ser constituídas de conexões construídas pelos sites,
mantidas pelos sites e independentes do investimento nas relações sociais de cada ator.
Por conta disso, as redes sociais online tornaram-se representações muito maiores das
“Como antes, são as metrópoles e os centros econômicos que concentram os pontos nodais das
telecomunicações. E nem mesmo eles são homogêneos. Já as favelas nas periferias das megacidades,
verdadeiros formigueiros humanos, são antes marcas brancas do ponto de vista das telecomunicações. E
mais ainda as extensas áreas despovoadas entre as metrópoles. Visto globalmente, o êxodo rural ainda
está aumentando. Até se levando em conta a crescente mobilidade das estações de transmissão, o fato de
poder levar um computador na pasta para onde quer que seja, quem tem esse privilégio não vai ‘aonde
quer que seja’.” (Türcke, 2010, p. 58)
106
A falsidade dessa “liberdade tecnológica/digital” – uma “liberdade bem miserável”, segundo Türcke
(2008), ou ainda, “ uma vontade tão livre e espontânea quanto a das mariposas voando em torno da
lâmpada” (Türcke, 2010, p. 57) – é delatada pelas próprias “escolhas não-espontâneas” que o sujeito deve
fazer, tendo-se em vista a previsibilidade de suas ações e decisões mediante o sistema de programação, o
qual não permite nenhum passo que não esteja previamente calculado. Assim, de acordo com Türcke
(2008, p. 34), “o programa de computador é a versão hi tech da providência.”
107
Segundo Türcke (2010), a “integração” faz parte da própria natureza da moderna sociedade capitalista,
que, ao “incluir” ou “integrar” os indivíduos, procura compensar-lhes a exclusão promovida pela
desagregação social gerada em seu desenvolvimento socioeconômico; mas , para isso, é preciso “pô-los
na linha” ou coagi-los, ou seja, fornece-lhes segurança contra sua desproteção social em troca de sua
uniformização, adaptação e homogeneização (dessa forma, a integração acaba por repor a exclusão que
falsamente combate). De semelhante modo, as “conexões” nas redes sociais representam, hoje, os
refinados meios de coerção da indústria cultural, os quais, paradoxalmente, proporcionam notoriedade
aos indivíduos à custa de sua singularidade e de seu isolamento social: “A integração sempre se deu de
forma compulsória, antes de tornar-se algo a se buscar, assim como, inversamente, o tabu sempre
representou um “ser marcado”, em duplo sentido: tanto ser excluído quanto estar em evidência. [...] A
exclusão pode ser degradante, mas a integração também” (p. 64). Ou seja, o indivíduo não passa de um
“excluído completamente integrado” (p. 71).
105
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redes sociais, diferentes de seus correspondentes offline. E, apesar de suas conexões
baseadas na "adição" de outros indivíduos, passaram a impactar os processos de
comunicação e os indivíduos. [...] (RECUERO, s/d108)109

Somente essa assertiva já seria suficiente para delatar a frieza e a falsidade das
relações sociais “mediadas” pela virtualidade. Mas, além disso, como assevera essa
mesma autora, “É preciso pensar como esses processos estão, assim, (re)construindo
sentidos e discursos e como essas redes estão alterando os modos de ser, agir e dizer. É
preciso pensar como a conversação em rede está alterando o modo como nos
comunicamos, o que dizemos, o que fazemos e o que pensamos.” Nesse sentido,
compreender a dinâmica comunicacional contemporânea e seus elementos, componentes
e processos110 remete, portanto, à compreensão de como o estabelecimento dessas
pseudo-relações sociais construídas a partir de tal dinâmica, impede o espírito de “se
corporificar com as ideias e, assim, produzir novos significados” (Zuin, 2012, p. 127);
impede o sujeito de construir conexões, associações e representações mentais,
danificando sobremaneira sua experiência formativa. Esta, conforme Adorno (1971),
somente é possibilitada por esse “confronto corporal” (real e mediado) do sujeito com as
ideias, com o objeto do conhecimento, implicando em uma “apropriação subjetiva”
(particular e re-significada) deste; para isso é necessário tomá-lo, contemplá-lo, refleti-lo
e refletir-se nele. Porém, a dinâmica comunicacional das redes sociais, com sua
hipertrofia de imagens e a fragmentação, a fugacidade e a volatilidade que lhe são
características, não favorecem essa reflexão e apropriação, pois, de acordo com Zuin
(2012, p. 127),
Diante do bombardeio audiovisual que vivenciamos cotidianamente – em situações
inimagináveis até bem pouco tempo atrás, tais como nas telas de computadores presentes
em automóveis e elevadores – torna-se cada vez mais custoso o esforço da percepção
sensorial de consubstanciar as sensações para que possam conceber representações
mentais relacionáveis entre si.

108

Recuero, Raquel. Disponível em: http://www.raquelrecuero.com/ciseco.pdf
Para Türcke (2008, p. 35), essa “ligação eletrônica” entre os indivíduos, remonta à ligação tribal
primitiva, desencadeando neles sensações e processos neuropsíquicos numa dimensão global: “Por meio
do telefone, do rádio e da televisão ‘o sistema nervoso central é ampliado numa rede mundialmente
unificada’ e o ‘processo de conhecimento criativo, coletiva e corporativamente à toda sociedade humana’,
como se essa extensão técnica já tivesse, por si própria, uma qualidade moral e social e permitisse à
humanidade dar as mãos para uma nova proximidade e cordialidade.”
110
Não se pretende aqui, adentrar no campo da Linguística e realizar uma análise, a partir dos referencias
que esse campo fornece, das estruturas semânticas contemporâneas da comunicação em rede. O que se
pretende é refletir, a partir dos referenciais do campo filosófico, psicológico, sociológico e educacional,
sobre o modo como tais estruturas têm afetado os processos formativos.
109
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Em vista disso, é necessário se refletir sobre os processos e artifícios utilizados
pelos atuais suportes e plataformas digitais de comunicação – como a supervalorização
das imagens e ícones – que visam manter o sujeito apartado de sua experiência com o
objeto (já que este é apresentado ao primeiro, no contexto virtual, a partir de uma imagem
idealizada, chocante, oscilante, fragmentada, fugaz e praticamente inacessível ao sujeito),
fazendo com que o indivíduo permaneça “ligado” a um estado de estimulação ininterrupta
– a uma “torrente de excitação” (Türcke, 2010, p. 66), que, paradoxalmente, o detém sob
uma condição de anestesia, torpor e insensibilidade.
Nesse mesmo sentido, Costa (2015, p 162) discute:
“A comunicação mediada pela técnica aliada à escala vertiginosa de abstrações virtuais e
com efeitos que dificultam identificar as condições reais [...], cuja formação sígnica está
estritamente vinculada à aceleração e mudança do ritmo da passagem do tempo e dos
objetos tangíveis e imaginários, faz com que a dissolução subjetiva ocorra quando mais
o indivíduo tem a sensação de consciência plena de sua diferenciação. [...] Demarcado
pelo processo de ‘aceleração e descartabilidade’, a racionalidade técnica incorporada nas
plataformas midiáticas atua na perda da noção de tempo e de história, aspectos
desestruturantes da vida humana.” (Costa, 2015, p. 162)

A contínua oscilação e as bruscas alterações (choques) do objeto (uma “mudança
de lugares e ângulos” “que penetram aos solavancos sobre o observador”, conforme
Türcke (2016), fazendo referência aos choques imagéticos do cinema), fragmenta-o,
fragmentando também o processo perceptivo-associativo do sujeito sobre o objeto, o que
exige do sujeito uma incessante atenção e uma “intensa presença de espírito” para
captura-lo entre um choque e outro. No entanto, a “torrente de excitação” provocada
inicialmente pelos choques do objeto/imagem, conduz a um desgaste da atenção, à
medida que o choque torna-se repetitivo e constante e pende à sua banalização: “[...] o
choque da imagem se tornou foco de um regime global de atenção, que insensibiliza a
atenção humana por meio da sobrecarga ininterrupta.” (Türcke, 2016, p. 33)
Frente a esse processo, Türcke (2010, p. 66) alerta:
Apenas na medida em que a percepção é capaz de fixar-se em algo, juntar-se a algo, é que
ela pode tornar-se uma unidade concreta de experiência, pode dar coesão ao organismo
sensível, uma identidade, um “aí”, tanto em sentido objetivo quanto subjetivo: como o
“aí” é algo de determinado, que posso localizar e fixar posso eu mesmo me localizar, ter
um apoio, sentir-me como unidade de minhas percepções e sentimentos, estar “aí”. É
justamente isso que a torrente impede, criando ainda mais a necessidade do “aí”, uma
sensação que se projete para fora do fluxo, permitindo, assim, ao organismo vir à tona
[...].

Pode-se dizer, de acordo com o autor, que o que está em jogo (e porque não se
dizer: em ameaça) diante da possibilidade ou não dessa experiência – em um mundo no
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qual os indivíduos precisam de choques imagéticos o tempo todo, a fim de satisfazerem
a busca de sensações, lutando para serem percebidos (para serem as sensações, pois “ser
é ser percebido”), ao mesmo tempo em que lutam para perceberem (para terem sensações,
já que “ser é perceber”) – é a autonomia. Grande parte dessa “sensation seeking” é
satisfeita, atualmente, por meio das trocas comunicacionais entre os indivíduos no mundo
virtual, no qual há imenso predomínio e repetição planejada de imagens (ícones), cujos
choques “conectam” uns aos outros, que, ao se perceberem em suas enunciações
imagéticas, criam uma identificação coletiva (semelhante à “ligação tribal” referida por
Türcke (2008)). O ícone, assim como a marca ou o logo de um produto, promove uma
“economia sensorial coletiva” (Türcke, 2010, p. 54), ao fornecer aos indivíduos um signo
identitário, um reconhecimento e um pertencimento social.
Entretanto, a intensa utilização de ícones (como emojis, gifs, memes, selfies,
símbolos, siglas, imagens em geral, dentre tantos outros signos) nas redes sociais,
especialmente entre o público adolescente, vem suplantando a oralidade e a linguagem
textual-alfabética, elaboradas pelo esforço reflexivo e singular do pensamento e, com
isso, tem provocado deslocamentos significativos nas referências formativas, na
sociedade atual.
Ícones se encontram em posts, publicações on line e trocas de mensagens, como
formas contemporâneas de comunicação, substituindo a palavra e linguagens mais
complexas, nivelando tudo e a todos a partir de suas formas prontas (fixas) e não reais
(virtuais, etéreas). E, se até um simples “Obrigado!” pode ser substituído por uma imagem
de uma mão fechada com o polegar em riste111, o que dizer, então, de conversas
potencialmente mais duradouras, onde se poderia expressar, por meio do trabalho
rigoroso do pensamento e do registro escrito, o conteúdo particular, emergente da alma,
como se fez, por muito tempo, por meio das longas cartas escritas? O tempo presente
revela não somente a impaciência para a leitura e a escrita de textos, sejam eles longos ou
curtos, mas a intolerância a eles. Assim, ironicamente, a substituição da representação
gráfica dos vocábulos pela enunciação imagética ou icônica não apenas eliminou os
postos de trabalhos de carteiros que empenhavam incessantemente para fazer chegar a
palavra ao leitor, mas também eliminou a palavra e o leitor.

O qual, aliás, também pode ser um ícone representativo de muitas outras coisas, como “dar uma curtida
ou um like”; manifestar concordância, substituindo um “ok”; dizer que (ou perguntar se) está “tudo bem”;
ou, ainda, enunciar ciência sobre o assunto, a fim de dizer que você ainda se encontra “presente” no outro
polo da conversa; dentre outros tantos usos.

111
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De acordo com Lastória (2016, p. 256),
A linguagem alfabética certamente não passou ilesa às transformações midiáticas em
curso no século passado e aprofundadas pelas novas tecnologias digitais. Ela foi atingida
em seu âmago. Isto é: em sua estrutura linear sequencial e ordenada hierarquicamente.
[...] Após a internet a linguagem tendeu para formas mais icônicas em substituição ao
texto alfabético; e o próprio conhecimento depende agora mais dos números que das
próprias letras.112

Essa conversão da linguagem textual-alfabética ao ícone, para o autor, expressa a
própria transformação (uma “redução”, segundo ele) da “sociedade da sapiência” para a
“sociedade da informação” e desta, à “sociedade do design”. Pode-se dizer que, nesta
última, em virtude da prevalência da enunciação imagética sobre a textual e a oral, a forma
não apenas suplanta o conteúdo, mas se metamorfoseia nele. Desse modo, ícones são mais
que representações simbólicas de conjuntos de ideias; são formas de enunciação
imagética que suprimem as narrativas textuais e o ordenamento oral, substituindo-os e
convertendo-os em “imagens-síntese”, pelas quais se busca convencer, coagir, integrar e
nivelar os indivíduos a um mesmo sentido, por meio de sua retórica/força sedutora.
Segundo Lastória (2016, p. 215), citando Santaella (2013, p. 152), as imagenssínteses são “imagens numéricas que são inteiramente calculadas por algoritmos
computacionais”. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Costa (2015) compreende a
imagem-síntese como
[...] aquela obtida pela computação gráfica e outros recursos de animação, e não
diretamente pelo disparo da objetiva e com fixação mecânica e química de representações
iconográficas, opera no campo da construção de simulações de realidade e é capaz de
intensificar as fronteiras incertas com a ficcionalidade. Tal como pontua Marcondes Filho
(2002, p. 170), “a transmissão ideológica está nas formas, e não nos conteúdos”. Em se
tratando de imagem-síntese, e seu uso na simulação de tragédias nos telejornais ou na
virtualizações subjetivas metamorfoseadas em avatares, a estética dos produtos
digitalizados criam camadas de tolerância à dor e uma moral de consentimento à violência
simbólica.

A sedução coercitiva das imagens-síntese carrega em seu cerne uma força
condicionadora e, por isso mesmo, um princípio de violência (identitária) que forja, a
partir de seu enunciado e de modo bastante planejado e administrado, uma conciliação
(surrealista) entre polos completamente distintos, a fim de possibilitar a emissão (e a
associação) de choques milimetricamente calculados e desprovidos de qualquer senso
112

Para o autor, essas transformações nas estruturas de comunicação e da linguagem acompanham as
próprias transformações sociais, especialmente aquelas pelas quais passou a família nuclear burguesa.
Assim, o “desprestígio do texto” se associa ao “declínio da autoridade paterna”: “Pai, mestre e texto,
portanto, representam relações sociais que pressupõem formas de exercício de autoridade estruturadas
por proposições hierárquicas. No entanto, tudo se passa como se o novo ‘espírito do tempo’, inaugurado
pela computação, repudiasse por completo esse tipo de relações.” (Lastória, 2016, p. 257)
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estético e moral, reduzido a um mero efeito sensacionalista, que se orienta por uma
“estética da desregulação”113, onde
[...] a associação arbitrária torna-se um bem comum, um lugar-comum, uma forma
universal de comunicação e percepção. A associação chocante daquilo que não é
associável corresponde tão somente ao contraponto da construção, em um piscar de olhos,
de sutis campos de associações, e ambos constituem o centro de força da propaganda, o
cerne de sua competência comunicativa [...] (Türcke, 2010, p. 52)

A constante emissão de imagens possibilitadas pelas plataformas e suportes
digitais, dissociadas de um fundamento lógico em decorrência da separação do signo de
seu referente ante a uma estética desreguladora, gera a “[...] possibilidade de
esvaziamento da linguagem, fracionamento de conteúdos e de comprometimento da
sensibilidade em meio a tantas informações deslocadas entre causalidade, fluxo narrativo
e desdobramento histórico [...]” (Costa, 2015, p. 161) e, dessa forma, “[...] há um
deslocamento regressivo da fruição estética em não identificar no construto imagético as
dimensões do grotesco” (p. 160). Sendo assim, a imagem fica reduzida à sua função
icônica, à qual não se resta mais nada a não ser a sua captação e assimilação de modo
automático e irrefletido; ou seja, na lógica desreguladora da sociedade contemporânea
resta ao indivíduo somente sentir ou perceber os enunciados imagéticos, sem pensar ou
refletir sobre eles, isto é, sem corporificá-los.
Diferentemente da enunciação icônica que demanda associações sensuais e,
portanto, automáticas, a palavra pressupõe o exercício de uma lógica racional e o
ordenamento e a disciplina do pensamento: pensar, e não meramente sentir ou perceber.
Entretanto, como adverte Lastória (2016, p. 259), “[...] dado que somos mais vulneráveis
às estimulações sensuais que as propriamente racionais, tendemos a nos identificar com
aquilo que nos proporciona prazer à primeira vista; ainda que esse prazer (escópico) seja
tão miserável e fugaz quanto qualquer outro gozo que nos satisfaça de um ponto de vista
meramente imaginário.”
Embora a palavra represente o conteúdo (objeto do pensamento, o conceito) sem
jamais substituí-lo ou expressá-lo com total exatidão, ela não pode ser equiparada ao
ícone, já que este abriga em si a simplificação do objeto e a impessoalidade da
comunicação. Em que pese à sua representatividade, a palavra, diferentemente do simples
desenho ou imagem que simboliza o objeto/conteúdo/conceito de forma fixa e ubíqua, é
113

Conforme Türcke (2010, p. 51), a desregulação é a logica ou o princípio que fundamenta a expansão
dos processos de globalização, referindo-se a um “romper limites de pudor de maneira bem planejada e
dosada”, a uma “quebra de tabus” como forma de produção de choques e sensações com propósitos
meramente mercadológicos.
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prenhe de significados construídos coletiva, histórica e dialeticamente nos processos
sociais e nos contextos culturais; isso lhe confere: uma função social mediadora – pois
evoca a relação e o embate entre os homens e a construção de sentidos e significados
coletivamente fundados; uma função cognitiva – já que ela desafia e mobiliza o
pensamento, diante de sua multiplicidade de sentidos e de sua forma não-fixa e nãohomogênea; e uma função sensitivo-criativa – uma vez que promove o impulso à
imaginação, à criação, à sensibilidade e à diferenciação, frente às possibilidades de seus
significados não represados em uma imagem unívoca.
O ícone, ao contrário, é em si mesmo, forma e conteúdo, meio e fim, dispositivo
técnico e ideológico, que circunscreve e aprisiona ideias e conceitos, hipostasiando-os e
levando os homens à regressão dos sentidos, do pensamento, da criatividade e à
indiferenciação. A padronização do símbolo tecnifica o humano, desumaniza-o, torna-o
coisa, promovendo relações de estranhamento e indiferença, conforme os parâmetros de
interface da máquina.
A experiência humana, nesse momento de passagem das estruturas comunicacionais para
os suportes midiáticos digitais e multissensoriais, se vê transformada em termos de
memória e tolerância em relação à barbárie simbólica que persiste contraditoriamente
nessa época de extrema racionalidade e intervenção humana sobre o mundo natural. A
virtualização do corpo, as emoções administradas nos games e a facilitação das projeções
dos desejos nos ambientes digitais, que acompanham processos de desenraizamento do
sujeito e seu deslocamento tempo/espacial pelos sistemas integrados de comunicação,
agem no sentido de tornar indistinta a fronteira entre história vivenciada e os sentidos que
resultam dos fragmentos de fatos e sua recomposição com imagens-sínteses da
computação gráfica, animações, filmes, jogos eletrônicos, seriados, novelas, enfim, que
são instrumentos de diversão e regulação da moral pública. (COSTA, 2015, p. 164-165)

As mídias digitais e seu conteúdo iconográfico são, portanto, os atuais
mecanismos que orientam as relações humanas e os processos formativos, tanto
objetivamente (como técnica/meio que promove a formação), quanto subjetivamente
(sendo seu próprio substrato/conteúdo), de acordo com a compreensão marcusiana acerca
da racionalidade presente nesses mecanismos.
A experiência formativa a partir de imagens, símbolos e objetos idealizados
(simulacros digitais) substitui a experiência com o real e as trocas sociais concretas entre
os homens. Essa imersão no mundo virtual possui, de acordo com Türcke (2016), uma
tendência repsicotizante114, na qual a imaginação técnica toma o lugar e as funções da

“[...] um devaneio frenético, no qual os estados de sonho e vigília de tal forma se interpenetram que o
implicado nem chega mais a sonhar intensivamente nem alcança um comportamento desperto para alguma
possibilidade de estruturação.” (Türcke, 2016, p. 84-85)
114
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imaginação humana, associando indistintamente alucinação/ representação/virtualidade e
realidade.
No caso, chegamos já ao estágio em que as representações se tornam insuportáveis, se
não puderem imediatamente se apoiar em percepções. A singular aquisição da
representação de poder tornar igualmente presente o que não vê – e só assim funciona a
memória humana –, transforma-se num fardo. Representações são acometidas de uma
necessidade de regressão – do desejo de não mais precisarem distinguir-se das
percepções, de, nelas, na verdade desaparecer. (Türcke, 2016, p. 84)

A “experiência virtual” toma, portanto, o lugar da experiência real com o objeto;
e por ser virtual e ter base numa identificação projetiva com um objeto idealizado, essa
experiência não forma referências que possibilitem a compreensão crítica da realidade e
seu enfrentamento. Ao contrário, a formatação das relações sociais segundo esses
fundamentos tecnológicos leva os indivíduos – e especialmente as gerações mais novas
que estão “conectadas” o tempo todo às mídias digitais – ao formalismo, ao artificialismo,
à superficialidade, à indiferença e à frieza.
A adesão irrefletida a essas mídias e suas representações simbólicas faz com que
o sujeito não se reconheça a si mesmo como uma consciência autônoma e esse não
reconhecimento implica na abolição de limites entre o “eu” e o “não-eu”, desenvolvendo,
além de certa indiferenciação (um “devaneio frenético”) em relação ao “objeto” – nesse
caso as mídias e suas representações –, também uma falsa ideia de liberdade e de
conhecimento.
A reflexão sobre os suportes midiáticos digitais e seus elementos iconográficos
pode favorecer, portanto, a compreensão crítica sobre os modos de sociabilidade e
subjetivação, os valores, as concepções, a racionalidade e o princípio ético que sustentam
a produção e reprodução do capital e apontam para as possibilidades formativas na era
digital.
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A sujeição atual: a captura dos afetos pela super-realidade115
Marcelo Micke DOTI
Centro Paula Souza (CPS) – Fatec

E o coração que é soberano e que é senhor
Não cabe na escravidão, não cabe no seu não
Não cabe em si de tanto sim
É pura dança e sexo e glória, e paira para além da história
(Caetano Veloso, Milagres do Povo)

1. A liberdade como questão central
Freud nunca deixou de valorizar a arte e sua capacidade de dizer muito mais do
que “sua”116 ciência dizia, a psicanálise. A epígrafe deste artigo contém algumas
inusitadas aberturas para a ideia e a noção de liberdade. Sendo um dos temas caros à teoria
crítica, não só a liberdade, mas também o enigma da servidão voluntária, decidimos por
inverter a proposta de Feud: muito humildemente curvar para nós a arte, usá-la
interpretativamente ao invés de a deixarmos falar por si; a arte por si mesma fala ao corpo
social e de afetos melhor que as intervenções filosóficas e psicanalíticas por nós
desejadas.
Mesmo assim, o trecho selecionado da canção Milagres do Povo é de certa forma
e em si mesmo “miraculoso”. Grosseiramente falando e requisitando uma síntese, há em

Este é o título modificado da comunicação que apresentamos no “XI Congresso Internacional de Teoria
Crítica” em 4 de outubro de 2018. O título original era “Sujeição: as configurações atuais dos
gerenciamentos afetivos como ideologia”. Durante o desenvolvimento do artigo, no entanto, fizeram-se
algumas novas nuances e optou-se pela modificação do título evidenciando uma nova configuração do
ideológico como captura dos afetos transformando este em algo mais amplo e preocupante do que sua
emergência como a conhecemos no século XIX e a afirmação do capitalismo.
116
Colocamos “sua” entre aspas para evidenciar o fato e a reivindicação de Freud da psicanálise como
ciência. Sendo a psicanálise um método possuidor de dada hermenêutica cuja finalidade era a “cura”
psicanalítica, Freud reivindicava à sua invenção o estatuto de uma ciência. Não é o objetivo deste artigo –
longe disso – discutir esta cientificidade e a transformação do próprio conceito histórico de ciência. A
imagem de ciência de Freud não é a mesma do que temos hoje e nem mesmo a concepção de ciência que
pairava em terras de língua alemã. O Wissenschaft é possuidor de uma gama e uma significância maior do
que a ciência positivista. Também a noção de cura em psicanálise tem significado muito diferente daquele
em medicina (PEREZ, 2007). Roudinesco (1999) coloca todas as contribuições essenciais da psicanálise
para entender processos subjetivos e sociais, coloca as vitórias da psicanálise na produção de determinada
concepção de sujeito hoje essencial para se pensar os próprios processos ideológicos.
115
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Hegel uma concepção de desenvolvimento do Ser que exige do mesmo a negatividade.
Por isso o ser humano como a “noite do mundo”. Caetano Veloso faz o contrário: o
coração, pulsão essencial de afetos, pulsão miraculosa, não cabe na escravidão, não cabe
no não e é puro sim. Em outros termos, reverenciando novamente a arte, a negatividade
da escravidão é a negação do não que aprisiona os afetos e por isso a negatividade é o
sim. Pode parecer paradoxal, mas é isso: negar a negação é o puro sim, especialmente
quando falamos de corpo de afetos, necessidade urgente de afirmação dos desejos por nós
construídos e não de um outro que nos controla, molda-nos e configura tão intimamente
nossos atos que chega até nossos sonhos. Seguindo as pegadas de Walter Benjamin é a
tradição dos excluídos, dos “humilhados e ofendidos” que irá nos ensinar o caminho para
a liberdade, para a sua construção.
Por si mesmo, em nossas sociedades contemporâneas sujeitadas não apenas pela
dominação brutal, mas também pela sujeição dos afetos e das técnicas do humano, não
podem negar pelo sim da pulsão e reverter a pulsão de morte pelo sim de novos
gerenciamentos de afetos, percepção e desejos? Sociedades marcadas por formas de
sujeição que adentram o universo dos afetos, buscam os desejos e nos colocam em uma
“nova razão do mundo” (DARDOT; LAVAL, 2016). Isso deixou de ser a vulgata da
superestrutura de uma infraestrutura básica e mais importante; torna-se nova estrutura de
gerenciamento de toda a vida: a Matrix117 ou a super-realidade. Neste contexto a negação
não é o sim? Prossigamos no desenvolvimento histórico, social e especialmente cultural
para depois responder com nossos instrumentos aquilo já feito pela arte.
Há um episódio interessante sobre as formas da liberdade ou sua negação em uma
observação de Simone de Beauvoir. Ela relata que quando Sartre foi solto do campo no
qual ficara durante parte do conflito mundial de 1939-1945, logo ele a indaga sobre tudo
o que fez e comprou. Beauvoir, ao se deparar com esses questionamentos, percebeu o
quanto era Sartre mais livre no campo do que ela: a vida pelas ruas, pelos gostos e pelos
cafés pode ser uma prisão muito maior do que o campo de prisioneiros (BAKEWELL,
2017, p. 144). Na aparência de estarmos livres e perdidos, flanando, vendo e percebendo
o mundo e como nossos braços e corpos se deslocam facilmente, nem atentamos que o

117

Ver o livro de William Gibson, Neuromancer, um dos criadores do chamado cyberpunk. Aliás, muitas
vezes encontraremos muito mais nesses escritores do que em páginas e mais páginas de discursos
acadêmicos.
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nosso sim é aqui um não do coração. A servidão voluntária teria atingido tal estágio que
viveríamos, hoje, a servidão do inconsciente psicanalítico?
2. O mundo do gerenciamento total: a super-realidade em formação
Muitas questões sobre ideologia e cultura foram postas desde o século XIX.
Durante o século XX nem precisamos dizer como as questões culturais tornaram-se ainda
mais centrais com a emergência da indústria cultural e suas múltiplas formas. E a indústria
cultural promove novos gerenciamentos: não mais o gerenciamento da fábrica, dos corpos
como peças da grande maquinaria. Sim, Marx irá mostrar o surgimento do trabalhador
coletivo. Porém esse trabalhador coletivo está marcado e disciplinado em seus corpos, em
seus gestos e percepções na fábrica. Além do mais, é necessário verificar que a história
se escreve como espaço aberto das invenções sociais do possível, pura poíēsis, das
invenções e criações humanas, mas também das dominações e das sujeições. Neste
sentido não podemos ignorar as transformações do século XX e XXI e as formas e corpo
que ganharam os poderes das comunicações: do jornal e imprensa lá no XVIII e XIX
começando a ser o grande órgão de informação da vida, a “oração matinal do cidadão”
moderno, passando pelo rádio, cinema, televisão até o computador e seu acoplamento às
telecomunicações em rede, o surgimento das redes (anti)sociais (nas palavras do jornalista
Juca Kfouri) chegando aos dias atuais nos celulares. Estes, de simples instrumentos de
comunicação como o telefone, ou seja, dois-a-dois, ganharam “vida” própria e hoje, nas
mãos de uma parcela significativa da população, são formas de disciplinamento da
percepção (visto o número de horas dos olhos em suas telas), mas também dos afetos, das
mentiras (ou fake News que só servem para “dourar a pílula” da mais deslavada forma de
ideologia que é a mentira, a inversão da verdade e seu ocultamento)118 como o WhatsApp.
Avançamos com isso em um ponto: o controle social do século XIX e a grande
indústria não é mais o mesmo da atualidade. O controle social nos muros e paredes da
118

Não é objetivo e nem há espaço aqui para referir as múltiplas camadas de significações que a ideologia
ganha ao longo da história. Em primeiro lugar e historicamente a ideologia é uma figura com acepções
diferentes dadas as diferentes sociedades na qual a mesma se instala. Sua forma mais acabada como o que
não é contingente, mas parte do próprio núcleo do antagonismo social é fruto da sociedade capitalista nas
palavras de Žižek (1996). O mito, por exemplo, não é ideologia. Momentos enormes da vida de um
camponês medieval, não eram ideologia. Somente na sociedade urbana e industrial moderna ela vai
começar a ganhar seu corpo. A “falsa consciência” é, portanto, um dos seus avatares e as mentiras (fake
News) apenas resgatam isso na atualidade. Na altíssima contemporaneidade – como expusemos em nossa
apresentação na XVIII ANPOF em Vitória (ES) no dia 23 de outubro de 2018 – a ideologia ganha outras
conformações e não só “falsa consciência”; penetra no tecido do espontâneo e da cultura chegando a parecer
difícil saber onde não somos sujeitados. Na contemporaneidade a ideologia/cultura busca o Es (o Isso
freudiano) e nos sujeita das formas mais trágicas possíveis.
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fábrica, nas máquinas que cortavam e destroçavam suas mãos e braços eram cruéis, mas
haviam amplos espaços para o espontâneo aparecer, não só as mercadorias. Havia amplo
espaço dentro da mais profunda miséria desse trabalhador para ele fazer surgir uma vida
que não era a vida da captura de sua força de trabalho. Ser consequente com o
materialismo histórico é precisamente isso: perceber transformações históricas e nuanças
da cultura; tornar-se capaz de capturar a importância de autores centrais para a crítica
cultural e radical em busca da liberdade como é o caso de Marx compreendendo a
existência de um legado de conceitos e categorias ainda hoje essenciais para entender a
sociedade capitalista. Nenhum autor a descreveu melhor do que ele em seus mecanismos
econômicos. No entanto, precisamos atentar para as novas sujeições que não mais apenas
as do corpo, dos braços, dos dedos, das pernas dentro da grande indústria e da maquinaria.
Não mais também na consciência disciplinada. É o inconsciente e seus mecanismos
afetivos a fronteira do capital, da sujeição e do disciplinamento. Somente seremos
consequentes com o materialismo histórico, com a crítica cultural e social e “escavadores”
da liberdade e de um sim pulsante se deixarmos dogmas teóricos e avançarmos para
entender os motivos de tantos disciplinamentos e a sujeição até à morte dos seres
humanos.
Neste momento aparecem as potencialidades do super-gerenciamento da vida, a
construção de uma super-realidade. E gostaríamos de insistir: não se trata de
“reformismo” ou “reler” Marx à luz de transformações não mais explicadas pela sua
descrição do capitalismo. Em primeiro lugar é impossível qualquer reformismo dentro
dos panoramas atuais do capital e suas formas de dominação. Na contemporaneidade, o
“agora-já”119, temos formas de dominação – e não só de exploração: a exploração atual
só é mais bem feita se a dominação e a sujeição deixarem até os joelhos esfolados de tanto
genuflexório aos poderes estabelecidos de todas as formas, inclusive aquelas que captam
o Es – não mais possíveis de serem desfeitas se não extirpadas. Aqui a diferença entre
reformismos e construção de novas formas de sociabilidade: em um caso se conjuga com
os poderes estabelecidos e se tenta transformar; no outro a dominação deve ser extirpada,
posta abaixo em um campo de possibilidades abertas por uma espécie de “metafísica

119

Aliás é sintomático: a noção de tempo encolhe tanto a percepção deste momento vivido que o passado
parece muito distante e o futuro não existe. O “agora-já” é um eterno e dilui, paradoxalmente, o tempo.
Esse sentido e sentimento de um tempo inesgotável apenas no presente, um presente eterno, é sintoma da
apatia como forma ideológica vivida em nós como pulsão de morte.
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aberta”.120 Também não se trata de “reler” no sentido de excluir os elementos
revolucionários e essenciais: Marx era muito claro a esse respeito. Não escrevia fora da
luta de classes e seus antagonismos. Escrevia dentro do embate. O “reler” dentro de
alguns teóricos da pós-modernidade, por exemplo, significa retirar o elemento mais
central e vital da teoria marxista e das precisas análises de Das Kapital. Neste caso retirar
a estrutura na qual a análise é um momento da crítica – por isso o subtítulo da obra – e,
com isso, da opção revolucionária. A nossa proposta é buscar e evidenciar novas formas
de dominação e sujeição não presentes no século XIX e nem mesmo em parte do XX. E
essa proposta coaduna-se com a mesma linha de Marx: o extirpar. Se um dia houve
momento para a conciliação (como o welfare state; mesmo neste caso países da ordem
periférica do capital nunca o viram), este acabou a muito tempo.
A super-realidade é uma construção bastante nova, mas já se anunciava com todo
o aparato construído pelos meios de comunicação e suas formas específicas de capturar o
indivíduo por meio da sua transformação em sujeito. Ao se colocar como sujeito ele não
é mais uma singularidade: foi apanhado no dispositivo ideológico dos laços sociais
através do simbólico instituído, primeiramente, na linguagem. Evidente neste ponto o
conceito de interpelação de Althusser e a referência lacaniana aos processos citados de
introjeção do simbólico na ordem do indivíduo chamando-o para ser um sujeito, ou seja,
só se é um eu dentro do outro (ŽIŽEK, 1996; EVANGELISTA, 1995; QUINET, 2012).
Neste ponto há em Lacan um resgate próprio da fórmula de Rimbaud: Je est un autre
(“Eu sou um outro”)121. Fórmula louvada pelos surrealistas, dado que o surrealismo é

120

Este texto foi escrito diante de um dos cenários mais catastróficos do Brasil atual. O que se chamou de
“Nova República” como a forma possível de transição entre a Ditadura Civil, Empresarial e Militar (é
necessário que se conjugue os três para entender os elementos chaves no processo de condução e hegemonia
dentro do período de trevas que se inaugurou em 1964) e os dias atuais ocorreu sob a forma de pactos,
alianças e nenhuma desconstrução possível dos interesses em jogo. Assim não seria possível enfrentar o
setor financeiro e lhe fazer uma reforma, o empresarial e colocar limites às suas sanhas, ao “agronegócio”
(eufemismo do antigo latifúndio) ou ainda de outros setores mais atrasados. Enfim, a “Nova República”
equivale ao desfeito do nosso texto: acomodação de forças políticas para tentar transformações paulatinas
e vagarosas. Por exemplo, Tancredo Neves foi um dos mais hábeis artífices contra as “Diretas Já”:
caminhava-se, naquele momento histórico e efervescente do Brasil, para um radicalismo que não agradava
em nada os grupos políticos do poder. Por isso, plagiando Lampedusa, era necessário que tudo mudasse
para que ficasse como está. No entanto, o arco de forças complica-se e este artigo se escreve enquanto as
mais tenebrosas ameaças das liberdades – inclusive de cátedra – se veem ameaças por uma escalada de
intolerância. Não é possível continuar além, pois a nota se estenderia demais. Porém a ameaça fascista é
mais do que séria, pois a extrema-direita já conquistou o poder e com ela um rastro de intolerância que se
segue. Acreditamos, assim, que o desfeito equivaleria ao pacto da “Nova República” que já acabou com o
Golpe de 2016, e agora, aos que se opõe à força bruta, se opõe à barbárie e são pela via que atravessa o
logos (o diálogo), àqueles que se opõe à falência acadêmica como a falta de liberdade de cátedra, começa
a luta pelo extirpar: a dominação e a sujeição.
121
Rimbaud (1854-1891), carta a Paul Demeny de 15 maio 1871.
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muito mais do que um movimento artístico: é uma concepção de mundo e de realidade,
uma “metafísica aberta”, ou seja, o que é, nunca está dado e pode ser feito. Por isso
também a celebração de Lacan entre surrealistas e marxistas não alinhados à ortodoxia
soviética (ROUDINESCO, 1994): a concepção de estrutura paranoide da personalidade.
Através desses encontros intelectuais e conceituais é possível pensar, então, que
estamos dentro da ideologia – a expressão inerente ao antagonismo de classes e não uma
“recobertura”, ou seja, não uma superestrutura – no momento em que estamos no
simbólico.122 Quando Althusser diz que a ideologia interpela o indivíduo como sujeito,
este está sendo colocado dentro da ideologia pelas estruturas do simbólico, aquela
instância marcante dos momentos em que o eu busca formar seu lugar no mundo e
também diante das pulsões.
Exemplo rápido e relacionado com a pulsão intensa da canção de Caetano Veloso
na epígrafe deste artigo. Trata-se de um trecho da peça Anjo Negro de Nelson Rodrigues,
fortemente marcada pela problemática do racismo e a introjeção do mesmo nas pulsões
pelo simbólico. Afinal é o negro na sociedade do capital a primeira mercadoria de carne
humana; mas não há carne humana sem linguagem e seu simbólico a adentrar fundo até
a alma (MBEMBE, 2018). Observe:
ELIAS [pedindo] – Fique perto de mim.

122

Às vezes é difícil a tarefa de escolher na espessura do texto o que deve ser nota de rodapé ou parte do
texto. Escrever é uma entrega pessoal e essa entrega é sempre menor do que quem escreve. O movimento
da fala é um movimento que permite transformar a espessura do texto em complexo mais amplo de
múltiplas enunciações e interlocuções. Se a fala é diálogo, permite o atravessamento do falar pelo outro.
Mas afinal, do que se trata aqui? De uma ideia de fundo deste artigo, mas não necessário ao objetivo e
consecução do mesmo, qual seja: não é mais possível pensar a ideologia como superestrutura, contingência,
a transformação social só se daria pelas condições materiais da base, etc. Neste ponto o velho discurso das
forças produtivas, do mercado e da alienação do trabalho devem ser repensadas. A ideologia é parte inerente
do dia a dia, a ideologia tornou-se “espontânea” (atentar bem para as aspas) ao ser um complexo cultural a
envolver o sujeito em significantes para outros significantes de tal forma a fazer dele um elemento sujeitado
por todos os lados possíveis. Novamente, argumentos neste sentido foram apresentados na ANPOF referida
em nota anterior. O que deixamos aqui para concluir e não avançar mais é uma provocação: a critica ao
capital e sua reprodução é insuficiente (base); podemos começar por ela, mas uma crítica radical da
sociedade e da cultura deve ser uma crítica a avistar “base como superestrutura”, a ideologia/cultura como
processos a produzir um furo, atravessar a produção material. Trata-se de ler Marx com a psicanálise, a
teoria crítica e todos os críticos da cultura. Nossa aposta? Se isso não for feito em nada avançamos para
entender fenômenos como a própria eleição deste ano no Brasil, não em suas classes de apoio ao candidato
vitorioso, mas como seu discurso e o ódio ao PT introjetaram-se no fundo da subjetividade capturando as
pulsões. Interessante – ainda mais – é que esse ódio veio permeado de pulsão de morte e uma eufórica
recusa do sexual, do desejo, etc. Basta-nos ver a questão do chamado “kit gay”, homofobia entre tantos
outros elementos associados com o ódio ao respectivo partido: esse passa a ser encarnação de um mal que
é mal sexual também. A interface de ideologia, cultura, psicanálise é tão ou mais essencial do que apenas
as condições de trabalho e essa provocação é uma aposta política.
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VIRGÍNIA [doce] – Fico, sim. [muda de voz] Todos ali me odiavam.
Porque eu tinha 15 anos, era bonita – linda! Vivia cercada de olhos.
Quando eu me vestia, vinham-me espiar. Foi aí que Ismael apareceu,
primeiro como médico, depois como amigo também. “Preto, mas muito
distinto”, diziam; e, depois, doutor. Em lugar de interior, isso é muito. Ele
se apaixonou por mim...
ELIAS [doce e inquieto] – E você por ele, não?
VIRGÍNIA – Juro que não. Juro por tudo. Eu já tinha medo do desejo que
havia nos seus olhos. Já adivinhava que amor com um homem assim é o
mesmo que ser violada todos os dias.
ELIAS – Sempre o sonho dele foi violar uma branca.
(RODRIGUES, 2017, pp. 444-445)
Virgínia é a mulher branca e esposa de Ismael, o protagonista negro. Elias, irmão
de Ismael, porém, branco, de outro casamento. O importante no contexto é o “violar uma
branca”. Em um país cuja escravidão é seu mal de origem (BOMFIM, 1993; SOUZA,
2017) o antagonismo das classes foi montado não apenas pela posição na estrutura da
produção, mas por um elemento marcado na carne do homem: a cor. A percepção dessa
cor é a marca da sua posição na estrutura social, mas também de sua “estatura” social. O
racismo é uma construção ideológica que se faz pelo antagonismo social, mas que tem
como elemento específico a pele a qual não se descarta sem descartar a si mesmo como
ser vivente. A ideologia desse antagonismo, racista, introjeta-se em um campo simbólico
no qual o significante é a cor preta como a “cor do pecado” e de todos os vícios sociais:
o perigo, o estranho, o outro, o mal, o marginal. No caso de Ismael esse ideológico tomalhe o sentido de afirmação: nego-me como o que sou investindo contra a sociedade branca
na violação da mulher linda e branca. O ideológico capturou-lhe no Es, o Isso freudiano,
e o fez reagir negando a si na forma do violar como pulsão, de negar a cor com os ternos
brancos que sempre usa. Processo histórico e objetivo cruel com toda uma população,
população gigante, e construtor de uma ideologia a se apoderar do indivíduo tornando-o
um sujeito na ordem simbólica. É essa ordem simbólica e seus significantes que faz o
individuo Ismael reagir como reage: algo dele e só dele, mas não só. Essa é a ordem
paradoxal da construção do eu paranoide em Lacan.
Diante desta possibilidade de fazer vir a psicanálise ao encontro dos elementos
sociais e como a estrutura sujeito/objeto, ou social/individual caem por terra não admira
a fascinação de Althusser ao ler Lacan. E não era por menos. Ao se deparar com o texto
“O estádio do espelho como formador da função do eu” (LACAN, 1998, pp. 96-103),
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Althusser poderia ali encontrar elementos essenciais ou substanciais para entender o
imaginário e o processo de formação do eu como processo paranoide. Isso colocaria em
jogo também o processo simbólico a atravessar o eu em seu processo formativo e as
relações de alienação desse eu em um outro, como dissemos. Lacan recebe a influência
dos surrealistas – como dissemos – e de Bataille mesmo sem nunca o citar
(ROUDINESCO, 1994); por eles é aclamado em sua tese de doutorado. Nesta
interatividade de discursos e apreensões intelectuais havia uma interpretação da
psicanálise bem diferente daquela que La Nouvelle Critique percebia e as posições
oficiais do marxismo também: a psicanálise como ciência reacionária123. Ou Marx ou
Freud era a leitura oficial que aparecia no final dos anos 1940 com a II Guerra já
terminada.
Mas essa era uma leitura da psicanálise pela via revisionista da ego psychology
(JACOBY, 1977). Leitura formada pela influência americana forte no pós-guerra e que
se constitui como a interpretação feita sobre Freud nos EUA. Em outros termos: a crítica
marxista oficial, era uma leitura da leitura de Freud e de um contexto cultural pós-guerra.
Neste caso, Althusser enxerga a possibilidade posta pela psicanálise de articular ideologia
e indivíduo por meio da interpelação. A psicanálise nunca foi em Freud a psicologia do
eu e sim, entre outras coisas, determinada concepção de subjetividade (ROUDINESCO,
1999) e crítica cultural: daí seus escritos sobre cultura tais como O Mal-Estar na
Civilização, Totem e Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, entre outros. Nunca
existiu em Freud um ego autônomo e isso fica patente na segunda tópica bem como no
controverso e aceito a contragosto por alguns da pulsão de morte em Muito Além do
Princípio do Prazer. Lacan, neste contexto, resgata Freud e o traz para o século XXI com
essa determinada concepção de subjetividade e maneira de entender o indivíduo/sujeito
dentro da sociedade. O conceito de Überich é isso. Althusser não se furtou a esses
desenvolvimentos teóricos e a fascinação é muito real e fundamentada: havia na trama
desenvolvida por Lacan através de sua leitura de Freud pela linguística a possibilidade de
fazer atravessar o indivíduo pelo simbólico e levar a perceber o eu no outro. A partir de
sua leitura da psicanálise e dos processos sociais pode Althusser, então, empreender o
conceito de interpelação.

123

Aliás não poucos marxistas até hoje enviesam os olhos para a psicanálise e não a entendem, reagem
contra, são indiferentes, hostis ou como conhecimento menor dentro do quadro interpretativo do social.
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A interpelação nos conduz para o patamar das introjeções das tramas sociais
múltiplas sobre o indivíduo transformando-o em sujeito. Isso, por si só, já nos permite o
resgate necessário da problemática ideológico/simbólico para a atualidade tão marcada
pela “espontaneidade” ou não da cultura. Estamos contemporaneamente diante das mais
completas formas de sujeição. A resposta a essa questão do significado de cultura,
ideologia e simbólico permite entender a sujeição e buscar caminhos da filosofia como
“máquina de guerra conceitual” e revolucionária. Por outro lado permite compreender a
super-realidade como um caminho perdido do sujeito como se verá no último item deste
artigo.
Fascinado por Lacan e o primado do simbólico, Althusser encoraja um diálogo
(no sentido grego mesmo de atravessar o logos para furar as estruturas e articular
conceitos e condições de possibilidade novas) com a psicanálise e a coloca como uma
prática clínica inserida em um contexto social. O simbólico permite fazer interagir, atuar
com tensão os processos sociais junto com os processos familiares. O simbólico torna
possível fazer ideologia e dinâmica familiar (o “romance familiar” de Freud) como
estrutura da sociedade adentrarem em campos possíveis de entendimento tanto social
como psicanalítico; permite determinado conceito de subjetividade (caro a Freud) e com
isso determinada crítica social e cultural. O papel crítico é muito claro dentro da
psicanálise, e não seria de se esperar o contrário em sua integração com o marxismo.
Assim há em Althusser um programa de tessitura possível entre marxismo e psicanálise
e não como em La Nouvelle Critique, ou Marx ou Freud.
Voltamos à super-realidade. Esta é uma nova instância da dominação na qual não
mais é importante apenas, para dobrar e disciplinar, sujeitar e dominar, as forças externas
físicas do disciplinamento. Claro: estas estão sempre presentes como a força dos aparatos
institucionais, as legislações e suas formas de submeter a sociedade, a força bruta entre
tantas outras maneiras. Porém tornou-se possível ir mais fundo do que poderia se imaginar
quando da formação do conceito de indústria cultural: o desejo agora também é instância
a recobrir a dominação. Junto com outras dominações, adiciona-se mais uma atuando com
a força mortal das pulsões mais inesperadas e violentas. A pulsão de morte, por exemplo,
opera neste instante pelo caminho inverso da interpelação do ideológico para o simbólico
construindo, entre outros, a apatia na forma de elemento social. Entramos por meio desses
elementos no último item deste artigo.
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3. A super-realidade: um sujeito que não existe para uma pulsão que não goza
Na sociedade contemporânea o gozo aparece por todos os lados. O gozo é
elemento essencial do viver: “viva a vida”, “viva cada minuto: quem tem garante o
amanhã?” entre tantas outras fórmulas correntes no senso comum, na publicidade, na
necessidade de exibir a si e por aí vai. Quando olhamos fotos de nossos avós, ou seja,
algo como 60 ou 70 ano atrás a foto era só uma foto. A fotografia é atualmente um
elemento do gozo seu para o mundo. Mas quem goza? O imperativo do Supereu atual é o
goze (ŽIŽEK, 1999); o mal-estar da civilização atual são imperativos do desejo de um
mundo globalizado (SAROLDI, 2011). O gozo que experimentamos é o gozo de um outro
e esse outro aparece a nós como viver, mas seu núcleo forte e duro, um “real” lacaniano
(ŽIŽEK, 1996), é o antagonismo essencial de classes. Desse núcleo aparece a ideologia
não como superestrutura contingente, mas a própria estrutura da dominação.124 Diante de
nós, em nossa heterologia diária no sentido de Bataille, vivida como existência cotidiana,
esse antagonismo é visto como um outro a nos capturar pelas pulsões e desejos. Não
vemos imediatamente o antagonismo, vemos, vivemos e sentimos com todas as nossas
forças os imperativos do gozo pelo outro. A pulsão que não goza é justamente o gozo
disciplinador. O gozo que deveríamos gozar, o gozo construído como gozo
criativo/imaginativo não é o gozo que temos, mas o gozo de um Supereu atravessado pela
ideologia do “viva a vida”. Nem paramos para perguntar nessa melodia infinita
(AB’SABER, 2012), o que é a vida. A sociedade atual não deixa de construir uma
subjetividade. Porém é uma subjetividade capturada pela super-realidade e, portanto, não
é a nossa aposta social, crítica e rebelde no sentido de aposta em Walter Benjamin.
Ao conseguir capturar o desejo e o gozo a sociedade atual, por meio de seus novos
aparelhos sociais e de comunicação, pelas TICs (tecnologias da informação e
comunicação), por meio da excitação (TÜRCKE, 2014) promove nova forma de
dominação e sujeição: a realidade social passa a ser vista pelo individuo como sujeito do
inconsciente e sua instância mais profunda, o Es freudiano. Desaparece o sujeito a tentar
se equilibrar em um Ich fraco. A relação com a realidade torna-se relação de pulsão
completa na qual a objetividade tornou-se Objetividade: isso é a super-realidade, uma

124

Ver nota anterior sobre nossa apresentação na ANPOF e a questão ideológica atual em nova chave.
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realidade sem sujeito e portanto, sem história, sem ação, sem crítica. É a realidade perfeita
para a dominação total. É a Matrix: não mais somos nós, mas um estar perdido no todo.125
Nesta forma ideológica e cultural do antagonismo de classes básico da sociedade
atual aparecer e pôr-se diante de nós como um simbólico a atravessar nossos desejos e
configurar uma forma de dominação que é ao mesmo tempo riqueza126 o sujeito capturado
o é por um outro da objetividade total. A super-realidade como expressão da realidade
cultural e ideológica do capitalismo atual é também expressão máxima de desejar o desejo
do outro de Hegel e, por isso, uma realidade mais distópica do que qualquer cyberpunk
poderia imaginar.127 A perda do sujeito nessa realidade matrix é parte da estética do
mundo também: os sentidos são feridos por todos os lados, de tantas formas e maneiras
(DOTI; DELGADO, 2013) a ponto de não mais encontrarmos linhas ou traços de fuga.
Ao ampliar drasticamente o setor de serviços, a sociedade chamada “pós-industrial”
consegue uma façanha inédita em relação à nossa percepção: não conseguimos
diferenciar nosso ambiente de trabalho de nossa casa. Não há na percepção linhas de fuga,
traços e mecanismos diferentes. O chão de fábrica oferecia isso. E não se trata de
“passadismo”, mas uma drástica e trágica constatação dentro do campo da percepção
como gerenciamento dos sentidos.
Tendo sido capturado na imanência das pulsões o sujeito da super-realidade tem
na pulsão de morte seu eterno repetir, repetição eterna de seus atos e afazeres. Não desloca
ou desliza mais seu inconsciente para fazer dele um “companheiro” – ainda que sempre

Nos dias vividos no Brasil neste outubro de 2018 – no momento em que este artigo é escrito, portanto –
é comum lermos sobre a formação de uma imagem eleitoral do Brasil como zumbis. E o que é o zumbi?
Não pensemos na definição, mas na imagética de séries e filmes atuais. O significado de uma palavra pode
ser anacrônico em relação à sua imagética, por isso muitas vezes resgatar a sua etimologia pode ser um
erro. A imagética de filmes e séries é de uma massa indistinta de mortos, podridão e decomposição
ambulante, sem desejo próprio a não ser o da própria massa compacta. A imagética do zumbi é uma forma
pertinente da indústria cultural – talvez sem o saber – retratar a si mesma como engolida pela superrealidade.
126
Nunca devemos esquecer que as empresas de telecomunicações e suas interfaces digitais como
Facebook, WhatsApp, etc., além do setor de entretenimento – como as aquisições bilionárias da Disney –
são produtores de cultura, de imagéticas, de excitação e forma de uma linguagem da pulsão, mas também
negócios trilionários. Se somos “linguageiros” como nos diria Lacan, a linguagem hoje ampliou-se
imensamente sob forma de imagens e vídeos e assim o campo do grande Outro. O poder do sujeito diante
dessa realidade é quase nenhum.
127
Exemplos interessantes e singulares disso podem ser retirados da teledramaturgia brasileira, nossas
populares novelas: empregados da casa, mordomos, são “escravos dos desejos” dos patrões. Vivem e se
orgulham de adivinhar e perceber o que o patrão deseja, quando é seu desejo que foi sequestrado. Exemplo
contundente também pode ser retirado do filme “Vestígios do dia” (The Remains of the Day, 1993) no qual
Anthony Hopkins (o mordomo James Stevens no filme) obriga-se a ser exemplar como um desejador do
desejo seu que se perde e com isso viver uma vida de sentimentos perdidos e aparentemente fracos. Dessa
forma é que somos tolhidos em nosso desejar e em nosso gozo pela super-realidade.
125
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estranho, um outro, mas podendo lhe ajudar por meio do “oráculo” de Freud: Wo Es war,
soll Ich werden – e escapar de um princípio de realidade a ter no sofá o símbolo máximo
da procrastinação. “Quero chegar em casa e me jogar no sofá”, passa a ser um mantra
comum no século XX. No entanto, parece que o sofá vem sendo engolido por nova e
excitante procrastinação imagética e simbólica: as telas, interfaces digitais dos celulares
e computadores. A televisão como o símbolo da indústria cultural, da perda da
imaginação, da incapacidade criativa e de ler poesia (KONDER, 2005), agora está em
nosso bolso e ao alcance de nossos dedos: basta deixar o princípio de realidade repetir até
o fim a nossa morte. A configuração social desse jogo psíquico é a ideologia da apatia.
Parece que o coração e o gozo cabem agora no seu não.
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A reivindicação do Amor na educação da infância – notas inspiradas no diálogo
entre a Teoria Crítica de Adorno e a Psicanálise de Freud128
Mara SALGADO (Bolsista Capes PNPD)
UNESP/Presidente Prudente - SP
Programa de Pós-Graduação em Educação
Este trabalho apoia-se nos diálogos entre a Teoria Crítica de Theodor W. Adorno e
a Psicanálise freudiana no que se refere à base pulsional do amor na infância e seus
desdobramentos frente às exigências culturais, ou se quisermos, das tramas objetivas dos
processos de formação do indivíduo que enredam a burrice como resposta do pensamento
que, com medo, aprendeu desde muito cedo a confundir o amor com o ódio.
Segundo Adorno (1955/2004), o fato de a Psicanálise ter sido concebida na esfera
dos conflitos familiares da vida privada, que representam em termos econômicos a esfera
do consumo, deve-se à desproporcional supremacia da dinâmica social sobre a psicologia
dos indivíduos, situação que, por sua vez, mantém o ego (eu) enfraquecido frente às
oposições do mundo externo e incapacitado de reconhecer, a não ser por exaustivos
esforços, o véu social que lhe encobre. Se o desenvolvimento da ciência psicanalítica a
partir do indivíduo dá sinais da impotência da esfera psicológica fora do âmbito privado,
por outro lado, foi o que tornou possível identificar a reprodução dos conflitos sociais no
interior do indivíduo, a condição social da psicodinâmica pulsional, ainda que no
isolamento. Sem tal reconhecimento, o que se tem é a ideologia da adaptação apoiada no
psicologismo (ADORNO, 1955/2004).
Justificar a excessiva adaptação da dinâmica pulsional às metas de dominação dos
meios de produção social é o que se deve evitar na leitura das teorias pulsionais de Freud,
ao custo de difundir o remendo da práxis da Psicanálise de se conformar com a repressão
das pulsões, e nisso, com o amor como neurose, conforme advertiu Adorno (1955/2004).
As teorias formuladas por Freud para explicar o movimento das pulsões no
funcionamento da psicologia humana sofreram modificações ao longo de seus escritos.
De forma concisa podemos nos apoiar na ideia de que pulsão é sempre movimento de um
estímulo interno para o psíquico, cuja intenção é satisfazer uma necessidade (FREUD,

128

Este texto compõe a tese de doutorado Entrelaçamento do amor e do pensamento na infância
em Theodor W. Adorno: um estudo sobre mimese, imaginação e memória (SALGADO, 2017),
desenvolvida sob a orientação do Prof. Dr. Alexandre Fernandez Vaz no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, defendida em julho de
2017.
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1905/1976; TÜRCKE, 2010). Essa dinâmica de busca nos primeiros anos de vida por
objetos que satisfaçam as necessidades vitais (de alimento e de cuidados) marca o
psiquismo humano com as forças de Eros (amor/vida) e Anankê (necessidade). Neste
trabalho, considera-se o amor em sua base pulsional e isso significa levar em conta as
exigências distintas, mas imbricadas, que orientam os indivíduos em suas relações com
os próprios desejos, com o outro e com o mundo129. Com base nesse entendimento, a
sexualidade oriunda das necessidades, que ligam a natureza interna (corpo) a externa
(cultura/relação com o outro), coincide com o movimento de amor, de Eros que mantém
e une tudo que é vivo (FREUD, 1920/1976).
O movimento de Eros de unificação entre os humanos e o mundo é, antes de tudo,
de suavização da rudeza presente nas relações primitivas. Nesse caminho, o amor que
nada tem de natural “foi impelido a emergir da natureza” (TÜRCKE, 2010, p. 189),
quando por meio da erotização da sexualidade os humanos passaram a se poupar
reciprocamente da violência e do pavor que originavam os rituais de sacrifícios
primitivos, instaurando na cultura o cuidado e a ternura, ou seja, a possibilidade de superar
o medo e a violência. Nas palavras de TÜRCKE:
Aqueles que realizam o sacrifício cometem um ato sangrento a fim de
serem poupados. No excesso sexual, pelo contrário, eles de fato se
poupam mutuamente. E a convivência clemente, cuidadosa um com o
outro, não é nada menos do que a forma primitiva do amor. Todo o
respeito, delicadeza, ternura, a que a cultura humana algum dia chegou,
provém do cuidado. Ter cuidado com a integridade do outro: O que é
amor senão isso? (TÜRCKE, 2010, p. 188).

Nos textos em que Freud trata dos estudos da sexualidade das crianças, a ligação
entre as pulsões sexuais e as primeiras atividades investigativas do pensamento está na
base da compreensão da importância do desenvolvimento afetivo-sexual dos adultos e,
sobretudo, com indicações fundamentais sobre as neuroses130 desenvolvidas a partir da
repressão da sexualidade infantil.
Para Freud (1905/1976) desde o período embrionário é possível pensar num
desenvolvimento de pulsões sexuais que sofrem ao longo da infância (por volta dos três
anos) uma supressão progressiva, caracterizando este período por uma latência da

129

Nasio (1999) propõe uma diferenciação entre necessidade, desejo e amor, que, embora, as fontes
geradoras da excitação sejam distintas, os movimentos de busca pela satisfação coincidem em cada
estado, se imbricam e se confundem.
130
O termo neurose pode ser compreendido, de modo abrangente, como as formas de sofrimento psíquico,
com sintomas que simbolizam os conflitos gerados na psicologia infantil, cujo conteúdo apresenta um
compromisso entre o desejo reprimido e os mecanismos de defesa do psiquismo. (FREUD, 1920/1976).
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sexualidade, do qual surgem as forças anímicas que ao longo do desenvolvimento da
criança orientam as pulsões sexuais, de acordo com os valores sociais existentes e, de
formas específicas, estabelecem entrelaçamentos com o asco, a vergonha, as exigências
estéticas e morais nos indivíduos, ou seja, constituem a sensibilidade na infância.
A dinâmica pulsional no período da infância em que a sexualidade deixa de ser
latente para ser vivenciada na relação com o próprio corpo (auto-erotismo), para Freud
(1905/1976), é o que põe em movimento a atividade intelectual da criança.
A partir da curiosidade, da imaginação e da memória de um resto de afetividade,
as pulsões sexuais passam a mover-se em direção aos objetos de amor (as zonas erógenas
do próprio corpo e as relações com os pais), que serão, ao longo da vida psíquica,
reencontrados. Nesse sentido, Freud (1905/1976) compreende que os objetos de amor,
aqueles capazes de oferecer prazer, mas também os de ódio, aqueles ligados ao desprazer,
são sempre reedições de objetos já conhecidos. São os componentes derivados de uma
movimentação pulsional, cuja origem está na mais tenra infância, a saber: os traços de
memória dos cuidados, de alimentação e afeto que garantiram a conservação da vida, que
põem o pensamento (consciente e inconsciente) em atividade para a produção de um
significado que, ao menos em parte e temporariamente, satisfaça os desejos reprimidos.

Amor e autonomia: metas contra a frieza
O símbolo da inteligência é a antena do caracol “com visão tateante”,
graças à qual, a acreditar em Mefistófeles, ele é também capaz de
cheirar. Diante de um obstáculo, a antena é imediatamente retirada para
o abrigo protetor do corpo, ela se identifica de novo com o todo e só
muito hesitantemente ousará sair de novo como um órgão
independente. Se o perigo estiver presente, ela desaparecerá de novo, e
a distância até a repetição da tentativa aumentará. Em seus começos, a
vida intelectual é infinitamente delicada. O sentido do caracol depende
do músculo, e os músculos ficam frouxos quando se prejudica seu
funcionamento. O corpo é paralisado pelo ferimento físico, o espírito
pelo medo. Na origem, as duas coisas são inseparáveis. (ADORNO;
HORKHEIMER, 1947/1985131, p. 210).

A metáfora da antena do caracol utilizada por Adorno e Horkheimer (1947/1985)
na citação acima foi extraída da obra Dialética do Esclarecimento fragmentos filosóficos,
da seção Notas e Esboços, cujo título é Sobre a gênese da burrice. Nesse fragmento

131

Neste trabalho optou-se por utilizar nas referências a data da publicação original e em seguida a
consultada. Em especial, nas referências à obra Dialética do Esclarecimento, faz-se necessário chamar a
atenção para o fato de que foi utilizada para estudo a edição brasileira de 1985 reimpressa em 2006, cuja
ficha catalográfica distingue-se da publicação original e das impressões anteriores ao apresentar na ordem
dos autores primeiro Theodor W. Adorno, seguido de Max Horkheimer.
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Adorno e Horkheimer (1947/1985) fazem uso não do desenvolvimento sistematizado de
uma teoria ou de conceitos, mas de um estilo que lhes é próprio, de um pensamento que
sabe o preço de ser tateante para dizer que a burrice da espécie humana, a cegueira do
pensamento, a impotência frente às dificuldades, resguarda marcas de um lugar em que
um músculo foi atrofiado quando se deparou com um perigo iminente.
“A burrice é uma cicatriz” (ADORNO; HORKHEIMER, 1947/1985, p. 210).
Cicatrizes deixadas no corpo e no espírito como resultado da violência desnecessária
contra a boa vontade e a frágil esperança que a criança sinaliza em suas primeiras
experiências, seus primeiros movimentos tateantes para conhecer o mundo. Tal violência
é desnecessária, porque advém de um processo de socialização cujas forças são
empreendidas contra quem não tem como se defender, visto que o músculo inibido estava
em seu movimento de despertar. A cada inibição violenta desse movimento, cresce uma
cicatriz insensível a novo contato, deformando aquilo que poderia fazer sentido nas
relações humanas – o amor, o tato, o contato de uns com os outros, a comunicação do
humano com o meio.
A violência sofrida na infância, capaz de provocar cicatrizes e exemplificada por
Adorno e Horkheimer (1947/1985) como as recorrentes condenações da imitação, do
choro, das excessivas perguntas e das brincadeiras arriscadas, se relaciona a momentos
de intensa repressão132 presentes nas relações afetivas da primeira infância, conforme
identificou a Psicanálise de Freud. Tais comportamentos tão reprimidos pelos adultos, ao
ponto de não serem identificados como violência, compõem a infância em seu jogo de
socialização.
Contudo, a repressão não pode ser considerada somente em seu caráter que
pareceria ontológico ou como parte de um processo no desenvolvimento de um indivíduo.
Ela está presente no âmago do processo de formação humana como conteúdo
indispensável à constituição dos indivíduos e suas correspondentes posições na
organização social. Significa dizer que refletir sobre a repressão incidente sobre os
humanos exige buscar suas bases na relação entre o indivíduo, a natureza e a cultura. Tal
relação compõe o fragmento filosófico, cuja metáfora do caracol mutilado serve de
exemplo para as mutilações dos indivíduos, mais especificamente, para as cicatrizes de
132

De modo geral, os termos repressão e repressivo serão mais bem compreendidos neste trabalho, segundo
a utilização adotada e explicada por Marcuse (1951/1982) na introdução de sua obra Eros e Civilização:
“"Repressão" e "repressivo" são empregados na acepção não-técnica para designar os processos
conscientes e inconscientes, externos e internos, de restrição, coerção e supressão” (MARCUSE,
1951/1982, p. 30, aspas no original).
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momentos repressivos empreendidos no processo de dominação da natureza que
culminou e alimenta o processo de formação cultural.
Ao mencionar o amor nos processos de educação das crianças, mais como meta ao
ser alcançada do que como pedagogia a ser empregada, Adorno inspira a busca de brechas
nas condições repressivas da cultura para a realização do potencial intelectual-sensível do
pensamento, ou seja, para que a razão sustente a resistência à frieza e à violência.
Adorno (1971/1995) ao se referir à frieza, ou seja, à incapacidade de amar
instaurada socialmente, que, segundo ele, deve ser trazida à consciência como tentativa
de seu impedimento, concorda com a ideia de que a vinculação afetiva entre os indivíduos
necessita de condições sociais em que “os instintos não fossem mais reprimidos, mas
satisfeitos e liberados” (ADORNO, 1971/1995, p. 135). Nisso reside a base pulsional do
amor: numa organização social capaz de propiciar condições para que o prazer individual,
experiência somente possível na relação com o outro, não seja instrumentalizado em força
de produção cultural, tampouco se contente com a mentira da prescrição da felicidade
difundida na propaganda, com a qual a Psicanálise também contribuiu, em que o prazer
se estabelece como persuasão à adaptação (ADORNO, 1951/1992).
Embora Adorno reconheça o momento de verdade das teorias das pulsões, não abriu
mão da crítica ao conteúdo regressivo que Freud apresenta quando, de certa forma,
justifica os objetivos sociais em detrimento dos particulares. Ainda que, para Freud o
estado geral de mal-estar na civilização tenha como fonte o desvio das pulsões sexuais
(eróticas) reprimidas na infância, para mais tarde se adaptarem aos meios de produção no
trabalho, ao aceitar a superioridade cultural em oposição aos interesses individuais
considerados egoístas, ele rejeitou na esfera particular dos indivíduos o que ele próprio
forneceu as bases para o entendimento: o prazer. Desse modo, a razão que deveria ser
meio para estabelecer as condições para a fruição do prazer na vida dos indivíduos é
justificada como fim em si mesma, servindo ao rebaixamento tanto do prazer como do
espírito. Nas palavras de Adorno (1951/1992) é assim que Freud “situa-se ambiguamente
entre a vontade de uma emancipação indisfarçada do oprimido e a apologia da opressão
sem disfarces” (ADORNO, 1951/1992, p. 52). É nesse sentido, que podemos dizer que
Adorno escreve com Freud e para além de Freud, ou, aproveitando o título de seu
aforismo, que ele enxergou na obra de Freud até mesmo o que está “Aquém do princípio
do prazer” (ADORNO, 1951/1992, p. 51). Entretanto, em relação à infância Adorno
considerava que a Psicanálise freudiana contribuiu com uma revolução intelectual e, a
partir disso, das relações sociais ao trazer à cena descobertas que possibilitaram maior
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consciência sobre a conexão entre a repressão infantil e a ignorância sobre a dinâmica
psicológica da vida da criança e do adulto, modificando as relações de cuidados e
educação entre pais e filhos, mas também contribuindo para a compreensão do
estabelecimento da frieza humana (ADORNO et al., 2008).
O tema do amor como elemento capaz de favorecer as possibilidades de resistência
à frieza das relações humanas aparece com recorrência no pensamento de Adorno com a
indicação rigorosa de que não seja ele (o amor) falseado em valor moral ou sentimental
e, principalmente, sob o entendimento de que a exigência de amor é em vão, considerando
as condições psicológicas em que toda humanidade se inclui, de pessoas incapazes de
amar e por isso não serem amáveis também. Contudo, as considerações de Adorno não
parecem partir da desesperança total no amor, mas, antes, da descrença na ingênua ideia
de que o amor é de algum modo inato aos humanos, ou que seja dispensável aos
indivíduos empreender esforços em suas relações afetivas e, ainda, de modo mais
essencial, que possa o amor persistir ao longo do tempo sem que exista base material para
o seu desenvolvimento. Pode-se ler em Constanze:
Se o amor deve representar na sociedade uma sociedade melhor, ele não
é capaz de fazê-lo como um enclave pacífico, mas tão somente numa
resistência consciente. Esta, contudo, exige precisamente aquele
aspecto de arbítrio que lhe proíbem os burgueses, para quem o amor é
jamais suficientemente natural. Amar significa ser capaz de não deixar
a imediatidade atrofiar-se por força da onipresente pressão da
mediação, da economia, e nessa fidelidade ela se mediatiza em si
mesma, torna-se uma obstinada contrapressão. Só ama quem tem força
para persistir no amor. (ADORNO, 1951/1992, p. 151).

Adorno menciona o amor, sobretudo, nas passagens em que se propõe a pensar a
Educação, por sua relevância decisiva no processo de formação cultural que tem início
numa fase precoce do desenvolvimento infantil. Daí a recorrência de indicações para que
aqueles que se dispõem a pensar acerca das possibilidades de autonomia na Educação
voltem-se para o entendimento da infância e das relações que são estabelecidas nesta fase
(ADORNO, 1971/1995).
No texto Educação após Auschiwitz, Adorno (1971/1995) não deixa dúvidas
quando se lembra do entendimento da Psicanálise freudiana, em suas palavras, a
“psicologia mais profunda”, sobre a formação do caráter na primeira infância (ADORNO,
1971/1995, p. 121). O que interessa a Adorno neste tema é a reflexão acerca das
disposições psicológicas formadas nas relações da criança com suas instituições de
mediação social, e que tornam as pessoas capazes de perseguir, assassinar e cometer toda
a violência e o ódio testemunhados em Auschwitz. Entretanto, para evitar que Auschwitz
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se repita, não basta depositar a esperança em valores diretamente opostos à frieza dos
perseguidores, como um investimento na propagação do amor, por exemplo, mas antes
considerar as contradições objetivas e as impossibilidades para a autonomia. Para isso é
necessário trazer à consciência os mecanismos com os quais as pessoas voltam-se com
fúria e agressividade umas contra as outras, quando tentam escapar das pressões impostas
socialmente para a adaptação e a mera sobrevivência. Nas palavras de Adorno
(1971/1995):
Se existe algo que pode ajudar contra a frieza como condição da
desgraça, então trata-se do conhecimento dos próprios pressupostos
desta, bem como da tentativa de trabalhar previamente no plano
individual contra esses pressupostos. Agrada pensar que a chance é
tanto maior quanto menos se erra na infância, quanto melhor são
tratadas as crianças. (ADORNO, 1971/1995, p. 135).

Amor e autonomia só podem ser almejados como meta, dadas as condições sociais
que arrastam a irracionalidade junto ao progresso da humanidade e se referenciam ao
indicarem a necessidade da autorreflexão crítica, capaz de reconhecer as ameaças e
violências na realidade existente. Enquanto tal clima de horror for negligenciado, o ódio
encontrará seu caminho nas relações estabelecidas entre as pessoas, como se cada
indivíduo correspondesse ao objeto a ser destruído. Não se trata, portanto, nem mesmo
de reivindicar que sejam fortalecidos vínculos de compromissos entre as pessoas, ainda
que estes possam tornar a vida melhor quando encontram possibilidades para a
experiência do contato entre um e outro. A reclamação por compromissos ou a
conclamação do amor como dever a ser cumprido contribui com a falsidade difundida nas
relações autoritárias, interessadas em dirigir os valores exteriores à razão dos sujeitos
(ADORNO, 1971/1995).
A crítica de Adorno (1962/2006) dirigida à filosofia de Kierkegaard sobre a
interpretação do amor identifica que tal filosofia parte do mandamento cristão “tú deves
amar”, contudo, sob a tendência de considerar o amor “un mero “estímulo” para la
interioridad subjetiva” (ADORNO, 1962/2006, p. 197, aspas no original), não distingue
entre os objetos e as condições específicas em que os indivíduos manifestam seus
comportamentos. Sob o aspecto cristão da doutrina Kierkegaardiana, o amor é vinculado
às qualidades subjetivas daquele que ama. Pode-se dizer que a realidade exterior é
substituída pela ideia abstrata de universalidade. Desse modo, cito Adorno “aquele que
ama deve amar em cada homem não o que é próprio deste homem, mas a todo homem
sem distinção”.
Em suas palavras:
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Ésta no conoce propiamente ningún objeto: la sustancialidad del amor
excluye todo objeto. Sobre el contenido “cristiano” del amor
únicamente deciden, según la doctrina kierkegaardiana de la
“justificación de la eternidad”, las cualidades subjetivas del que ama,
como el desinterés, la confianza ilimitada, la modestia, la caridad,
incluso en una impotencia real, la abnegación y la fidelidad. La realidad
exterior no cuenta aquí más que – según concibe Kiekegaard el sentido
del amor – en la medida en que el amor abraza siempre lo universal en
la forma de su individuación. El que ama debe amar en cada hombre no
lo que es propio de este hombre, sino de todo hombre sin distinción.
(ADORNO, 1962/2006, p. 197, aspas e grifo no original).

Tal interpretação de Kierkegaard sobre o amor conduz a equívocos com
correspondentes consequências. Ao abrir mão das condições objetivas que diferenciam
os homens entre si, o amor é transformado em uma ideia abstrata, sem conteúdo próprio,
que dá origem a um “mero tabu contra la predilección y el amor natural”, lançando o
conceito de “próximo” para um lugar no qual ninguém necessita ir (ADORNO,
1962/2006, p. 200). Uma vez que o próximo a ser amado deve ser qualquer um e é
considerado como outro igual a si mesmo, o próximo deixa de existir para corresponder
a uma exigência divina abstrata. Para Adorno (1962/2006) a abstração do amor
transforma a base material – a relação com o outro concreto e, nisso, a práxis da vida real
– em providência abstrata, conduzindo à regressão do sentido tanto da relação com o outro
concreto amado quanto da relação com a própria abstração.
Nesse entendimento, pode-se dizer que o componente comprometido sob a égide
de um mandamento – deves amar – que se abstrai das bases materiais que o sustenta é o
próprio amor, dada a ausência de autorreflexão crítica sobre os objetos amados e nãoamados, seja nas relações estabelecidas entre os indivíduos e entre os indivíduos e o seu
deus.
Em O mal-estar na civilização, Freud (1929[30]/1974) apresenta um argumento,
citado por Adorno (1962/2006) em seu texto que critica a doutrina do amor em
Kierkegaard, que corrobora a ideia de que o amor depende do discernimento sobre os
objetos. Freud diz: “Um amor que não discrimina me parece privado de uma parte de seu
próprio valor, por fazer uma injustiça a seu objeto, e, em segundo lugar, nem todos os
homens são dignos de amor” (FREUD, 1929[30]/1974, p. 108).
Haja vista o momento atual, no qual a política da extrema direita no Brasil recebe
apoio das pessoas que se intitulam “do bem” e em nome do amor e da moral destilam
ódio e violência em suas manifestações, é visível a atualidade do pensamento de Adorno
ao dizer que reside nesse tipo de vinculação exigida, ainda que com boas intenções, a base
para fortalecer o autoritarismo e a irracionalidade que converte os compromissos em
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“passaporte moral” e, nisso, são capazes de produzir “rancores raivosos psicologicamente
contrários à sua destinação original” (ADORNO, 1971/1995, p. 124).
Diante do estado geral de violência e autoritarismo que assola o mundo e evidencia
a velha barbárie entre nós, em especial, em relação às crises culturais emergentes133, entre
elas a de migração que não se constrange em vitimar com crueldade a infância, ainda vale
retomar o argumento de Adorno (1971/1995) que diz: “O único poder efetivo contra o
princípio de Auschwitz seria a autonomia, para usar a expressão kantiana: o poder para a
reflexão, a autodeterminação, a não-participação” (ADORNO, 1971/1995, p. 125).
O autoritarismo se torna a expressão do todo social ao sobrepor uma autoridade que
poderia ser conquistada nas experiências possíveis com as relações pessoais,
principalmente, na família e na escola – lugares das primeiras vinculações afetivas –, a
consequência para o indivíduo não é outra, senão, o repetitivo aprendizado desde a
infância da não liberdade, da renúncia à autonomia do pensamento, da vontade e da ação
e, por fim, resta ao indivíduo o medo da diferença que subordina a própria razão a
conteúdos predeterminados.
Desse modo, a prescrição por vínculos afetivos capazes de fortalecer o
compromisso entre as pessoas, não tem forças de, por si só, abrir passagem para o amor,
uma vez que o autoritarismo e a frieza crescentes em tentativas irrefletidas de defesa do
eu, não apenas influenciam, mas constituem o processo de desenvolvimento da
personalidade de cada indivíduo em particular e, nisso, de um tipo de padrão social de
personalidade (ADORNO, 2015).
Os traços de tendências violentas e autoritárias que emergiram no fascismo alemão
analisado por Adorno que, tampouco estão totalmente superados na política de hoje,
podem se manifestar desde a infância reafirmando que toda felicidade é ameaçada pelo
medo de se viver em condições totalizantes, cujos processos de formação humana
enfrentam a irreflexão e a crueldade.
Adorno escreveu no aforismo O mau camarada do Minima Moralia, “A rigor eu
deveria ser capaz de derivar o fascismo das lembranças de minha infância”, Neste mesmo
aforismo ele pergunta:

133

Sobre as crises atuais do capitalismo que perpetuam o ódio e o ressentimento nas relações sociais,
reproduzindo entre os indivíduos a falsa divisão de ganhadores e perdedores, vale a pena o livro “Las
crisis
y
sus
víctimas”
de
José
Antonio
Zamora,
2014.
Disponível
em
https://www.academia.edu/9963670/La_crisis_y_sus_víctimas.
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Os cinco patriotas que se precipitaram sobre um único colega,
espancando-o, e que o difamaram como traidor da classe quando ele se
queixou ao professor – não são eles os mesmos que torturaram
prisioneiros para desmentir os que, no exterior, diziam que se
torturavam prisioneiros? Aqueles cujas zombarias eram intermináveis
quando o primeiro da turma falhava – não foram eles os que, com
caretas risonhas e um tanto embaraçados, cercavam o detento judeu e
caçoaram quando este, de maneira desajeitada, tentou se enforcar?
(ADORNO, 1951/1992, p. 169).

Tendências autoritárias e arcaicas que retornam do inconsciente quanto mais
ameaçadora e correspondente lhe apresentar a realidade. Com a autoconservação
submetida à política da desigualdade e da exclusão, que só promete abrigo aos iguais e
obedientes, tal qual o eu ideal introjetado na infância, os indivíduos com medo da perda
do amor reagem do modo que conhecem, a saber: entregando-se ao narcisismo, cuja
premissa é o não reconhecimento do outro como objeto de amor. Por essa via – da
irreflexão – é que se configuram desde a infância as passagens do amor para a crueldade,
com crianças que crescem ressentidas pela falta de amor e desde muito cedo se tornam
capazes de reproduzir cruamente a violência.
Abrir-se à autorreflexão, eis o princípio para a resistência aos interditos do amor e
do pensamento quanto à sua capacidade de reconhecer o medo e o ressentimento e, a
partir disso, negar-se à violência. Em outras palavras, só é possível encontrar brechas para
o amor ao reconhecer as cicatrizes de frieza e preconceito e se empenhar por superá-las,
identificar primeiro em si mesmo e depois no outro onde o amor se encontra obstado.
Nessa capacidade de reconhecimento e distinção dos objetos e das próprias cicatrizes, e
não na abstração subjetiva do amor, residem as possibilidades para a autorreflexão e a
autonomia.
Certamente, tal capacidade autorreflexiva não está disponível ainda na infância.
Justamente porque a autonomia – o pensar sem a direção de outrem – não pode ser
imputado às crianças é que cabe aos adultos reconhecer e recuperar os elementos que
fazem da infância a esfera de uma potência para outra vida. Entrar em contato com a
infância para salvar o passado – o particular e o genérico – contém a esperança de salvar
o presente e o futuro. Quem sabe, dar a devida atenção à afetividade nos processos de
transmissão da cultura possa abrir passagens para que a racionalidade persiga suas
promessas de segurança e liberdade entre os indivíduos? Afinal, não é Eros a força
formativa capaz de mobilizar o pensamento na relação daquele que tem o quê ensinar e
aquele em condições de aprender?
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RESUMO: O presente trabalho tem como propósito compreender as relações entre
Indústria Cultural e a semiformação como mediações centrais para o aprofundamento da
barbárie tendo como sintoma as especificidades e complexificação do fenômeno das
toxicomanias na Era aqui denominada de Idade Mídia. Trata-se de um artigo realizado
com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria Crítica da Escola de
Frankfurt, explicitando a tensão entre universal e particular, sujeito e objeto, indivíduo e
sociedade nas dimensões que envolvem o advento da política proibicionista das drogas,
a caracterização do sujeito toxicômano e das toxicomanias na modernidade sob a égide
dos mecanismos socioculturais e ideológicos de dominação do mundo administrado como
a Indústria Cultural e a semiformação.
Palavras-chave: indústria cultural; semiformação; toxicomanias; proibicionismo e
emancipação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade estabelecer as relações entre indústria cultural
e a semiformação134 como mediações centrais para o ampliação da barbárie ao longo do

134

No Brasil, existe a discussão no meio acadêmico acerca deste conceito de Adorno que no alemão é
halbbildung, mas traduzido como semiformação e pseudoformação. De acordo com Neuvald e Guilhermeti
(2006, p. 2), “Halbbildung é um termo alemão formado pela justaposição das palavras Halb (que pode
significar meio, metade ou pseudo) e Bildung (que significa, ao mesmo tempo, cultura, formação cultural,
formação da personalidade ou educação num sentido amplo). No entanto, Halbbildung não pode ser
simplesmente traduzido por meia formação ou falsa formação, pois Adorno imprime um sentido dialético
ao termo no qual, simultaneamente, indica uma falsidade ou limitação do processo formativo, quando este
perde sua articulação entre autonomia e dominação; mas também indica uma formação real e efetiva, apenas
como dominação. Por isso, semiformação é um termo que vem sendo mais utilizado pelos tradutores, como
Maar (1992), Pucci, Zuin e Ramos de Oliveira”.
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processo histórico desde a sua gênese a partir do complexo fenômeno das toxicomanias
na Era da Idade Mídia.135
Diante disso, considerando que a Indústria Cultural está relacionada com processo
de semiformação e que os mecanismos culturais e ideológicos de dominação, como a
Indústria Cultural, se impõem com o propósito de padronização do humano, levantamos
a seguinte questão: Como a história se repete como farsa136 no que concerne a
problemática das toxicomanias na Era da Idade Mídia? Quais são as possibilidades de
uma educação para a autonomia e resistência na direção da emancipação no que concerne
a regulamentação e o controle social do uso de substâncias psicoativas?

ADVENTO DA POLÍTICA PROIBICIONISTA
A partir do maior tratado já escrito sobre a temática das drogas, intitulado Historia
General de Las Drogas, desde da gênese da história da humanidade o homem se
relacionou com as substâncias psicoativas com diferentes propósitos sócio historicamente
determinados. As primeiras formas de uso social de drogas que se tem registro estão
vinculadas a ritos de passagem e iniciação, bem como celebrações coletivas. É a partir do
início do século XIX em diante que o uso de drogas passou a ser visto como um problema
sobre o prisma social e em escala global (ESCOHOTADO, 1998).
No fim do século XIX e início do século XX o mundo tem revivido uma gênese
de uma nova “caça às bruxas”. Não se trata agora da eliminação por meio da fogueira
Santa da Inquisição dos hereges e sua “purificação”, mas dos indivíduos que não se
apresentam bem ajustados as necessidades objetivas e subjetivas do modo de produção
capitalista que diante das pressões oriundas do mal estar na civilização canalizam boa
parte da sua energia libidinal para o entorpecimento prejudicial e frequente.
Apesar de alguns relatos de prejuízos isolados relacionados com o uso de
substâncias psicoativas, considerando a história da humanidade, trata-se de uma

135

Compreendemos Idade Mídia tal como anunciado pela proposta título do XI Congresso Internacional de
Teoria Crítica em que mesmo diante dos avanços técnicos e tecnológicos inerentes ao desenvolvimento e
aprofundamento da civilização no capitalismo tardio a regressão a barbárie encontra-se cada vez mais forte
nos líames do Estado de Exceção em que vivemos. Isso reforça a tese dos teórico-críticos frakfurtianos
oriunda da psicanálise freudiana em que a barbárie acompanha a civilização (FREUD, 2010).
136
Aqui é uma referência explícita a tese marxiana expressa em sua obra 18 Brumário no primeiro
capítulo (MARX, 2015.)
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problemática que adquiriu escala global muito recentemente. Um dos primeiros registros
nesta direção está relacionado com Guerra do Ópio entre Inglaterra e China em que os
ingleses impuseram seus interesses imperialistas a China – em prejuízo de agravos de
saúde a população chinesa por meio de intensiva comercialização do ópio – como forma
de expansão de mercados e para compensar os prejuízos nas relações comerciais com os
chineses que lhes vendia mercadorias muito mais valorizados como sedas, chá e
porcelanas (HOBSBAWM, 2015).
Assim, ao longo do século XX a humanidade inaugura uma nova política de
regulação e controle da vida: trata-se do proibicionismo das drogas. Tal Política tem seu
marco inaugural com a lei seca nos E.U.A. Após o fracasso do proibicionismo de bebidas
alcóolicas nos E.U.A o álcool volta a ser regulamentado e é estabelecida a clivagem entre
substâncias seguras e perigosas a partir de uma nova fase da política proibicionista
aprofundada pela política de “Guerra às Drogas” que perdura até os dias de hoje. Na
prática a “Guerra às Drogas” tornou-se uma Guerra contra pessoas – especialmente contra
a classe trabalhadora e o lumpemproletariado – no intuito de visibilizar um inimigo
comum a ser combatido.
De acordo com Fernandes e Fuzinatto o proibicionismo trata-se de uma política
de Estado em escala global imposta primeiramente no século XIX e desenvolvida no XX
pelos Estados Unidos da América para impedir a produção, circulação, distribuição e
consumo de determinadas substâncias psicoativas cujo comércio encontra-se ainda em
boa parte do globo na ilegalidade a qual é fundamentada por interesses puritanos,
imperialistas e de mercado. (2012, p. 2)
Considerando a delimitação deste trabalho, o importante é compreender que, a
partir do marco histórico proibicionista no que tange à tentativa de interdição da
produção, circulação, distribuição e consumo de determinadas substâncias psicoativas
passaram a ser alvo de dedicado investimento de várias instituições sociais, como os
Estados-nação, a Igreja, o mercado vinculado diretamente com determinadas correntes da
medicina social, no campo da Saúde Pública.
O propósito central dessas instituições sociais era veicular (a partir dos
mecanismos culturais de dominação, como a Indústria Cultural como veremos a seguir)
determinadas características que justificassem uma progressiva demonização dessas
substâncias e seus usuários como quase “mortos-vivos”, sem nenhum poder de decidir
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sobre o que fazer de suas vidas após o “encontro fatal” com essas substâncias (D’ELIA
FILHO, 2007).
O desenvolvimento do movimento proibicionista, ao longo dos séculos XX e XXI,
intenciona demonstrar uma relação de normalização no campo da saúde com o grande
mal do século, que assola vidas, arrasa famílias, entre outros efeitos nefastos muito bem
expostos em imagens que mais se aproximam de filmes de terror e de grandes guerras que
frequentemente anunciam a catástrofe. Todo esse processo é muito bem dirigido pelo
roteiro de padronização do humano pela Indústria Cultural. No entanto, com o descortinar
dos interesses envolvidos com o probicionismo que está além da estereotipia das
substâncias psicoativas impostas pela Indústria Cultural é importante compreender que

A primeira proibição às drogas ocorreu em 1909 por meio da Comissão de
Xangai. Rodrigues aponta que a Comissão de Xangai vinha para elaborar
“restrições à livre produção, venda e consumo de drogas estimulantes,
como a cocaína, e narcóticos, como os opiáceos (ópio, morfina, heroína)”
[...] proibindo o uso do ópio fumado. O ópio fumado é a forma menos
nociva da utilização do ópio, o que no início já apontava seus interesses:
Com as imigrações, os chineses se tornaram concorrentes diretos dos
americanos no mercado de trabalho, assim a proibição do ópio teve o
intuito de criminalizar chineses, que traziam o hábito de fumar ópio de seu
país de origem. (FERNANDES; FUZINATTO, 2012, p. 2)

Nesse sentido, nota-se a partir deste marco inaugural do proibicionismo no mundo
que é estigmatização dos indivíduos para se tornarem pessoas bem ajustados. Em suma,

Fazendo uma síntese das representações recorrentes na publicidade de
prevenção acerca do usuário e do contexto, considera-se que, no primeiro
caso, são reforçadas as imagens de perdedor, delinquente ou enfermo que
aparecem de forma exclusiva ou combinada. No limite, exacerba-se o
caráter ilícito do uso das drogas e suas implicações com o tráfico e o crime
organizado. O contexto, por sua vez, em consonância com esses arquétipos,
alia elementos mórbidos e tenebrosos. (TRAD, 2015, p. 3)

Essa separação das substâncias seguras (denominadas drogas lícitas) das
substâncias perigosas (denominadas drogas ilícitas) gerou uma relação em que somente
as últimas eram imputadas de prejudiciais. Assim, o estatuto de “drogas” foi concedido
como o vocábulo para distingui-las daquelas substâncias que deixaram, no limite, de ser
potencialmente prejudiciais: bebidas alcoólicas, tabaco e medicamentos. Sobre a
problemática dessas substâncias, cabe o registro de que cerca de 90% da população de
375

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

dependentes de substâncias psicoativas são justamente dessas substâncias consideradas
“seguras”, o que gera uma ocultação do real problema em nome de outros propósitos
comerciais (VERONA et al, 2010).
Esses propósitos estão diretamente relacionados com a lógica produtiva do capital.
De maneira mais específica, está vinculada, aos interesses das indústrias da cervejaria e
destilados, da indústria do tabaco, da indústria farmacêutica, da indústria bélica e do crime
organizado e suas relações com as políticas de Estado no Brasil e em outros países
(VERONA et al, 2010).

O SUJEITO TOXICÔMANO NOS MEANDROS DA INDÚSTRIA CULTURAL E
SEMIFORMAÇÃO NA ERA DA IDADE MÍDIA
Em relação ao sujeito toxicômano antes é importante notar a noção de “mania” e
“intoxicação” da qual advém o conceito de toxicomania, que reflete um desejo
incontrolável por uma substância que pode intoxicar o organismo humano (FREUD,
2010). Tal intoxicação provoca a distorção da percepção sensível que, aparentemente,
afasta todo o mal e tristeza da vida humana.
Tal intoxicação ocorre por meio do uso prejudicial de substâncias psicoativas as
quais podem ser entendidas como substâncias que alteram os estados de consciência
humana das mais diferentes formas com diversos sentidos e significados sócio
historicamente determinados. Podemos citar, a título de exemplo, as seguintes
substâncias: açúcar, café, chás, álcool, maconha, tabaco, heroína, morfina, ópio, crack,
cocaína, oxi, thinner, fármacos, medicamentos, entre outras.
Em relação ao sujeito toxicômano este advém das relações sociais no âmbito da
cultura, pois a Psicologia do Desenvolvimento ancorada em Freud (2010) corrobora em
afirmar que o elemento comum entre todos os toxicômanos é sua dificuldade de lidar com
frustrações e problemas da vida cotidiana que estão associadas a um estado de sofrimento
psicossocial encontrando na relação com qualquer substância psicoativa uma tentativa de
sublimação e ou amparo para resolver os seus problemas o que, na verdade, gera um
prazer de curto prazo e, posteriormente, um intenso e prolongado desprazer.
Curiosamente é notório observar, a partir da reflexão psicanalítica freudiana, que
um dos fatores que impede mudanças radicais nos rumos da vida humana tem relação
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com o entorpecimento frequente. Até porque, sem o uso desses “paliativos”, o ser humano
teria que enfrentar a realidade da sua existência no mundo e poderia canalizar parte muito
significativa da sua economia libidinal para transformar a realidade em que vive (Ibidem).
Como aprofundamento da problemática anteriormente anunciada, sob a égide do
razão instrumental inerente a semiformação humana e a Indústria Cultural, as substâncias
psicoativas tornaram-se como que por encanto no início do século XX, ao mesmo tempo,
produtos de uma publicidade positiva (bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos, etc.)
que tem estimulado o consumo de determinadas substâncias e de uma publicidade
negativa que condena o consumo de outras substâncias (maconha, ópio, cocaína, crack,
etc.).
Tal processo tem sua gênese no seio da sociedade estadunidense em que os
chineses passaram a ser estigmatizados por fumarem ópio e serem acusados de atos vis
contra a moral e bons costumes quando o que estava em disputa eram reservas de mercado
como vimos que estabeleciam conexões de sentido com a moral puritana. Em relação aos
mexicanos tal processo de estigmatização ocorreu de modo semelhante naquele país em
que estes ao fumarem a maconha também eram acusados dos mesmos atos vis contra a
moral e bons costumes quando o que estava verdadeiramente em disputa eram as mesmas
reservas de mercado e os princípios da moral puritana a ele concatenados.
Nesse sentido, fundamentada em uma lógica oriunda da razão instrumental
vinculada aos interesses puritanos e do mercado, balizada pelos pressupostos da política
proibicionista das drogas, contribuíram paradoxalmente, para o estímulo ou condenação
do uso de determinadas substâncias psicoativas que foi aprofundada pelo Política de
“Guerra as Drogas” inaugurada pelo então presidente estadunidense Ronald Reagan que
reavivou homologicamente da Idade Média por meio dos mecanismos ideológicos de
dominação da Idade Mídia uma nova era de “caça às bruxas”.
Tal era de “caça às bruxas”, revivida sobre outro prisma, corrobora com o
acirramento da barbárie no capitalismo tardio e tem uma finalidade eugênica de
eliminação do sujeito toxicômano por intermédio de procedimentos autoritários que
emergem do Estado e do Mercado.
Diante de tal contexto está vinculado um processo de semiformação que reside
naquilo que é sua matriz fundante: a naturalização da dominação do homem sobre o
homem. Para Adorno (2005):
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O modelo da semiformação, todavia caracteriza hoje a camada dos
empregados médios, ficando claro que seria tão impossível especificar
univocamente tanto seus mecanismos nas camadas propriamente baixas
quanto a consciência nivelada tomada de modo global. Medida na situação
aqui e agora, a asserção da universalidade da semicultura é indiferenciada
e exagerada. […] É possível que inúmeros trabalhadores, pequenos
empregados e outros grupos, graças à sua consciência de classe ainda viva,
embora debilitada, não caiam nas malhas da semiformação. Porém, estas
são tão fortes a partir da produção, seu estabelecimento está tão de acordo
com os interesses decisivos e se adequam tanto às manifestações culturais
atuais, que sua representatividade se impõe, mesmo sem a chancela da
estatística. (p. 7)

Dessa forma é estabelecida por intermédio de um projeto classista, da classe
dominante, da veiculação ao seu plano ideológico e produtivo, da legitimidade conferida
a dominação em todo tecido social e pelas condições objetivas e subjetivas que
configuram o mal-estar do ser humano no processo civilizatório tanto da modernidade
como do capitalismo tardio. Ao complexo processo educativo de semiformação Adorno
(2005) faz a seguinte síntese afirmando que “a semiformação é o espírito conquistado
pelo caráter de fetiche da mercadoria” (p. 11).
Diante do projeto de semiformação posto está articulado a participação da
Indústria Cultural como mecanismo sociocultural e ideológico de dominação cuja
finalidade é a massificação do humano, que se projeta a partir da estimulação de uma das
estruturas mais primitivas na constituição do Eu que é o id sob a lógica do princípio do
prazer (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). O id é uma estrutura psíquica do
inconsciente, conceituada por Freud (2010), responsável pelos instintos pulsionais do ser
humano. Evidentemente, a Indústria Cultural opera também no nível do superego, pois
estabelece as normas e valores sociais vinculadas ao princípio de realidade próprias dos
padrões da civilização, mas orientadas para a consecução dos interesses e produção de
pessoas bem ajustadas ao mundo administrado. Nesse sentido, a finalidade da Indústria
Cultural é de acordo com Adorno e Horkheimer (1985):

[…] ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica, à noitinha, até a
chegada ao relógio do ponto, na manhã seguinte, com o selo da tarefa de
que devem se ocupar durante o dia, essa subsunção realiza ironicamente o
conceito de cultura unitária que os filósofos da personalidade opunham à
massificação. (p. 123)
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Baseado nesta estratégia da Indústria Cultural a palavra da ordem do dia é
estimular os desejos, de forma que seja insaciável a busca por este, mas nunca permitir a
satisfação plena. Daí seu círculo vicioso de retroalimentação e controle do tempo livre do
indivíduo, por exemplo, no estímulo para o consumo exacerbado e prejudicial de
determinadas substâncias psicoativas e a condenação e controle para o consumo de outras
substâncias.
Nesse sentido, a Indústria Cultural tem como finalidade regular os padrões
determinados de vida para as pessoas em seu tempo livre. O tempo livre, sob a égide da
Indústria Cultural, é uma mera reprodução do tempo de trabalho remunerado. Um não se
distingue do outro qualitativamente. Se o trabalho é forçado após determinado tempo para
a acumulação de mais-valia o tempo livre torna-se se tão forçado quanto aquele.
Dessa forma, o tempo livre precisa ser administrado e ocupado de uma forma
segura, aparentemente livre, para evitar que as pessoas se reúnam em grupos e se
organizem coletivamente para modificar a estrutura social vigente. A ocupação do tempo
livre com o entorpecimento frequente tem relação íntima tanto do ponto de vista da
subjetividade humana como vimos como da ordem da objetividade social vinculada a
lógica do mundo administrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta pesquisa pode-se identificar quais são os sentidos expressos pelas
relações entre Indústria Cultural e Semiformação vinculadas ao estado atual das
toxicomanias na Era da Idade Mídia.
Diante de tal prisma, em Adorno (2005), as condições e possibilidades da
emancipação humana, perante os processos de dominação oriundas da semiformação e
da Indústria Cultural, estão vinculadas a superação da conciliação entre particular e
universal em uma perspectiva de educação contra a barbárie.
Destarte tal reflexão, é importante reiterar que o uso de substâncias psicoativas
não é um problema em si mesmo, exceto, quando ancorado nesta lógica que corrobora
com o ajustamento social a realidade opressora da sociedade do capital ou em qualquer
modo de produção em que a dependência psicossocial se desenvolva.
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Diante desse cenário complexo e de difícil superação, algumas saídas se
apresentam no avançar da luta. Uma delas é o processo de regulamentação das substâncias
psicoativas ainda consideradas ilícitas que podem representar um salto qualitativo que
poderia culminar no desgaste dos fundamentos de uma ampla e complexa cadeia
produtiva que fomenta diversas indústrias.
Apesar de que, no âmago das contradições, a problemática da estrutura societária
posta pelo capitalismo tardio, talvez a regulamentação do uso de substâncias psicoativas
ainda consideradas ilícitas não representasse um salto qualitativo de transformações
radicais, pois estas substâncias entrariam em uma nova cadeia produtiva que seria até
retroalimentadora da lógica capitalista.
No entanto, o desmonte, ou pelo menos o desmantelamento de outras cadeias
produtivas, poderia sinalizar um horizonte com possibilidades de emancipação humana
na frente de batalha contrária aos fundamentos da sociedade capitalista. Isso porque a
“Caça às Bruxas”, revivida pela “Guerra às Drogas”, deixaria de ser um fundamento
importante e muitas condições e estilos de vida vistos como o mal em si mesmo poderiam
ser ressignificados.
Nesse sentido, existe aqui uma tensão dialética posta de maneira coerente com o
movimento do real na perspectiva da dialética negativa. Aqui, entre outros momentos da
produção teórica dos frankfurtianos, o salto qualitativo é dado na luta pela realização da
autonomia e emancipação humana.
Dessa forma, em contraposição a tal problemática busca-se fundamentar uma
perspectiva de educação para a autonomia e resistência no que concerne as toxicomanias
para impulsionar a superação das condições existentes que limitam o pensar e agir crítico
e emancipado.
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Uma análise metapsicológica do tipo antropológico autoritário de The
Authoritarian Personality
Virginia Helena Ferreira da COSTA
Programa de pós-graduação em Filosofia (FFLCH-USP)

Introdução
A obra The Authoritarian Personality (ou TAP, daqui para frente) foi escrita entre
1944 e 1950 nos Estados Unidos da América por Theodor W. Adorno, diretor da pesquisa,
junto ao grupo de UC Berkeley, são eles: Else Frenkel-Brunswik, Daniel J Levinson e
Nevitt Sanford. No prefácio da obra, Horkheimer define o tema geral do livro:
o tema central do trabalho é um conceito relativamente novo – o despontar de
uma espécie “antropológica” que nós chamamos de tipo autoritário de homem.
Em contraste com o fanático [bigot] do estilo antigo, ele parece combinar as
ideias e habilidades que são típicas de uma sociedade altamente industrializada
com crenças irracionais ou antirracionais. Ele é ao mesmo tempo esclarecido
e supersticioso, orgulhoso de ser um individualista e em constante medo de
não ser igual aos outros, zeloso de sua independência e inclinado a se submeter
cegamente ao poder e à autoridade. (Horkheimer, 1950, p. IX)

A questão fundadora da pesquisa empírica produzida na obra procurava saber se
seria possível um fenômeno como o nazi-fascismo alemão em um país democrático como
os Estados Unidos. Tal questionamento procurou abordar o preconceito (ou
etnocentrismo) como uma atuação profundamente antidemocrática. Aplicado ao contexto
da sociedade estadunidense nos anos 1940, esse estudo revela um modo estendido de
análise da formação subjetiva nas sociedades democráticas e suas contradições
específicas. Assim, trata-se de um tipo antropológico autoritário que pode ser classificado
em organizações de personalidade dotadas de caráter típico, fruto de determinações
sociais de um contexto específico. Verificou-se na pesquisa haver traços de potenciais
fascistas em entrevistados, o que significaria a existência de uma suscetibilidade à
propaganda ideológica autoritária. O conceito de personalidade é pensado na obra em
proximidade à noção de ideologia justamente porque a personalidade seria organizada de
modo a procurar por gratificações na economia emocional e pulsional envolvidas na
identificação com ideologias autoritárias circulantes na cultura. Isso significa que a
principal fonte de preconceito deveria ser buscada em fatores sociais, como também que
o intuito da pesquisa era procurar por fatores psicológicos que tornam o sujeito um agente
mediador – como receptor e propagador – de ideologias autoritárias: “Estamos
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convencidos de que a principal fonte de preconceito deve ser buscada em fatores sociais
que são incomparavelmente mais fortes do que a ‘psique’ de qualquer indivíduo
envolvido.” (Adorno, 2016, p. 4137)
Diante disso, o que se procurou saber é o que faz com que alguns indivíduos
respondam de forma mais ou menos preconceituosa diante de tais condições sociais. Os
autores estavam cientes de que uma “mera opinião”, enquanto apoio a ideologias
autoritárias, pode passar de um estado latente ou velado e muitas vezes não-consciente
para, em momentos específicos de crise social, defesa aberta e ações violentas contra
minorias. Assim, a pesquisa se concentrou em estudos de opiniões provenientes de níveis
diferentes de consciência na personalidade, mesmo que tais opiniões ideológicas
apresentassem contradições entre si.
A pesquisa a ser relatada neste volume foi guiada pelas seguintes grandes
hipóteses: que as convicções políticas, econômicas e sociais de um indivíduo
frequentemente formam um padrão amplo e coerente, como se estivessem
unidas por uma “mentalidade” ou “espírito” e que esse padrão é uma expressão
de tendências profundas em sua personalidade. (Adorno et. al., 1950, p. 1)

Para tanto, foram feitos estudos de opiniões provenientes de níveis diferentes de
consciência na personalidade e que tinham diversos graus de admissibilidade social –
como algumas das opiniões que expressamos somente em círculos definitivamente
restritos de interação, diferentes de outras assertivas que fazemos em contextos mais
controlados, como no ambiente de trabalho, por exemplo. Nesta interação, estão presentes
alguns mecanismos descritos por Freud, tais como a projeção da agressão proveniente de
conflitos internos ao indivíduo em figuras exteriores e a adoção de motivos socialmente
justificáveis para tal deslocamento inconsciente, verdadeiros objetos substitutos da pulsão
agressiva –

como

racionalizações,

pensamentos

por tickets,

estereótipos

e

personalizações. Sendo caracterizada como disfunção cognitiva, ignorância e confusão
pelos autores, a racionalidade do autoritário se mostra bastante irracional ao colocar
estereótipos e racionalizações prontas no lugar de uma reflexão mais profunda. Suas
opiniões – emitidas sob formas socialmente aceitas e difundidas que “escondem”
autoritarismos – seriam compreendidas como modos de afastamento da realidade externa
e inacessibilidade às experiências vividas.

Trata-se de “Remarks on ‘The Authoritarian Personality’ by Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson,
Sanford”, texto de Adorno que permaneceu inédito, tendo sido publicado somente no fim de 2016.
Originalmente seria um capítulo a integrar a obra TAP.
137
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Para tanto, foi utilizada no livro uma abordagem psicológica, especificamente da
psicanálise freudiana. Parte desta temática freudiana será exposta aqui, em específico a
análise metapsicológica do tipo autoritário, principalmente relativamente ao conceito de
supereu.

Studien über Authorität und Familie
Não seria possível tratar da metapsicologia do mais autoritário exposta em TAP
sem, antes, recorrermos a uma teoria exposta anteriormente nos Estudos sobre autoridade
e família (1936), pesquisa empírica produzida por Horkheimer, Marcuse e Fromm. Esta
pesquisa foi muito importante para o desenvolvimento de TAP não só porque ela
apresenta noções que foram seguidas na pesquisa realizada nos Estados Unidos da
América – como a inauguração do próprio conceito de personalidade autoritária -, mas
também por desenvolver a teoria do declínio da figura paterna que será mobilizada no
desenvolvimento de TAP. Trata-se do fim da mediação da família na relação entre
indivíduo e sociedade. Segundo os autores, com o desenvolvimento do capitalismo, o
mercado liberal que permitia a livre competição individual foi substituído por uma nova
fase monopolista que fez de todos meros funcionários subjugados e adaptados a um poder
econômico cada vez mais impessoal e irracional. Isso causou consequências nas
estruturas familiares e psíquicas. Dentre elas, podemos dizer que a autoridade patriarcal
familiar se vê agora obrigada a se adequar a um destino incontrolável e incompreensível,
perdendo seu outrora papel ativo na sociedade. A figura patriarcal transforma-se, então,
em nada mais do que o símbolo da reificação do mundo e de pessoas ao transferir para a
ordem familiar a organização mercadológica capitalista que impera em aspectos mais
amplos da sociedade:
Onde a família ainda é uma comunidade produtiva, o chefe da família é
imediatamente visto em sua realização social produtiva. Mas na família que se
reduziu a uma comunidade de consumidores, sua posição é adquirida
essencialmente pelo dinheiro que ele traz e envolve todas as consequências
mais importantes para a sua família. (Horkheimer, 1982, p. 108138)

Psicologicamente, este processo social traz muitas consequências. A principal
delas é a de que a posição de mediação feita pela autoridade familiar entre o indivíduo

O capítulo de Horkheimer publicado originalmente nos Studien era intitulado “Rascunhos Teóricos sobre
Autoridade e Família: Parte Geral”. Posteriormente, Horkheimer o publicou separadamente sob a forma de
um ensaio, com algumas modificações, dando-lhe o título de “Autoridade e família”. É a este último que
fazemos referência aqui.
138
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em formação e os elementos sociais cai por terra principalmente de modo simbólico. Isso
quer dizer que, até então, teria sido justamente no ambiente familiar que o sujeito em
formação teria a oportunidade de internalizar e compreender normas fornecidas pelos
pais, tornando tal pessoa apta a uma socialização mais ampla que a família na vida adulta.
Seria justamente porque as crianças teriam conseguido internalizar valores morais que,
na vida adulta, conseguiriam se contrapor a situações injustas, desiguais e desrespeitosas.
Ou seja, o caminho para a autonomia humana passava por uma subjugação momentânea
vivida no ambiente familiar, momento em que a moralidade familiar ainda poderia se
opor aos ditames do capitalismo. Com a fragilidade crescente dos indivíduos frente ao
poder capitalista, teria ocorrido o fim dessa mediação familiar na formação de sujeitos, o
que acabaria com a possibilidade de uma heteronomia momentânea e posterior
autonomia, havendo a formação de sujeitos somente adaptados ao social sem habilidade
crítica.
É a partir de tal análise que posteriormente Adorno desenvolve a sua teoria
segundo a qual não somente a família deixou de ser responsável pela mediação entre
indivíduo e sociedade; além dessa premissa básica, Adorno passou a afirmar também que
a mercadoria havia tomado o lugar da família nessa mediação:
Nas palavras de Adorno em 1935: “a verdadeira ‘mediação’ entre psicologia e
sociedade não se situa na família, mas na mercadoria e no fetiche, o fetichismo
é o verdadeiro correlato da reificação.” Em sua carta a Leo Löwenthal em
1942, Horkheimer, por sua vez, evoca este deslocamento que finalmente foi
feito: [...] “Com o declínio do eu e de sua razão reflexiva, as relações humanas
se aproximam de um limite onde a dominação de todas as relações pessoais
pelas relações econômicas transforma-se em uma nova forma de imediatidade,
a mediação universal da vida coletiva pela mercadoria. (Genel, 2010, pp. 6-7)

Para nós, colocar a mercadoria no centro da formação humana influenciada pela
sociedade transfere a pauta principal de pesquisa de uma crítica da dominação direta e
racional entre posicionamentos sociais para a abordagem da reificação, isto é, para uma
forma de submissão indireta, fluida que envolve não só a produção de conteúdos culturais
sob a forma industrial, como também a recepção de tais conteúdos pelo indivíduo, sua
relação com a experiência e realidade. Isso indica como os autores perceberam o avanço
do capitalismo que se expandiu para todas as esferas sociais, inclusive para a família, a
mercantilização e objetificação de relações humanas e pessoas. Nesse contexto, lemos a
posição da influência familiar como somente reprodutora de um modus operandi
mercadológico, seja na importância dada aos valores capitalistas como prestígio,
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escalonamento social, reificação e objetificação de pessoas enquanto meios de acúmulo
de capital não somente econômico. Disso se segue que a compreensão da falência da
autoridade familiar não significa exatamente a extinção de sua figura, mas sim o fim de
um posicionamento de autoridade produzido por si só sem a influência direta de outros
domínios que não familiar. Ou seja, a autoridade familiar deixa de se efetivar enquanto
elemento constituinte da dialética histórico-social, tornando-se apenas um meio de
afirmação da esfera econômica capitalista.

Metapsicologia do tipo autoritário
Segundo Adorno, a consequência metapsicológica deste cenário vem a ser a
formação de sujeitos dotados de uma organização psíquica com um eu fraco e um supereu
expropriado. Para explicar esta estrutura psíquica, voltemos a Freud, precisamente à
resolução do complexo de Édipo que se encontra relacionada à formação do supereu, isto
é, à internalização das normas, regras e leis ensinadas no ambiente familiar. Seria
mediante a identificação com a autoridade familiar que o conflito edípico poderia ter fim
enquanto situação real, uma vez que os desejos sexuais e hostis não desapareceriam
simplesmente, mas se perpetuariam como fantasias e assimilação das qualidades e normas
dos pais, bem como dos sentimentos amorosos e agressivos ligados a eles. Seria
justamente mediante esta heteronomia familiar provisória que o supereu seria formado,
permitindo aos indivíduos seguirem uma lei internalizada, levando a uma autonomia na
idade adulta e possível oposição crítica a normas sociais consideradas injustas por este
indivíduo.
No entanto, graças às mudanças sociais provenientes do avanço do capitalismo, a
formação do supereu dos mais autoritários é descrita de outra forma em TAP.
Considerando que, quando crianças, eles obedeciam às normas familiares por simples
imposição direta do social, sem uma mediação simbólica familiar, não teria havido
compreensão do conteúdo da lei, dificultando a sua internalização e formação do supereu.
Isso quer dizer que, uma vez que o autoritário só compreende a forma da lei, mas não teve
os valores e conteúdos morais internalizados de modo suficiente, o lugar onde serão
formulados julgamentos sobre a justiça, bondade e respeito será feito em um domínio
externo a ele. O autoritário irá somente acatar e reproduzir este conteúdo imposto por
meio de ideologias circulantes na cultura. Assim, se a sociedade reproduzir de modo
ideológico dominante, ainda que de forma racionalizada ou camuflada, materiais
machistas, racistas, fascistas ou qualquer outra forma autoritária, a rigidez do mais
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preconceituoso o levará a acatar e reproduzir tais ditames sem qualquer reflexão crítica
sobre seu conteúdo. Logo, nenhuma culpa será produzida internamente ao
preconceituoso, pois não haverá análise sobre a violação ou não de normas mais ou menos
justas.
Tal explicação encontrada em TAP nos permite dizer que as funções próprias de
instâncias subjetivas como que se “expandem”, criando uma espécie de noção alargada
do eu para fora de si operando em nível social. Essa descrição se aproxima da noção
freudiana de projeção narcísica, ou seja, a formação de um ambiente que ultrapassa os
limites do eu, mantendo o funcionamento regulado pelo princípio do prazer com a
finalidade de evitar quaisquer conflitos e ambivalências. Como exposto em Psicologia
das massas e análise do eu, no interior desta bolha narcísica, as reações são
automatizadas, como que agem sob a compulsão afirmativa de si mesmo, tal qual a
racionalidade técnico-esclarecida descrita em Dialética do Esclarecimento.
Disso decorre a forma como os mais autoritários escolheriam seus líderes e
autoridades que exerceriam o papel de “supereu externo”. Com isso, o supereu, que
deveria se comportar como uma obrigação impessoal e sublimada no interior do
indivíduo, acaba, no entanto, “repersonalizado” em outra figura externa de liderança que
substitui a autoridade familiar. Tal pessoa será escolhida pela filiação inconsciente com
as características dos pais típicos dos mais preconceituosos, a saber, aquele que reproduz
no interior da família os valores e exigências do capitalismo: fomentando a obediência
pelo medo e intimidação, enfatizará a punição e condenação excessivas inclusive para os
menores desvios, pregará a exclusão ou segregação de determinados grupos das camadas
sociais mais frágeis, reforçará o status quo econômico-social e culturalmente já
dominante, prometerá bens materiais por recompensas morais, em suma, baseará seus
argumentos não em conclusões racionais, mas em moralismos de fachada, manipulação
de ódio e agressividade:

Os sujeitos da economia pulsional são expropriados psicologicamente e essa
economia é gerida mais racionalmente pela própria sociedade. A decisão que
o indivíduo deve tomar em cada situação não precisa mais resultar de uma
dolorosa dialética interna da consciência moral, da autoconservação e das
pulsões. Para as pessoas na esfera profissional, as decisões são tomadas pela
hierarquia que vai das associações até a administração nacional; na esfera
privada, pelo esquema da cultura de massa, que desapropria seus consumidores
forçados de seus últimos impulsos internos. As associações e as celebridades
assumem as funções do ego e do superego, e as massas, despojadas até mesmo
da aparência da personalidade, deixam-se modelar muito mais docilmente
segundo os modelos e palavras de ordem dadas, do que os instintos pela
censura interna. (Horkheimer e Adorno, 1985, p. 167)
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Por meio desta “expansão” das instâncias psíquicas para o campo social, podemos
notar como as instituições, principalmente em governos autoritários, acabam por explorar
componentes psíquicos e inconscientes em suas organizações, como um tipo de
apropriação da psicologia das massas pelos opressores. Podemos dizer que a
“manipulação substituiu a internalização.” (Benjamin, 1977, p. 56) Sendo a sua formação
interna frágil, o autoritário tenta procurar na figura do líder ou na conformação social a
racionalidade ordenadora e moralizante que falta em seu interior: “O que o membro
fascista procura é a ilusão de controle para compensar seu sentimento de impotência.”
(Benjamin, 1977, p. 55)
Nesse sentido, entendemos como ocorre uma das apropriações sociais do
inconsciente individual em condição de massa, principalmente por governos autoritários.
Nessa situação, ocorreria uma “dessublimação” de conteúdos violentos do supereu.
Pensemos: se a sublimação é caracterizada pelo desvio da finalidade pulsional na qual a
agressividade não seria diretamente descarregada, mas desviada, a formação do supereu
enquanto uma instância psíquica pode ser considerada como um desvio da meta pulsional
agressiva que não foi descarregada na situação social do complexo de Édipo. Dessublimar
o supereu, então, seria retomar as pulsões agressivas anteriormente sublimadas levandoas à sua meta primeira de descarga pulsional direta em violência real.
Psicologicamente supereu seria sentido no interior do eu como um “corpo
estranho” por não ser reconhecido como parte de si mesmo. Assim, a projeção de funções
do supereu para uma figura de liderança social seria uma forma de evitar qualquer
presença de conflito no interior da psique que a noção de “corpo estranho” enseja. Isso
afeta também a relação do eu com a realidade externa justamente porque, na ausência de
uma lei interna que regule o isso, os conteúdos inconscientes correm soltos a ponto de
também falsearem a realidade na tentativa de evitar os conflitos sociais.

Em termos de ideologia, o conflito do antissemita é entre os estereótipos
circulantes de preconceito culturalmente “aprovados” e os padrões
oficialmente prevalentes de democracia e igualdade humana. Visto
psicologicamente, o conflito é entre certas tendências pré-conscientes ou do
isso reprimidas, por um lado, e o supereu, ou seu substituto convencional mais
ou menos externalizado, por outro. (...) O supereu se torna o porta-voz do isso,
por assim dizer - uma configuração dinâmica, aliás, que não é totalmente nova
para a psicanálise. Podemos chamar, dentro da personalidade, os impulsos que
se expressam no antissemitismo de promotor e a consciência de juiz e dizer
que os dois estão fundidos. (Adorno et. al., 1950, pp. 629-30)
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É em tal contexto que Adorno insere o debate da desproporção entre a culpa e a punição
incentivada pelos mais autoritários: o supereu sendo expropriado,

O ódio é reproduzido e aprimorado de uma maneira quase automatizada e
compulsiva, estando totalmente separado da realidade do objeto e
completamente estranho ao eu. Pode-se acrescentar que, vista
sociologicamente, a desproporção entre culpa e punição mostra que, para o
antissemita extremo, toda a ideia de direito racional tornou-se uma farsa,
embora ele se mantenha na ordem e nas sutilezas legalistas. (...) No caso
extremo, o ponto psicológico focal é o desejo de matar o objeto de seu ódio. É
só depois que ele procura razões pelas quais os judeus “têm que” ser mortos e
essas razões nunca podem ser suficientes para justificar suas fantasias de
extermínio. Isso, no entanto, não “cura” o antissemita, uma vez que ele
conseguiu expropriar sua consciência. A desproporção entre a culpa e a
punição induz-lhe, em vez disso, a perseguir seu ódio para além de qualquer
limite e assim provar a si mesmo e aos outros que ele tem que estar certo.
(Adorno et. al., 1950, pp. 632-3)

Considerações finais
Adorno resume o funcionamento metapsicológico do mais autoritário nomeandoo “falha da individuação”, consequência de determinantes históricos do capitalismo.
Assim, esta mera repetição da condição social hegemônica e esvaziamento da noção de
indivíduo,

inclusive

em

sentido

metapsicológico,

impossibilita

uma

análise

verdadeiramente psicológica do tipo autoritário, o que fomenta uma pesquisa
antropológica que diz mais sobre o ambiente cultural dos entrevistados do que sobre a
própria subjetividade deles. Se o preconceito não é um fenômeno gerado pela
personalidade, mas tem a sua origem na sociedade, então podemos vislumbrar o motivo
da psicanálise freudiana ser empregada na obra para fornecer explicações antropológicas
e não precisamente psicológicas. Trata-se da exposição de um momento de expansão
capitalista para as esferas familiares e psíquicas que teria como que se “sedimentado” em
formas típicas de expressão humana. Modo de expor o tipo autoritário mais como um
retrato do modo de socialização de indivíduos em um dado contexto e momento, como
formas reiteradas e sedimentadas de respostas psíquicas e humanas historicamente
reificadas.
Podemos dizer ainda que TAP não só assume a teoria do fim do indivíduo como
a utiliza para sustentar uma relação legítima entre pesquisa empírica e teoria. É em mais
de uma obra que Adorno defende que aquilo que aparece como alienado nos sujeitos seria
melhor captado mediante métodos de sociologia empírica. Uma vez que o objetivo de
pesquisa não seria exatamente desenvolver uma análise exaustiva e reflexiva dos sujeitos
em sentido amplo, mas focar nas meras repetições feita pelas pessoas de conteúdos já
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prontos, ou seja, nos elementos objetivados nos sujeitos. Nesse âmbito, a pesquisa
quantitativa de TAP mostra ser a técnica mais adequada para a coleta de opiniões de
pessoas que se submeteram quase completamente aos ditames da sociedade administrada:
“A falta de liberdade dos métodos serve à liberdade dos homens, ao testemunhar sem
palavras a falta de liberdade que impera.” (Adorno, 2001, p. 25) Nesse sentido, o método
empírico de pesquisa não estaria escamoteando a situação antagônica entre o social e o
individual, mas estaria revelando como tal antagonismo vem perdendo força por meio da
massificação dos sujeitos. Estando submetido cegamente ao universal, as qualidades
únicas de cada ser humano se perdem em simples reproduções estereotipadas, mesmo
quando os sujeitos estariam opinando supostamente segundo seus próprios pontos de
vista.
Nesse sentido, o trabalho propriamente crítico a ser produzido por uma noção de
antropologia autoritária não seria o apaziguamento ou resolução de contradições
psíquicas, mas sim a exposição clara de tais irracionalidades presentes na sociedade que
forma estes mesmos indivíduos. Esta seria mais uma forma da Teoria Crítica adorniana
se manter fiel a pressupostos provenientes da crítica da economia-política - em uma
pesquisa erroneamente acusada de ter “psicologizado” suas análises e ter deixado de lado
a criticidade de viés marxista. O novo tipo antropológico autoritário apresentado em TAP,
portanto, apesar de ser analisado sob o viés psicanalítico, tem sua origem em uma
sociedade não menos autoritária.
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Educação Escolar

1. Introdução
O presente estudo teórico propõe uma breve incursão nas relações de antagonismo
que podem ser derivadas por meio da análise de comparação levada a cabo principalmente
a partir de dois textos que, sobre o tema da moral139, adquiriram materialidade final
praticamente à mesma época: O Juízo Moral da Criança, publicado por Jean Piaget em
1932, e Materialismo e Moral, datado por 1933 e de autoria atribuída à Max Horkheimer.
Para isso, toma-se como referencial à comparação pretendida a forma com a qual ambos
autores se posicionam acerca da possibilidade ou não da realização da moral idealizada,
na forma de lei objetiva que obrigatoriamente deve ser dada à ação na vida prática, por
Immanuel Kant. Aliás, é digno de observação o fato de que a ênfase dada ao verbo dever
quando conjugado no contexto do sistema moral kantiano não é aleatória. Trata-se, na
verdade, de um acento proposital necessário para situa-lo de acordo com a posição que
seu modo imperativo afirmativo assume no pensamento de Kant sobre a moral,
determinando-lhe como dever incondicional, decorrente de máximas140 dadas a priori141
que devem ser reconhecidas por todos através da faculdade apetitiva superior (razão) e
cuja necessária universalidade se dá, na renúncia a todo o interesse, pela adequação de
suas ações decorrentes às formulações do imperativo categórico, as quais: (1) “(...) age
apenas segundo aquela máxima pela qual tu possas querer que ela se torne uma lei
universal” (KANT, 1980, p. 51), (2) “(...) age de tal modo que uses a humanidade, tanto
em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim, nunca
simplesmente como meio” (IBID, p. 59) e (3) “(...) age diante de todos de tal modo como
tu irias querer, a partir de qualquer pessoa, que os outros agissem” (IBIDEM, p. 68).

Neste trabalho, a “moral” pode ser entendida como uma esfera que reivindica uma noção (ou um
sentimento) de obrigatoriedade e que, essencialmente, busca responder à questão: O que devo fazer? (LA
TAILLE, 2010);
140
De acordo com Kant (2001), “(...) máxima é o princípio subjetivo do querer; o princípio objetivo [isto é
o que serviria também subjetivamente de princípio prático a todos os seres racionais, se a razão fosse
inteiramente senhora da faculdade de desejar] é a lei prática”. (p. 31);
141
A priori corresponde a um conhecimento cujo critério de verdade independe da experiência, pois em
relação a ela é anterior.
139
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Conforme o sistema filosófico de Kant, portanto, uma determinada ação só é
detentora de valor moral se pautada em um imperativo categórico e se motivada por dever
– que, por sinal, não precisa ser ensinado, mas reconhecido exclusivamente mediante o
trabalho da razão –, e não conforme o dever, como seria se caso a inclinação – ou
faculdade apetitiva inferior – exercesse qualquer influência na motivação para a ação. A
título de ilustração, ao próprio Kant dá-se a palavra:

(...) conservar cada qual a sua vida é um dever, e é além disso uma coisa
para que toda a gente tem inclinação imediata. Mas por isso mesmo é
que o cuidado, por vezes ansioso, que a maioria dos homens lhe
dedicam não tem nenhum valor intrínseco e a máxima que o exprime
nenhum conteúdo moral. Os homens conservam a sua vida conforme
ao dever, sem dúvida, mas não por dever. Em contraposição, quando as
contrariedades e o desgosto sem esperança roubaram totalmente o gosto
de viver; quando o infeliz, com fortaleza de alma, mais enfadado do que
desalentado ou abatido, deseja a morte, e conserva, contudo, a vida sem
a amar, não por inclinação ou medo, mas por dever, então a sua máxima
tem um conteúdo moral. (KANT, 1980, p. 27)

De acordo com o filósofo de Königsberg, enfim, diante da tentação deve a
coerência lógica se sobrepor à paixão, à vaidade ou a qualquer interesse próprio, já que
apenas a razão seria capaz de efetuar as necessárias distinções entre bem e mal no que se
refere à dimensão teleológica da ação humana.
Embora em desacordo quanto à resolução da equação sobre a forma com a qual
razão e afeto (em Kant, inclinação) devem ou não se articular para que o homem, no
âmbito do dever enquanto imperativo moral, seja considerado um “bom homem”, é sob
forte inspiração na filosofia moral de Kant que Jean Piaget, posteriormente, irá oferecer
na Psicologia a sua contribuição à “ciência dos costumes”, tomando a universalidade do
imperativo categórico como principal referencial axiológico para o seu sujeito
epistêmico, como veremos a seguir.

2. Kant como referencial axiológico ao objeto de Jean Piaget
Não obstante sua defesa segundo a qual a Filosofia exerce um papel
imprescindível para a formação completa do homem, Piaget (1969) a classifica como um
saber de cunho essencialmente metafísico e, advogado da necessidade da verificação
empírica como forma de atribuir legitimidade ao conhecimento, coloca em questão o seu
estatuto de verdade. Fiel a esta posição, se torna tributário de Levy-Bruhl ao assumir para
si a hipótese na qual as questões morais também seriam passíveis de abordagens
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científicas e, partindo do pressuposto de que o juízo moral é condição necessária, embora
de não única, ao desenvolvimento da moralidade, irá estuda-lo através de depoimentos
fornecidos por crianças de escolas de Genebra e Neuchâtel interrogadas a partir de temas
relativos à representação de mundo, à causalidade e a dilemas morais. Como resultado de
suas investigações, publica, em 1932, o Juízo Moral da Criança, obra a partir da qual faz
conhecer a sua tese central, ou seja, a de que há “(...) um desenvolvimento moral cujo
vetor leva a uma determinada moral” (LA TAILLE, 2010, p. 107), sendo a força
energética inerente a este vetor correspondente ao resultado da articulação entre a razão
e a afetividade no psiquismo.
Neste ínterim, Piaget (1994) concebe a existência de duas tendências morais,
situando-as à luz da perspectiva de desenvolvimento que adota à sua compreensão sobre
a moral: a heteronomia – menos evoluída, sendo sua dimensão valorativa essencialmente
condicionada à enunciação de seu conteúdo pela autoridade, seja esta encarnada em
pessoas ou em dispositivos legais e/ou normativos – e a autonomia – mais evoluída,
estando sua dimensão valorativa equacionada pelo ideal de justiça por equidade e pela
reciprocidade universal no sentido kantiano, de modo não condicional à sua
normatização.
Na heteronomia, também denominada por Piaget como a “moral do dever puro”,
um sujeito “acata” as regras enunciadas pela autoridade de modo independente de uma
necessidade por ele sentida, estando o bem estritamente associado com o que está de
acordo com estas regras e o mal, em contrapartida, com tudo o que não está. Já na
autonomia, ou a “moral do bem” (PIAGET, 1994), só há sentido em uma regra se houver
uma necessidade que abarque a si e ao outro, sendo este outro dado no sentido universal.
Amiúde, como na heteronomia piagetiana o investimento afetivo está canalizado
mais para o sujeito/autoridade da enunciação do que para o conteúdo da moral enunciada,
a partir do autor pode-se afirmar que na ausência da autoridade não é possível garantir a
estabilidade do conteúdo moral, pois neste caso o principal referencial para o seu
desdobramento em ação já não é capaz de cindir no sujeito a agir. Em outros termos, na
heteronomia o sentimento de dever é frágil, pois é exterior à consciência (LA TAILLE,
2010). Por outro lado, o contrário pode-se afirmar com relação à autonomia. Como nesta
tendência moral o investimento é canalizado para a busca pelo bem a ser equalizado entre
o si mesmo, o outro próximo e o outro desconhecido (enfim, todos os que estão contidos
no imperativo categórico kantiano), seu conteúdo se torna estável, pois não depende de
sua outorga ou não pelo referencial de autoridade.
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Finalmente, a partir de sua Epistemologia Genética (de genèse) Piaget concebe a
moral como algo que, assim como a inteligência, se constrói por meio da interação. Assim
sendo, com base na qualidade desta interação afirma que a coação social e a cooperação
não chegam a resultados morais comparáveis, associando, teleologicamente, a coação
com a heteronomia moral e a cooperação com a autonomia. Isto porque, enquanto que a
coação obriga o indivíduo a se submeter a um sistema de regras e opiniões já
completamente organizado, impossibilitando-lhe de participar de qualquer discussão por
não lhe restar outra coisa que não seja o aceite ou a recusa – ou seja, fato social típico da
heteronomia –, a cooperação torna-se compatível com a autonomia à medida em que nela
está implícita a prática da discussão abstraída dos desvios de peso provocados pela
presença autoridade, condição possível apenas entre iguais (PIAGET, 1994).
Nesta linha, embora em termos morais considere a autonomia como mais evoluída
do que a heteronomia, Piaget entende que esta é de importância essencial ao
desenvolvimento humano. Para o autor, a moral pressupõe em sua gênese a presença de
um poder ou uma autoridade, ou seja, a própria heteronomia, sendo que a passagem desta
para a autonomia será sempre gradual. Se tomada do ponto de vista do desenvolvimento
intelectual, tal observação significa que o respeito da criança pelo adulto “(...) tem por
efeito provocar o aparecimento de uma concepção anunciadora de verdade: o pensamento
deixa de afirmar simplesmente o que lhe agrada para se conformar com a opinião do
ambiente” (PIAGET, 1994, p. 298). Deste modo, a heteronomia é, justamente, a
condição para que a criança possa superar a anomia, estado comum aos dois primeiros
anos e demarcado pela ausência total de regras.
Posteriormente, porém, a própria evolução natural das relações iniciais de coação
adulta tenderá a aproximar as crianças da cooperação, já que elas crescem e, com isso, o
caráter “sagrado” que subjaz à autoridade adulta gradualmente se dilui. Neste caso, diante
da autoridade “(...) o elemento quase material do medo” (PIAGET, 1994, p. 284)
desaparece e dá lugar ao “(...) medo totalmente moral de decair aos olhos do sujeito
respeitado” (IBIDEM).
Na obra de Piaget, tamanha é a centralidade da ideia de cooperação como
correspondente ao equilíbrio para o qual o vetor de desenvolvimento moral que
mencionamos anteriormente se tangencia que, em Estudos Sociológicos, ele conceberá a
cooperação, e não a coação, como o “ponto de equilíbrio” da própria sociedade. Em tom
metafórico, afirma o autor:
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(...) os edifícios totalitários mais rígidos não são sempre os mais sólidos
e a livre operação conduz a uma mobilidade cuja flexibilidade é
frequentemente garantia da maior resistência. É necessário, pois,
distinguir entre os equilíbrios verdadeiros ou estáveis, reconhecíveis
por sua mobilidade e reversibilidade, e os ‘falsos equilíbrios’, como se
diz em física, onde a viscosidade, e as aderências múltiplas e os atritos
asseguram uma permanência, por assim dizer, exterior ao sistema, sem
estabilidade interna. (PIAGET, 1965, p. 188)

Portanto, a partir da posição epistemológica piagetiana, seja ela dada como
possibilidade para o entendimento empírico de seu sujeito epistêmico ou da própria
sociedade – objetos de investigação cuja relação se aplicaria e se explicaria pela dedução
do segundo a partir da natureza do primeiro –, se depreende como telos uma condição na
qual os deveres seriam deduzidos pelas leis da reciprocidade e, com isso, as pessoas
passariam a se sentir obrigadas a se posicionar umas em relação às outras, buscando por
um certo equilíbrio cuja medida, em cada uma delas, seria dada entre o bem a si e aos
demais. Em outros termos, um ideal no qual a consciência do dever se caracterizaria pela
mesma universalização kantiana e, com isso, o espírito da regra moral passaria a ser
considerado à luz do princípio que determina as ações do eu e do outro, colocando-os na
mesma medida de valor (autonomia).
Demarcada tal posição, é possível afirmar que, diante dela, Max Horkheimer
certamente reagiria de modo menos otimista, conforme será mais detalhado a partir de
agora.

3. Horkheimer como crítico de Kant
É de modo central à leitura que faz da moral a partir das condições materiais que
são estruturantes da sociedade burguesa que Max Horkheimer posiciona, em
Materialismo e Moral, a tese segundo a qual nesta sociedade o todo social,
inevitavelmente, imprime e naturaliza no aparelho psíquico de cada um o princípio
fundamental que é responsável por sua própria existência, ou seja, a busca pela
propriedade individual como imperativo à vida que deve transcorrer de modo coerente
com sua ordem. Nesta, a assimilação dos homens pela sociedade torna-se produtora da
disposição humana em favorecer a vantagem individual, sendo que “(...) nem o
sentimento do indivíduo, nem a sua consciência, nem a forma de sua felicidade nem sua
ideia de Deus escapam a este princípio dominante de vida” (HORKHEIMER, 2011, p.
63). Aliás, vida cuja lei natural que lhe rege se traduz pela prerrogativa econômica, sendo
que “(...) onde quer que os homens sigam a lei que lhes é natural nesta sociedade, cuidam
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imediatamente apenas dos assuntos do sujeito de interesse que leva seu próprio nome”
(IBIDEM, p. 65).
Diante deste fatal diagnóstico, o imperativo categórico kantiano teria a
impossibilidade de sua realização em sentido pleno como opositor que não se deixa
vencer, já que a absorção do indivíduo pela preocupação consigo mesmo e pelo que
entende como seu lhe impediria de distinguir totalmente para quem o seu trabalho
significa a felicidade ou produz a miséria. Sobretudo pelo fato de que o modo com o qual
o sujeito individual influencia a sociedade através de seu trabalho e, ao mesmo tempo, é
por ela influenciado não é nada claro, assim como não são claros os efeitos deletérios de
seu agir egoísta.
Sob tal espectro, Horkheimer considera que Kant, ao propor a solução do
problema moral através da obediência a mandamentos rigidamente formulados e
supostamente ancorados em princípios reconhecíveis apenas por meio da razão pura,
demonstra desprezo pela realidade, assim como o faz quando sugere que a avaliação de
uma ação deva ser concebida apenas por aquilo que ela intenta, e não também pelo
significado que é dado conforme o respectivo momento histórico de sua realização. E
complementa:

É importante não só a forma como os homens fazem algo, mas também
o que fazem; exatamente onde tudo está em jogo, isso depende menos
dos motivos daqueles que se esforçam por atingir a meta do que do fato
de a alcançarem. Certamente, objeto e situação não podem ser definidos
fora do íntimo dos homens atuantes, pois interior e exterior são, tanto
na história geral quanto na vida do indivíduo, elementos de processos
dialéticos múltiplos. Mas a tendência reinante na moral burguesa, de
valorizar exclusivamente a convicção prova ser, sobretudo na
atualidade, uma posição que freia o progresso. Não é pura e
simplesmente a consciência do dever, do entusiasmo e do sacrifício que,
frente à miséria reinante, decide sobre o destino da humanidade.
Predisposição ao sacrifício pode, decerto, ser um meio útil a serviço de
cada poder, mesmo do mais atrasado; sobre a relação em que se
encontra seu conteúdo frente à evolução da sociedade total não é a
consciência que informa, mas a teoria correta. (HORKHEIMER, 2011,
p. 67)

Para Horkheimer, nesta sociedade o fato de cada um agir de acordo com sua
consciência não eliminaria o caos nem a miséria, e a ideia kantiana sugestiva de que o
mundo estaria “em ordem” à medida que no espírito tudo esteja em ordem revelaria,
apenas, uma fé primitiva na onipotência dos pensamentos, sendo que a conciliação dos
interesses de todos os indivíduos só pode ser compreendida, na utopia de Kant, como
397

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

harmonia preestabelecida, ou a crença em um milagre. Neste sentido, a harmonia entre os
objetivos individuais apenas deixaria de parecer um milagre quando a forma econômica
burguesa – a qual, um dia, já teria significado um progresso extraordinário, inclusive com
a possibilidade de evolução rumo à autoconsciência dada – fosse substituída por uma vida
social onde a administração da propriedade produtiva fosse realizada não somente a partir
de boas intenções, mas principalmente sob a tutela da racionalidade necessária aos
interesses gerais (HORKHEIMER, 2011).
Portanto, a única possibilidade de que homens, ao mesmo tempo, desejem e
realizem o desejo de agir de modo que suas máximas sirvam de fundamento para a
legislação universal seria conquistada pela produção de um mundo onde esta lógica de
ação não fosse tão questionável. Caso contrário, o ajuste da vida de acordo com o
imperativo categórico kantiano jamais seria capaz de transcender o âmbito do
subjetivismo abstrato.
Neste ínterim, Horkheimer apenas concebe como provável a anulação do viés
utópico da teoria moral de Kant através de uma concepção na qual se considera que os
interesses dos indivíduos, ao contrário da falsa hipótese pela qual seriam decorrentes de
constituições psicológicas independentes, fossem interpretados a partir das condições
materiais e da real situação global a que pertencem. Entretanto, ao levar a cabo a sua
proposta Horkheimer enterra, de uma vez por todas, qualquer traço da utopia kantiana
que pudesse subsistir ao contexto da sociedade burguesa de seu tempo. Isso porque,
apesar de identificar um caráter progressista na produção social mediante a apropriação
privada no século de Kant, o filósofo alemão considera que esta mesma produção social
“evoluiu” de modo que seu uso para fins de destruição passou a corresponder à sua maior
força, assim como o ódio se tornou o principal efeito colateral da hipocrisia responsável
por esconder o fato de que a humanidade, por sua riqueza e a despeito do interesse pela
mais-valia, poderia existir sob objetivos dignos. Para ele,

A necessidade de ocultar este fato que transparece em toda a parte
determina uma esfera de hipocrisia que não se estende apenas às
relações internacionais, mas insinua-se nas relações mais
particulares, determina também uma redução de esforços
culturais, inclusive da ciência, um embrutecimento da vida
privada e pública, de tal forma que à miséria material também se
junta a miséria espiritual. Nunca a pobreza dos homens se viu
num contraste mais gritante com a sua possível riqueza como nos
dias de hoje, nunca todas as forças estiveram mais cruelmente
algemadas como nestas gerações onde as crianças passam fome e
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as mãos dos pais fabricam bombas. (HORKHEIMER, 2011, p.
77)
A partir dos desdobramentos destas considerações, Horkheimer concebe,
inclusive de modo anterior a Auschwitz e oposto a Piaget, um diagnóstico através do qual
o mundo estaria caminhando para um desastre comparável apenas com a decadência da
Antiguidade, sendo a barbárie aplicada como adjetivo exato à sua explicação. Nesta
conjectura, a felicidade mediante um valor passa a poder, ao mesmo tempo, significar a
infelicidade, visto que cada um se encontra à mercê do acaso cego e apartado da posição
de sujeito de seu destino. Portanto, em uma sociedade cuja barbárie corresponde ao
conteúdo de sua própria profecia, a moral de Kant teria a sua verdade circunscrita tão
somente ao campo ideal, conforme nos indica o teórico frankfurtiano.
Situadas as delimitações fundamentais à comparação pretendida por meio deste
estudo, a seguir são apresentadas as considerações finais.

4. Considerações finais
Ao considerar que os diversos interesses dos indivíduos se ancoram nas condições
materiais e na real situação global da sociedade a que pertencem, Horkheimer não
conceberia como possível a conquista da autonomia moral entendida pelo ideal da
reciprocidade universal em uma sociedade cujas bases que se naturalizam como princípio
da própria sobrevivência individual não possuem qualquer relação com o imperativo
categórico kantiano. Aliás, até mesmo Piaget, caso tivesse assumido um diagnóstico
social menos otimista do que o publicado principalmente em Estudos Sociológicos,
provavelmente também não. Ou seja, a distinção entre as concepções acerca da
possibilidade ou não da “realização da moral” tomada no sentido kantiano aparentemente
se assenta menos no modo com o qual cada representante entende a natureza que concerne
ao psiquismo humano do que na forma com a qual ambos formulam suas respectivas
diagnoses aceca da sociedade.
Portanto, é à luz das próprias contingências sociais contemporâneas percebidas
por cada um que a autonomia moral idealizada inicialmente por Immanuel Kant se
apresenta como impossível – conforme Horkheimer – ou como improvável – de acordo
com Piaget.
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O objetivo deste artigo é discutir acerca dos conceitos de frieza burguesa e
indiferença a partir da filosofia de Theodor Adorno (1995, 2003, 2009) numa
convergência de olhares sobre o contexto atual, e a partir desse enfoque, perscrutar e
refletir como estes conceitos estão presentes na educação das classes populares no Brasil,
de modo explícito e implícito.
Toda sociedade tem ambiguidades, contradições e afirmações que são
reproduzidas conscientemente ou inconscientemente mediante elementos que podem
assegurar permanências históricas e garantir a auto conservação social de sujeitos e
grupos.
Em momentos de crise, parecem recorrentes os conflitos e as mudanças estruturais
e estratégicas de grupos, classes e governos, fazendo ecoar vozes ou seriam elas, uivos
dos viventes das selvas urbanas? Gritos ou uivos, eles se disseminam sob mantos
disformes ou uniformes que tendem a confundirem-se com um aparato lógico, se
assemelhando ao discernimento, e mesmo que escamoteiem partes fundamentais, sempre
deixarão transparecer elementos desconhecidos, que de uma forma ou de outra, ficam
visíveis para alguém ou para um grupo.
Adorno (2009) adverte sobre a necessidade de considerar que numa sociedade
diversificada, os diversos estão presentes e não podem ser ignorados, por isso, ao
refletirmos a respeito da complexa relação social entre dominantes e dominados, a
analogia que recorremos é a da vida animal, cuja observação atenta sobre a vida do
animal irracional permite constatar que “o sistema no qual o espírito soberano se
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imaginava transfigurado tem a sua história primordial no elemento pré-espiritual, na vida
animal da espécie. Predadores são famintos; o salto sobre a presa é difícil e com
frequência perigoso”.
Contudo “para que o animal se arrisque a dá-lo, ele necessita certamente de
impulsos adicionais. Esses impulsos fundem-se com o desprazer da fome na fúria contra
a vítima, fúria essa cuja expressão a aterroriza e paralisa convenientemente” (ADORNO,
2009, p. 28). Se é a fúria que mobiliza o animal irracional quando avança sobre a presa,
imobilizando-a, a fim de garantir sua sobrevivência, no caso do agir como animal
racional, em que prevalece uma razão exacerbada, é a razão instrumental, que arquitetada,
planeja friamente, com sua fome capitalista, voraz, cuja tônica da sedução, pode levar a
“vítima”, o consumidor de quinquilharias a buscar saciar sua fome mediante a posse de
objetos, bens de consumo e bens duráveis, não somente para sobreviver, mas para mostrar
sua diferença na diferença, no ter, no lucro a qualquer preço, situação que nos faz refletir
sobre a tática do animal irracional e do animal racional, quando se trata do predador
humano, este não imobiliza a presa, ele cria uma atmosfera em que a presa se sente livre,
o predador projeta sua vontade de poder nos seres humanos que deseja explorar,
deixando-os numa profusão de sentimentos e sensações mentais e corpóreas, que os
levarão ao consumo de coisas que sequer podem ser classificadas como necessárias, são
ostentações em que a presa não parece uma presa, mas sim, um alguém exercendo sua
livre e espontânea liberdade de escolha.
Por isso, Adorno (2009, p.28) considera que, “no progresso que leva até a
humanidade, isso é racionalizado por meio de projeção”. Sem dúvida, a racionalidade
arquiteta mundos e imagens de mundo que levam a adesão ou recusa, a depender da
capacidade do sujeito em enxergar as armadilhas e as benesses das suas escolhas.
No Brasil, assistimos indiferentes ou motivados pelo ódio de classe, de um lado,
os dominadores vociferando suas vontades e necessidades sobre o coletivo, e do outro
lado, os dominados, percebendo o engodo dessa situação e tentando resistir para não
sucumbir, ou simplesmente reforçando tais táticas, repetindo também violentamente seu
ódio, mas este às vezes, se volta contra si mesmo e seus pares, fazendo estremecer a
categoria de trabalhadores, os famintos, os que desistiram de viver e se portam como
zumbis, os desabrigados sociais que imploram por ajuda e reconhecimento e nem sempre
recebem o que precisam para voltar a ter uma vida social razoável.

402

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

A formação das classes populares na contemporaneidade, às vezes, se assemelha
ao do hospedeiro, que um dia qualquer se liberta do casulo e tenta sair, mas como a presa,
fica imobilizada e se submete ao sacrifício imposto pelo predador.
Entretanto, não se trata de um entendimento subjetivo da moral ou quem sabe da
indiferença ao outro, ao diferente. Ao contrário, parece tratar-se de um tipo de “servidão
voluntária”, cuja subordinação social não é de todo cega e tampouco enxerga as peças do
tabuleiro, porque também ele, presa, é uma peça nesse tabuleiro.
Esgotam-se as energias como as do animal nas garras do predador. Destarte, diante
de um predador faminto, com demasiada eficiência racional, justificativas, capacidade de
ataque e aniquilamento do outro enquanto sujeito autônomo, nocauteado pelos
argumentos capazes de fazer a presa absorver, submeter-se e reproduzir a ordem das
coisas determinadas pelo predador, ainda que possa enxergar alguns indícios e fios que o
liga à servidão, é como o animal que se entrega à morte quando dela não se pode mais
evadir.
As precárias condições sociais da vida contemporânea exigem dos sujeitos
muitos esforços humanos para sobreviverem. Precariedade que produz incertezas e
insegurança existencial. Talvez isso faça predominar uma insensibilidade moral ou a
própria capacidade de resignação. A indiferença, contudo, cria uma condição necessária
de sobrevivência.
Nesse contexto, o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Peréz Esquivel, numa entrevista
ao Canal 2 da TVE-Espanha, no Programa Vozes contra a globalização – um outro
mundo é possível, no ano de 2011, comenta uma passagem em que o escritor uruguaio,
Eduardo Galeano, narra uma breve história, a qual nos parece ilustra aquilo que se passa
com a sociedade contemporânea. Começa a narração com alguém lhe perguntando:
“- Onde encontra temas para escrever?
E ele, lhe respondera:
- Escuto, escuto o que o povo diz.
- Certa vez entrou num restaurante e ouviu de um cozinheiro a seguinte
história: numa dada oportunidade ele reunira numa Assembleia a galinha, o
pato, o coelho e o faisão.
- Reuni todos vocês para lhes fazer uma única pergunta!
- Com que molho vocês querem ser servidos?
Todos ficaram assustados, até que uma humilde galinha respondeu:
- Eu não quero ser servida!
Então o cozinheiro lhe advertiu:
- Um momento! Isso está fora de cogitação. Você deve responder apenas a
pergunta que fiz!”
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Não resta dúvidas que as questões relevantes já estão colocadas à priori, sem
possibilidades de alternativas para os sujeitos, as presas deveriam dentro desta lógica se
contentarem em escolher os arranjos “do caixão” e não discutir se querem ou não ser
servidas - devoradas.
Todavia, para compreender a formação da sociedade atual e em seu interior, as
classes populares e a constituição da frieza burguesa, Adorno (1995, p. 133) nos lembra
do traço básico da antropologia, do constituir-se humano na sociedade, e “se as pessoas
não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece a todas as outras [...]
então Auschwitz não teria sido possível, as pessoas não o teriam aceitado”. A não
indiferença abriria os olhos para a vigilância e evitaria que Auschiwitz se repetisse,
contudo, não se trata de uma educação para comover as pessoas ou uma educação que
queira reivindicar a reparação da morte dos judeus e de outros grupos exterminados, não
repetir Auschiwitz porque foi uma das experiências mais cruéis da história, fazendo gestar
a barbárie, o fascismo e o nazismo na Alemanha, numa civilização que parecia e se dizia
“muito” culta. Considerar então que a educação tem um papel fundamental, sendo
imprescindível trabalhar contra qualquer tipo de barbárie para não cair numa “regressão
da barbárie” (p.119).
Chama a atenção também o fato de a massa ser seduzida por promessas de
liberdade, o que “origina e fortalece progressivamente o que é anticivilizatório”
(ADORNO, 1995, p.119). Mas, por que a massa parece ser sempre seduzida e explorada
de maneira cega, inconsciente, mediante sofrimentos que se assemelham a votos falsos
de felicidade? Porque a massa como qualquer presa, sonha em se libertar do predador,
ainda que não saiba como fazer para se libertar, uma vez que, também a educação lhe
ofertada é insuficiente pela falta de qualidade, o que impede uma educação libertadora.
Não somente Auschiwitz foi esquecida pelas vítimas, porque uma presa liberta,
sem uma educação reflexiva por parte da estrutura básica da sociedade e dos seus
membros, trabalhará para fortalecer o esquecimento dos sofrimentos, com promessas que
nunca se cumprem, um fenômeno que é a “expressão de uma tendência social imperativa”
(ADORNO, 1995, p. 120).
O que é educação para Adorno no contexto de uma educação antifascista,
antinazista, antidemocrática? Trata-se de educação como uma formação política,
formação ética e formação para uma autorreflexão crítica (1995, p.121). Daí também a
importância de Freud, cuja obra sobre mal-estar na cultura atesta a pressão que se
multiplicou na sociedade, depois de Freud, na constatação de que existe uma
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“claustrofobia no mundo administrado” (p. 122), sendo possível o sujeito sentir-se
enclausurado mesmo estando numa multidão.
Mas, por que será que Adorno (1995) diz que faltou uma educação política?
Porque não se trata de garantir vínculos, compromissos, ou simplesmente obrigar as
pessoas a adotarem uma conduta reta, não basta querer que as pessoas sejam pessoas
melhores, esclarecidas, porque as pessoas, ao contrário do que deveria acontecer, não se
consideram responsáveis pela história manchada de sangue, de erros e equívocos do
passado; porque parece fácil apontar os erros alheios, como os erros cometidos por
aqueles que estavam nos cargos superiores na sociedade, o que pode significar que não
querem enxergar as próprias falhas; todavia, curvar-se ao poder do mais forte, significa
sempre aceitar o algoz (p.124); quando a autonomia (esclarecimento) não existe – não
existe autodeterminação e nem como dizer não (tal como a galinha na narrativa de
Galeano, que não pode se opor, dizer não), ao que é escolhido para uma finalidade nada
nobre e nem ao que é imposto. (p.125)
Portanto, quanto maior a complexidade e a densidade das coisas, mas se tenta fugir
delas, acentuando por isso, o ódio à civilização. O ódio àquele que é considerado fraco e
feliz – independente dessa afirmação ser verdadeira ou não; a situação gera desagregação
(que se encontra na dimensão mais baixa – reside numa camada inconsciente mais
primitiva da psique humana – está “abaixo da superfície da vida civilizada e ordenada”
(p.122); por isso, em nome do geral, o particular deve ser excluído, decreta-se com isso,
a morte do individuo, só a massa pode sobreviver para concretizar a servidão voluntária
imposta pelos dominantes.
Adorno e Horkheimer (1985, p.19), na obra Dialética do esclarecimento,
localizam a frieza na raiz da formação da subjetividade burguesa, no processo de
dominação da natureza e do homem, cujo empobrecimento humano se dá na mesma
proporção do pragmatismo de seu pensamento. Assim, “quanto mais complicada e mais
refinada a aparelhagem social, econômica e científica, para cujo manejo o corpo já há
muito foi ajustado pelo sistema de produção, tanto mais empobrecidas as vivências de
que ele é capaz”.
Na obra Educação e Emancipação, sobre a frieza Adorno (1995) diz que a frieza
no sentido antropológico faz parte da constituição do antropos (homem), contudo, o
estudo sobre o humano não pode ignorar que a frieza é um elemento da natureza humana,
por isso, não se pode ser indiferente a ele. Sendo assim se a frieza é igual a indiferença,
deveria ter sido trabalhada na sociedade alemã, a fim de evitar que Auschwitz
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acontecesse. O silêncio na perspectiva da frieza burguesa não é para promover a paz,
nem a espiritualização humana, é antes de qualquer consideração, para apagar, silenciar
o outro – é severidade e falta de amor; é frieza e indiferença; quem promove a frieza é
alvo dela mesma, porque não consegue amar, e “possivelmente porque não mexeu com a
ordem social que produz e reproduz a frieza” (p.135); não bebeu do próprio veneno
porque não se sente uma pessoa envenenada....
O antídoto contra a frieza burguesa é conhecê-la, trabalhar a categoria a partir da
infância, com a criança, sem apelar para o amor ou calor humano, a educação cumpre seu
papel quando este é de esclarecimento, quando busca conhecer os mecanismo que a faz
operar; compreender porque o excesso de nacionalismo é perigoso (paixão patriótica)
porque sobre a bandeira do nacionalismo se esconde a indiferença por coisas
fundamentais, contudo, fundamental é discutir como se pode resistir.
Para Adorno (1995, p.169), numa democracia não parece fazer sentido discutir-se
sobre uma educação emancipadora e autônoma, porque isso já deveria ser evidente. No
entanto, parece que Esclarecimento no sentido kantiano ainda é fundamental, porque
sinaliza que deve existir uma saída da menoridade, uma iluminação espiritual, uma
aptidão e coragem para servir-se de si mesmo (p.169). A autonomia não se restringe ao
conceito de autoridade psicossocial, porque “não significa imediatamente a própria
realidade social...”, contudo, o conceito de “autoridade adquire seu significado no âmbito
do contexto social em que se apresenta” (p.176); relaciona-se com a socialização na
primeira infância, numa “confluência de categorias sociais, pedagógicas e psicológicas”
(p.176), porém a autonomia não se contrapõe à autoridade, porque nenhum
comportamento considerado normal se transforma em autonomia, que exige do sujeito
capacidade para refletir sobre os erros e os acertos na sua educação a fim de compreender
o que exatamente pode contribuir para formar a sua autonomia, inclusive erros e acertos
daquelas pessoas que simbolizam uma autoridade.
Educar para a autonomia é mais do que glorificar ou negar a autoridade no
processo de emancipação. Para Becker (ADORNO, 1995, p.176), é fundamental romper
com a autoridade a fim de que o sujeito possa conquistar sua autonomia, contudo, ela
jamais será dispensável, um exemplo é a falsa emancipação que usa como subterfúgio a
necessidade de separar professor de aluno e impor um conjunto de sanções para
manipulações, deixando como resultado “uma emancipação ilusória”.
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Becker (ADORNO, 1995, p.170) constata que na Alemanha não se educa para a
emancipação, lamentável porque o Educar só faz sentido se for para superar o apartheid
das classes sociais (p.170).
Mecanismos de controle como a razão instrumental, para Adorno (1995, p.171)
são os mesmos que operam na castração do pensamento, atingindo até a ciência, sendo
fundamental discutir a ambiguidade das coisas, como nos conceitos de talento e
genialidade. Parece ultrapassado, mas ainda devemos educar para a contradição e a
resistência, porque “o engano na educação é uma questão planetária”. Todo ser humano
é passível de cair no engano e nos engodos da formação, a ânsia por transformação pode
levar a uma nova forma de repressão, dizem Adorno e Becker (1995, p.185)
Destarte, a razão instrumental justifica a necessidade do controle, de um alguém
que domina e outro que é e pode ser dominado, poder dominar porque é o saber que detém
que lhe confere o controle sobre a natureza. Não obstante, para dominá-la, o homem a
reduz à sua própria racionalidade, subjugando a sua natureza interna, como condição para
formação de sua subjetividade.
Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 39), a humanidade teve que se submeter aos
tormentos das “terríveis provações até que formasse o seu eu, o caráter idêntico,
determinado e viril do homem, e toda infância ainda é de certa forma uma repetição disso.
O esforço para manter a coesão do ego marca-o em todas as suas fases, e a tentação de
perdê-lo jamais deixou de acompanhar a determinação cega de conservá-lo”.
Para Pucci (2014 p. xviii-xix), a barbárie está intrinsicamente ligada a indiferença
enquanto mal-estar subjetivo da burguesia, como também a geração da violência e a
constituição de seu processo de desumanização, dado que, “A indiferença de um para com
o outro, que para Adorno é o princípio fundamental da subjetividade burguesa, faz parte
da constituição das relações de produção, tanto nas manifestações cotidianas dos
indivíduos144 como nas articulações agressivas dos grupos, das classes, dos povos, dos
coletivos, de maneira geral (‛ele não faz parte da gangue’)”.
Categorias dominantes na sociedade contemporânea, costumam se utilizar para
assegurar situações de subordinação social da frieza burguesa (bürgerliche Kälte) ou
frieza moral, a velha e conhecida indiferença civil em relação às classes populares que
vigora há muito tempo. Tal processo de alienação é alimentado e retroalimentado
mediante mecanismos que provocam licenciamento do dominado, conformação,

144

Para Pucci, “o homem lobo do próprio homem”
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aceitação cega e passiva de condições de controle e exploração, tornando cada vez mais
vigorosa e potente a frieza moral. É perceptível a intensificação do distanciamento diante
do sofrimento do outro, não se restringindo à questão familiar, ao contrário, remete à
formação social, abrangendo uma diversidade de arranjos familiares coexistentes.
Gruschka (2014, p. 96), numa referência a Adorno, afirma que “a frieza está
eficientemente imposta aos humanos como um feitiço. Ela é o preço para a sorte modesta
da autopreservação, com ela a sorte maior desejada é sabotada [...]”. Se o mundo burguês
é frio por si mesmo, a sobrevivência das classes populares está sob o jugo dessa condição.
Diante da constatação de uma realidade grotesca, resta às classes populares a
formação contrária como princípio de vida, qual seja, a formação política e ética, como
formação cultural e emancipatória, a fim de compreender os mecanismos sociais que
produzem a frieza, a indiferença e avançar sobre ela, apontar o sentido oposto da
generalização e da globalização, porque “o despertar do sujeito tem por preço o
reconhecimento do poder como o princípio de todas as relações”. (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p.21). E como salientado anteriormente, o engano na educação é
uma questão planetária.
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Formação e sustentabilidade na sociedade capitalista de consumo: a gestão do
material escolar em uma escola estadual de São Paulo

Ana Melicia Moraes de SOUZA
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – Programa de Mestrado em Gestão e Práticas
Educacionais (PROGEPE)
RESUMO
Neste texto, procura-se discutir a utilização do material escolar em uma escola
estadual de São Paulo, à luz da formação e sustentabilidade na sociedade capitalista de
consumo. O problema da investigação foi saber se a gestão desse tipo de material segue
com princípios de sustentabilidade. Para a compreensão do objeto problematizamos a
partir de questionamentos, tais como: É possível fazer a gestão da utilização de material
escolar com princípios de sustentabilidade? Para que tipo de participação sustentável,
dentro dos parâmetros do mundo capitalista, os estudantes estão sendo formados? Para
dialogar com as questões postas, partimos de duas hipóteses: a) o padrão de desperdício
e uso irregular do material escolar pode estar ligado ao padrão de consumo da sociedade;
b) o material escolar distribuído pelo poder público pode não estar sendo utilizado
corretamente, o que se evidencia por meio do desperdício e de ações pontuais, descoladas
de uma visão crítica e atitudes sustentáveis do ponto de vista ambiental, por parte dos
agentes educativos. A pesquisa se orientou com os objetivos de analisar a gestão de
materiais escolares (o uso, o desperdício) e levantar os significados atribuídos por uma
comunidade escolar, tendo por base a observação e o levantamento de dados e
informações. Alguns autores que estudam questões ambientais e sustentabilidade foram
utilizados no referencial teórico e na contextualização. Reforçam o referencial teóricocrítico desta pesquisa: Theodor Adorno e Max Horkheimer, autores da teoria crítica da
sociedade. Para tanto, organizamos uma pesquisa documental, bem como realizamos um
estudo de caso, cujo alvo foi uma escola da rede estadual de ensino, para entender como
é feita a gestão de materiais escolares por uma comunidade escolar. Fechando o tema, são
apresentadas reflexões que se vinculam com o referencial teórico, verificando as
hipóteses e os objetivos enunciados inicialmente.
Palavras-chave: Gestão. Desperdício de materiais escolares. Sustentabilidade.
Teoria crítica.
INTRODUÇÃO
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No presente texto, oriundo de um trabalho mais amplo, busca-se discutir a má
gestão de materiais escolares no ambiente escolar por parte de alguns estudantes,
funcionários e equipe gestora que apresentam desprezo com esses materiais escolares,
sem perceber que esse tipo de atitude causa consumo inconsciente, descarte de resíduos
sólidos sem reciclagem, desperdício de recursos públicos, além de danos associados aos
recursos naturais utilizados para produção da matéria-prima, assunto que faz parte, nos
dias que correm, de discussões sobre sustentabilidade.
Para a compreensão do objeto é problematizamos a partir de questionamentos, tais
como: É possível fazer a gestão da utilização de material escolar com princípios de
sustentabilidade? Para que tipo de participação sustentável, dentro dos parâmetros do
mundo capitalista, os estudantes estão sendo formados?
Para dialogar com as questões postas, partimos de duas hipóteses:
a) o padrão de desperdício e uso irregular do material escolar pode estar ligado ao
padrão de consumo da sociedade;
b) o material escolar distribuído pelo poder público pode não estar sendo utilizado
corretamente, o que se evidencia por meio do desperdício e de ações pontuais,
descoladas de uma visão crítica e atitudes sustentáveis do ponto de vista
ambiental, por parte dos agentes educativos.
A pesquisa se orienta com os objetivos de analisar a gestão de materiais escolares
(o uso, o desperdício) e levantar os significados atribuídos por uma comunidade escolar,
tendo por base a observação e o levantamento de dados e informações.
Alguns autores que estudam questões ambientais, sustentabilidade foram
utilizados no referencial teórico e na contextualização, reforçaram o referencial teóricocrítico desta pesquisa: Theodor Adorno e Max Horkheimer, autores da teoria crítica da
sociedade.
Para tanto, organizamos uma pesquisa documental, bem como realizamos um
estudo de caso, cujo alvo é uma escola da rede estadual de ensino, para entender como é
feita a gestão de materiais escolares por uma comunidade escolar. A proposta foi abordar
a distribuição do material escolar feita pelo poder público, e os principais problemas
decorrentes da compra e distribuição pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
para as escolas. Destacou-se como se dá o desperdício de materiais escolares distribuídos
nas escolas estaduais de São Paulo no âmbito da sociedade e da cultura capitalista.
O método, as técnicas, os procedimentos utilizados, a apresentação do caso e a
interpretação dos resultados, a partir de categorias conceituais, e as que emergiram da
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realidade empírica estudada dos discursos dos grupos focais e da entrevista, permitiu
interpretar a subjetividade à luz do referencial teórico, para compreender a gestão dos
materiais escolares por essa comunidade.
Como considerações finais, foram apresentadas reflexões que se vinculam com o
referencial teórico, buscando retomar os principais aspectos discutidos ao longo do
trabalho, verificando as hipóteses e os objetivos enunciados inicialmente, colaborando
para futuras investigações.

A DISTRIBUIÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR
Na análise documental da política pública de distribuição do material escolar no
Brasil e no estado de São Paulo, no sentido de refletir sobre os avanços na distribuição
dos materiais escolares, objetivou-se buscar parte da resposta para o problema que
consiste em saber se os materiais escolares distribuídos pelo poder público estão sendo
usados corretamente no ambiente escolar, com princípios de sustentabilidade.
A hipótese que temos para esta questão é a de que o material escolar distribuído
pelo poder público pode não estar sendo utilizado corretamente, o que se evidencia por
meio do desperdício e de ações pontuais, descoladas de uma visão crítica e atitudes
sustentáveis do ponto de vista ambiental, por parte dos agentes educativos.
O material escolar tem grande importância no processo de ensino-aprendizagem,
mas os estudos associados ainda podem ser ampliados com intuito de extrair mais
informações. Fiscarelli (2008) aponta que as reformas educacionais incentivam
massivamente o uso de diferentes materiais didáticos. A partir de seu estudo junto a
professores em salas de aula, observou que recursos como giz, lousa, livro didático,
computadores, softwares e data show, além de outros mais sofisticados, são classificados
como materiais didáticos.
Podemos notar que esses materiais são compreendidos como importantes
ferramentas no processo de ensino e aprendizagem, e que quanto mais recursos a escola
possui melhor será a aprendizagem dos estudantes.
Notamos que estados e prefeituras também entendem que quanto mais materiais
escolares fornecerem às escolas, melhor será o desempenho dos estudantes. Isso faz com
que os órgãos públicos distribuam cada vez mais materiais às escolas. Nessa distribuição
de materiais, feita pelos órgãos públicos, acontecem atrasos nos processos de licitação e
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os estudantes acabam recebendo os materiais ao longo do ano letivo, e não no início,
como seria o desejável.
Um avanço significativo e que faz aumentar ainda mais a distribuição em relação
a programas de material didático é o Decreto n.º 7.084, de 27 de janeiro de 2010, da
presidência da República.
No Capítulo II – Do Programa Nacional do Livro Didático, no artigo 6º, § 3º,
encontra-se:
O quantitativo dos exemplares de livros didáticos para os
alunos e professores e dos acervos de materiais complementares e
dicionários para as salas de aula será definido com base nas projeções
de matrículas das escolas participantes. (BRASIL, 2010).

Dessa forma, a escola tem garantia de ser abastecida com livros didáticos.
O Capítulo III – Do Programa Nacional Biblioteca na Escola, no artigo 8º, diz
que:
O Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE tem como
objetivo prover as escolas públicas de acervos formados por obras de
referência, de literatura e de pesquisa, bem como de outros materiais de
apoio à prática educativa. (BRASIL, 2010).

Assim, percebe-se que há um sistema nacional voltado ao abastecimento das
escolas com material didático, e que isso vem aumentando com o passar dos anos.
O Estado de São Paulo segue a política nacional de distribuição de materiais
escolares e garante todo o material necessário para o processo de ensino-aprendizagem
aos estudantes matriculados na rede. Porém, o ano letivo de 2008, nas escolas públicas
do Estado de São Paulo, foi marcado pela elaboração e implantação de uma nova proposta
curricular, intitulada “São Paulo Faz Escola” (SPFE), na qual o Estado, que já garantia o
livro didático, passa a fornecer um kit completo com material escolar, composto por cadernos,
lápis, canetas, borrachas, cola, entre outros, além dos cadernos dos alunos, que se trata de um
material de apoio curricular, semelhante a um livro didático, contendo situações de
aprendizagem.
Pressupõe-se que cada estudante deveria receber esses materiais como uma
contribuição

importante

para

um

melhor

aproveitamento

nos

estudos,

e

consequentemente tratar com respeito e cuidado, porém, o que se nota é que os materiais
escolares distribuídos pelo poder público são alvos constantes de questionamentos e
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críticas em relação à compra, distribuição e uso. Problemas como superfaturamento,
atrasos nas entregas, desperdício e descartes irregulares são assuntos frequentes na mídia.
A maioria dos estudantes ficam satisfeitos com esse kit; abrem na sala de aula e
já começam a colocar seus nomes nos materiais. Uma minoria se nega a receber, assinam
a lista e não o retiram, alegando que já tem material escolar, que não gostam desse, que o
seu é mais moderno, que tem uma capa legal, e que esse material é ruim. Observa-se,
ainda, que alguns doam para outros colegas e até vendem, o que dá a entender que, em
alguns momentos, esses materiais escolares não são utilizados de forma correta no
ambiente escolar.
Esse assunto merece destaque e atenção dos governos. O Brasil, embora tenha se
desenvolvido muito em relação à proposta de educação ambiental, tendo inclusive
inserido o tema “meio ambiente” como tema transversal dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), ainda está engatinhando no que se refere às práticas relativas de uma
efetiva educação ambiental. Percebe-se problemas no gerenciamento desses materiais
destinados à educação, desde a distribuição até seu descarte correto no ambiente escolar.

PENSANDO A FORMAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
Buscamos compreender as relações entre sociedade, cultura e formação do
indivíduo para a sustentabilidade, por meio de autores contemporâneos que tratam da
educação ambiental, em diálogo com os pensadores da teoria crítica, nosso principal
referencial teórico. Para tanto, questionamos: Para que tipo de participação sustentável,
dentro dos parâmetros do mundo capitalista, os estudantes estão sendo formados?
A hipótese é de que a formação não é capaz de oferecer instrumentos necessários
para que os estudantes enfrentem as contradições do modelo do sistema capitalista, que
preza o consumo. Nessa perspectiva, a escola não prepara o indivíduo para uma reflexão
crítica da realidade. Pensar sobre o desenvolvimento sustentável no âmbito da sociedade
e da cultura capitalista, são questões pertinentes para analisar a formação do indivíduo na
escola contemporânea.
Para Adorno e Horkheimer (1971), a formação do indivíduo, ou seja, sua
subjetividade está atrelada à cultura, que segue as amarras do sistema capitalista,
ameaçando a formação, deixando-a fragilizada, já que se volta aos bens materiais;
portanto, para o autor, estamos falando de uma pseudoformação, ou simplesmente uma
consciência alienada:
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Segundo Adorno e Horkheimer (1971), a pseudoformação identifica-se com o
fetichismo da mercadoria. É a manifestação do espírito alienado, uma vez que os
indivíduos se mostram adaptados, aficionados pelos produtos da indústria cultural, que se
dissemina principalmente pelos meios de comunicação. Isso porque a formação também
está adaptada ao sistema, não sendo capaz de fazer o indivíduo refletir criticamente, a fim
de superar a alienação.
Para Adorno e Horkheimer (1971), o pensamento do indivíduo passa pela
dominação, e se torna incapaz de produzir a reflexão sobre o esclarecimento. A
dominação apreende esse pensamento de tal forma que a humanidade não consegue
avançar em relação à reflexão crítica, com isso não temos uma formação voltada para a
autonomia, e sim para uma heteronomia. Dessa maneira, temos uma pseudoformação.
Na virada do século XIX para o XX, quando tanto se discutiu sobre o
comportamento do homem em relação ao meio ambiente, tivemos grande avanço
tecnológico, voltado a suprir várias necessidades humanas, mas a formação cultural,
voltada para emancipação dos indivíduos, não acompanhou esses avanços, operando
antes o processo de mercantilização. A escola, tida como espaço importante de formação,
sofre a decadência produzida pela sociedade, ou seja, a reprodução de um sistema voltado
para a materialidade. Os indivíduos se mantêm alienados. Para Adorno e Horkheimer
(1971), isso é reflexo da pseudoformação.
É possível pensar que as reflexões sobre a formação para a sustentabilidade são
de suma relevância, principalmente no ambiente escolar onde as questões de consumo
são alvos constantes para manipular principalmente os estudantes, que, sem um
esclarecimento dialético, são alvos fáceis de manipulação, atraídos pela indústria cultural.
Diante das inúmeras contradições na formação na sociedade contemporânea,
podemos apontar como sendo um fenômeno relevante a alienação e a negação da
sustentabilidade no ambiente escolar. Observa-se poucos avanços no sentido de termos
escolas sustentáveis, capazes de formar indivíduos comprometidos com questões
ambientais e sociais. Para Adorno e Horkheimer (1971), a escola é capaz de transformar
as relações sociais e de libertar o homem das amarras da indústria cultural, da dominação
da lógica capitalista, já que é capaz de possibilitar uma formação crítica, voltada à
autonomia e à emancipação.
Uma formação que não emancipa, atrelada a uma cultura a serviço da dominação,
impedindo o desenvolvimento da subjetividade, não é capaz de voltar-se para a
sustentabilidade, o objetivo primordial da escola é promover a prática da reflexão e
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estimular o conhecimento; caso contrário, a escola não passa de instrumento da indústria
cultural.
Observamos que a escola discute algumas dessas questões voltadas para
sustentabilidade, porém de maneira meramente formal; ainda são tímidas as práticas
sociais sustentáveis em seu interior. Maria Alice Setubal, desde 2012, está engajada em
questões sobre sustentabilidade e educação. Em sua obra Educação e Sustentabilidade:
princípios e valores para a formação de educadores, Setubal (2015), além de discorrer
sobre o conceito de sustentabilidade, discute-o no âmbito da cultura e da política. Nessa
obra, defende a educação como sendo fator primordial para a construção de uma
sociedade sustentável, além de destacar princípios e valores na formação de professores
e educadores sociais.
Nessa perspectiva, é possível considerar que novos paradigmas sejam fundados
na educação, para superação da adaptação, e que a escola possa orientar a sociedade com
sua capacidade de ir além de seus muros:
A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo
de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo.
Porém ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo
nada além de well adjusted people, pessoas bem ajustadas [...].
(ADORNO, 1995a, p. 143).

O autor ainda reforça como é essencial a relação entre teoria e práxis, para que as
transformações sejam alcançadas e a emancipação seja possível.
De acordo com Pereira, Silva e Carbonari (2014), a função da educação para a
sustentabilidade é a formação de indivíduos dispostos às mudanças de atitudes e
perceptíveis em relação ao meio ambiente. Isso acaba sendo um grande desafio em uma
sociedade cada vez mais globalizada, vivendo nas cidades, com pouco contato com a
natureza como seu hábitat, nas quais as percepções sensoriais, associadas à observação
do ambiente natural, como o crescimento de árvores, frutos, vida animal (rotinas que antes
eram observadas no campo), acabam não sendo desenvolvidas nesses indivíduos como
autoconsciência.
Lima (2002) – citando Sterling (2001), Tilbury (1996) e Sauvé (1997) – entende
que a educação ambiental sugerida em vários países da União Europeia não apresentou
resultados esperados nas últimas décadas, isso devido à visão mecanicista do
conhecimento. O autor destaca que as mudanças necessárias demandam um novo
paradigma holístico.
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Nesse sentido, Adorno e Horkheimer (1985) criticam a formação educacional e
notam que esses sistemas limitam o esclarecimento dos indivíduos, impedindo o
indivíduo de se tornar autônomo. É visível que formação de caráter, princípios morais e
valores devem ser discutidos no ambiente escolar; governos e sociedade devem interagir
para que, nas escolas, estudantes possam desenvolver situações que levem ao exercício
de sua autonomia. Conteúdos não podem ser simplesmente adaptados e desenvolvidos
sem sentido, como mera informação.
Como as relações sociais seguem a lógica do capital, a educação participa desse
jogo e preserva comportamentos “insustentáveis”, isso para a manutenção do sistema
econômico. Segundo Adorno (1995a), uma educação consciente, promovendo
experiências intelectuais, fazendo o indivíduo desenvolver um pensamento crítico, seria
uma educação para a emancipação; ou seja, entendemos que estudantes que recebam uma
formação para a emancipação tendam a ser comprometidos com questões de
sustentabilidade, já que para Adorno (1995a, p. 143) “[...] emancipação significa o mesmo
que conscientização, racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma
comprovação da realidade, e esta envolve continuamente um movimento de adaptação”.
Nesse sentido, Setubal (2005) destaca que a educação ambiental, se desenvolvida
de forma dialética, seria capaz de libertar o pensamento linear, centrado em conteúdo,
possibilitaria a compreensão da complexidade do conhecimento econômico, político,
ecológico, entre outros. Segundo Setubal (2015, p. 22), “[...] a crise da educação se
expressa na contradição de trabalhar conteúdos e conhecimentos cada vez mais
complexos, que devem estar pautados em valores capazes de contribuir para a preservação
da sociedade”. Nota-se que a educação em geral segue com movimentos contínuos de
adaptação, mantendo a alienação e a dominação social, tendo o tema meio ambiente
praticado nas escolas de forma desconexa e pontual, não articulando com o todo, sendo
na média tratada superficialmente por professores de algumas áreas.
Diante disso, parece urgente reconhecer que o sistema educacional se desenvolve
com fragilidade em relação a questões ambientais, sendo necessário reflexões mais
críticas sobre o processo de formação do indivíduo. Superar essa fragilidade é um desafio
para que a sociedade passe a entender melhor o mundo imediato. Se a barbárie,
denunciada por Adorno (1995b) em Educação e Emancipação, pode ser superada, a
sociedade, por meio do pensamento esclarecido, não desperdiçaria bens materiais; ou
seja, novos paradigmas para a formação fariam uma sociedade mais consciente.
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Essa discussão sobre sociedade, cultura e formação para a sustentabilidade na
escola contemporânea revela que a formação segue os parâmetros do mundo capitalista,
não sendo capaz de oferecer instrumentos necessários para que os estudantes enfrentem
as contradições do modelo do sistema imposto, que enfatiza o consumo exacerbado.
Nessa perspectiva, a escola parece não preparar o indivíduo para uma reflexão crítica da
realidade.

DIALOGANDO COM A REALIDADE
Realizou-se um estudo de caso, associando as técnicas de observação participante,
foi aplicado grupo focal com estudantes e professores separadamente, e entrevistas com
a equipe gestora, além de levantamento e análise documental, expondo, assim, a dimensão
que configurou esta pesquisa na escola estadual da Diretoria de Ensino Região Centro de
São Paulo, a fim de analisar se é possível a gestão dos materiais escolares com princípios
de sustentabilidade, e interpretar se a referida escola contribui para uma formação que
considere esses princípios.
Analisando o ambiente desta pesquisa, é relevante destacar que uma instituição de
ensino é, por excelência, um local voltado para a formação do indivíduo. Nela transitam
várias informações e conteúdos, e foi possível notar a alienação de todos os envolvidos,
no sentido de não valorizarem os materiais escolares, e não só por parte dos alunos; ou
seja, não atinge só as massas. Os professores, considerados parte das camadas cultas da
sociedade, também são influenciados por esse processo.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, na perspectiva de uma
educação significativa e contextualizada, pautadas nos referenciais de sustentabilidade,
sugerem uma práxis pedagógica desafiadora, capaz de desenvolver no indivíduo a
criticidade, através de experiências diversificadas. Entretanto, o que se podemos
interpretar, a partir dos relatos dos participantes, é que a práxis vivenciada por esta
unidade escolar não ocorre de acordo com o disposto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais.
Nas análises das narrativas notamos que os estudantes não são conduzidos a irem
do senso comum à consciência crítica. No caso do tema sustentabilidade, não notamos o
desenvolvimento de conceitos e práticas educativas sendo trabalhadas de forma que
permitam aos estudantes compreenderem as relações entre devastação dos recursos
naturais e desperdício de materiais escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa análise de suporte legal foram constatados avanços significativos na
distribuição de materiais escolares. Entretanto, constatamos impasses, dilemas e
controvérsias relacionadas à gestão desses recursos em todas as áreas e instâncias
envolvidas desse processo, revelando que há necessidade de melhor gerenciamento dos
materiais distribuídos pelo poder público. Constatou-se, ainda, desperdício de materiais
no ambiente escolar, por parte de toda a comunidade envolvida.
Interpretamos que a gestão dos materiais escolares acontece sem preocupação com
a retirada de recursos naturais do meio ambiente, pois existe uma fragilidade na formação
dos indivíduos, que sem refletirem colaboram para a formação de uma sociedade do
consumo, que segue a lógica do descarte e do consumo inconsciente.
No decorrer da pesquisa foram confirmadas às hipóteses abordadas na Introdução.
Em relação à primeira hipótese, de que o padrão de desperdício e uso irregular do material
escolar pode estar ligado ao padrão de consumo da sociedade, constatamos que estamos
diante de uma sociedade que preza a novidade, fomentada para a aquisição de bens
materiais, que por sua vez estimula o desperdício. A escola, tida como espaço importante
de formação, sofre a decadência produzida pela sociedade, ou seja, a reprodução de um
sistema voltado para o materialismo, sem preocupação efetiva com a vida do planeta.
A hipótese que sugere que o material escolar distribuído pelo poder público pode
não estar sendo utilizado corretamente, o que se evidencia por meio do desperdício e de
ações pontuais, descoladas de uma visão crítica e atitudes sustentáveis do ponto de vista
ambiental, por parte dos agentes educativos, foi confirmada durante as análises do suporte
legal sobre a gestão dos materiais escolares. Com ela foi possível notar impasses nas
políticas públicas, que vão desde interesses de editoras, até problemas na compra e
distribuição nas unidades escolares. A pesquisa revelou que os materiais escolares são
utilizados como apoio pedagógico, ou material de pesquisa, e em algumas vezes
descartados sem serem utilizados.
A sociedade, influenciada por uma ideologia dominante, colabora com a restrição
dos indivíduos ao senso comum, que sem uma reflexão consome e descarta
incessantemente, causando o desperdício de recursos de toda ordem. A educação,
seguindo essa lógica, não promove experiências intelectuais, a fim de desenvolver no
indivíduo um pensamento crítico, voltado para a emancipação. Pode-se pensar que
indivíduos que recebam uma formação voltada para a emancipação tendam a ser
comprometidos com o meio ambiente.
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Embora haja discussões sobre o tema sustentabilidade, como tema transversal do
currículo, no ambiente escolar, identificamos que essa formação não garante aos
estudantes relacionar que os materiais escolares são feitos com recursos retirados da
natureza, e nem se apropriar de conhecimentos a fim de garantir uma prática consciente,
assegurando responsabilidade com o meio ambiente.
Portanto, este estudo possibilitou mostrar que a formação dessa comunidade
escolar não tem se mostrado consciente e capaz de superar a cultura voltada para o
consumo. A desarticulação entre teoria e práxis, seguida da fragilidade na formação, não
elimina as barreiras da pseudoformação, a fim de favorecer avanços com indivíduos
comprometidos com questões ambientais.
Ressalta-se a necessidade de discussões sobre a distribuição dos materiais
escolares de forma crítica e contextualizada.
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O fazer ciência e agir científico divulgado pela indústria cultural: realidade ou
reforço da visão popular?

Caroindes Julia Corrêa GOMES
Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Federal de São Carlos

Resumo
Pressupondo que os processos de ensino e aprendizagem (em todos os seus níveis) devem
propiciar aos alunos a compreensão das questões controversas que envolvem a ciência e
a tecnologia – considerando sua importância no contexto social, político e econômico do
país – este trabalho pretendeu relacionar as concepções de ciência de alunos do Ensino
Médio de uma escola pública de São Carlos – SP com a influência da indústria cultural.
Os dados foram coletados por meio de desenhos que representaram as ações do (a)
cientista em dias e horários da semana, procurando-se associá-los com o fazer “ciência”
divulgado nos meios de comunicação citados pelos próprios estudantes. Os resultados
indicaram estreita correspondência entre as representações e as principais séries norteamericanas assistidas, que poderiam reforçar visões distorcidas acerca da natureza
científica e desestimular o interesse por esses assuntos, vistos como realidades utópicas.
Palavras-chave: Concepções de ciência. Ensino de Ciências. Indústria cultural.

Introdução
O atual cenário político, econômico e social do país demonstra a necessidade de
uma formação crítica e a construção de valores éticos e morais no currículo escolar dos
alunos. Vivemos tempos de crise, e não se trata de revoluções científicas e o surgimento
de novos paradigmas (KUHN, 1992). Ao contrário, os velhos paradigmas permanecem
enraizados socialmente fazendo com que nos empenhemos a buscar melhores trajetórias
formativas – em todos os níveis de ensino – que possibilitem aos sujeitos a participação
e a tomada de decisões no que se refere às questões controversas que permeiam suas
relações diariamente e poderão afetá-los, de uma maneira ou de outra.
Se por um lado sobrevivemos com incertezas e contradições, por outro se
multiplicam as convicções da função formativa da escola como sendo o espaço de
reproduções sócio-históricas, mas também o lugar da resistência, da constituição dos
sujeitos.
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Podemos inferir que atualmente a mídia é o veículo mais comum de divulgação
das notícias relacionadas à ciência e à tecnologia. No entanto, “cada vez mais não há
tempo e muito menos continuidade, para a possibilidade do exercício da racionalidade,
da reflexão crítica, mediante o consumo de um produto (semi) cultural, pois a absorção
das informações ocorre num ritmo alucinante.” (ZUIN, 1995, p.153)
A escola aparece em oposição a essa cultura de informes, sendo o local onde a
leitura crítica dos assuntos que inquietam nossa sociedade possa ser realizada, incluindo
a construção de valores e atitudes em seus alunos. Concorda-se, ainda, na urgência dos
debates envolvendo ciência e tecnologia, pois novas questões controversas estão surgindo
e fazendo com que se estabeleçam importantes relações com o que consumimos
diariamente.
As escolas possuem as condições de serem utilizadas enquanto meios de
propagação e desenvolvimento de consciências críticas. E podem fazê-lo
utilizando-se, para tanto, dos próprios meios de comunicação. Deve-se
combater, antes de mais nada, o fetiche dos instrumentos e não simplesmente
repudiá-los, como se fossem os únicos responsáveis pelo processo de
imbecilização das consciências. (ZUIN, 1995, p.173)

As aulas de Ciências da Natureza são um ambiente bastante oportuno na
abordagem desses tópicos e de outros – mais subjetivos – que poderão refletir na forma
como as pessoas concebem e valorizam o conhecimento científico, relacionando-o ao seu
dia a dia, por exemplo. No atual contexto repleto por produtos científicos e tecnológicos,
a compreensão das controvérsias que envolvem não somente esses aspectos, mas também
suas relações com a sociedade, o meio ambiente, os valores éticos e morais, torna-se de
grande importância ao exercício da cidadania.
Contrário às perspectivas críticas defendidas neste trabalho, o ensino de Ciências
– livresco e com memorização de fórmulas e conceitos que pouco (ou nada) servirão na
vida daqueles que o estudam – contribui (ainda mais) à popularização de concepções
deformadas do agir científico que são veiculadas diariamente e diminui o interesse das
pessoas nos assuntos relacionados à ciência e à tecnologia. Mudanças são necessárias ao
pensarmos no lugar ocupado pela ciência no desenvolvimento do país e na desvalorização
e desconhecimento dessas questões pela população em geral.
A fim de propiciar a criação de um cenário mais completo e real, considerando as
diversas perspectivas e contextos em que o ensino de Ciências está inserido, utilizou-se
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os conceitos da teoria crítica para complementar as discussões deste trabalho. Assim,
“mais do que buscar uma proposta pedagógica na teoria crítica, cabe apreendê-la
globalmente como abordagem formativa, educacional, da sociedade contemporânea
(LEO MAAR, 1995, p. 61).
Para o grupo de teóricos da Escola de Frankfurt, criado na Alemanha em 1923
com a fundação do Insitut für Sozialforschung (Instituto de Pesquisa Social), o
conhecimento seria construído por meio da reflexão crítica de seu processo e das relações
que o permeiam. A formação (Bildung), remetida aos escritos de Theodor W. Adorno,
deveria ser aquela que possibilitasse a individualidade e a autonomia dos sujeitos,
podendo ser compreendida também como a criticidade e a tomada de decisões consciente.
Na lógica de produção e reprodução capitalista – onde os produtos culturais
(incluindo a educação) se tornam mercadorias que objetivam o lucro – há o predomínio
da racionalidade técnica como instrumento de “conhecimento”, transformando as práticas
pedagógicas em informações pontuais e desconexas da realidade que as configuram
socialmente.
A crise no ensino de Ciências, foco deste trabalho, reflete a crise da sociedade
administrada, onde a formação cultural transforma-se em semiformação e promove a
alienação dos indivíduos, fazendo com que a escola perca sua legitimidade ontológica e
destine a outras instâncias (mídias informatizadas) a “formação” dos sujeitos.
De acordo com Silva e Gomes (2017), a linguagem é um dos principais meios de
propagação da indústria cultural, sendo responsáveis também pelas concepções que os
sujeitos possuem do mundo ao seu redor – incluindo a própria ciência e tecnologia
discutidas neste trabalho.
A linguagem divulgada nos meios de comunicação é sempre simplificada e não
exige esforços à sua compreensão e concentração. Trata-se da linguagem das massas, que
é absorvida sem contestação e representará comportamentos e padrões a serem imitados
e seguidos. (SILVA; GOMES, 2017)
Há a falsa ilusão de que a indústria cultural democratiza o acesso ao conhecimento
ao colocar a “cultura” ao alcance das massas; mas, ao contrário, o que é oferecido tratase de um produto semicultural, cuja produção, divulgação e distribuição são pensadas de
antemão para seduzir, manipular e tornar o pensamento unificado, abreviado.

A linguagem, uma vez coisificada, veiculada pelos meios de comunicação,
influencia o comportamento dos homens, transmitindo-lhes estereótipos de
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conduta, valores e hábitos que atuam na consciência, impedindo o pleno
desenvolvimento conceitual. (SILVA; GOMES, 2017, p. 103)

Considerando os objetivos da escola em uma perspectiva múltipla como sendo
reprodutora de demandas sócio-históricas e, principalmente, transformadora de
resistências, realidades e concepções, este trabalho pretendeu investigar a influência da
indústria cultural nas visões que estudantes de Ensino Médio possuem sobre o fazer
ciência e agir científico, a fim de que as práticas pedagógicas dessa disciplina possam ser
(re) pensadas.

Metodologia
A fim de que a influência dos meios de comunicação nas concepções de ciência
e do agir científico dos estudantes pudesse ser investigada, solicitou-se que eles
desenhassem as ações do (a) cientista em diferentes dias e horários da semana (segundafeira 8h, quinta-feira 19h e sábado 15h), ressaltando que a proposta partiu do trabalho de
Kosminsky e Giordan (2002), e os dias e horários foram pensados propositalmente para
que as atividades profissionais e pessoais do (a) cientista fossem representadas.
Os dados foram coletados durante uma oficina de Química realizada em uma
escola pública na cidade de São Carlos – SP, no contraturno as aulas regulares dos
participantes, que foram dez alunos do Ensino Médio (sendo sete da 1ª série, um da 2ª
série e dois da 3ª série). Os desenhos foram feitos no início da oficina para que
subsidiassem as discussões futuras sobre o fazer ciência e agir científico, importantes no
contexto e desenvolvimento das atividades propostas.
Após recolher as folhas contendo as representações desenhadas, iniciou-se um
diálogo informal com a turma conduzido à divulgação científica feita pelos meios de
comunicação, a fim de identificar os principais programas televisivos assistidos pelos
estudantes que abordavam essas questões. Como a aula foi ministrada por dois
professores, isso permitiu que um deles estivesse anotando o que era pontuado na
discussão, enquanto o outro apenas a conduziu.
A leitura e a interpretação dos desenhos foram feitas pela análise semiótica de
Santaella (2002) baseada em Peirce, procurando relacioná-la às anotações obtidas no
diálogo.

Uma breve contextualização das séries norte-americanas
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As representações do (a) cientista feitas pelos alunos subsidiaram as primeiras
discussões da oficina sobre o fazer ciência e agir científico e a maneira como os meios de
comunicação divulgam esse conhecimento, com relatos de séries, filmes e desenhos
assistidos pela turma que abordam a “ciência”. Dentre os programas de televisão citados,
estavam as séries americanas Breaking Bad, Grey’s Anatomy, House, M. D.; o desenho
Laboratório do Dexter e o jornal da EPTV São Carlos. No entanto, o enfoque neste
trabalho será apenas nas séries, em função da maior incidência de comentários e por
representarem o mesmo gênero televisivo.
Breaking Bad foi transmitida pelo canal norte-americano AMC em cinco
temporadas (2008-2013), contando a história de Walter White, professor de Química do
Ensino Médio, que resolve produzir metanfetamina para garantir o sustento de sua família
ao descobrir um câncer terminal. (OLIVEIRA, 2016)
Ao realizar o estudo semiótico da série, Oliveira (2016) discorre que se trata de
uma descoberta de identidade do personagem principal – visto como exemplo ou até
mesmo vítima da sociedade (bom pai, esposo e professor dedicado que enfrenta uma
doença e problemas financeiros) – pois estaria preocupado inicialmente apenas em
garantir o sustento da família após sua morte, mas nos momentos finais da narrativa a
busca pelo poder seria seu real interesse no crime. Os episódios também são marcados
pela engenhosidade do químico em várias situações – desde a fabricação da droga a
métodos estratégicos para eliminar seus inimigos – e reações químicas que causam
explosões e grandes efeitos visuais, impressionando o telespectador.
Lançada em 2005 pela American Broadcasting Company (ABC), Grey’s Anatomy
exibiu, até o momento, 14 temporadas. Trata-se da história profissional e pessoal de uma
junta médica – liderada por Meredith Grey (personagem principal) – do hospital fictício
Grey Sloan Memorial. (ALBUQUERQUE; MEIMARIDIS, 2016)
Albuquerque e Meimaridis (2016), afirmam que é comum nas séries médicas uma
relação conflituosa entre vocação médica e projetos particulares (razão versus emoção),
expresso pela técnica profissional e obrigações advindas das afinidades pessoais.
Exemplo disso na série ocorreu quando Meredith colocou em risco a integridade de um
estudo e sua própria carreira ao manipulá-lo a favor de uma conhecida, a fim de que ela
recebesse a droga que estava sendo testada e não o placebo.
O drama médico também foi vivenciado na série House, M. D., exibida nos
Estados Unidos pela Fox entre os anos de 2004 e 2012. O protagonista é o Dr. Gregory
House, que chefia uma equipe médica e é considerado uma autoridade em sua área. Por
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ser obcecado pela verdade, é extremamente observador, racional, pragmático e possui
uma intuição apurada capaz de realizar a leitura critica do mundo ao seu redor. Essas
características o distinguem e permitem que ele assuma apenas casos de doenças
misteriosas, nos quais o diagnóstico correto é praticamente impossível (MACHADO,
2015).

Compreendendo o fazer ciência e agir científico
Antes de iniciar a exposição acerca das representações do (a) cientista e sua
relação com as três séries pontuadas acima, faz-se necessário salientar que as concepções
científicas analisadas nesta pesquisa partiram de uma caracterização negativa, ou daquilo
que deveria ser evitado quando posturas científicas são adotadas na resolução de
problemas. Nesse sentido, uma percepção adequada seria estabelecida como pressuposto
nas discussões, mas evitaria a transmissão de um método universal e um conjunto de
regras fixas a uma atividade complexa, dinâmica, aberta e criativa como a ciência (GIL
PÉREZ et al., 2001; GOMES, 2016).
Dentre os dez desenhos, seis deles tiveram relação com a Química, seja por meio
de uma bancada de laboratório, vidrarias e experimentos, ou mesmo palavras que
indicavam essa área do conhecimento. Em uma das imagens, por exemplo, o cientista
estava com um livro na mão escrito “química”. Um médico foi representado em um dos
questionários, enquanto que em outro havia indícios de um perito criminal, pois embora
o aluno tenha optado por escrever ao invés de desenhar, na segunda-feira 8h o texto
discorria sobre a análise de um corpo a fim de identificar vestígios de elementos químicos
e, na quinta-feira 19h, ele estava visitando o local do crime à procura de evidências. Para
os outros dois estudantes não foi possível identificar características específicas que o
enquadrassem em determinada área científica, pois estavam trabalhando ou pesquisando
em livros e computadores no escritório. Talvez isso indicasse a Ciências Humanas e a
ideia de que os conhecimentos não são produzidos apenas em laboratórios.
Essa majoritária associação com a química pode ter ocorrido pela referência com
a própria oficina, ou devido à série Breaking Bad, onde o personagem principal passa a
maior parte do seu tempo dentro de um laboratório manuseando reagentes e vidrarias que
acabam proporcionando grandes efeitos visuais, e instigando ainda mais o imaginário
social de explosões, bolinhas e fumaças produzidas pelos experimentos, conforme pode
ser observado na figura 1. Aliás, qual professor de Química ainda não se deparou com a
“famosa” pergunta de seus alunos sobre como fazer metanfetamina?
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Figura 1 – Representação do cientista feita pelo estudante A5.

Fonte: arquivo da autora.

Embora a figura de um médico ou de um perito criminal como sendo cientistas
possa ser um aspecto positivo, afinal eles não estão dentro de laboratórios, no primeiro
caso seria possível a associação com as séries televisivas (Grey’s Anatomy e House, M.
D.); além da forte representação química (mais uma vez) no último, pois estaria
investigando elementos químicos no corpo da vítima.
Com exceção do sábado 15h e na representação do médico, em todos os desenhos
o cientista apareceu sozinho; ressaltando que o médico estava junto a outras pessoas
somente na quinta-feira 19h ao realizar uma cirurgia. No entanto, apenas quatro alunos
desenharam o (a) cientista fazendo alguma atividade com a família ou amigos no sábado,
todos os demais estavam em suas atividades isolados (alimentando-se, dormindo,
assistindo televisão, etc.).
A percepção solitária atribuída ao cientista e recorrente em outros trabalhos na
literatura (GIL PÉREZ et al. 2001; KOSMINSKY; GIORDAN, 2002; GOMES;
STRANGHETTI; FERREIRA, 2015, GOMES 2016), é observada no protagonista Dr.
Gregory House na série House, M. D., conforme afirma Machado (2015, p. 43): “House,
portanto, é um médico doente e viciado que, por não conseguir lidar com suas próprias
dores, prefere a solidão.” Esse comportamento também é divulgado nos meios de
comunicação ao pensarmos que dificilmente menciona-se o nome de outros
pesquisadores ou grupos de pesquisas além daqueles que aparecem na própria entrevista.
Outra questão é o incessante trabalho e estudo até mesmo à noite e no final de
semana. Na quinta-feira 19h seis estudantes desenharam o cientista realizando atividades
referentes a pesquisas científicas ou ao seu trabalho, sendo que em um deles, o cientista
aparece alimentando-se ao mesmo tempo em que trabalha, com o desenho de um
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computador ligado em frente a uma mesa (que poderia ser de estudos) contendo frutas em
cima. Essas frutas representariam também, de certa forma, uma vida cheia de afazeres,
considerando que nesse horário é comum as pessoas estarem jantando. Já no sábado 15h,
quatro questionários foram observados com essa mesma percepção. Na Figura 2, feita
pelo estudante A1, verifica-se o cientista (um médico) estudando genomas em seu quarto
cercado por livros, café e um lixo com possíveis papéis amassados – que poderiam ser
suas anotações.
Figura 2 – Representação do cientista feita pelo estudante A1.

Fonte: arquivo da autora.

Para Albuquerque e Meimaridis (2016), em muitas narrativas médicas (incluindo
Grey’s Anatomy) a representação social da medicina associa-se a rotinas cansativas de
trabalho e sacrifícios da vida pessoal para que as pessoas possam ser salvas. Os autores
ainda discorrem que isso é evidenciado na referida série até mesmo na vinheta de abertura,
ao mostrar o contraste entre um médico se preparando para uma cirurgia e alguém se
arrumando para sair.
Se por um lado o cientista – que também é representado pelo médico – dedica-se
muito tempo ao seu trabalho e pesquisas, uma relação possível de ser feita neste estudo é
a sua genialidade. Nas três séries televisivas o protagonista destaca-se por seus
conhecimentos, suas atitudes – que não podem ser comparadas aos demais personagens
que os rodeiam. O Dr. Gregory House, por exemplo, assume as doenças misteriosas que
ninguém é capaz de desvendar, assim como o químico Walter White sempre vence seus
inimigos a partir de seus conhecimentos científicos.
Essa concepção elitista também pôde ser analisada nas representações dos
estudantes. Na figura 3 observa-se que o médico está estudando em seu quarto (cercado
por livros, café e o computador) um novo método para uma cirurgia na segunda, e na
quinta-feira a cirurgia já foi realizada com sucesso.
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Figura 3 – Representação do cientista feita pelo estudante A1.

Fonte: arquivo da autora.

Além da genialidade, a representação do cientista na figura 3 pressupõe que os
conhecimentos científicos são produzidos de maneira instantânea e resultam sempre em
grandes descobertas. Trata-se da ideia divulgada pelos meios de comunicação, jornais
principalmente, e na própria escola (no discurso docente e em materiais didáticos) nos
vários níveis e modalidades de ensino.
Gomes (2016) observou que as mesmas percepções acerca da natureza científica,
incluindo as analisadas nesta pesquisa, poderiam ser identificadas em três diferentes
grupos (professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em exercício, licenciandos
em Pedagogia e alunos concluintes do 5º ano), embora não existisse qualquer vínculo
educador/educando entre eles. A partir dos dados obtidos, a autora sugere que o próprio
docente poderia reforçar em suas aulas visões inadequadas do fazer ciência e agir
científico, transmitidas e conservadas nos alunos durante as formações escolares.
Defende-se, portanto, que o professor possa considerar as conexões existentes
entre ciência/ensino de Ciências/epistemologia da ciência durante as práticas pedagógicas
para (re) orientar sua própria atuação, conduzindo discussões e atividades que aproximem
os alunos da cultura científica e propiciem que os eles aprofundem suas percepções além
daquilo que lhes são transmitidos diariamente, compreendendo a construção dos
conhecimentos científicos como um processo humano e cultural. Essa atitude também
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pode revelar ao educador qual “ciência” está ensinando aos seus alunos, a que reforce
dogmatismos e memorizações ou a que instigue a capacidade reflexiva e criativa –
próprios do empreendimento científico.

As relações entre ciência, tecnologia e sociedade
Ao considerarmos que a educação implica o entendimento de que o ser humano é
historicamente construído e reconstruído dentro de contextos definidos pelo tempo e
espaços culturais aos quais está inserido, é necessário refletir as diferentes relações
(sociais, políticas, econômicas, religiosas, éticas, entre outras) e como elas influenciam e
são influenciadas por suas concepções. É preciso a consciência de ser um agente
transformador da sociedade ao nosso redor.
No entanto, qual o sentido da educação em tempos de crise social? Os
fundamentos teóricos do currículo e das práticas pedagógicas propiciam uma formação
comprometida com a autonomia, ou conduzem ao ajustamento, à adequação ao que é
imposto e à barbárie?
Nessa perspectiva, outro fator importante a ser analisado nas séries é a relação
existente entre ciência e ética e como essas questões passam a ser naturalizadas ao
pretender reproduzir o cotidiano. “O ‘verdadeiro estilo’, superado em rigor ou valor pela
‘tradução estereotipada de tudo’ dá lugar a estilização, na qual o ‘idioma tecnicamente
condicionado’ converte-se no ‘idioma da naturalidade’”. (KURTZ, 1997, p. 8)
As características e ações controversas do personagem principal de Breaking Bad
(produção e distribuição de drogas, por exemplo) são justificadas por sua doença
incurável e necessidade de dinheiro para sustentar a família. Em Grey’s Anatomy também
é possível analisar a integridade ética e moral duvidosa da protagonista, pois em um dos
episódios ela coloca em risco a confiabilidade de um estudo e sua própria carreira ao
manipulá-lo a favor de uma conhecida. Qual seria a fundamentação da ética científica
“naturalizada” no imaginário social?
Refletindo a relação estabelecida entre ética e ciência nos contextos atuais, o papel
formativo da escola vem sendo discutido a fim de que a formação ética e moral não sejam
responsabilidades das instituições escolares, restringindo-as ao convívio diário familiar.
Contudo, é necessário que a escola, a sociedade e os lares se articulem para possibilitar
transformações culturais, uma vez que a ética e a moral também são os princípios
fundamentais das relações e organizações das escolas e do currículo. (BORTOLINI;
NUNES, 2018)
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A Ética na família e a Ética na escola têm distinções e similaridades, mas a
base de ambas deve ser a mesma: a Vida, a humanização das relações, a
sensibilidade, a elevação estética, a Verdade, o Amor, o cuidado de si e dos
outros, a preservação da natureza, o respeito à diversidade da natureza e das
pessoas! (BORTOLINI; NUNES, 2018, p. 27).

É necessário que o ensino de Ciências seja (re) pensado dentro dessas
perspectivas, pois o atual contexto sócio-histórico do país revela a urgência de posturas
comprometidas com valores e atitudes moralmente justas por todos (incluindo as
minorias). Precisamos ir além das discussões centradas nos conhecimentos científicos, a
fim de que a aceitação (in) consciente de discursos e pressupostos como os veiculados
pelas séries não sejam a gênese do recrudescimento da barbárie.

Algumas considerações
Ao refletirmos sobre o lugar ocupado pela ciência e tecnologia no
desenvolvimento do país, é necessário que o ensino de Ciências (em todos os níveis) possa
ser repensado dentro de perspectivas que estimulem o interesse por questões científicas e
desconstruam visões socialmente aceitas e enraizadas no imaginário social.
A pouca (ou nenhuma) vivência dos alunos com a atividade científica durante a
escolarização propicia que seus saberes sejam repletos de representações e significados
veiculados pelos meios de comunicação.
Souza e Leite (2017) realizaram um cine debate dos conceitos científicos
encontrados nas séries mais populares entre seus alunos. Nele, algumas cenas eram
selecionadas previamente pelos autores e transmitidas aos discentes a fim de que
pudessem discutir a química presente nos episódios. Trata-se de uma proposta
metodológica condizente com as necessidades atuais e com as perspectivas críticas
defendidas neste artigo, pois a questão não é condenar a divulgação feita pela indústria
cultural ou o interesse dos jovens por esses programas, mas partir deles para
problematizar a imagem do (a) cientista, enxergando nos obstáculos as potencialidades
emancipatórias.
Defende-se ainda que as práticas pedagógicas precisam estar coerentes com essas
discussões, e isso tampouco ocorrerá em aulas de Ciências centradas em páginas do livro
didático e memorizações de fórmulas e conteúdos. A experiência/vivência dos alunos

432

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

deve possibilitar a melhor compreensão da atividade científica e não distanciá-los por
acharem que são realidades utópicas e elitistas.
Finalmente, isso não significa esperar um ensino de Ciências que forme cientistas,
mas que possibilite uma abordagem capaz de proporcionar características como a
curiosidade, o desejo pelo saber e pela descoberta, a comunicação, o pensamento lógico,
o trabalho em equipe, a tomada de decisões, e tantos outros elementos do agir científico
importantes ao exercício consciente e crítico da cidadania.
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Introdução
As problemáticas ambientais de todo tipo não são questões somente da atualidade,
mas, para muitos autores (GRUN, 1996; LIMA, 1997), a EA surge em resposta a um
contexto de crise civilizatória em que a intensidade da degradação socioambiental é
invariavelmente visível, resultante do modo de produção atual, com impactos em
formatos distintos em nações e grupos sociais que vivem em condições desiguais
“implicando na necessidade de uma profunda reorientação nos modos socialmente
construídos de conhecer e de se relacionar com a natureza” (CARVALHO, 1998, p.17).
Grun (1996, p.21) defende a importância do predicado ambiental à educação,
justamente porque a natureza é um conceito negativo na teoria tradicional, um conceito
ausente e que demanda a associação deste predicado, pois “A educação ambiental surge
hoje como uma necessidade quase inquestionável pelo simples fato de que não existe
ambiente na educação moderna”. Esse autor destaca como um dos papéis da EA o de
“tematizar valores que regem o agir humano na sua relação com a natureza” (p.22).
A Educação Ambiental é um campo relativamente novo de práticas e produção de
conhecimentos, mas tem na sua história um processo dinâmico e plural. Novas
adjetivações e nomenclaturas têm despontado nos últimos anos, caracterizando suas
diferentes perspectivas teórico-metodológicas e disputas conceituais e identitárias
(LAYRARGUES 2006). Outros pesquisadores e pesquisadoras têm discutido múltiplas
questões socioambientais em perspectiva teórico crítica, trazendo contribuições para se
repensar os slogans verdes no campo da sustentabilidade (ZUIN, A.; ZUIN, V., 2012), a
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tecnologia em interface com a educação (ZUIN, V., 2015), a emancipação no
ambientalismo e na Educação ambiental (TASSARA, E; ARDANS, 2006;
LAYRARGUES, LIMA, 2011; ZERBINI,

2011; SUDAN; ZUIN,V. 2018),

contribuições da Teoria Crítica para a Educação Ambiental (SUDAN; ZUIN,V. 2015),
bem como o conceito de desenvolvimento sustentável, como uma ideia instrumentalizada
a

ser

disseminada

sem

questionamentos

ou

reflexões

profundas

(VIZEU;

MENEGHETTI; SEIFERT, 2012).
Nesta perspectiva, apresentamos neste trabalho um recorte dos dados de uma
pesquisa empírica de doutorado145, cujo objeto foi investigar a questão da emancipação
(tão anunciada) na Educação Ambiental. Especificamente foi investigado um programa
de formação socioambiental desenvolvido por uma Universidade Pública do Estado de
São Paulo, entre 2013-2015, circunscrito na perspectiva de Educação Ambiental Crítica,
transformadora e Emancipatória. Tal projeto envolveu 2.500 participantes servidores
técnicos e administrativos de sete campi dessa instituição, cujo objetivo era o de
contribuir para a formação socioambiental da comunidade universitária em busca da
construção de uma universidade sustentável.
A preocupação recorrente da equipe coordenadora do programa em divulgá-lo em
diferentes mídias e fazê-lo presente na instituição ao longo de todo o período aparece com
frequência no corpus de dados e se revela como uma questão perturbadora para o grupo
coordenador ou “irritante”146para a pesquisadora, com rico potencial reflexivo.
Relacionado a isso, observa-se propostas e demandas de criação de plataformas, listas de
discussão, criação de site, de páginas no facebook, de logotipo e outras produções
midiáticas de forma insistente desde a primeira reunião de planejamento do projeto147.
Ao mesmo tempo, inúmeras barreiras de: tempo, excesso de tarefas, falta de
estrutura, burocracia institucional, aspectos financeiros, falta de conhecimento na área,
hierarquia e outras questões impediram a concretização dessas demandas permanentes de
“divulgação” do programa. A plataforma virtual adotada teve baixíssimo acesso dos
participantes e coordenadores do mesmo; o site e o logotipo foram criados e concluídos
somente em seu final; a divulgação foi pouco desenvolvida diante das expectativas do
grupo e por isso reclamada até sua conclusão como aspecto que “ficou a desejar”. Ou
145

No Programa de Pós-graduação em Educação / PPGE da Universidade Federal de São Carlos / UFSCar.
Pucci (2000, p.3)
147Esse grupo se reuniu 29 vezes para planejar, avaliar e operacionalizar ações do projeto entre março de 2013 e
146

agosto de 2015.
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melhor, o desejo foi grande e muito manifestado pelos membros, mas o programa não
apareceu na mídia tanto quanto almejado, o que gerou muitas inquietações, manifestas
nas avaliações processuais.
Diante deste contexto, objetivamos com este trabalho tecer reflexões sobre essa
tensão entre a demanda do grupo coordenador do projeto em desenvolver uma formação
socioambiental numa perspectiva critica e emancipatória diante das demandas e seduções
da indústria cultural em divulgar o programa o tempo todo e em diferentes mídias, na
expectativa de garantir seu sucesso na instituição. Desenvolveremos este objetivo sob o
referencial da Teoria Critica, da Escola de Frankfurt e principalmente de sua conceituação
de indústria cultural.

Teoria critica e o conceito de indústria cultural
A obra A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas, de
Adorno e Horkheimer (1985), expõe uma critica contundente sobre como o sistema
midiático se transformou ao longo dos anos num instrumento de banalização da cultura,
de poder e de dominação social, manifestando de forma exemplar a razão instrumental.
As várias tecnologias (o rádio, a televisão, o cinema e a música serviram como elementos
da indústria cultural para propagação da produção em série de mercadorias, do estimulo
ao consumo e a padronização de ideias, condutas e produtos em todo o mundo,
fortalecendo o sistema capitalista. Para tais autores, a indústria cultural faz uso de
artifícios violentos para garantir o consumo de mercadorias e veicular ideias patronizadas,
apresentando informações em excesso e de forma veloz, dificultando qualquer atividade
intelectual, reflexiva e criativa do espectador. Ou seja, o expectador é anestesiado nesse
processo.
O poder da indústria cultural dentro do sistema capitalista148 se revela na
promoção sedutora e intencional da mesmice como se fosse algo novo, na promoção da
diversidade para atender a todos os gostos ou para que ninguém escape do consumismo,
no controle prévio de tudo que vem a público; tomando todos os espaços, de trabalho e

148

Segundo Leonardo Boff, “é sintomático que em março de 2014, Emy Shayo, analista do JP Morgan, coordenou
uma mesa redonda com publicitários brasileiros ligados à macroeconomia com o tema: ʻcomo desestabilizar o
governo Dilmaʼ” (BOFF, 2016).
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de lazer, compondo um sistema de “barbárie estética”, , que nega a cultura e a formação
às pessoas (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.123).
Como vimos, o papel das mídias sobre a formação e a vida das pessoas é enorme
e podemos supor que, hoje, com a influência que a internet passou a ter, os efeitos nocivos
estejam bastante amplificados. Para Türcke (2010), esses choques visuais superexcitam a
todos. E é a partir dessa superexcitação que as pessoas são exploradas para o consumo. O
autor enfatiza que as contínuas repetições compulsivas de toda essa aparelhagem
midiática fomentam uma loucura cultural, que carrega um estado de vício e,
consequentemente, gera comportamentos de abstinência. A difícil, quase insuportável,
adaptação à sociedade atual exige alívios e, assim, a indústria cultural e sua ação viciadora
cumprem um papel fundamental de anestesiar nossos sentidos. Este autor cunha o termo
distração concentrada para a situação em que nos encontramos adictos às mídias, seja
nos celulares e computadores individuais, no olhar fiel e ansioso à espera da próxima
mensagem do WhatsApp, do Facebook e das demais “redes sociais”. Absortos por horas
na sequência acelerada de ofertas imagéticas, sem perceber o que acontece ao redor, as
pessoas podem ficar totalmente concentradas numa distração das situações mais
importantes da vida.
Grushka (2014) também discute, a partir de trabalhos dos principais filósofos da
Escola de Frankfurt, o potencial dos novos meios de comunicação para a propagação e
legitimação da frieza. A partir de uma linguagem fria que distorce a realidade, é possível
eliminar a experiência das pessoas, estimular a perda de sensibilidade, da solidariedade e
fomentar a indiferença perante as desigualdades sociais, perante o sofrimento alheio.
Aspectos estes tão caros à Educação Ambiental que dentre outras, levanta reflexões em
torno das relações de dominação com a natureza e a extinção de outras formas de vida.
O diagnóstico aprofundando sobre a indústria cultural feito por Adorno e
Horkheimer na obra clássica de 1985 e por autores do século XXI dão inúmeros subsídios
para refletirmos sobre a recorrente pressão pela divulgação midiática do que fazemos em
nosso trabalho, do que produzimos, incluindo os processos de Educação Ambiental e o
referido projeto aqui discutido.

Abordagem metodológica
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Buscamos, na perspectiva qualitativa de pesquisa-participante149, a base
metodológica para atingir os objetivos da pesquisa e delinear uma análise do corpus de
dados. Em termos identitários, históricos, metodológicos e epistemológicos gerais, o
diálogo, o trabalho coletivo e a participação popular são implicados nesse tipo de
pesquisa, que tem como objetivo fomentar “a produção de conhecimento tanto dos
sujeitos pesquisados como da [pessoa] pesquisadora, numa busca por transformações de
uma dada realidade” (BRANDÃO, 2006, p. 5).
Os quatro propósitos integradores da pesquisa-participante, reunidos por Brandão
(2006, p.39), são: a) que ela “responde de maneira direta à finalidade prática a que se
destina”; b) “que ela possui organicamente uma vocação educativa e, como tal,
politicamente formadora”; c) propicia “processos mais amplos e contínuos de construção
progressiva de um saber popular e, no limite, poderia ser um meio a mais na criação de
uma ciência popular”. O quarto pressuposto é o de que a pesquisa-participante d)
“partilha, com a educação popular, de toda uma ampla e complexa trajetória de
empoderamento dos movimentos populares e de seus integrantes”, o que vem ressaltar o
compromisso político que uma pesquisa deve ter. Deve ainda esse tipo de pesquisa refletir
sobre seus próprios fundamentos, pressupostos e conceitos e buscar a emancipação na
sociedade (TASSARA, ARDANS, 2006).
Embora a Teoria Crítica também aponte os limites da ciência como lócus único
de produção e valorização do saber, traz tensionamentos sobre alguns destes aspectos da
pesquisa-participante, apontando que o pensamento crítico deve se libertar das finalidades
e ir além delas e que a vocação educativa e de pesquisa está sempre arriscada a se esvaziar,
sem um compromisso com a autocrítica e com uma analise aprofundada dos dados.
Considerando as premissas da Teoria Crítica sobre o método e assumindo com
Moraes “que todo dado torna-se informação a partir de uma teoria” e que “nada é
realmente dado, mas tudo é construído” (op cit., 2003, p. 194), foram usadas variadas
técnicas qualitativas de produção e coleta de dados para captar o rico processo de
formação em foco. Foram realizados, selecionados e/ou produzidos para análise:
documentos elaborados pelo grupo do projeto (memórias de reuniões e documentos do
projeto); técnica de entrevista coletiva por grupo focal e suas transcrições; transcrições

149

Considerando que a pesquisadora era do grupo coordenador do referido projeto de Educação

Ambiental.
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de parte das reuniões do Grupo coordenador e notas de observação participante da
pesquisadora.
Com o desafio de “captar, pelo conceito, o elemento irritante e perigoso que vive
na opacidade desse particular”, muitas leituras e releituras foram realizadas pela
pesquisadora sobre o corpus de dados, para amadurecer um estranhamento necessário
sobre a práxis desse projeto e também reconhecer elementos ocultos, silenciamentos e
“elementos perturbadores ou irritantes”, conforme anunciado na introdução (PUCCI,
2000, p.3).

Os apelos da divulgação e do virtual no projeto universitário de Educação
Ambiental
Na primeira reunião do grupo coordenador150 do programa foram lembrados
exemplos de cursos de Educação à Distância (EAD) que permitem atingir grandes
quantidades de pessoas ao mesmo tempo. Nessa mesma reunião foram organizados quatro
subgrupos de trabalho para detalhar alguns temas e ações específicas dentro do projeto,
sendo dois deles correlatos a comunicação: educomunicação, EAD, desenho do processo
e aprofundamento teórico.
Em reuniões seguintes os subgrupos de EAD e de comunicação apresentaram uma
proposta de formação à distância para o projeto, com montagem de listas de discussão,
chats, paginas no facebook, uso da plataforma moodle e uma grande divulgação em todos
os campi com uso de variadas mídias internas (rádio, TV e jornal), com o objetivo de
propiciar a conhecer toda comunidade universitária a existência do programa. Após
alguns encontros, o formato em EAD foi avaliado pelo grupo como inviáveis naquele
momento, devido a questões de infraestrutura e de pessoal. A demanda por tutores
esbarrava na insuficiência desses profissionais na universidade. Vale ressaltar que, em
nenhum momento da formação, o grupo coordenador debruçou-se para refletir sobre as
contradições pedagógicas de uma educação a distância.
Diante disso, o grupo optou de início por usar uma plataforma virtual que
abrigasse todos os documentos do projeto, com acesso aos coordenadores e aos primeiros
participantes. Para tanto, foi adotada a plataforma moodle, já usada na instituição,
sobretudo na graduação. A plataforma veio a facilitar a disponibilização de materiais (um

150

40 pessoas docentes, técnicos e estudantes bolsistas e estagiários.
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conjunto de 150 textos, livros, artigos científicos nas áreas de Educação Ambiental,
gestão ambiental e sustentabilidade, apresentação em slides, fotos, projetos temáticos
etc.) aos participantes. A experiência de estruturar tal plataforma revela os percalços e a
questão do tempo na instituição. A formação caminhava e a articulação para a abertura
da plataforma se dava paralelamente, com tentativas em três campi. Por fim, foi efetivada
em um dos campi, dez meses após o início do projeto, devido à mudanças organizacionais
no setor de tecnologia e informação, exatamente neste período.
Curioso notar que, embora muito demandada, até o final do programa poucos
coordenadores e participantes fizeram uso da plataforma. Os coordenadores tiveram que
ser apoiados em seus cadastros, pois estranharam a ferramenta e encontravam inúmeras
dificuldades para acessá-la. Não seria demais afirmar que a maioria dos coordenadores e
participantes nunca acessou essa ferramenta durante o projeto. Eram recorrentes as
cobranças desses por documentos, apresentações, textos e outros arquivos que já estavam
compartilhados na plataforma desde o inicio. Observamos que o uso dela foi praticamente
restrito à equipe de estudantes bolsistas e estagiários.
O slogan da comunicação virtual, como ideia fácil nas sugestões em coletivos,
efetivamente não se cumpre cotidianamente. Talvez a dificuldade geracional de
conhecimentos de certas tecnologias tenha influenciado a subutilização dessa ferramenta.
Mas parece que outro motivo também está relacionado. Seu acesso não é tão direto, nem
tinha uma renovação veloz e sedutora de informações, como acontece em outras redes
sociais.
O subgrupo de comunicação também planejou promover orientação aos
servidores envolvidos nos cursos para produção de material jornalístico como releases
para a imprensa; criar espaços nas mídias da instituição – rádio e TV, direcionadas a
públicos externos e internos para divulgar ações e notícias voltadas à sustentabilidade;
criar uma estrutura de assessoria de comunicação junto ao órgão proponente; manter uma
equipe para sistematizar conteúdos (estagiários, jornalistas, profissionais contratados ou
serviço contratado) e propor criação de propagandas, mensagens em TVs corporativas,
clipes educativos, vinhetas, portal/blog de sustentabilidade e formatar um jornal
independente. Para isso, indicou a necessidade de utilizar estruturas de produção de
educação à distância já existentes nos campi (centros de informática e outros); contatar
as assessorias de imprensa para veicular esses materiais e pedir apoio de profissionais que
já atuam na área.. Muitas ações foram planejadas.
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O programa estava grande, seu desenvolvimento trabalhoso, e era preciso garantir
o início das intervenções junto aos servidores técnicos e administrativos e “aparecer” 151
na instituição, por meio de uma divulgação em massa, intensiva – insistiam os membros
do grupo coordenador. Era preciso “existir” para todos da instituição, com urgência, para
conseguir adesão dos gestores e dos servidores, logo em seguida.
No entanto, os encaminhamentos institucionais não aconteciam conforme o grupo
esperava, porque dependiam de articulações com outros setores da instituição,
envolvendo uma dedicação quase que “voluntária” de seus servidores, que já
desenvolviam outras ações prioritárias. Também seria necessário contratar serviços de
webdesign, sob orientação de alguém experiente na área, dentro de um orçamento
reduzido para isso. A equipe executiva e a de apoio do projeto já estavam sobrecarregadas
com as questões administrativas e pedagógicas, ficando a comunicação restrita a
divulgações “tímidas” e amadoras, embora o esforço “de fazer chegar lá” fosse grande.
Isso incomodava todo o grupo, que, ao mesmo tempo, não apresentava condições de se
dedicar a essa dimensão. Algumas divulgações esporádicas eram feitas e um release foi
elaborado para circular na imprensa dos campi, mas “nunca foram suficientes”, segundo
o grupo coordenador, para “dar a conhecer o processo em suas intenções, em sua
grandeza”, em seu desenvolvimento e em sua avaliação de resultados do primeiro ciclo.
As queixas de que “o projeto não apareceu o suficiente” para se fazer “existir para a
totalidade” eram frequentes. E a constatação de que não era simples realizar a divulgação,
também.
Hibisco: Tem algumas coisas que não são voluntárias, né... fazer um.. eu não
conheço, mas nas conversas com a Guabiroba, né... fazer um release, assim, de
reportagem não é uma coisa que a gente pega, “ah, então tá bom, vou fazer um
favorzinho e ficar super-bonito e tal”, é um profissional, é um recurso humano
caro né..(Transcrição, 22 de agosto de 2013).

Certa “obsessão pela novidade, pelo novo” (BONDÍA, 2002, p. 23) tem
caracterizado a sociedade moderna, que dificulta às pessoas correlacionar os
acontecimentos e memorizá-los, já que tudo se torna efêmero no ritmo da ânsia pela
próxima notícia. “O sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um
consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso impenitente,
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Excertos de memórias e transcrições de reuniões do grupo coordenador estão entre parênteses
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eternamente insatisfeito” (ibidem). E esse aspecto se reflete na Educação, na universidade
e nesse programa de formação.
O subgrupo de comunicação também liderou a construção coletiva do logotipo e
do desenho inicial do site do projeto, num processo participativo exigente. Entre imagens
e cores recorrentes nos logotipos da área Educação Ambiental (árvore enraizada num
livro, mãos segurando o planeta; folhas verdes; pessoas de mãos dadas etc.) que surgiram
como sugestões, cada um trazia suas expectativas de representação. Tanto o logotipo
quanto o site foram finalizados quase no final do cronograma do projeto, quando os
trâmites de uma contratação de prestação de serviços puderam ser efetivados.
Nos encontros do grupo eram constantes as críticas de que “não sabemos mostrar
o que fazemos”. E a não realização dessa demanda pelo grupo, devido à falta de pessoas
e habilidade para fazê-lo, no ritmo das ações de formação, gerou muitas cobranças
internas e frustrações, que, sem reflexão autocrítica, gerou um círculo vicioso de se
autoculpar por tal insucesso.
Cabe-nos indagar se tais queixas e preocupações do grupo coordenador do
programa universitário não estavam mais orientadas por um entendimento raso de que o
programa teria mais valor desde que visto em larga escala, pela massa universitária do
que uma necessidade de sobrevivência do projeto na universidade. Em muitos momentos,
percebia-se uma “concentração” do grupo (em termos de energia, deliberações,
propostas) para ampliar a divulgação midiática do projeto (“devemos ficar em
evidência”), levando o grupo a uma distração (como nos alerta Türcke, 2010) de sua
principal missão pedagógica na formação socioambiental de servidores. Nesse sentido, o
grupo coordenador expõe uma contradição na busca por fomentar processos
emancipatórios na emancipação e a necessidade de dar mais saltos qualitativos nesta
direção.
Ressalvada a importância das tecnologias e comunicação em qualquer área de
atuação, assim como na área de Educação, há que considerar o acúmulo de pesquisas que
apontam complexas problemáticas em torno do uso da mídia na educação e seus impactos
na formação humana (ZUIN, A.; ZUIN, V., 2016; ZUIN, A.; ZUIN, V., 2018). Sem uma
apologia contra as tecnologias, Adorno e Horkheimer (1985) e Türcke (2010, p.290)
alertam para as limitações das interações proporcionadas pelas ferramentas virtuais e
pelos recursos midiáticos em geral. Segundo Türcke (2010), a comunicação foi
intensificada e acelerada pela internet, porém “a proximidade obtida permanece na
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condição de sucedâneo”, “o contato do eterno começo - por meio do clicar do mouse permanece como uma aproximação que não acontece realmente, ou seja, surfa-se ao
redor, realiza-se o pré-prazer duradouro de uma satisfação continuamente ausente”
(p.290). O autor alerta que “toda comunicação realizada por meios técnicos, da carta até
a internet, tem caráter secundário, se originou como recurso para a superação da ausência
e do isolamento e só logra êxito se partilhar da privação da qual ela nasceu” (idem, p.291).
Uma pessoa que só se comunica dessa forma, por uma comunicação secundária (canais
técnicos), sem vivenciar a primária, “vive a tortura do isolamento” (ibidem). A
proximidade instituída por tais aparelhos consiste meramente numa superação de
distâncias espaço-temporais, redução e aceleração ao máximo dos limitados processos de
comunicação, e isso não pode ser confundido com “proximidade humana”, no sentido de
uma participação mútua e da identificação, que só podem ser gradativamente construídas
ao longo do convívio mútuo e da troca de experiências. “E, para isso, necessita-se, o mais
urgente possível, daquilo que as novas tecnologias desejam economizar ao máximo:
tempo” (TÜRCKE, 2010, p.290).
Sendo objeto da formação a experiência humana socializada e ampliada por uma
rica formação cultural autocrítica (ADORNO, 2010), cabe-nos atenção redobrada com as
seduções e apelos do “estar sempre em evidência”. Nesse sentido, Walter Benjamin
(2012) também aponta o empobrecimento da experiência quando é pautada mais pelo
excesso de informação, de emissão de opinião e divulgação do que no colocar-se inteiro
na travessia, no processo.
Tais dados nos revelam o desafio de lidar com a alta demanda da indústria cultural
também nos projetos e programas em EA. Diante disso, a relevância de exercícios
reflexivos autocríticos e de aprofundamentos teóricos sobre o tema em coletivos
educadores se redobra, principalmente naqueles que compartilham de um horizonte
emancipatório.

Considerações
Por meio do estudo de caso referente à formação ambiental crítica para os
servidores técnico-administrativos proposta por uma universidade pública do estado de
São Paulo foi possível observar intensa sensação de “dever estar na mídia o tempo todo”
pelos membros do grupo coordenador do programa de Educação Ambiental para que o
mesmo obtivesse sucesso na instituição. Essa demanda por divulgar as produções,
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resultados e processos de formação, que invade o contexto universitário e projetos de
Educação Ambiental, nos indica impactos da indústria cultural nos processos de formação
humana. Há que concentrar atenção sobre o que move essa demanda por estar em
evidência e ter a obrigação de se auto-divulgar em diferentes mídias como condição de
existência e sucesso. Permanece e se amplia o desafio para não se distrair do foco dos
objetivos educacionais e objetivar atender as regras de mercado também nos processos
de formação, especialmente importante quando as aparências valem mais do que a
experiência em sua profundidade, em sua inteireza, levando a perdas de tempo e de foco
nos processos educadores. Muitos desafios ocupam a Educação Ambiental critica e
emancipatória, o que significa repensar as inúmeras tarefas e propostas recorrentes e
midiáticas que muitas vezes se esgotam na própria tentativa de uma ação quase vazia.
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Formação administrada no ensino médio integrado à educação profissional

Geuid Cavalcante da SILVA FILHO
Instituto Federal do Piauí (IFPI)/Universidade Nove de Julho (UNINOVE) – Programa
de Pós-graduação em Educação (PPGE)
Introdução

Os cursos de ensino médio integrado à educação profissional que são ofertados
atualmente no Brasil passaram a ser implantados em 2004, tendo como objetivo
possibilitar aos estudantes a conclusão do ensino médio e de uma habilitação profissional,
proporcionando tanto a formação geral quanto a preparação para o exercício de uma
profissão por meio de um curso técnico.
A proposta dos cursos integrados é oferecer uma formação humana integral, que
vá além de uma mera preparação para o mercado de trabalho. Uma educação politécnica
que proporcione um desenvolvimento multilateral, permitindo aos seus egressos o
domínio dos princípios que sustenta a base da organização da produção moderna. Essa
integração da formação geral com a formação técnica no ensino médio seria uma condição
para uma “travessia” em direção à superação da dualidade educacional e mesmo da
dualidade de classes.
Mas, apesar do caráter progressista dessa proposta formativa, o que se observa é
que em parte dos cursos integrados implantados no Brasil, como os desenvolvidos nos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a educação que foi pensada para
promover uma “travessia” tem reforçado, na prática, o caráter adaptativo da formação, e
contribuído para a integração dos jovens estudantes à sociedade capitalista. Ou seja, o que
era pra ser a formação humana integral tem se estabelecido como formação administrada,
nos termos de Marcuse (1973).
Assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a formação oferecida nos
cursos de ensino médio integrado à educação profissional, buscando aproximações e
distanciamentos com as perspectivas da formação humana integral e da formação
administrada. Quanto à organização, está dividido em quatro partes: a primeira trata dos
fundamentos do ensino médio integrado à educação profissional, questionando se esses
cursos representam realmente uma “travessia” para uma educação e uma sociedade mais
igualitárias; na segunda parte, a discussão se volta para o caráter contraditório das
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instituições escolares na sociedade capitalista contemporânea, tendo como referencial a
Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, sobretudo o pensamento de Herbert Marcuse,
Theodor Adorno e Max Horkheimer; em um terceiro momento serão apresentados dados
de uma pesquisa sobre o curso de Técnico em Administração Integrado à Educação
Profissional do Instituto Federal do Piauí – Campus de São Raimundo Nonato, onde foi
analisado o Projeto Pedagógico do Curso e aplicados questionários com os estudantes,
discutindo sobre os objetivos da formação no referido curso; por fim, faremos as nossas
considerações finais.
1 Fundamentos ensino médio integrado à educação profissional: uma “travessia”?

Os cursos de ensino médio integrado à educação profissional são, em certo
sentido, a “menina dos olhos” dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Um indicativo disso é que a Lei 11.892/2008, que cria essas instituições, estabelece como
primeiro objetivo para as mesmas: “ministrar educação profissional técnica de nível
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino
fundamental e para o público da educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008). A
presença destacada desse objetivo no referido dispositivo legal demonstra o quanto esse
modelo de ensino médio ganhou importância no âmbito das políticas educacionais
brasileiras no período de transição entre os governos de Fernando Henrique Cardoso e
Luís Inácio Lula da Silva.
Nesse processo, o modelo de ensino médio integrado à educação profissional,
predominante atualmente, vai ser instituído com o Decreto 5.154/2004. A partir dele, a
educação profissional técnica de nível médio passa a desenvolvida de forma articulada
com o ensino médio. Uma das três formas de articulação seria a integrada (as outras eram
a concomitante e a subsequente), com cursos planejados para conduzir o aluno à
conclusão do ensino médio e da habilitação profissional técnica na mesma instituição de
ensino, nos quais a carga horária total deveria ser ampliada para “assegurar,
simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e
as condições de preparação para o exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 2004).
A possibilidade de oferta dos cursos integrados trazida pelo Decreto 5.154/2004
foi vista por estudiosos do ensino médio e da educação profissional como uma mudança
positiva na legislação educacional, apontando para uma educação que não estivesse
restrita à preparação para o mercado de trabalho, mas sim preocupada com a formação
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em todas as suas dimensões, contemplando tanto a inserção no mercado de trabalho
quanto a formação humana.
Três anos após o Decreto, em 2007, o Ministério da Educação (MEC) apresentou
o Documento Base para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao
Ensino Médio, com o objetivo de explicitar os princípios e diretrizes dos cursos
integrados para as instituições e sistemas de ensino (BRASIL, 2007). Entre as concepções
e princípios do ensino médio integrado presentes no documento estão a formação humana
integral e a educação politécnica.
No caso da primeira, a concepção de formação defendida tem com base a
integração de todas as dimensões da vida no processo educativo (trabalho, ciência e
cultura), na busca pela formação omnilateral dos sujeitos.
Educação omnilateral significa, segundo Frigotto (2012, p. 267), a concepção de
educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as dimensões
constituintes da especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais
para o pleno desenvolvimento histórico. Percebe-se, com base no exposto, uma proposta
que tem como objetivo a formação humana integral.
A educação politécnica, por sua vez, remete à noção de politecnia, que diz respeito
ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o
processo de trabalho produtivo moderno. Para Saviani (2003, p. 140), supõe-se que, com
o domínio desses fundamentos, o trabalhador estará em condições de desenvolver as
diferentes modalidades de trabalho e compreender o seu caráter e essência. Não seria um
trabalhador adestrado para executar tarefas, que se encaixasse no mercado para
desenvolver um tipo de habilidade. Ao invés disso, a formação politécnica proporcionaria
um desenvolvimento multilateral, possibilitando o domínio dos princípios que estão na
base da organização da produção moderna.
Nos argumentos dos seus defensores, o ensino médio integrado à educação
profissional surge como uma proposta de formação diferente da que predominava até
então. Com o Decreto 2.208/1997, o governo federal da época teria feito prevalecer,
segundo Moura (2010, p. 71), “o seu intuito de separar o ensino médio da educação
profissional”. Já entre os anos de 2003 e 2004 teria sido retomada a discussão sobre a
educação politécnica.
De acordo com Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012, p. 35), o ideário da politecnica
buscava romper com a dicotomia entre educação básica e técnica, resgatando o princípio
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da formação humana em sua totalidade. Com isso, defendia-se um ensino que integrasse
ciência e cultura, humanismo e tecnologia.
A implementação da politecnia ou educação tecnológica em seu sentido original,
contudo, teria sido dificultada, segundo Moura (2010, p. 74) pelas características da
sociedade brasileira, onde a extrema desigualdade socioeconômica obrigaria grande parte
dos filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo do trabalho. Diante dessa
situação, o autor considera que uma solução transitória e viável seria

um tipo de ensino médio que garanta a integralidade de uma educação
básica, ou seja, que inclua os conhecimentos científicos produzidos e
acumulados historicamente pela sociedade, como também objetivos
adicionais de formação profissional numa perspectiva da integração
dessas dimensões (MOURA, 2010, p. 74).

Por essa perspectiva, o papel do ensino médio não seria a formação de técnicos
especializados, mas sim de politécnicos. Mesmo considerando que a preparação
profissional no ensino médio acaba sendo uma exigência da sociedade capitalista, na qual
estamos inseridos, a formação não poderia se restringir a essa finalidade. Mais do que
isso, seria uma obrigação ética e política garantir que o ensino médio se desenvolvesse
sobre uma base unitária para todos. Por essa perspectiva, “o ensino médio integrado ao
ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é uma condição necessária para
se fazer a ‘travessia’ para uma nova realidade” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS,
2012, p. 43). Os autores sintetizam sua perspectiva em relação aos cursos integrados no
trecho a seguir:

(...) a integração do ensino médio com o ensino técnico é uma
necessidade conjuntural – social e histórica – para que a educação
tecnológica se efetive para os filhos dos trabalhadores. A possibilidade
de integrar formação geral e formação técnica no ensino médio, visando
uma formação integral do ser humano é, por essas determinações
concretas, condição necessária para a travessia em direção ao ensino
médio politécnico e à superação da dualidade educacional pela
superação da dualidade de classes (FRIGOTTO; CIAVATTA;
RAMOS, 2012, p. 45).

As discussões sobre o ensino médio integrado que estão sendo apresentadas nesta
seção trazem consigo a esperança de transformar a sociedade a partir da educação, ao
propor uma formação humana integral no lugar de uma formação instrumental. Pensar
em uma “travessia” para um mundo que seja mais igualitário é um projeto progressista.
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Mas até que ponto esses cursos estariam caminhando para promover a formação
proposta, e em que medida eles estariam mais próximos de uma formação administrada,
com o objetivo apenas de integrar os estudantes à sociedade capitalista contemporânea,
seja no âmbito do trabalho ou nas demais esferas de socialização. A escola realmente
pode transformar a sociedade? Quais são os seus limites e contradições? São questões que
serão discutidas na próxima seção.

2 Escola e formação administrada na sociedade capitalista contemporânea
A visão de que a escola pode permitr uma “travessia” e transformar a sociedade a
partir de um determinado tipo de formação precisa ser analisada com mais cautela, apesar
de não negarmos o seu caráter progressista, conforme já dissemos anteriormente. Ao
adotar essa perspectiva, e pensar que é possível oferecer uma formação humana integral
em uma sociedade que não está buscando “homens integrais”, mas sim parciais e
submissos ao que está estabelecido, deixamos de refletir sobre o caráter contraditório das
escolas e da formação. O que é a escola e o que ela objetiva? Ela prepara os mais jovens
para uma integração à sociedade? Pode contribuir também, de alguma maneira, para que
a própria escola e a sociedade sejam analisadas de forma crítica?
A escola é, segundo Ramos-de-Oliveira (1994, p. 123), um estágio preparatório
para a maturidade e também um obstáculo, ou pelo menos um “fator retardador da
experiência da maturidade e de uma imersão adequada na contemporaneidade”. Apesar
de carregar o peso de diversas heranças, conscientes e inconscientes, e mesmo
contribuindo para a reprodução de estruturas sociais injustas, ela ainda é uma agência
poderosa de emancipação do homem. Assim:

Como todas as instituições criadas pelo homem, a escola é ambígua,
mas é ambígua porque, acima de tudo, é uma realidade dialética. Tem
plasticidade. Pode ser transformada. Pode transformar também
(RAMOS-DE-OLIVEIRA, 1994, p. 137).

Na visão de Adorno (1995b, p. 112), “a escola constitui quase o protótipo da
própria alienação social” para o desenvolvimento individual dos homens. Nela, a criança
retirada de sua comunidade primária (de relações imediatas e protetoras) experimenta
pela primeira vez essa alienação, de um “modo chocante e ríspido”. Essa primeira
experiência na escola condiz, segundo ele, com aquilo que se instaura na sociedade
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administrada como um todo, e os jovens acabarão vivendo outras situações semelhantes
nas relações que estabelecerão ao longo da vida.
Adorno (1995b, p. 116) também considera que o lugar da escola na sociedade é
contraditório. Ao mesmo tempo em que ela pode reproduzir muitos pensamentos e
comportamentos elaborados e difundidos a partir do seu exterior, pode também promover
uma formação que se contraponha a isso. Em função disso, segundo o autor, a
transformação social decisiva reside na relação entre a sociedade e a escola, ainda que
não se trate de um processo simples e livre de contradições.
A relação ganha mais complexidade porque a realidade se tornou tão poderosa
que se impõe desde o início aos homens, fazendo com que o processo de adaptação seja
realizado de um modo automático. Dessa forma, a educação “teria neste momento de
conformismo onipresente muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do que de
fortalecer a adaptação” (ADORNO, 1995a, p. 144). Resistência e adaptação diante de
uma sociedade com características específicas, já que as instituições escolares estão
situadas em determinado contexto, não estão “suspensas no ar”. No caso das escolas que
existem hoje, esse contexto é a sociedade capitalista contemporânea, sobre a qual
precisamos refletir um pouco, já que as suas características influenciam nas políticas
educacionais e no tipo de formação ofertado.
A sociedade capitalista, desde a sua fase industrial, passou a ser a ser marcada,
segundo Adorno (2008, p. 102-104) pela existência de um nexo funcional, que não deixa
ninguém de fora. Nela, todos os integrantes se encontrariam enredados, e esse nexo
assumiria, em relação aos seus integrantes, certo tipo de independência. Um traço
essencial dessa sociedade, segundo o autor, é que ela trata os indivíduos como
“relativamente iguais, dotados com a mesma razão, como se fossem átomos desprovidos
de qualidades” e definidos apenas por meio de sua autoconservação.
Ainda segundo Adorno (2008, p. 124), nessa sociedade se observaria a tendência
da progressiva integração dos homens, acompanhada por uma adaptação cada vez mais
completa dos mesmos ao sistema. Ela estaria “formando os homens conforme a lógica da
adaptação e convertendo-os propriamente em cópias microscópicas do todo”.
Marcuse (1973, p. 14), por sua vez, faz uma análise convergente com a de Adorno.
Segundo o autor, o alcance da dominação da sociedade sobre o indivíduo na sociedade
industrial desenvolvida é muito maior do que nas anteriores. Ela se distingue, de acordo
com ele, por conquistar as forças sociais mais pela tecnologia do que pelo terror.
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A tecnologia, na sociedade industrial desenvolvida, serviria para instituir formas
mais eficazes de controle social e coesão social, segundo Marcuse (1973, p. 18). Nessa
sociedade, “o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário”, pois não determina apenas
atitudes e habilidades socialmente necessárias, mas também necessidades e aspirações
individuais.
A organização tecnológica da produção impõe um enfraquecimento da classe
trabalhadora e, ao mesmo tempo, firma sua supremacia sobre a gerência e a direção. Dessa
maneira, segundo Marcuse (1973, p. 49), “a dominação se transfigura em administração”.
Nas palavras do autor:

O sistema tende, assim, tanto para a administração total como para a
dependência total da administração pelo domínio da gerência pública e
privada, reforçando a harmonia preestabelecida entre os interesses do
grande público e das corporações privadas e dos seus fregueses e
servidores (MARCUSE, 1973, p. 51).

A manipulação das necessidades torna a cultura industrial avançada mais
ideológica do que as culturas anteriores, pois a ideologia está no próprio processo de
produção. O aparato produtivo, e as mercadorias e serviços que ele produz, impõem o
sistema social como um todo. Surge assim um padrão de pensamento e comportamento
unidimensionais (MARCUSE, 1973, p. 31-32).
O ofuscamento e o empobrecimento das vivências dos indivíduos são parte do
processo de adaptação do indivíduo à sociedade capitalista. E as reflexões em relação à
sociedade burguesa, expostas até aqui, notadamente a partir da fase do capitalismo
industrial, revelam uma sociedade que se impõe em relação aos indivíduos por meio dos
seus mecanismos de enredamento e integração progressiva. Essa sociedade utiliza a
tecnologia para promover o controle e a coesão social. Administra a vida das pessoas por
meio da sua organização, decide sobre o comportamento dos homens e se empenha em
formar um padrão de pensamento com uma única dimensão, a da submissão ao sistema e
às necessidades artificiais criadas por esse sistema. A pergunta que surge, quando
observamos essas características, é sobre até que ponto a educação teria algum potencial
transformador da realidade.
Para Roggero (2010a), por exemplo, a educação e a escola não estão determinadas
a ser apenas instrumentos de alienação e de adaptação das pessoas à forma atual de
sociedade. Adaptar-se em algum grau à sociedade e ao mercado de trabalho não significa
necessariamente um abandono da resistência do indivíduo em relação aos aspectos mais
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negativos do mundo. Nessa linha de raciocínio, a perspectiva da autora é de que a
educação,

tem servido ao propósito da formação de indivíduos heteronômicos,
sem autonomia real. Faz-se instrumento do sistema para conservar a
estagnação da consciência. Portanto, a educação não é libertadora “a
priori”, mas ainda assim é necessária por “poder” auxiliar como
atenuante à violência. Daí a provocação da teoria crítica no sentido de
uma educação que – se não pode ser emancipadora – represente ao
menos uma forma de resistência à barbárie, promovendo o
desenvolvimento da consciência crítica (ROGGERO, 2010a, p.218).

A reflexão sobre o objetivo da educação está presente em Adorno, quando o
mesmo se interroga (e aos outros também) sobre o “para onde a educação deve
conduzir?”. Ele vai considerar que “a educação seria impotente e ideológica se ignorasse
o objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo”. Mas,
por outro lado, também seria questionável se produzisse apenas pessoas bem ajustadas,
pois fazendo apenas isso contribuiria para que a situação existente se impusesse naquilo
que tem de pior (ADORNO, 1995a, p. 143-144).
Diante do exposto, qual seria lugar da escola nessa sociedade capitalista que visa
uma integração cada vez maior das pessoas, e que para isso reforça uma pseudoformação,
dificultando a existência de processos formativos que valorizem a crítica e a autonomia?
Seria a escola apenas mais um mecanismo dessa sociedade para dominar os jovens e
prepará-los para uma vida social heterônoma, ou ela poderia também esboçar algum tipo
de resistência diante do que está estabelecido? Ela estaria mais propensa a permitir uma
“travessia” para um mundo com mais igualdade ou estaria orientada para oferecer uma
formação administrada, visando somente à adaptação dos mais jovens à realidade
dominante?
Tendo como base as ideias apresentadas nesta seção, entendemos que a educação
e a escola têm contribuído mais para a formação de indivíduos adaptados aos sistemas do
que para a formação de pessoas críticas e autônomas. Mas isso não significa que devamos
considerá-las impotentes diante dos mecanismos de controle social da sociedade
capitalista, pois, ao adotar tal postura estaríamos sucumbindo à paralisia da crítica, dentro
da perspectiva de Marcuse (1973, p. 16), ao reconhecer que não podem existir agentes ou
veículos de transformação social, minando as possibilidades de oposição em relação ao
que está estabelecido.
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O papel socializador da escola, pelo que foi observado na interpretação dos
autores, tem um caráter contraditório. É importante pensá-lo para além de uma
perspectiva maniqueísta. A escola reproduz a injustiça das estruturas sociais, mas
permanece sendo um dos espaços que ainda mantém um potencial para o
desenvolvimento de uma formação emancipadora.

3 Formação administrada no curso de Técnico em Administração Integrado ao
Ensino Médio do IFPI – Campus de São Raimundo Nonato

Nas duas seções anteriores refletimos sobre os fundamentos do ensino médio
integrado à educação profissional, sobretudo no que se refere à formação humana integral,
e também sobre o caráter contraditório da escola, que tem sido um dos instrumentos de
enredamento do indivíduo à sociedade capitalista contemporânea, cultivando uma
formação administrada de caráter instrumental, que vai justamente em sentido contrário
ao preconizado pelo ideal da formação integral.
Com o intuito de refletir sobre como essas perspectivas podem ser observadas na
realidade das escolas, apresentaremos a partir de agora os resultados de uma pesquisa
sobre o curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio do IFPI –
Campus de São Raimundo Nonato. Analisamos o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e
aplicamos um questionário com 90 estudantes das turmas do 1º, 2º e 3º anos curso (SILVA
FILHO, 2018), refletindo sobre a proposta formativa e os possíveis impactos da mesma
sobre a visão dos alunos a respeito dos objetivos da formação, se mais próximos da
formação humana integral ou da formação administrada.
A preocupação com a adaptação se faz presente no PPC do curso, tanto no objetivo
quanto na definição do perfil profissional de conclusão. No caso do primeiro, observa-se
o seguinte texto:

o Curso Técnico em Administração na forma Integrada tem como
objetivo oferecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando para que o mesmo possa continuar aprendendo, de modo a
ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores possibilitando o prosseguimento de
estudos, bem como, formar profissionais-cidadãos empreendedores,
competentes, com conhecimentos técnicos, eticamente responsáveis e
comprometidos com o bem estar da coletividade e que saibam associar
a teoria à prática, fazendo uso das habilidades e atitudes compatíveis
com a área de Gestão e Negócios (BRASIL, 2015, p. 10, grifo nosso).
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O mesmo ocorre com o perfil profissional de conclusão definido pelo documento
que contém a proposta formativa do curso de Técnico em Administração Integrado ao
Ensino Médio do IFPI – Campus de São Raimundo Nonato. Os termos são os seguintes:

O egresso do curso Técnico em Administração na modalidade integrada
é um profissional que atua de forma criativa, ética, empreendedora,
consciente do impacto socioambiental e cultural de sua atividade (...) É
um profissional com competência para gerir seu próprio negócio ou de
terceiros, atuando nas empresas públicas e privadas dos diversos setores
da economia. Capaz de se adaptar a novas condições de ocupação e dar
prosseguimento aos estudos. (BRASIL, 2015, p. 11-12, grifo nosso).

Esses dois fragmentos do Projeto Pedagógico do curso mostram a contradição
presente na proposta formativa do mesmo. Como exposto na primeira seção, os cursos
integrados foram planejados para oferecer uma formação humana integral, numa tentativa
de evitar a predominância de uma formação instrumental de caráter adaptativa. O que se
vê no documento, contudo, é que a preocupação com a adaptação está presente, indicando
uma aproximação com a perspectiva de uma formação administrada.
Do mesmo modo, a aproximação com o caráter instrumental e adaptativo da
formação pôde ser observada nos depoimento dos estudantes do curso, especialmente
quando os mesmos foram questionados em relação às contribuições que os
conhecimentos da área de Administração poderiam dar para suas vidas, tanto no âmbito
profissional quanto pessoal. Esses conhecimentos são vistos pelos alunos como “úteis”
para o trabalho e a vida, permitindo que desenvolvessem uma visão “diferenciada” do
mundo.
Tanto nas manifestações dos estudantes, quanto no Projeto Pedagógico do Curso
de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, o que se vê é o conhecimento
se apresentando como um recurso chave, colocando-se como um meio para alcançar
resultados econômicos. Essas ideias fazem parte do pensamento daquele que é
considerado o “pai da administração moderna”. Sobre essa questão, Roggero (2010b) se
posiciona da seguinte forma:

Ao transformar-se em recurso econômico, o conhecimento torna-se
mercadoria e distancia-se ainda mais da promessa do iluminismo. Ao
capital passa a interessar apenas a produção de um tipo de
conhecimento: aquele que possa garantir sua reprodução. Em assim
sendo, toda a formação que se proponha diante de tal lógica de antemão
458

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA
se anuncia como falsa. Um conhecimento subordinado a capital não
pode ser um conhecimento capaz de produzir a liberdade, a não ser a
liberdade possível sob o capitalismo – a de consumidor e consumido no
e pelo mercado (ROGGERO, 2010b, p. 30).

Nesse sentido, o posicionamento de uma estudante de apenas 16 anos é um sinal
de alerta em relação aos caminhos que têm sido trilhados no processo de implementação
da proposta formativa do curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio.
Quando questionada em relação aos seus projetos profissionais e de vida, a jovem
responde o seguinte:
Pretendo ingressar no mercado de trabalho e estudar ao mesmo tempo.
Quero independência financeira e escolar. Pretendo fazer o máximo de
especializações e pós-graduações possíveis, pois quero ser um
profissional exemplar e flexível a comandos e mudanças, agradando o
cliente e os diretores (aluna, 16 anos, 2º ano).

O posicionamento dessa aluna, de apenas 16 anos, revela, no nosso ponto de vista,
um mergulho no mundo administrado, com os “jargões” da área, impregnados na sua fala.
Seria o momento, segundo Marcuse (1973, p. 49), onde “a dominação se transfigura em
administração”. E onde o aparato produtivo impõe o sistema social como um todo,
segundo o autor, fazendo surgir “um padrão de pensamento e comportamento
unidimensionais”. (MARCUSE, 1973, p. 32).
Com a recorrência da ideia do “olhar especial” do administrador, mais uma vez os
jovens se inclinam (ou são encaminhados pela própria formação) para o sistema da
administração total, que reforçaria a harmonia dos interesses das pessoas e das empresas
(MARCUSE, 1973, p. 51). O que, por sua vez, conduz ao entendimento de que a formação
no curso estaria encontrando dificuldades para promover uma educação crítica que possa
constituir a base de uma formação emancipadora.
Nesse, sentido, segundo Roggero (2010a, p. 207), o conhecimento oferecido aos
indivíduos no mundo administrado busca fazer com eles se identifiquem com o mercado,
numa forma que escamoteia a realidade política e econômica que se apresenta para o
indivíduo.

Considerações Finais
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As propostas do ensino médio integrado, da formação humana integral, da
educação politécnica, da “travessia” em direção à superação da dualidade (educacional e
de classes) apontam em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Mas é importante
reconhecer que os cursos que tem sido implantados pelo Brasil, e que muitas vezes
colocam esses termos em seus projetos de cursos, podem estar sendo direcionados
justamente para o oposto do que essa proposta defende, visando uma adaptação cega dos
jovens estudantes às exigências do mercado e da sociedade administrada.
Para que a formação no ensino médio integrado possa avançar, é importante
reconhecer os seus limites e as suas contradições, olhando as instituições escolares como
realidades dialéticas.
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A cultura digital e a construção de imagens sobre a docência no Brasil

Yara Magalhães dos SANTOS
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Este texto tem o objetivo de apresentar algumas considerações sobre um estudo
preliminar que procurou analisar a relação de alguns “memes”, uma linguagem peculiar
da cultura digital contemporânea e sua influência na construção de imagens e
representações sobre a docência no Brasil.
Endossando o título do evento “Estado de Exceção e Racionalidade na Idade
Mídia”, nossa leitura em relação à problemática da construção de representações sobre a
profissão do magistério é orientada pelo olhar crítico do imperativo tecnológico, olhar
este que identifica na cultura digital elementos que se associam as percepções das
condições subjetivas que tangenciam o exercício profissional da docência, sobretudo da
docência no ensino básico.
A simbiose de nossas experiências cotidianas aos artefatos midiáticos nos
mergulha numa espécie de teia, cujos emaranhados culturais e sociais se articulam
eficientemente, naturalizando uma série de situações que delimitam novos desafios para
a construção de um olhar crítico sobre a ordem tecnológica.
A facilidade do acesso, a redução de custos e o imperativo sociocultural que se
apoia na supervalorização do mercado midiático, atribuem valores a nossa sociedade.
Nessa era da conexão, que extrapola os limites do tempo e do espaço, as redes sociais e
as tecnologias de comunicação invadem o cotidiano, e passam a se associar a identidade
dessa nova era.
É possível que a maioria de nós, já tenha se deparado em algum momento com a
figura ilustrativa dos memes. O termo “meme” foi descrito pela primeira vez na obra “O
gene egoísta” de Richard Dawkins, em 1976. O autor apresenta o termo como uma
analogia do gene na genética, para descrever um correspondente desse processo na
cultura, algo tido como um replicador de comportamento. Dawkins (2007) então afirma
que meme seria o “substantivo que transmite a ideia de uma unidade de transmissão
cultural, ou uma unidade de imitação” (DAWKINS, 2007, p. 122). Esta definição
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associou o termo à ideia de replicação, algo que passa de indivíduo para indivíduo,
carregando uma espécie de informação (HORTA, 2015).
Nos últimos anos o termo passou a ser usado para descrever o processo de
divulgação e replicação de informações de características imagéticas. O meme é uma
imagem, acompanhada de uma frase, ou não que se espalha por intermédio de redes
sociais, e-mails, blogs, sites, ou outras ferramentas midiáticas.
O que torna o meme uma linguagem peculiar é a facilidade de replicação do seu
conteúdo, o que gera o seu repasse indiscriminado dado o rápido compartilhamento nas
redes sociais, e o aparente conteúdo de humor, que quase sempre é associado à imagem
apresentada. A aparente ideia de humor faz do meme um conteúdo popular na internet, e
um elemento marcante da cybercultura. Porém, a mensagem de um meme pode extrapolar
o conteúdo humorístico explícito, e abordar elementos subjetivos que circulam e
difundem mensagens a respeito de uma série de questões.
Lemos (2003, p. 11) afirma que a cultura construída no espaço da internet
reconfigura práticas, como a produção, emissão e disponibilização de informações, e a
movimentação da opinião, estabelecendo uma conexão generalizada, que permite a
participação e a colaboração de pessoas em diferentes conteúdos.
Neste sentido, a indústria cultural contemporânea apresenta particularidades que
extrapolam o diagnóstico social apresentado por Adorno e Horkheimer na década de 40.
A internet cria tantos novos espaços de criação, difusão e mercantilização cultural,
espaços que contribuem para a constituição subjetiva dos indivíduos.
O processo de elaboração da cultura para consumo pressupõe uma lógica de
produção marcada pela mercantilização de matérias subjetivas, como o desejo, e mais que
isso, passa a influenciar e dar forma a esse desejo. Adorno e Horkheimer (2006, p. 105)
afirmam que “cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais como as
modelou a indústria em seu todo”. Nesse sentido, entendemos que nesse processo de
divulgação e consumo da cultura há também um processo de produção subjetiva.
No meio digital o caráter de difusão e compartilhamento de ideias e expressões
culturais é notadamente observado e experimentado, e a mídia representa um importante
mecanismo de difusão de ideias e expressões culturais. Para Caniato (2012, p. 143) “a
mídia, como principal promotora e divulgadora de bens simbólicos, passou a ditar as
ideias e a formar a identidade dos indivíduos”. Neste sentido, há individual e
coletivamente, um movimento de identificação cultural atravessado pela indústria
cultural, sobretudo pela cultural digital.
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No campo da Educação, a problematização de alguns fenômenos escolares e a
cultural digital tem ganhado espaço nas pesquisas. Afinal, a era digital atualiza os
processos de ensino e aprendizagem, a relação entre professores e alunos e a identificação
desses grupos. Assim como transita pela internet variados conteúdos, ideias, e
representações sobre o mundo, transitam também representações a respeito de diferentes
grupos, inclusive grupos profissionais.
Quando no texto “Tabus acerca do magistério”, Adorno fala sobre a representação
negativa da profissão docente ele alerta sobre como esta representação pode levar a uma
espécie de aversão em relação à própria profissão, tal como explicitado no trecho abaixo:
[...] Tabus significam, a meu ver, representações inconscientes ou préconscientes dos eventuais candidatos ao magistério, mas também de
outros, principalmente das próprias crianças, que vinculam esta
profissão como que uma interdição psíquica que a submete a
dificuldades raramente esclarecidas. Portanto utilizo o conceito de tabu
de um modo relativamente rigoroso, no sentido da sedimentação
coletiva de representações que de um modo semelhante àquelas
referentes à economia, já mencionadas, em grande parte perderam sua
base real, mais duradouramente até do que as econômicas,
conservando-se, porém, com muita tenacidade como preconceitos
psicológicos e sociais, que por sua vez retroagem sobre a realidade
convertendo-se em forças reais (ADORNO, 1995, p. 98).

Em nosso estudo, algo sugeria que essas mesmas ideias mencionadas por Adorno
estariam presentes na cultura digital, marcadas, sobretudo pelo compartilhamento de
memes. O problema em questão nos levou a análise de alguns memes compartilhados em
redes sociais como facebook, whatsapp e instagram. A análise demonstrou que os memes
podem estar associado a uma representação negativa da docência, sobretudo no ensino
básico.

A cybercultura e sua relação com a construção de uma imagem sobre a docência

Os memes podem ser considerados uma expressão da cultura digital, enaltecida
por conteúdos imagéticos, e intimamente relacionada a elementos da indústria cultural.
No célebre texto sobre a Indústria Cultural, vemos as associações de uma cultura que se
torna mercadoria na sociedade capitalista ocidental, voltada para o consumo massificado
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006).
Com forte apelo da ideia do lazer, distração e outros atributos positivos, a cultura
digital se espalha e invade o cotidiano, mantendo a essência de mercantilização dos bens
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culturais Essa cultura, que se apresenta através de mercadorias, comunicação e
entretenimento mantém-se sob criação de um monopólio, que alimenta o seu próprio
poder. Adorno fala que “seu poder se fortalece quanto mais brutalmente ele se confessa
de público” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100).
Na sociedade capitalista moderna a cultura se torna um negócio, há uma
mercantilização das necessidades, dos desejos, das referências de identificação, e do
próprio prazer. Apesar do discurso liberal, a prática é autoritária, padronizada,
massificada. Não é necessário produzir no outro a sensação da obrigatoriedade de
consumo dessa cultura, mas por estar amplamente disseminada na sociedade, é difícil
encontrar total resistência a sua ação. Tudo e todos passam pelo filtro dessa cultura, que
acaba servindo como veículo de ideologia, colaborando para formatar ideias e ações,
orientadas por aqueles que a produzem (ADORNO; HORKHEIMER, 2006).
O sucesso desse sistema também se explica pelo fato de que a indústria cultura
procura uma identificação com as necessidades produzidas, e as promessas de satisfação
dessas necessidades não cessam.
A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto
àquilo que está continuamente está a lhes prometer. A promissória sobre
o prazer, emitida pelo enredo e pela encenação, é prorrogada
indefinidamente: maldosamente, a promessa a qual afinal se reduz o
espetáculo significa que jamais chegaremos à coisa mesma, que o
convidado deve se contentar com a leitura do cardápio. Ao desejo
excitado por nomes e imagens cheios de brilho, o que enfim serve é o
simples encômio do quotidiano cinzento ao qual ele queria escapar. [...]
A indústria cultural não sublima, mas reprime. Expondo repetidamente
o objeto de desejo, o busto no suéter e o torso nu do herói esportivo, ela
apenas excita o prazer preliminar não sublimado que o hábito da
renúncia há muito mutilou e reduziu ao masoquismo (ADORNO;
HORKHEIMER, 2006, p. 115).

Em sua crítica a indústria cultural Adorno reconheceu o caráter ideológico do
sistema de consumo dos bens culturais, afirmando que a ideologia da indústria cultural
opera pela racionalidade da própria dominação, que representa o caráter compulsivo de
uma sociedade alienada em si mesma. Rüdiger (2004, p. 65) fala que “a manipulação da
psicologia de massas tomou o lugar da ideologia”. Portanto, considerando a cultura digital
uma expressão contemporânea da indústria cultural, podemos afirmar que ela contribui
para a construção da subjetividade.
Diante disso, a questão era entender como memes populares na internet sobre a
profissão docente poderiam contribuir para a construção subjetiva de uma representação
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cultural da profissão. Foram analisados oito memes popularmente conhecidos,
considerando o grande número de compartilhamento nas redes sociais.
O primeiro meme analisado apresenta a comparação de duas figuras ilustrativas.
A primeira faz alusão ao estado físico do professor no começo do no letivo, enquanto a
segunda pretende demonstrar o estado físico do professor ao final do ano letivo. Outros
dois memes fazem a mesma comparação, mas fazem alusão ao comparativo do começo
do dia de trabalho com o final do dia, e do começo da carreira com o período após cinco
anos de exercício profissional. Nas três imagens, a ideia veiculada é a mesma, a de que o
professor chega ao final do semestre letivo cansado, envelhecido, desnorteado, com um
aspecto físico que se aproxima de uma imagem de sofrimento e adoecimento. Em uma
das figuras o personagem aparece no comparativo do final do ano com a estética
desfigurada, o que sugere um estado extremo de sofrimento originado pelo trabalho
docente.
Em outro meme podemos ver uma criança observando uma construção, que se
parece com uma escola, pegando fogo, enquanto diz os seguintes dizeres: “professores
estamos chegando”. A imagem faz alusão ao que os professores encontrarão quando
retornarem as atividades escolares: um ambiente hostil e ameaçador. No outro meme
analisado podemos ver a imagem de um professor sendo literalmente arrastado por sua
mãe até a escola, enquanto afirma não querer voltar para a instituição escolar.
Identificamos novamente a veiculação de uma ideia que faz alusão ao sofrimento dos
professores no exercício da profissão.
Nos outros três memes analisados, a mensagem é a de que os professores,
adoecidos pelas condições do exercício de seu trabalho, precisam recorrer a
medicamentos psicoativos. Essas imagens seguem sendo compartilhadas, muitas vezes
pelos próprios professores, alimentando uma ideia que associa o exercício da docência,
sobretudo no ensino básico, a uma ideia de profissão do infortúnio e do sofrimento.
Em nossa análise, confirmamos que existe na nossa sociedade uma espécie de
representação negativa sobre a profissão docente. As matérias analisadas apresentavam
os professores como sofredores, doentes, fadados ao cansaço, a doenças psíquicas e
potencialmente infelizes com seu trabalho, o que aponta elementos para a relação com os
“tabus acerca do magistério”, tal como Adorno alertou.
Quando Adorno (1995) publica o alerta sobre a interdição psíquica que atua sobre
aqueles que exercem a docência na Alemanha, o faz ressaltando as representações
inconscientes construídas em torno da identidade dos profissionais do magistério. Para
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Schoalino (2009), pesquisadora do campo educacional, existe na sociedade brasileira um
entinema sobre a identidade docente, de que ser professor é ser sofredor. De fato, os
memes analisados corroboram essa ideia, e nos permitem afirmar que elementos da
cultura digital atuam massivamente na construção de representações negativas sobre a
docência.
Se por um lado, tais imagens atuam como uma espécie de denúncia das condições
do exercício profissional dos docentes, por outro, podemos questionar se a indiscriminada
difusão dessas imagens não colabora para o enrijecimento dessas representações
negativas, o que poderia representar, assim como Adorno nos alertou, uma possível
interdição psíquica entre aqueles que exercem a docência.
A mídia e seus conteúdos, compartilhados massivamente pelas variadas
tecnologias de comunicação se associam a construção de representações acerca de
diversas matérias. A representação da ideia sobre o que é ser professor, materializada na
figura do memes, nos coloca diante da ironia daquele que ri diante do próprio infortúnio,
e constitui uma problemática que aponta elementos que podem indicar uma aversão a
profissão, porque além da construção de uma imagem, uma representação da docência,
vemos também um processo de identificação daqueles que observam os memes.
Quando a docência é representada em imagens, cria-se um campo significativo
para o processo de identificação. Quando uma professora olha para a imagem de uma
mulher, que ao fim do semestre demonstra estar fisicamente exausta, isso pode remeter a
imagens próprias ou de outros colegas que se assemelham aquela ilustração. Além disso,
é característico dos artefatos midiáticos o desenvolvimento de um processo de
identificação de seus consumidores, através da apresentação de estereótipos (ABECHE,
2013).
Os artefatos tecnológicos digitais ganharam tamanho espaço na atualidade, que
seus produtos estão presentes nos mais variados campos da vida social. Zuin (2017, p.
115) afirma que vivemos a era da supremacia da autoridade tecnológica, com a
“universalização da tela imagética em praticamente todas as relações sociais”.
No campo da internet, a comunicação digital tem espaço privilegiado, alcançando
milhões de pessoas com suas publicações, em acessos simultâneos, e com permanência
do conteúdo publicado. Os memes se destacam em um cenário no qual a comunicação
por imagens ganha cada vez mais espaço. Há um grande número de conteúdo disponível
nas redes, mas a atenção do espectador é cada vez menor e mais dispersa. Isso eleva as
imagens como um conteúdo de comunicação ágil e capaz de atingir um público maior.
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Uma imagem da docência no ensino básico como profissão relegada à
desvalorização e ao infortúnio pode influenciar a percepção dos professores sobre a
docência antes mesmo do início de suas carreiras, e alimentar conjecturas inconscientes
daquele que sabe que vai sofrer, que espera pelo sofrimento e por isso sofre. Destaca-se
nesse caso, para além dos significados dessa representação da profissão, como essa
imagem pode influenciar negativamente o trabalho dos professores, de modo a atuar como
uma interdição psíquica, sobretudo, daqueles profissionais em formação inicial.
Para além disso, observamos outros elementos que sugerem a espetacularização
do sofrimento do outro. A apresentação do infortúnio e da pena do exercício da docência
em imagens expõe algo de muito significativo, que revela o escárnio em torno do
sofrimento alheio.
Por fim, é importante destacar as falas de Adorno, quando no final do texto “Tabus
acerca do magistério” ele aponta alguns caminhos, que não representam prescrições,
respostas ou soluções, mas apenas alguns aspectos que precisam ser considerados na
discussão em torno dessa problemática. O autor destaca que em primeiro lugar é preciso
esclarecer, instigar o esclarecimentos dos próprios professores, alunos, e comunidade de
uma forma geral, destacando que é preciso tornar consciente esses aspectos e instigar o
olhar crítico em torna da construção e compartilhamento dessas imagens.
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Aprodução cultural das narrativas distópicas, conteúdos formativos e a
racionalidade contemporânea dominante

Márcia F. Torres FERREIRA152.
Ettore RITER153.
“O horror é definido pela visão de um real inominável, insuportável.
É diante dessa situação de desamparo que ela interpelará ‘o Deus’.
“O horrível, segundo ela, é descobrir o ‘neutro’ na vida” (PEREIRA, p. 347).

Introdução
No campo da literatura, os gêneros com características distópicas contemplam
elementos que fazem alusão aos contextos históricos vividos como também
problematizam a realidade e possibilita análise crítica sobre a racionalidade moderna que,
segundo Adorno e Horkheimer (1985), em seu desenvolvimento liquidam memória,
tempo e lembrança. Esses autores denunciama perda da experiência histórica como
afetada pela progressividade, que ao prometer condições materiais para que o sujeito se
sinta amparado também exige afirmação social, adaptando-se e ajustando-se aos
mecanismos de dominação da sociedade administrada pela lógica do consumo.
O alicerce teórico dos autores referidos da Escola de Frankfurt fundamenta a
temática desse artigo ao questionarem o porquê da dificuldade em superar as tendências
regressivas que a sociedade moderna passoua conceber como civilizada.Assim, o tema
desse artigo empreende uma análise sobre as narrativas distópicas,seu sentido estético,
político e ideológico, relacionando-as com a racionalidade contemporânea.
Objetiva-se, com base na teoria crítica da Escola de Frankfurt, analisar, a partir do
gênero narrativo distópico, os conteúdos da narrativa “O conto de Aia”154(The
Handmaid’s Tale) de Margareth Atwood (2017), publicada originalmente em 1985, que
inspirou a série televisiva homônima, para extrair elementos à reflexão sobre os conteúdos
152

Doutoranda e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós-Graduação em
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A escritora canadense Margareth Atwood publicou, em 1985, seu romance The Handmaid’s Tale,
traduzido para o português como “O conto da Aia”. Esta obra foi adaptada como série para a televisão, com
consultoria da própria autora. A primeira temporada foi lançada em 2017, a segunda, em 2018 e a terceira
está prevista para 2019. Foi produzida pela empresa americana MGM Television e distribuída pela Hulu
LLC, uma joint venture americana de vídeo sob demanda, ligada as principais empresas americanas de
entretenimento cinematográfico. Foi categorizada no gênero Drama e Ficção e, no Brasil, teve classificação
indicativa “Não recomendado para menores de 16 anos” (IMDb, 2018).

470

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

que potencializam resistência sobre o domínio da ideologia dominante à formação
necessária à emancipação, ao tempo que apresenta o que a sociedade permite e o que ela
impede.
Entende-se que o questionamento feito pelos referidos frankfurtianos apresenta uma
condição de exceção diante do processo histórico que se evidenciou na Europa,
especialmente entre as décadas de 1920 a 1940. Ainda quea sociedade e seu conjunto de
instituições, norteadas por constituições e por leis, assim como pela racionalidade de
extremo desenvolvimento com potenciais de avanços tecnológico, científico e artístico
estivessem presentes, houve o ressurgimento do fascismo, o neofascismo e as tendências
mais violentas de barbárie.
Àluz da experiência e da memória do holocaustoTheodor Adorno, Max Horkheimer
e Walter Benjamin tomaram questões fundamentais para propor uma reflexão filosófica,
aliada à teoria do conhecimento,sobre o contexto social autoritário.

Diante da

inexistência da força da noção de poderio, de pertencimento social e de hegemonia social
completamente solapada havia o sentimento de impotência no bojo da maior crise do
capitalismo: a crise de 1929.
O procedimento da “Dialética Negativa”, obra de Adorno (2009), se destacapara a
análise na tensão entre objetividade e subjetividade, universal e particular, considerando
a reflexão crítica sobre os conceitos que se modificam historicamente, as contradições
presentes nesse processo e, em especial, o conceito multívoco de objeto e não menos
multívoco de sujeitoàs análises sobre a realidade (ADORNO, 1995b).
Adorno e Horkheimer (1985) afirmam que os conhecimentos, fruto da
racionalidade moderna, pretendiam livrar os homens do medo no sentido mais amplo do
progresso do pensamento. Mas entre “Luzes e sombras” congregaram a presunção de
domínio da natureza tanto no sentido de sua necessidade quanto de dominação, entre
ciência e guerras. Se a esperança de desencantamento de mundo constituiu-se como
fundamento da existência a partir dos saberes, o equivalente é verdadeiro quando relações
se estabeleceram entre poder e barbárie.
A escolha de uma narrativa distópica consiste em ressaltar “temas como a divisão
da sociedade em classes sociais hierárquicas e intransponíveis, um sistema opressivo de
coletar informações a respeito de indivíduos; a predominância da resignação entre os
cidadãos”. (OLIVEIRA, 2008, p. 128). Assim, diante do binômio – esperança e
angústia;utopias e distopias – se apresentam desencontros,especialmente no que se refere
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aos contextos socio-históricos presentes nas sociedades e seus ideais de desenvolvimento
e progresso científico, tecnológico, econômico e cultural.
No âmbito da narrativa distópica, a crítica emerge na ficção e é indicada a partir da
realidade social e as possíveis consequências de suas ações e de integração e, por isso,
questiona-se: como as narrativas distópicas, em seu conteúdo artístico potencializam
resistência sobre o domínio da ideologia dominante a partir do Esclarecimento?Diante
das contingências sociais e manifestações de poder e barbárie, essa produção cultural “O
conto da Aia”,retrata os aspectos mencionados, contribuindo com a reflexão sobre a
formação em que o sujeito é capaz de se submeter a uma vontade em que nada do que
possa ocorrer irá despossuí-lo de sua capacidade de agir.
À respeito da organização do artigo, destacam-se duas partes, a saber: a
apresentação do enredo da narrativa “O conto da Aia” eas condições objetivas e subjetivas
de exceção, de dominação e de desamparo, que incidem na relação entre universal e
particular. Para fazer referência aos conteúdos (de)formativos à formação para a
autonomia, compondo a metodologia do artigo, a análise contará com as categorias da
teoria crítica da Escola de Frankfurt.
1 – Apresentação do enredo da narrativa distópica “O conto da Aia”
A narrativadistópica indica uma crítica de uma realidade apresentada como uma
ficção que se desdobra em uma produção de cultura, provocando uma reflexão abarcada
pelascondições históricas, contradições e identidade, elementos importantes a análise de
uma obra de arte, pois trata-se do conceito de “aura”, cunhado por Benjamin (1994). O
temada obra sedesenvolve diante da formação de um estado totalitário, tema que é
constante nas críticas de Adorno e Horkheimer (1985).
Os teóricos mencionadosressaltam a relação com a industrialização da
cultura,evidenciada na sociedade administrada pela primazia da técnica e que fundamenta
o caráter estereotipado e primitivo de sua organização, manipulando tanto as forças
produtivas como os comportamentos, o consumo, as mercadorias e as relações sociais
para a consolidação da adaptação à uma sociedade cada vez mais integrada à sua
racionalidade instrumentalizada.
Embora a narrativa apresente essa tensão entre uma realidade caótica e a
possibilidade utópica de mudança, a nova ética social é a de uma geração que tenta
resolver o futuro da sociedade, colocando como questão norteadora a infertilidade que se
disseminou. Para justificar essa realidade, ressaltam-se aspectos preconceituosos,
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considerando as mulheres de moral questionável segundo padrões religiosos
fundamentalistas; os homossexuais (chamados “traidores de gênero”); os resistentes ao
sistema e outros caracterizados como desajustados, mortos ou banidos para as colônias
realizando trabalhos forçados.
Verifica-se no transcorrer da obra que o abandono a uma realidade social opressora
não parece realizar uma superação histórica. O contraponto dialético de Adorno (1995b)
coloca em questão a naturalização de uma prática acrítica no âmbito da experiência para
combater uma falsa consciência de práxis.É observável “o caráter fetichista, ilusão
socialmente necessária, converteu-se historicamente no ‘prius’ daquilo que, de acordo
com o seu conteúdo, ele seria o ‘posterius’”(ADORNO, 1995b, p. 186).
Ademais, o enredo apresenta a divisão do trabalho e as novas incumbências que são
atribuídas a todas as pessoas, a saber: as mulheres, consideradas adúlteras e que podem
engravidar, tornam-se “Aias”; as mulheres “dignas”, que não engravidam e não são
casadas, podem trabalhar e tornam-se “Martas”155; os homens devem exercer trabalhos
mais “úteis” à sociedade e responsáveis pela casa e família. As “adúlteras” que não
engravidam, são mandadas para as colônias ou se tornam prostitutas expostas em uma
casa de show fora da cidade: a “Casa de Jezebel”156.
As mulheres casadas são dispensadas de seu emprego para se manterem
dependentes de seus maridos, “livres” para cumprir seu “destino biológico”. Os
casamentos legítimos, perante a igreja, são reconhecidos e mantidos, os demais são
dissolvidos. As mulheres e mães em casamentos considerados ilegítimos são adúlteras e
indignas de uma condição de pessoa livre; elas são levadas para um “centro de
reabilitação”, onde serão transformadas em “Aias”, passando por métodos severos e
cruéis, com vistas a um ajustamento forçado por meio de castigos físicos e psicológicos,
entre momentos de privações e constrangimentos. As ideias religiosas e apócrifas
sãomassivamente repetidas, utilizando de frases de efeito e excertos dos mitos hebraicocristãos.
Diante da realidade da divisão de funções atribuídas é possível aludir ao
pensamento de Adorno (1995b, p. 185) de que “quanto mais os homens individuais são
reduzidos a funções da totalidade social por sua vinculação com o sistema, tanto mais o

155

representação mitológica hebraico-cristã da irmã de Maria e de Lázaro que sempre estava servindo a
todos, de acordo com trechos bíblicos.
156
nome referente ao lugar citado também na mitologia hebraico-cristã sobre um lugar de prostituição.
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espírito, consoladoramente, eleva o homem, como princípio, a um ser dotado do atributo
da criatividade e da dominação absoluta”.
A formação nessa nova organização social, mediada pela leitura e escrita, foi
totalmente extinta, restando a desvalorização da cultura com o discurso dos reprimidos,
destituídos de forças reais para o protesto e a reflexão. O alerta conspira contra os que
procedemde modo contrário, os chamados rebeldes e indiferentes às convenções da
ordem social instituída. Somadas aos procedimentos mencionados, as relações sociais se
deterioram devido aos impedimentos quanto à formação de laços afetivos e de diálogos,
tornando-os superficiais, funcionais, discretos e impessoais causados pela ausência de
desafios mentais e que contribuem para comportamentos ajustados ao sistema social.
Tudo o que fizer relação com a história anterior a essa República de Gileade é
proibido e considerado como crime de traição ao novo sistema, impedindo a “elaboração
do passado”, remetendo a expressão de Adorno (1995a, p. 29) ao afirmar que “o desejo
de libertar-se do passado justifica-se: não é possível viver à sua sombra e o terror não tem
fim quando culpa e violência precisam ser pagas com culpa e violência; e não se justifica
porque o passado de que se quer escapar ainda permanece muito vivo”.
Emborao conteúdo da narrativa apresente a desconfiançageneralizada entre as
pessoas, sobretudo porque todos são suspeitos, podendo denunciar sobre qualquer
desajustamento ao sistema, torna-se uma obrigação legítima, essa condição provoca a
reflexão do leitor no contraponto dessa afirmação. Se qualquer possibilidade de solução
política é interditada devido à sociedade totalmente integrada à nova ordem totalitária,
“A compreensão identifica-se com a crítica; a capacidade de compreender, de perceber o
compreendido como algo intelectual, é apenas a aptidão para distinguir o verdadeiro do
falso [...]” (ADORNO, 1970, p. 11).
Observa-se que o julgamento moral sobrepõe a tudo e, por isso, a saída política e
econômica está ausente na narrativa, visto que o momento de superação histórica é
apresentado como não superado, pois há uma ação que visa a negação da produção tanto
da cultura como do mercado. Mascara-se uma oposição aparente ao fundamento
econômico do capitalismo tardio com os novos problemas advindos da sociedade,
advogando a intensa divisão e exploração do trabalho. Haja vista a constatação de Adorno
e Horkheimer (1985, p. 144) de que: “O que não se diz é o terreno do qual a técnica
conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes
exercem sobre a sociedade”.
474

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Nesse sistema social apresentado, a mulher ao assumir a identidade massificada de
Aia, perde seu nome, a identidade. É atribuído o nome do comandante da casa em que
está no momento (seu posto), precedido pelo termo ‘of’157. O comandante da casa da
personagem principal é Fred, então sua Aia recebe um nome de posse da família e passa
a ser “Offred” (“do Fred”). A padronização do nome,que equipara as mulheres à função
atribuída às “Aias”,tem uma intencionalidade: a integração e a invisibilidade, que resulta
na objetificação dos sujeitos.
Sobre a identidade, Adorno (1995b, p. 192) ressalta que numa época de impotência
subjetiva, “forma-se um tipo de pensamento da identidade, aparentemente antisubjetivista, cientificamente objetivo: o reducionismo [...] Ele é a forma característica
contemporânea da consciência coisificada [...]”. Assim, o sujeito subsumido não está
contraposto ao objeto e, por isso, é mera aparência, embora contenha a potencialidade de
elaboração para ir além de a sua própria dominação.
Pertencente ao “fechamento do universo da locução”, expressão de Marcuse
(1979)a palavra “Aia” atribui as pessoas no seu universo fechado uma limitação do campo
de atividade. Numa analogia, esse é um aspecto da técnica que permite o glossário dos
especialistas, os quais não permitem interrelação entre saberes.
A personagem principal da obraé também narradora e, ainda quea autora da obra
não tenha dado um nome para personagem principal, os leitores e, inclusive, os roteiristas
da série inspirada nesse conto identificam a protagonista com o nome deOffred, que narra
o modo de vida em Gileade e, em alguns momentos se apresenta absorta, rememorando
lembranças, as quais não poderiam ser registradas.
Em um painel realizado na BookCon 2017158, por ocasião da divulgação de
lançamento da série “The Handmaid’s Tale”, baseada no livro homônimo, juntamente
com Bruce Miller, o roteirista da série, e Atwood comentam sobre o contexto de criação
do livro. Ela relembra o que houve no ano de 1939, no qual se inicia a Segunda Guerra
Mundial, foi um dos momentos em que se baseou para escrever o conto. Ela refere-se à
Hitler e o livro MeinKamp, no qual ele expõe o que gostaria de fazer se tivesse todo o
poder para realizar, demarcando uma projeção do que se efetivou posteriormente como
ditador da Alemanha nazista. Entretanto, buscou conjugar três estudos para sua produção:

157

preposição em inglêsque conota uma propriedade (de algo).
convenção anual dedicada à indústria do livro e a ‘cultura pop’, sediada em Nova York.
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o puritanismo americano do Séc. XVII, o estudo de utopias e distopias, e a discussão
contemporânea entre razão e religião nos EUA, presente desde o início dos anos 1980.
O cenário apresenta uma repetição histórica com minas de carvão e trabalhos
forçados, a exploração sexual das filhas, a dominação pelo dinheiro, campos de
concentração e gulag (sistema penal institucional da antiga União Soviética, composto
por campos de concentração), criminalização da homossexualidade e punição com a
morte, entre tantas outras ações cruéis que a maioria das mulheres sofre e/ou sofreu.
É importante considerar que o enredo apresenta tanto o conformismo como a
resistência como forma de negação da opressão social. Se por um lado apresenta o
preconceito na forma de organização social, em que a sua ação se efetiva devido às
condições políticas propícias, a formalidade das regras possibilitam o autoritarismo, por
outro lado a autora prima pela presença de resistência na narrativa voltada a manutenção
e percepção de si mesmo, o senso de esperança e as diversas discussões dos dias atuais.
Ao propor uma narrativa distópicaa partir do fundamentalismo religioso, o mote do
discurso é do poder dominante e, por isso, evidencia-se a fachada da religião como centro
da temática, uma expressão da racionalidade que erige um poder ilimitado e absoluto,
assim como o lado sombrio do humano, travestido de boas intenções e valores. O cerne
da narrativa apresenta a tentativa de solução por uma antítese ao tempo histórico que
trouxera consequências nefastas cultivadas pelos maus costumes, iniquidades, liberdades
excessivas, ao que a autora chama a atenção para a crítica diante da utilização de soluções
simplistas e imediatistas, desprezando a reflexão.
O objetivo não se baseou em apropriar-se do conteúdo da palavra divina, mas do
poder pragmático dessa instituição deísta. Não se trata de um avivamento espiritual, mas
do controle pelo poder mítico/místico atribuído às palavras e ensinamentos divinos
interessantes para a perpetuação da dominação sobre a vida dos indivíduos. Os rituais, as
ideias sobre um ser divino, os trechos do livro sagrado e as ideias ajustadas às histórias
de personagens bíblicos são selecionados para compor um discurso que impõe um
controle dos sujeitos.
2 – Condições objetivas e subjetivas de exceção, de dominação e de desamparo
O sistema social e político afeta os sujeitos do conhecimento por múltiplas relações
construídas historicamente, abarcando a relação entre objetividade e subjetividade,
conteúdo e forma, universal e particular. Por isso, as narrativas distópicas mostram que
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“não somos meros espectadores da história do mundo transitando mais ou menos imunes
em seu âmbito” (ADORNO, 1995a, p. 45).
A importância da história para a teoria crítica da Escola de Frankfurt destaca o
sentido da elaboração do passado, que possibilita a realização da experiência referente à
formação da consciência, retorno pelo procedimento dialético em que as contradições
emergemna inversão desse ideário quando apoiado por uma racionalidade instrumental
resistente à constituição dos sujeitos como autores de sua práxis e, portanto, emancipados
(ADORNO & HORKHEIMER, 1985).
No contexto da narrativa a destruição da Casa Branca e a substituição por uma
“nova ordem”com fins a criação de um Estado com características teocráticas, surge um
estilo de vida minimalista em contraposição à ulterior tomada como responsável por toda
a decadência social, ainda que sejam evidenciados como motivos para infertilidade o alto
grau de poluição, extenso desmatamento e constantes desastres ambientais registrados. A
propósito dessa evidência referida ressalta-se o pensamento de Adorno (1973) sobre o
que justifica odiscurso ideológico “em que só resta o reconhecimento do que subsiste, um
conjunto de modelos de comportamentos adequados à hegemonia das condições
vigentes” (p. 203).
A obra literária tem elementos para proporcionar ao leitor a reflexão sobre a
realidade distante da verossimilhança apresentada na ficção, considerando que as
narrativas distópicas compõem um cenário queprovoca o pensar sobre a racionalidade e
suas indeterminações, embora Adorno e Horkheimer (1985) afirmem, diante da
racionalidade contemporânea, que todo documento de cultura é um testemunho da
barbárie, sacrificando ideias e liberdades, evidenciando as marcas da indústria cultural
que visa o empobrecimento da obra de arte.
No que concerne a reflexão e a fruição da obra de arte, a análise da narrativa em
questão visa à valorização de seu conteúdo ao provocar uma relação com a sua própria
realidade, pois ela se manifesta na utopia de seu imediatismo devido a ausência de
reflexão. O exagero da forma da narrativa distópica ficcional provoca, em sua aparência
de verdade, o estranhamento de seu próprio contexto para refletir sobre as distintas e
plurais relações que a compõe. A título de ilustração poder-se-ia indagar sobre as
condições sociais de uma nação como a americana que antecedem à nova organização
social, a partir dessa narrativa e seu conteúdo: Como os americanos poderiam, ao invés
de apoiar a causa da emancipação, apoiar a causa da reação? Como poderia agir contra
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seus próprios interesses, supostamente revolucionários, ao optarem por uma sociedade
fundada em tabus e preconceitos como uma sociedade arcaica?
De posse de uma narrativa que apresenta a posse de uma unidade que vive num
contexto social autoritário, pode-se perceber que a coletividade se volta aos valores
regressivos e primitivos, ensejados e propagandeados por uma ideologia, cujo princípio
religioso aparentemente se destaca como necessário à organização devido à perda de
referência social?
Nesses termos, é possível referir ao pensamento de Reich (1998) sobre a psicologia
de massas do fascismo ao tratar do caráter consuetudinário da dominação, da hierarquia,
das distinções de gênero e de classe que forjam a identidade humana, a psicologia das
relações e a percepção da necessidade da força de uma figura de “Pai” do que a noção de
corpo, de uma classe social revolucionária. Essa coaptação vai mostrar nessa narrativa
distópica o fenômeno da perda de referência e de identidade, de indivíduos frágeis como
foi no Reich alemão após a crise de 1929.
A propósito do pensamento psicanalítico mencionado poder-se-ia considerar o
evento traumático que se coloca para além de uma simples regressão e considerar as
condições do desamparo159 que, todavia, apresentam uma dimensão para além do estado
objetivo de impotência do humano, dimensão que diz respeito ao processo de elaboração
psíquica, no âmbito de “uma falta fundamental de garantias para tudo o que revela de um
mundo simbolicamente organizado, o que precede e torna possível a instalação das
situações concretas, efetivas de desamparo” (PEREIRA, 2008, p. 201).
A intensidade da mudança social apresentada na narrativa citada impõe o
reconhecimento de que a realidade implicou numa crise radical devido ao sofrimento
social existente à exigência do enfrentamento da falta, ou seja: a frustração, a interdição
e a privação. Trata-se da função do desamparo como função da ausência, o que leva Freud
(2010) a tratar o desamparo como função de auto-conservação diante da natureza e da
morte. Embora o indivíduo pertença à natureza, enfrentar os perigos do mundo o obriga
a viver em sociedade e na relação com os demais se vê obrigado às obrigações da
convivência.
Surgem, portanto, os conflitos e, apesar de o primeiro passo para o enfrentamento
das condições adversas fora humanizar a natureza para dar-lhe características humanas,

No Grand DictionnaireLagenscheidtAllemand – Français, de Sachs-Villatte, Hilflosigkeit é traduzida
por “incapacidade de se sair de situações difíceis, de se virar” (PEREIRA, 2008, p. 128).
159
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esta atitude não foi suficiente para controlá-la, antes, o radicalmente inumano ressaltou
numa neutralidade viva, no despojamento de toda imagem expressiva de humanização.
“A desumana indiferença e também o desprezo reservados aos que perderam eminência
na industria cultural revela a verdade sobre a sua fama, sem que, no entanto, aqueles que
abrem mão de participar possam depositar melhores esperanças na posteridade”
(ADORNO, 2008, p. 96).
As considerações apresentadas sobre as mudanças sociais e culturais para a
consolidação da República de Gileade, narradas no “Conto da Aia”,visama busca pelo
sobrenatural em função do medo, que abarca não somente a incapacidade de dominar suas
próprias necessidades como também o de enfrentar o perigo representado por um
representante paterno, no caso o Estado. “Tudo isso constitui uma boa vantagem para a
conservação ideológica da família, apresentadas pela teoria social iluminista como
protótipos do casamento monogâmico e patriarcal que era dominante na Europa”
(ADORNO, 1973, p.134).

Considerações finais
A narrativa retrata um contexto em que estaria em jogo resistir ao instituído e se
entregar à experiencia libertadora que vivenciaram, correndo o risco de sobreviver e de
se constituir nesse outro mundo com tudo o que perdera. Seria preciso proibir a tudo o
que era da ordem da identidade para que a força de seguir adiante fosse manifesta, mas
no confronto com a falta de garantias sobre a qual poderia construir suas certezas, o
desamparo se manteve, pois “o ser humano sem ser visto como tal é convertido em coisa,
para que não mais possa refutar no menor gesto o olhar maníaco” (ADORNO, 2008, p.
101).
O apelo ao Estado teocrático consiste, frente ao todo incerto, a um deus intangível
que está além do desamparo e de todas as tentativas de consolo, é neutro e tem a força do
impessoal, é o horror definido pela visão de um real insuportável. Assim, tal governo
ocupa o lugar do desamparo e da desumanização. O Estado comparado a Deus só
possibilita uma certeza, a de que o mundo não depende de nenhum ser humano e todos
vivem, ainda que de modos diferentes, na posição de estrangeiros de si mesmos e de
exilados de si mesmos.
A condição da possibilidade de “irreversibilidade” do tempo, segundo Castoriadis
(1982), o que parece mais uma irreversibilidade local da sociedade e não temporal, cujo
tempo é cíclico, é aludida onde a morte tanto precede quanto sucede ao nascimento; ou
479

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

talvez colocá-la como ilusória, considerá-la como uma simples probabilidade, ainda que
muito evidente. Entrementes, o que caracteriza uma sociedade não é o seu
reconhecimento obrigatório da irreversibilidade local do tempo, trivial e sempre igual,
mas sim a maneira pela qual essa irreversibilidade local é instituída e levada em conta no
representar e no fazer da sociedade.
Se por um lado cada sociedade tem sua maneira própria de viver o tempo, por outro,
é também uma maneira de fazer o tempo e de fazê-lo ser, o que significa uma maneira de
se fazer ser como sociedade. Pode-se dizer que é o capitalismo que faz ser essa
temporalidade histórica efetiva, assim como é representado como um tempo “infinito”,
um tempo de progresso, de crescimento ilimitado, de acumulação e de racionalização, de
conquista da natureza, de aproximação cada vez maior de um saber exato total, de
realização de uma fantasia de onipotência e de uma pseudocultura, como cita Adorno e
Horkheimer (1985), que tem suas produções voltadas para a sustentação do consumo e
da lucratividade.
Certamente, essa temporalidade não é simples ou homogênea, pois o tempo na
sociedade capitalista é o da ruptura incessante, das catástrofes recorrentes, das revoluções,
de uma dissolução perpétua do que já é, como descreveu Marx (2008). É o tempo da
acumulação, da linearização universal, da digestão-assimilação, da estatificação do
dinâmico, da supressão efetiva da alteridade, da imobilidade da “mudança” perpétua, da
tradição do novo, da destruição da significação, da impotência no âmago da potência, de
uma potência que se esvazia à proporção em que se estende, da fragilidade das pessoas e
da competitividade que arremessa um indivíduo contra o outro.
Tal contexto autoritário presente na narrativa alude aos outros contextos autoritários
para a eclosão das piores características presentes no ser humano – a barbárie que rompe
com o contrato social. Diante dessa análise é que “O conto da Aia” se apresenta como um
elemento para se pensar no atual contexto social, nos contextos históricos e nos atores
dessa época, que materializam uma série de discursos de sumo autoritarismo, de violência
e de ódio.
Há um universo egocêntrico sobre essa fração competitiva da sociedade que não
consegue exercer suas características mais cotidianas. Exatamente nesses contextos em
que há uma falta de explicação para as exceções e rupturas do cotidiano é que surgem
respostas para tudo o que acontece de forma determinista, imediata, pragmática e
simplista.Estes estão sempre à mão daqueles que são atrofiados pela crise e precisam
encontrar alguém a quem culpar – esse é um princípio da condição mítico-religiosa das
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sociedades arcaicas da expiação. As vítimas, exatamente por serem vítimas, parecem ser
as culpadas.
Assim, fazendo alusão ao contexto, pode-se estabelecer uma metáfora em que “o
passarinho” parece buscar a proteção da “gaiola”. Uma servidão voluntária 160 demarca a
atrofia do Eu vinculado a uma sociedade que se estrutura pela maximização das
satisfações pessoais para uma sociedade autoritária, porém “salvadora”. Ela possibilita
pensar no seu contraponto, condição interessante para se perceber como que determinados
indivíduos, fragilizados pelas crises sociais e históricas, aderem aos conteúdos
ideológicos com vistas à formação de sistemas totalitários.
Embora a emancipação no pensamento de Adorno (1995b) ocorra via
esclarecimento, conduzindo o pensamento à compreensão da realidade, o seu princípio
organizador, suas contradições e a sua dinâmica histórica e dialética, sobretudo para a
formação crítica no combate ao pensamento unificador, as relações que os sujeitos
estabelecem seriam mais de conservação de sua autonomia se as relações de produção
não obstaculizassem os sujeitos para lidar com as indeterminações.
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Uma análise sobre a questão da barbárie racionalizada a partir de Kafka e Adorno

Rodrigo Ferreira TELLES
Doutorando do Programa de Pós-graduação em Educação da UFSCar
Introdução
Uma tarefa central da educação no mundo contemporâneo é refletir sobre as
práticas de violência em suas diferentes facetas, investigar os processos que conduzem à
naturalização da barbárie apesar de mecanismos legais que regem a civilização.
Analisaremos neste ensaio o problema da barbárie que se expressa na suposta “justiça
com as próprias mãos”, ou seja, nas reivindicações de vingança no âmbito privado sem a
mediação do Estado ou ordenamento jurídico. Para a investigação desse problema
específico, delimitamos a análise a partir da literatura de Franz Kafka e da filosofia de
Theodor Adorno. Em Kafka percebemos como se desenvolvem as relações entre justiça
e violência por meio do registro literário. Em Adorno podemos compreender como os
processos de barbárie são gerados pela própria civilização. A partir da tensão entre
filosofia e literatura é possível ampliar nossa compreensão sobre as práticas de violência
que se revestem com uma falsa roupagem de justiça.
Um dos motivos que nos chamaram a atenção para refletir sobre o problema da
justiça com as próprias mãos foi uma situação concreta de violência que ocorreu no mês
de junho de 2017, em que um adolescente de 17 anos, da cidade de São Bernardo do
Campo, foi pego por dois homens numa suposta tentativa de roubo a uma bicicleta. Como
“justiça” pelo delito, um dos homens que trabalhava como tatuador resolveu tatuar a força
na testa do adolescente a seguinte frase “eu sou ladrão e vacilão”. Os agressores tinham
como objetivo praticar uma espécie de justiça com as próprias mãos, sem a mediação do
Estado ou ordenamento jurídico. Contudo, a ação dos dois homens se caracterizou como
um ato bárbaro de vingança, ambos foram presos por crime de lesão corporal (FOLHA
DE SÃO PAULO, 2017).
Não sabemos se a dupla que tatuou e filmou o adolescente conhecia o conto de
Kafka intitulado “Na colônia penal”, mas a ação de tatuar a testa do adolescente
materializou a situação cruel e absurda descrita por Kafka, em que os acusados por um
crime deveriam ter inscritos em seu corpo o delito cometido. Nesse sentido, pretendemos
demonstrar como as intuições literárias de Kafka podem contribuir para compreender a
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barbárie que se estabelece no seio do processo civilizatório, que engendra violência, a
partir de processos impessoais.
A situação sofrida pelo adolescente demonstra as contradições presentes no
processo civilizatório que foram analisadas por Adorno ao apontar que a civilização ao
invés de entrar num estágio mais humano pelo progresso racional, tem criado uma
barbárie racionalizada. Adorno apresenta que a anticivilização tem sua origem na própria
civilização, pois a forma como a sociedade organiza seus meios materiais e culturais
produz uma totalidade falsa, que gera práticas de frieza. Esperamos demonstrar em que
medida as análises de Adorno sobre a racionalidade podem favorecer a compreensão das
práticas de violência.
A construção de uma justiça não violenta requer o esforço para lutar contra a
irracionalidade engendrada pelas condições objetivas da sociedade. Diante de situações
que parecem irreversíveis, Kafka e Adorno apontam caminhos para uma não
subordinação à barbárie, acenam para a resistência da injustiça por meio da não violência
e pelo retorno ao exercício da reflexão crítica.
1 – Kafka e a questão da barbárie a partir do conto “Na colônia penal”
O conto “Na colônia penal” de Kafka (1998) foi redigido em 1914, porém
publicado em 1919. A história tem como foco uma máquina de tortura, construída com
objetivo de inscrever no corpo do condenado o seu delito. O aparelho configura-se como
uma máquina de tortura impessoal, que se transforma no personagem central do conto,
no qual os seres humanos são apenas corpos que permitirão à máquina realizar sua
inscrição sangrenta. Este conto de Kafka torna-se importante para a compreensão das
práticas que realizam uma suposta conciliação entre justiça e barbárie, aplicando, no dizer
de Konder, os processos de “racionalização da crueldade” (KONDER, 1974, p. 114).
A história relatada no conto kafkiano se passa em uma ilha e possui quatro
personagens: o explorador, o oficial, o soldado e o condenado. Há dois personagens que
são apenas mencionados: o antigo e o novo comandante. O antigo comandante é o
inventor e construtor da máquina de tortura, apresentado no conto como um monarca
absoluto e que possui vários conhecimentos. O oficial é o discípulo mais fiel do antigo
comandante, que busca manter suas práticas. Por outro lado, o novo comandante, deseja
com a ajuda do explorador, se livrar da máquina de tortura e dos discípulos do antigo
comandante, porém não utiliza seu poder para se livrar dos inimigos, prefere manobrar as
mudanças por artifícios racionais.
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A narrativa descreve que o explorador foi convidado para assistir a execução de
um soldado, que seria penalizado por ter cochilado em serviço e por desobedecer ao
superior. O condenado terá inscrito em seu corpo o mandamento que infringiu: “Honra o
teu superior”. O suplício tem previsão para durar doze horas, com o intuito de não matar
o condenado de forma imediata, mas lentamente. A primeira frase do conto é direcionada
para uma descrição de reverência à máquina: “É um aparelho singular – disse o oficial ao
explorador, percorrendo com um olhar até certo ponto de admiração o aparelho que no
entanto conhecia bem” (KAFKA, 1998, p. 29).
Um aspecto que se destaca no conto é que “o interesse pela execução não era
muito grande” (KAFKA, 1998, p. 29), o que transmite a ideia de uma rotinização dos
procedimentos punitivos na colônia. Esse aspecto traduz, segundo Souza, a sutileza da
linguagem kafkiana, “na qual a redundância ou a obviedade assumem a feição do
inusitado na medida em que o inusitado reveste-se de ‘normalidade’, ou antes, de
normalização” (SOUZA, 2011, p. 55). O soldado condenado é descrito no conto como
uma figura lamentável, “uma pessoa de ar estúpido, boca larga, cabelo e rosto em
desalinho (...) parecia de uma sujeição canina” (KAFKA, 1998, p. 29). Souza (2011)
explica que Kafka também descreve de forma sutil seus personagens, como se eles se
movessem de forma opaca, apresentando apenas o que de maneira superficial a
racionalidade percebe, sem demonstrar dimensões mais profundas do seu ser.
O oficial realiza uma ritualização que se caracteriza como idolatria à máquina,
pois nos preparativos da máquina para a execução, trabalho que poderia ser feito por um
mecânico, “o oficial os realizava com grande zelo, seja porque era um adepto especial do
aparelho, seja porque não podia, por razões, confiar essa tarefa a mais ninguém”
(KAFKA, 1998, p. 30). Esse processo ritual gera um esgotamento, mas o oficial o realiza
com profunda reverência, inclusive se submetendo a utilizar trajes inadequados, como é
expresso em sua fala: “Esses uniformes são sem dúvida muito pesados para os trópicos
(...) mas eles simbolizam a pátria e a pátria nós não podemos perder” (KAFKA, 1998, p.
30). A relação estabelecida entre o oficial e a máquina revela a frieza do oficial e o
processo de alienação no qual está submetido diante da função que exerce.
O aparelho é composto por três partes: “a parte de baixo tem o nome de cama, a
de cima de desenhador e a do meio que oscila entre as duas se chama rastelo” (KAFKA,
1998, p. 32). Há no desenhador uma engrenagem que range por estar muito gasta,
impedindo a comunicação no momento em que a máquina está em funcionamento. Souza
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(2011) interpreta que o ranger da máquina é expressão de uma linguagem que quase cessa,
dando espaço para a língua da totalidade, a linguagem da máquina.
O rastelo é a parte central do aparelho, pois escreverá na carne do prisioneiro a
sentença. É uma peça composta por agulhas, quando acionadas funcionam como um
rastelo. A cama é móvel, permitindo acompanhar o movimento das agulhas para que
gravem as diversas partes do corpo. As sentenças judiciais que foram instituídas pelo
antigo comandante não diziam respeito a um código de leis, mas estavam prescritas
através de desenhos feitos em papéis, que deveriam ser tocados com as mãos limpas e
com o máximo de cuidado ritualístico. Os desenhos ficavam numa pequena bolsa de
couro que o oficial trazia sobre seu peito, ou seja, próximo ao seu coração.
O condenado não tinha conhecimento de sua própria sentença, pois apenas ouvir
sua condenação não soaria de forma severa, no dizer do oficial “seria inútil anunciá-la.
Ele vai experimentá-la na própria carne” (KAFKA, 1998, p. 36). Nesse sentido, a
linguagem severa é aquela que de alguma forma gera marcas corporais, as outras
linguagens são irrelevantes, pois o condenado conhece sua sentença de um modo que
nenhuma outra linguagem racional permite acessar.
O condenado além de não ter conhecimento de sua sentença, também não sabe
que foi condenado, não obteve a oportunidade de defesa, porque na colônia penal existe
a expressão máxima do arbitrário, ou seja, “a culpa é sempre indubitável” (KAFKA, 1998,
p. 38). A lógica absurda que condena sem os adequados processos de julgamento e defesa
expressam um tipo de consciência que se identifica com os processos burocráticos e
reificados. Constata-se a natureza impessoal do processo, em que as pessoas são uma
extensão das engrenagens do aparelho.
Fica evidente a injustiça e a desumanidade que faziam parte de todo o processo na
colônia. No dizer de Rebello, “a colônia torna visível o atraso da sua concepção de justiça.
Sob a ótica do explorador estrangeiro, na colônia perduram uma forma de poder
questionável e a desumanidade de todo o processo penal” (REBELLO, 2013, p. 116). O
conto explicita, por meio da inscrição da sentença no corpo dos condenados, a violência
do processo que visa estabelecer relações entre o aprendizado e dor. Nietzsche na
“Genealogia da Moral” (1998) demonstra que a memória é construída justamente a partir
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da lembrança de situações dolorosas, que permitem a formação da consciência e da
culpa161.
Os personagens kafkianos presentes “Na colônia penal” expressam a incapacidade
de refletir sobre seus atos. Tal aspecto pode ser identificado, por exemplo, na prática do
antigo comandante que idealizou a máquina de tortura; na ação do oficial em sua extrema
adesão aos ideais do antigo comandante; na atitude do novo comandante que deseja abolir
a máquina, mas a deixa funcionando de maneira discreta; na postura do explorador que
nada realiza para impedir a continuação do sistema. Para Rebello (2013), Kafka expressa
aspectos da sociedade que podem transformar as pessoas indiferentes ao sofrimento do
próximo.
O texto kafkiano continua a dialogar com nossa realidade quando percebemos que
as práticas de “justiça com as próprias mãos” são revestidas de uma barbárie
racionalizada, que cobre a violência com uma roupagem de justiça. O conto “Na colônia
penal” favorece a compreensão dos perigos em naturalizar e banalizar a barbárie, a partir
de aparatos técnicos projetados de forma impessoal, por meio de uma exatidão racional.
Em Kafka encontramos uma potente imagem que nos ajuda a compreender as relações
entre barbárie e justiça.
2 – Adorno e a questão da barbárie racionalizada
As reflexões de Adorno sobre a barbárie expressam o esforço do filósofo para
compreender o seu período histórico marcado pelas experiências da II Guerra Mundial,
da perseguição e extermínio dos judeus, do totalitarismo e autoritarismo nazista. Tais
experiências sombrias conduziram Adorno a refletir sobre os caminhos que levaram a
civilização ocidental esclarecida a produzir o intrincamento entre cultura e barbárie.
Adorno ao demonstrar as contradições do progresso, nos fornece algumas pistas para a
compreensão das práticas de violência, realizadas como formas de justiça popular.
No livro “Dialética do Esclarecimento” (1985), Adorno e Horkheimer analisam
os aspectos contraditórios do esclarecimento. Para os autores o processo de
desencantamento do mundo estabelece uma nova visão sobre a natureza, permitindo o
domínio por meio da razão científica e o total controle externo e interno da realidade. O
progresso técnico deveria criar as condições para efetivar a emancipação humana,
161

Nietzsche (1998, p. 53) vai identificar na antiga relação entre credor e devedor que a memória surge
para manter a promessa de pagamento, ou seja, se o devedor não efetuasse o pagamento, poderia ser
torturado e humilhado, pois aquilo que causava dor ficava na memória.
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contudo a dimensão emancipatória da razão, vinculada ao seu uso público, restringe-se
para fins técnicos e instrumentais, dificultando a construção de um mundo justo. Para
Adorno e Horkheimer os raios gelados da razão calculadora amadurecem a nova barbárie,
pois “na medida em que cresce a capacidade de eliminar duradouramente toda a miséria,
cresce também desmesuradamente a miséria enquanto antítese da potência e da
impotência” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 43).
Adorno aponta no debate radiofônico “Educação contra a barbárie” (2006) que os
caminhos tomados pela civilização, apesar do grande avanço tecnológico, carregam os
germes que permitem o surgimento da agressividade e impulsos de destruição. Adorno
define de forma clara que a barbárie “existe em toda parte em que há uma regressão à
violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com objetivos
racionais na sociedade, onde exista portanto a identificação com a erupção da violência
física” (ADORNO, 2006, p. 159).
Para Adorno existem aspectos objetivos que favorecem o surgimento da barbárie
racionalizada. O primeiro aspecto objetivo a ser considerado é a organização econômica
da sociedade que produz um mundo administrado. Para Nobre (2004) o capitalismo
administrado é exercido por uma racionalidade burocrática e instrumental, pois “é um
sistema que se fecha sobre si mesmo, que bloqueia estruturalmente qualquer possibilidade
de superação virtuosa da injustiça vigente e paralisa, portanto, a ação genuinamente
transformadora” (NOBRE, 2004, p. 50).
Além da organização capitalista da sociedade, Adorno aponta que a “falência da
cultura” (ADORNO, 2006, p. 164) torna-se central para a produção da barbárie
racionalizada, pois os objetivos almejados pela cultura, tais como uma sociedade igual,
livre, justa, não se efetivam. Adorno no texto “Teoria da semiformação” (2010) analisa
os processos que geram a falência da formação cultural, pois a semiformação dificulta o
desenvolvimento pleno das potencialidades da razão, fornecendo apenas um verniz
formativo, atrofiando as capacidades críticas do pensar. A barbárie produzida no seio
cultural gera um tipo de sociedade que se constitui como totalidade falsa, que produz a
reificação da consciência, pois existem forças materiais que atuam no processo de
construção da subjetividade e na forma de compreender o mundo.
Diante de uma totalidade falsa que danifica os processos formativos, Adorno
constata que a própria concepção moral torna-se prejudicada ao afirmar que “não há vida
certa na falsa” (ADORNO, 2008, p. 36), pois as condições em que a sociedade está
organizada dificultam a prática de uma vida justa e da própria justiça. Nesse sentido, o
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comportamento bárbaro presente nas manifestações de justiça popular, expressa a
incapacidade para estabelecer de forma racional as condições para um julgamento justo,
pressupondo o ordenamento jurídico que assegura o direito humano como algo
inalienável.
Adorno em seu livro “Minima Moralia”, no aforismo intitulado “Asilo para
desamparados”, aborda como é impossível morar ou sentir-se em um lar diante da
organização social, que pela totalidade danificada, bloqueia as condições da vida justa.
Nesse sentido, o filósofo aponta que “faz parte da moral não estar em casa própria”
(ADORNO, 2008, p. 35), ou seja, denuncia as condições pragmáticas e objetivas que
decretam como impossível habitar de forma subjetiva um espaço real, pois a atmosfera
cultural nos desacostuma de nos sentirmos abrigados subjetivamente.
O progresso civilizatório e cultural que expulsa o ser humano de sua “morada” é
expressão da falência cultural que reprime e esconde sua verdadeira face. Tiburi (2001),
ao analisar a questão moral no pensamento de Adorno, aponta que o filósofo retoma a
importância do elemento material - que tem sua expressão mais crua e verdadeira na
morte - como condição para não se negligenciar e falsificar o sofrimento e a miséria
humana, contudo “não é a morte como essência ontológica que Adorno reclama, mas o
cheiro dos cadáveres que a cultura busca esconder” (TIBURI, 2001, p. 91). Adorno
reconhece que “Auschwitz demonstrou de modo irrefutável o fracasso da cultura”
(ADORNO, 2009, p. 303), pois os campos de concentração aconteceram no cerne de uma
sociedade imbuída da cultura, da arte e das ciências esclarecidas, em que foram utilizados
recursos racionais e tecnológicos, para de forma eficiente, realizar o extermínio humano.
Para Adorno “a autocrítica da razão é sua mais própria moral” (ADORNO, 2008,
p. 122), ou seja, o filósofo ao propor a autocrítica da razão estabelece as bases de uma
moral do pensamento, não no sentido da criação de regras ou hábitos corretos, mas
demonstrando que o aspecto moral encontra-se na autoanálise do próprio pensamento.
Para garantir sua validade o pensamento deve nascer da crítica e da autocrítica,
reconhecendo que o conceito pode estar fundido com o não-verdadeiro, com o princípio
opressor.
Segundo Adorno e Horkheimer (1985) a racionalidade se esvazia produzindo
práticas de frieza devido aos objetivos da civilização que se concentram na busca pela
autoconservação, expressão do egoísmo e da ausência de solidariedade. A
autoconservação é o esquecimento do outro e a busca para conservar a si mesmo, uma
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postura que é alimentada pela configuração social que instrumentaliza o pensar,
eliminando a multiplicidade e potencialidade do pensamento.
As análises de Adorno ampliam a compreensão de como a barbárie possui suas
raízes no processo civilizatório que realiza o intrincamento entre cultura e barbárie,
inclusive favorecendo a produção de concepções de justiça que se misturam com a
violência, como podemos identificar nas práticas de “justiça com as próprias mãos”. A
partir do pensamento de Adorno é possível compreender que o processo de
instrumentalização da racionalidade tem danificado a consciência e o comportamento
moral, instaurando práticas que podem naturalizar a violência.

3 – Kafka e Adorno – Perspectivas para uma justiça não violenta
A partir das análises realizadas, constatam-se possíveis aproximações entre a
literatura de Kafka e a filosofia de Adorno que auxiliam a compreensão do problema da
violência presente nas práticas de justiça popular. A máquina impessoal de tortura descrita
por Kafka, que produz a racionalização da crueldade, converge com a análise de Adorno
sobre o processo civilizatório que ao invés de gerar a humanização tem fomentado a
barbárie. Kafka ao descrever a idolatria e devoção à maquina, que institui práticas de um
sujeito alienado, que apenas cumpre as ordens cruéis sem qualquer questionamento, capta
o processo de instrumentalização da racionalidade apontado por Adorno, em que se
estabelece a fetichização da técnica, limitando a autocrítica do pensamento, instaurando
a frieza e a indiferença. Kafka ao tratar do tema das marcas deixadas no corpo do
condenado, que criam uma espécie de memória pela dor, se aproxima da descrição de
Adorno a respeito das marcas culturais que danificam a formação da consciência. Kafka
ao demonstrar uma organização social que transforma a culpa em algo inquestionável, se
aproxima das análises de Adorno que demonstra como a consciência moral é danificada
pelas condições objetivas que organizam a sociedade.
As afinidades entre Kafka e Adorno nos fornecem algumas pistas para questionar
as práticas de violência que estão presentes na falsa concepção de justiça, gerada pela
racionalização da barbárie. Nesse sentido, é preciso repensar os processos formativos em
nossa sociedade para desbloquear a construção de uma consciência verdadeira, que
permita estabelecer uma sociedade capaz de criar condições para o exercício da justiça
não violenta. É impensável, por exemplo, que situações como aquela do adolescente, que
teve sua testa tatuada “eu sou ladrão e vacilão”, se repitam, pois todos possuem o direito
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a uma pena justa perante o Estado. Não é racionalmente aceitável punir um crime
praticando outro crime, principalmente de forma desproporcional, como no caso do
adolescente em que um crime contra o patrimônio foi punido com tortura e lesão corporal,
deixando a imagem exposta de forma aviltante perante a sociedade.
É preciso criar condições para resistir à racionalização da barbárie, que tolera e
aceita como forma de justiça a vingança privada, sem a presença do ordenamento jurídico,
naturalizando práticas de violência. Podemos imaginar como nosso mundo seria caótico,
se cada pessoa decidisse realizar justiça com as próprias mãos, escolhendo e aplicando
uma pena que considerasse justa, ou como sugere Kafka, criando seus “aparelhos de
tortura”, teríamos uma guerra de todos contra todos sem fim, não haveria
proporcionalidade nas penas. Nesse sentido, o Estado ao deter o monopólio da punição,
deve evitar a desproporção na aplicação das penas e julgamentos sumários162, conduzidos
por vítimas abaladas emocionalmente.
Kafka ao trazer o tema da justiça para o cenário literário demonstra o absurdo
presente em nossas concepções de justiça, que refletem inverdades sociais. Como explica
Adorno, Kafka consegue atingir as raízes que produzem o processo de desumanização e
barbárie, pois “alcança a matéria em estado bruto, o mero ente que emerge na esfera
subjetiva através do colapso total de uma consciência alienada, que renuncia a qualquer
autoafirmação” (ADORNO, 2001, p. 247). Ao tecer um mundo desloucado como aponta
Anders (2007), Kafka “deslouca a aparência aparentemente normal do nosso mundo
louco, para tornar visível sua loucura” (ANDERS, 2007, p. 15), ou seja, ao manipular
situações absurdas como normais, questiona como o nosso mundo civilizado e regido por
leis morais, pode, inclusive, permitir a barbárie como um critério normal de justiça.
O conto “Na colônia penal” de Kafka pode ser lido como denuncia a aceitação
natural de uma justiça imbuída da naturalização das práticas de violência. Kafka fareja a
decomposição da sociedade, traduzindo em sua literatura a mediocridade do mundo que
possui em suas raízes a incapacidade do não-estranhamento. Kafka consegue captar,
como explica Souza (2010, p. 115), “o odor da decomposição que se dissemina pelos
espaços e que narizes poucos sensíveis ou já acostumados nem ao menos percebem mais”.

162

Vale lembrar que é preciso reconhecer a ambivalência do papel do Estado no processo de cumprimento
das leis, pois o direito positivo pode estar impregnado de violência, podendo não assegurar a justiça, pois
existe uma relação institucionalizada entre poder e violência, como explica Benjamin: “A
institucionalização do direito é institucionalização do poder e, nesse sentido, um ato de manifestação
imediata da violência” (BENJAMIN, 1986, p. 172).
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Os resultados de uma sociedade em decomposição podem ser verificados nas
práticas de indiferença e frieza que produzem a insensibilidade e falta de estranhamento
diante de situações de violência ou injustiça. Para Gruschka (2014, p. 14) “a frieza não se
torna somente um meio de se autoproteger olhando o lado e não ouvindo, mas também
assistindo e se distanciando”, ou seja, os processos sociais ao embrutecer a consciência
moral, tornam o ser humano apático, incapaz de olhar para o outro com um olhar justo.
As análises tecidas por Adorno à civilização demonstram que somente pela
autocrítica do pensamento é possível romper com os processos que danificam a
consciência moral. A partir do pensamento de Adorno podemos compreender que as
práticas de justiça violenta só podem ser superadas quando existir o reconhecimento da
ambivalência presente nas diretrizes normativas, ou seja, os aspectos sombrios e
ideológicos imanentes à concepção moral. Nesse sentido, explica Schweppenhäuser:
Só aquilo que conhecemos podemos mudar. Apenas quando refletimos sobre
a ambivalência das categorias morais podemos evitar ser dominados por seu
lado repressivo, o que nos impediria de usar suas forças libertadoras para a
organização autônoma da vida social (SCHWEPPENHÄUSER, 2003, p. 394).

A autocrítica do pensamento conduz Adorno a formular um novo imperativo
categórico: “instaurai o vosso pensamento e a vossa ação de tal modo que Auschwitz não
se repita, de tal modo que nada desse gênero aconteça” (ADORNO, 2009, p. 302). Adorno
na conferência radiofônica “Educação após Auschwitz” apresenta uma contundente
articulação entre formação e ética ao afirmar que “a exigência de que Auschwitz não se
repita é a primeira de todas para a educação” (ADORNO, 2006a, p.119).
Para Adorno não implica apenas aperfeiçoar a moral de forma idealista, mas
realizar intervenções no nível social e psicológico, contudo o filósofo reconhece as
dificuldades em mudar os pressupostos objetivos. Nesse sentido, aponta o papel
importante da formação para compreender o aspecto subjetivo da violência, ou seja, os
mecanismos que conduzem a realização de atos bárbaros, mecanismos que também
podem ser identificados nas práticas de justiça revestidas de violência:
É preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas vítimas, assassinadas
sob os pretextos mais mesquinhos. Torna-se necessário o que a esse respeito
uma vez denominei de inflexão em direção ao sujeito. É preciso reconhecer os
mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos, é preciso
revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem
novamente capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma consciência
geral acerca desses mecanismos (ADORNO, 2006a, p. 121).

A construção de uma justiça não violenta tem como exigência a formação de uma
consciência verdadeira, autônoma, que consiga reconhecer e superar os processos que
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visam apenas à adaptação aos mecanismos sociais e que sufocam a dimensão
emancipatória da racionalidade. O exercício crítico do pensamento favorece o
reconhecimento dos mecanismos presentes na organização social que geram uma
consciência moral heterônoma, além disso, permite compreender as limitações da justiça
que refletem as marcas da opressão geradas no seio civilizatório. Nesse sentido, como
explica Lastória (2001), apenas uma crítica imanente permite compreender os fracassos
históricos das promessas não cumpridas da razão, para retornar a direção de uma meta
não alcançada, pois “uma precondição necessária, ainda que insuficiente, nos é apontada
para que a barbárie crescente possa vir a ser contida: retomar nos dias atuais a exigência
clássica da filosofia de pensar o próprio pensamento” (LASTÓRIA, 2001, p. 72).
Kafka e Adorno apresentam aspectos importantes para compreender os processos
de racionalização da barbárie que podem falsificar a concepção de justiça, transformando
a violência como uma prática natural. Ambos os autores nos provocam a criar novas
perspectivas que deslocam nosso olhar acostumado com a barbárie, produzindo um
estranhamento que desvenda os mecanismos de embrutecimento da racionalidade.
Resistir a uma justiça violenta é redescobrir caminhos formativos para que não recaiam
em formas sociais alienantes, possibilitando o desenvolvimento da autonomia e da
consciência crítica.
Considerações Finais
Partindo das análises de Kafka e Adorno compreendemos que o fenômeno da
justiça com as próprias mãos revela uma das faces do processo de racionalização da
barbárie, que reveste a violência com uma falsa roupagem de justiça. Ambos os autores
atingem as raízes que engendram a construção da barbárie e apontam para as contradições
do processo civilizatório.
Kafka ao apresentar “Na colônia penal” uma potente imagem de uma máquina
impessoal, favorece a análise da racionalização da crueldade que pode estar presente na
concepção de justiça. Kafka fornece uma sutil compreensão de como o embrutecimento
da racionalidade pode criar técnicas minuciosas de punição, que se caracterizam como
práticas de um sujeito alienado, que não reflete sobre seus atos, tornando-se indiferente
ao sofrimento do outro. Kafka coloca em xeque uma justiça cega, incapaz de reconhecer
seus limites.
Adorno ao analisar as contradições do processo civilizatório, auxilia na
compreensão das possibilidades de surgimento da barbárie racionalizada, no seio de uma
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sociedade que possui aparatos jurídicos. A investigação de Adorno em relação aos
processos que produzem uma cultura danificada favorece a compreensão dos prejuízos
causados à consciência moral, que bloqueia a capacidade de compreender as
ambiguidades e contradições em relação às práticas de justiça. Nesse sentido, para
combater à barbárie racionalizada, que cria a indiferença e a frieza, é preciso resgatar a
autocrítica do pensamento.
Por fim, a construção de uma justiça não violenta requer o esforço para lutar contra
a irracionalidade engendrada pelas condições objetivas da sociedade. Diante de situações
que parecem irreversíveis, Kafka e Adorno apontam caminhos para uma não
subordinação à barbárie, acenam contra a injustiça por meio da não violência e pelo
retorno ao exercício da reflexão crítica.
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Introdução

A cada dia torna-se relevante buscar mecanismos para se compreender os desafios
do mundo em sua impermanência e dinamismo, principalmente, face a diversidade de
sujeitos que o constitui. As diferentes culturas e as diferentes maneiras de olhar para o
mundo revelam epistemologias constituídas ao longo de processos civilizatórios variados,
mas que mesmo distintos apresentam aspectos de semelhança, pois em todos eles se está
diante da experiência humana e sua constante tentativa de interpretação.
O outro ser humano é o desafio para o processo do conhecimento, assim como o
próprio mundo em si. O ser no mundo é o ser com o outro em movimento de mundo e de
si. No entanto, o não reconhecimento de boa parte desses processos epistêmicos ligados
a alguns grupos humanos, tem feito por submergir formas de pensamento que possam ser
agregadas ao cabedal do conhecimento humano com vistas a sua emancipação
civilizatória. Este outro ao ser negado, constituí, muitas vezes, a sua condição de vida no
estado de exceção dentro da sociedade estabelecida.
O desafio, no caso do Brasil, dos negros e indígenas tem sido o de garantir as
condições básicas de vida desde a escravização e colonização até os dias de hoje. Estes
grupos ao serem negados em sua humanidade por parte dos processos de colonização
tiveram consequentemente as suas formas de pensamento não reconhecidas, a não ser nos
seus próprios espaços internos de preservação e transmissão.
A existência desses grupos se dá através da resistência solidária e fraterna, assim
como por políticas públicas que assegurem condições de cidadania e igualdade social.
Neste sentido, renovar a crítica da sociedade é estar atento para outros modos de
organização de pensamento que remetem a formas mais integrativas e colaborativas de
ser, cujo foco principal não se concentra na acumulação de bens materiais, mas, sim na
possibilidade emancipatória do desenvolvimento humano que seja capaz de estar com o
outro, de ser com o outro e juntos constituir um mundo para todos em sua dinâmica
constante.
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O paradigma de Exu ou baraperspectivismo é uma expressão da dialética
encontrada na África e na diáspora africana que se revela em alguns aspectos próximo da
maneira como Adorno (2009) pensou a dialética como um desafio constante da
impermanência na constituição do ser. É nesta possibilidade dialógica de formas de
pensar originárias de povos e culturas distintas que buscamos os caminhos da mediação
tão caros ao pensamento crítico e a realização da filosofia ainda almejada. Propomos o
encontro de saberes como um caminho possível de diálogo com o objetivo do
reconhecimento humano da sua ampla humanidade expressa em diferentes culturas.

O movimento do mundo e de si no paradigma de Exu e na Dialética Negativa
O termo “paradigma de Exu” vem sendo cunhado ao longo das pesquisas
acadêmicas pautadas na perspectiva da afrocentricidade, proposta metodológica que
procura basear o seu campo investigativo em autores africanos e afrodescendentes cuja
inspiração advenha essencialmente das formas e percepções de mundo alocadas no
universo cultural desses povos. Trata-se de uma visão endógena que se coloca em
contraposição a perspectiva exógena pautada no olhar da Europa para o continente
africano. Este caráter exógeno é excludente das epistemologias africanas, sendo oriundo
dos processos de colonização e escravização ao qual essas populações foram submetidas.
“Talvez o paradigma afrocentrado de pensamento nem surgisse se a Europa e os Estados
Unidos não resolvessem se apropriar, com exclusividade, da prerrogativa de escrever a
história de todo o resto do mundo” (FINCH III; NASCIMENTO, 2009, p.37).
Para o filósofo Molefi Asante (2009) a afrocentricidade não pode jamais ser
entendida como uma proposta exclusivista de supremacia do pensamento africano, tal
como se refere à ideia do eurocentrismo, mas ao contrário, salienta a necessidade de se
conhecer este pensamento em suas próprias características, ou seja, de maneira endógena,
tendo-o deste modo como uma contribuição a mais para o pensamento humano.
“A afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe
os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua própria imagem
cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos” (ASANTE, 2009, p.93).
Asante quando se refere à África, não a entende apenas como um espaço
geográfico, mas também como um conjunto de valores que ultrapassam a geografia do
continente, já que este espaço se tornou pluriterritorial ampliado pela diáspora e no qual
se estabelece a cultura e a epistemologia em bases comuns.
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Deste modo, são africanos todos os descendentes desta cultura original do
continente, que em si revela aspectos de semelhança, apesar da diversidade étnica e
cultural existentes. Assim, alguns traços que se estabelecem no modo de observar o
mundo e valores que organizam a vida são mantidos. Entre esses aspectos se encontra a
maneira como observam e entendem a dinâmica, o movimento permanente da existência.
Exu refere-se à divindade da religiosidade do grupo étnico ioruba que habita a
costa ocidental africana principalmente na atual Nigéria e Benin. No Brasil é presente no
candomblé nagô também chamado candomblé ketu. Esta representação arquetípica faz
menção às potências energéticas transformadoras. Designa um movimento contínuo do
mundo, sendo compreendido como uma esfera, indicando o caráter provisório da
apreensão do ser, que sendo já não o é. “Exu é um ser que desvela o que é para ser
desvelado. Ele é livre como o ar que o representa no espiral dos redemoinhos. Ele se
movimenta com flexibilidade e mutabilidade constantes, jaculando o seu sopro
transformante em qualquer direção” (MACHADO, 2010, p.13).
O elemento mítico Exu é parte da narrativa epistemológica do povo ioruba, cuja
concepção simbólica identifica e contempla uma das formas da filosofia africana em que
é explicitada a dialética. Desse modo, “a ele se pede licença para todas as empreitadas,
para liberar e orientar os caminhos, sob pena de confundir-se, perder-se e extraviar-se nos
conflitos que desviam da senda principal” (SANTOS, 2011, p.15).
Exu é no conjunto antropológico e filosófico ioruba a possibilidade de encontros,
como “ordem da conciliação dos contrários, habita todos os princípios e, por isso, suas
facetas masculina e feminina. De um lado a presença simbólica da cabaça universal –
princípio feminino da dialética conteúdo / continente e da possibilidade de criação na
geração da vida – e, de outro lado, o falo ereto – princípio masculino fecundador”
(SANTOS, 2011, p.15).
Ao deparar com essa interpretação dos fenômenos no mundo em seus princípios,
Exu revela os campos contrários, mas interligados da existência. Contudo, os contrários
tem mediações e somente existem por suas interações. Neste aspecto além da análise dos
fenômenos em si, a própria possibilidade metodológica e analítica de confluência com o
pressuposto adorniano expresso na dialética negativa, se torna algo relevante ao próprio
conjunto epistêmico dialético de ambas as narrativas.
O ato de colocar em suspenção qualquer apreensão do mundo, cabendo, pois, a
ideia de uma provisoriedade conceitual que não é determinante final do ser, mas, antes
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um caminho interpretativo do seu movimento no mundo. A dialética negativa amplia a
dimensão do ser, coloca o ontó como vir-a-ser.
Na perspectiva ioruba, presente também em outras culturas africanas, portanto
uma característica da filosofia africana se tem que “cada pessoa, enquanto organização
complexa tem sua existência transcorrendo no tempo e, assim, sua unidade/pluralidade
passa por sucessivas etapas de desenvolvimento, estando todas as dimensões desse ser
sujeitas a transformações” (SALÀMI; RIBEIRO, 2011, p.33).
E, ainda
Apesar de todas as mutações a pessoa reconhece a si mesma e é
reconhecida pelos outros como um sujeito permanente, ou seja, sua
identidade pessoal se conserva a despeito da pluralidade de elementos
que a constituem enquanto sujeito e a despeito das muitas metamorfoses
e dos diversos estados experenciados ao longo de sua história pessoal.
(SALÀMI; RIBEIRO, 2011, p.33).

O estudo dessas referências epistêmicas, o paradigma de Exu e a dialética
negativa, a priori tidas como distantes e até mesmo estranhas, aponta para algo em
comum, a ideia da transitoriedade das coisas, da provisoriedade dos termos de definição
e apreensão, o que indica o olhar permanente e atento do investigador para o investigado.
A destituição dessa capacidade de apreender o fenômeno aliena o objeto da investigação
no enrijecimento da forma conceitual, necessária, mas provisória.
Do mesmo modo, a subjetividade do investigador é alvo dessa mesma
transformação o que indica a possibilidade pluriconceitual em torno do fenômeno,
valendo então o cuidado de si enquanto sujeito movente e do outro, o objeto movente,
que não raro, confundem-se sem que haja perda de suas respectivas identidades, eu-tu.
A dinâmica do ser, a necessidade da ampliação conceitual e a abertura para o outro
formam uma base investigativa na qual a própria ontologia se revela como caminho de
descobertas e desafios. O ser é em sua mutabilidade, o ser é então conceituado sem estar
refém do conceito, pois o movimento paradigmático do ser é o desafio mesmo da
conceituação. Porém, o conceito que se vale é o de uma definição provisória para o
aparente momentâneo, mas que imediatamente inaugura a necessidade conceitual do ser
que será.
A dialética negativa pensada por Adorno (2009) a partir da compreensão de que a
dialética somente o é em sua própria negação da afirmação, pois ao definir-se o fenômeno,
o ser já não o é. O conceito ou a percepção constelar de conceitos para apreender o
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fenômeno não dá conta do fenômeno em si, pois este se revela, mas também escapa da
forma rígida da definição. Insinua e indica, mas também esconde.
A dialética expressa na narrativa de Exu fala do provável e do improvável
simultaneamente, o que revela que no mundo dos fenômenos nem sempre tudo que
aparentemente possa ser, o seja tal qual é determinado. Antes, porém, o fenômeno lança
o tempo todo a sua marca de mudança, de movimento e transitoriedade, desafiando a
intenção da definição. Esta apreensão é provisória e se desfaz em uma brevidade temporal
passível a todos os seres.
Como campo investigativo, metodologia ou mesmo epistemologia as dialéticas
aqui expressas retratam o que é o desafio do ser humano em compreender e compreenderse. A concepção adorniana que recebe as heranças gregas da filosofia se encontra em certa
familiaridade com o paradigma dialético de Exu, que em acordo com Cheikh Anta Diop
(2010) e outros pesquisadores da filosofia africana, tem heranças no antigo Egito, o
mesmo berço que influência a filosofia grega.
No entanto, confluir estes campos analíticos é algo tangível para que a crítica seja
mantida, e o movimento do ser seja reconhecido, tendo a sua captação uma possibilidade
a mais ao se compreender outros modos de olhar para o ser.
Assim, é possível aproximar campos que poderiam ser excludentes por posições
conceituais e ideológicas, visão esta que alimenta o interesse dos centros de dominação
no controle conceitual de proposituras que negam gradativamente ao ser humano, a sua
humanidade.
Não se trata de uma humanidade pensada apenas no modelo europeu, mas em sua
forma ampliada que reconhece o homem em todas as suas culturas e diversidade em todos
lugares, revelando sua pluriversidade. O ponto nevrálgico é a primeira questão, a da
África e Europa, sendo esta pautada na fatídica experiência da hegemonia europeia na sua
interpretação do mundo. Somente esta superação pode permitir o movimento de
reinterpretação do ser no mundo.
Não se poderia pensar a mais simples operação, não haveria nenhuma
verdade, e, em um sentido enfático, tudo não seria senão nada. Todavia,
aquela parte da verdade que pode ser alcançada por meio dos conceitos,
apesar de sua abrangência abstrata, não pode ter nenhum outro cenário
senão aquilo que o conceito reprime, despreza e rejeita. A utopia do
conhecimento seria abrir o não-conceitual com conceitos, sem
equipará-lo a esses conceitos.(ADORNO,2009,p.17).
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Cabe dessa forma lançar ao campo investigativo a ampliação do diálogo,
pressuposto encontrado na base das filosofias africanas que corresponde à proposta de
ultrapassagem dos conceitos encontrada em Adorno. O encontro outrora pensado como
impossível ou intangível coloca ao paradigma de Exu e a dialética negativa a condição
epistêmica do vir-a-ser sem preconceitos. É possível outro pensar e, deste modo, uma
educação que alcance os atuais desafios colocados no mundo. Assim, “a filosofia, que um
dia pareceu ultrapassada, mantém-se viva porque se perdeu o instante de sua realização”
(2009, p.11).
O desafio do outro não como barreira, mas como encontro de interesses comuns,
sendo o principal, a vida, em detrimento a um estado que destrói ao invés de desconstruir
pressupostos de falseabilidade que impedem o encontro dos homens entre si e do homem
com o mundo, natural e cultural. Desse modo, “a utopia do conhecimento seria abrir o
não-conceitual com conceitos, sem equipará-los a esses conceitos” (ADORNO, 2009,
p.17).
A horizontalidade do discurso viabiliza o encontro, em que os lugares de fala e
escuta se acentuam na contraposição dialética ao pressuposto da verticalização da ideia,
cuja base hegemônica impede a filosofia, que por característica necessita ser crítica. A
educação para um tempo de absolutizações torna imperativa a retomada epistêmica,
pronta a rebelar-se diante do imposto que destitui o outro, esvaziando o conhecimento
dando condição ao dogma da verdade impensada.

Conclusão

A ideia de que somos sendo e de que somos com o outro, por maior que seja o
desafio de estar junto, apesar de ser esta uma característica da condição humana, revela
as potencialidades inerentes ao ser humano, tanto por uma herança biológica, mas,
sobretudo, por sua condição de pensamento e atuação na natureza no estabelecimento da
cultura. É possível a constituição de um pensamento para o outro realizável na dinâmica
movente dos seres, algo desafiador, mas ao mesmo tempo de projeção identitária do vira-ser inerente ao ser humano.
Trata-se de um ser de descobertas, micro e macro realizações somente possíveis
na sua relação com o outro. Já a narrativa hegemônica, individualista e de dominação tem
como base o repúdio a própria realização humana como vir-a-ser, pois se contenta no
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dado, na reificação do absoluto inventado e numa dominação angustiantemente cativa da
mediocridade.
Tentar impedir o vir-a-ser como forma constante do ser é impedir o ser de ser. O
que conduz ao flagelo triste do si solitário, minimizado pelo reconhecimento apenas do
seu espelho, mas longe de conseguir observar o horizonte, mesmo em ato bucólico de
reconhecimento, o saber que se é, apesar das mudanças.
O paradigma de Exu, oriundo da narrativa milenar dos iorubas, chega ao Brasil e
se espalha por outras partes do mundo revelando uma cosmovisão e uma epistemologia
de possibilidades que se atualizam no próprio processo do reconhecimento que o diálogo
e os encontros indicam. São reencontros e reinterpretações que se abrem ao diferente. A
disposição de ir ao não-conceitual, aquele que fora negado ou marginalizado. Neste caso,
Adorno apresenta a indicação de que se deve ir ao outro, e este ir ao outro, é estar solicito
ao seu pensamento, colocá-lo na pauta da reflexão conceitual. A abertura à filosofia e o
estabelecimento da crítica capaz de acompanhar epistemicamente a dinâmica do sersendo.
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A possibilidade de uma educação crítica na escola do século XXI: uma reflexão
apoiada no pensamento de Theodor Adorno.
Edna Gomes RORIZ
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Doutorado em Educação

INTRODUÇÃO
Em Educação após Auschwitz, Adorno considera que o simples fato de impedir
que Auschwitz se repita, por si só justificaria a necessidade de se investir em todos os
processos que poderiam levar o ser humano a se formar. Essa Formação (Bildung) seria
aquela que permitiria a permanente crítica que todos nós deveríamos ter a fim de
evitarmos experiências sociais em que, claramente, está manifesta a regressão. Essas
experiências teriam lugar nas sociedades nas quais a coisificação163, regida pelo princípio
da racionalidade instrumentalizada, impediria a experiência formativa. É evidente que, ao
se referir a Auschwitz, Adorno não estava se restringindo a um episódio específico, mas
à barbárie que toma conta, historicamente, das populações, de tempos em tempos. Em
uma época de globalização crescente e de formação de blocos supranacionais, temos
encontrado grupos preparados para exterminar outros grupos, em nome do nacionalismo.
É preciso reconhecer que, em uma sociedade cada vez mais conectada, forma-se uma
densa rede que sufoca e oprime e, quanto mais os indivíduos procuram livrar-se dela,
mais presos se tornam e com isso nasce e cresce o ódio contra a civilização. Como nos
diz Adorno, nesse momento, a violência contra as minorias, socialmente fracas, revela a
revolta e aumenta a pressão do geral sobre o que é particular. Em suas próprias palavras,
pessoas que se enquadram cegamente em coletivos convertem a si próprios em
algo como um material, dissolvendo-se como seres autodeterminados. Isso
combina com a disposição de tratar outros como sendo uma massa amorfa.
Para os que se comportam dessa maneira utilizei o termo “caráter
manipulador” em Authoritarian personality. (...) O caráter manipulador — e
qualquer um pode acompanhar isto a partir das fontes disponíveis acerca desses
líderes nazistas — se distingue pela fúria organizativa, pela incapacidade total
de levar a cabo experiências humanas diretas, por um certo tipo de ausência de
emoções, por um realismo exagerado. (...) Ele faz do ser atuante, da atividade,
da chamada efficiency enquanto tal, um culto, cujo eco ressoa na propaganda
o homem ativo. Esse tipo encontra-se, entrementes — a crer em minhas
observações e generalizando algumas pesquisas sociológicas —, muito mais
disseminado do que se poderia imaginar. (...) No começo as pessoas desse tipo

Verdinglichung, na obra de Lukács está consolidada como “reificação” e na de Adorno, como
“coisificação”. De acordo com Leo Maar, na tradução de Educação e emancipação (ADORNO, 2006:130),
os dois termos podem ser usados sem distinção na obra de Adorno.
163
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se tornam por assim dizer iguais a coisas. Em seguida, na medida em que o
conseguem, tornam os outros iguais a coisas. (ADORNO, 2006a, p.129).

Embora não tenha pretendido, em nenhum momento, propor um projeto de
educação, a clareza e a pertinência das colocações, feitas por Adorno, nos fazem refletir
a respeito da importância de se concretizar na sala de aula e, através dela, na escola, a
legitimação de todos os processos que levam ao esclarecimento em todos os níveis, isto
é, acadêmico, psicológico e emocional. Para tal, apoiamo-nos na orientação teóricometodológica encontrada tanto na Dialética do Esclarecimento, escrita em parceria com
Max Horkheimer e publicada em 1947, quanto na Dialética Negativa, publicada em 1966
e, seguindo as orientações de Vilela, (2006), procuramos elucidar as possibilidades da
epistemologia de Theodor Adorno para a análise de questões atuais na escola e dos
processos de escolarização. Nas palavras de Vilela,
para se entender a sociedade, decifrando seus enigmas, é preciso desenvolver
a crítica imanente através da crítica objetivada buscar a dialética entre o
idealizado e o realizado, dissecar o percurso entre o proposto e o real
(terminado). A pista metodológica da Teoria Crítica na obra de Adorno está no
ter que procurar tensionar o aparente e o real, objetivar a realidade, realizar o
confronto dialeticamente objetivado entre o aquilo que algo promete ser
(almeja/ parece ser) e o que é na realidade, está no tensionar entre a verdade e
a inverdade, entre o que é o como não deveria ser. (VILELA, 2006, p.15)

Embora a discussão a respeito das práticas educativas seja motivo de constante
preocupação e tema recorrente em qualquer debate educacional da atualidade, é
necessário investigar como nós, educadores, lidamos com os desafios impostos ao fazer
docente.
A NECESSIDADE DA EXPERIÊNCIA FORMATIVA
Walter Benjamin (1892 – 1940), um contundente crítico da Modernidade, em seu
texto Experiência e Pobreza (1933), nos diz que a sociedade de sua época estava mais
pobre de experiências, atribuindo a responsabilidade dessa pobreza à reificação dos
valores e à dissolução dos vínculos de família que diminuíram a possibilidade de que
histórias fossem contadas, impedindo, assim, a troca de experiências entre as pessoas. Ele
lamenta que após a Primeira Guerra Mundial os sobreviventes tenham se calado diante
do horror trazido pelo uso da técnica com fins destrutivos e pelo crescimento da
mecanização. E por que se calaram? Benjamin responde: porque estavam mais pobres de
experiências
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comunicáveis e não mais ricos. (...) Porque nunca houve experiências mais
radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de
trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela
fome, a experiência moral pelos governantes. (BENJAMIN, 1987, p. 115).

Assim, a técnica passou a substituir as relações entre pessoas pelas relações entre
pessoas e seu entorno, de tal maneira que ficava muito difícil processar esses novos
tempos e fazer relatos sobre eles. Para Benjamin, a experiência passou a ter como
parâmetros aqueles usados nas experiências científicas e o método científico e seus
processos de validação passaram a ser aplicados no âmbito da experiência humana. Só
que a verdade que a Filosofia produz é diferente daquela produzida pela Ciência. Em
outras palavras, o pensamento de Benjamin nos diz que enquanto a Ciência é o espaço
para a construção de conceitos, a Filosofia o utiliza para a construção de ideias.
Na obra de Theodor Adorno, a questão da experiência é recorrente em vários
momentos, podendo-se perceber um elo de ligação entre eles — a temática da Formação.
Para Adorno, a autonomia do sujeito seria alcançada quando este realizasse experiências,
ou seja, quando o sujeito exercitasse um modo de pensar que permitisse o
desenvolvimento da criticidade frente ao mundo administrado. Adorno desenvolveu a
ideia da experiência filosófica, também chamada de experiência intelectual, como uma
forma de se opor ao fetichismo do método. Ao contrário do método de abstração, a
experiência intelectual procura se ater às diferenças e não ao que torna as coisas idênticas
umas às outras. Isso quer dizer que a dialética negativa é uma dialética da não-identidade
e não uma dialética da identidade. Para Adorno, a experiência intelectual nos faz pensar
em relação à
realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e estruturas de pensamento
do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais profundo de consciência
ou faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele
corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. Eu diria que
pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais. Nesta medida e nos
termos que procuramos expor, a educação para a experiência é idêntica à
educação para a emancipação (ADORNO, 2006b, p. 151).

Para que a experiência se torne uma experiência intelectual, ela deve ser penetrada
e transcendida pelo intelecto, ou seja, isoladamente, a experiência não é suficiente, pois,
somente quando a experiência adquire uma dimensão intelectual — fato sem o qual uma
dialética negativa não pode prosperar — a realidade existente pode produzir traços de
alteridade ainda que efêmeros. O elemento irracional que pode ser inerente a esse fato,
no entanto, está longe de implicar um endosso do irracionalismo. Pelo contrário, quem
pensa filosoficamente fortalece a experiência intelectual e, somente assim, a reflexão
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poderia se tornar mais do que uma apresentação repetitiva do que é experimentado
(ADORNO, 1995).
Para O’Connor (2004), coisas e palavras não coincidem mais no sentido de que
pudéssemos dizer que as últimas conteriam o significado das primeiras. Para a dialética
negativa a coisa em si não é de forma alguma um produto de pensamento. É a não
identidade através da identidade. De acordo com Adorno (2009), o que é necessário para
alcançar a especificidade objetiva de uma coisa é um esforço maior por parte do sujeito,
sendo necessário uma reflexão subjetiva mais sustentada do que as identificações que
Kant ensinou que a consciência realiza, inconsciente e automaticamente. A atividade da
mente é muito diferente do automatismo com que é equiparada, assim, se a preocupação
da filosofia é com a esfera do não conceitual que Hegel rejeitou como existência sem
valor e ignorada, então essa esfera que é suprimida, depreciada e descartada pelos
conceitos pode receber tratamento justo apenas na linguagem dos conceitos (ADORNO,
2009, p.17). A dialética negativa é incapaz de abolir a conceitualidade e a abstração.
Também não envolve uma reflexão imediata sobre a realidade, mas uma reflexão sobre o
que torna impossível alcançarmos a consciência das coisas. Tal reflexão não visa sair do
discurso, mas vai valorizar aqueles aspectos dos objetos que não podem ser englobados
por conceitos. (ADORNO, 2012). E, assim, nos diz que “a utopia do conhecimento seria
abrir o não conceitual com conceitos, sem equipará-lo a esses conceitos." (ADORNO,
2009, p. 17). No entanto, este reino não-conceitual, o das coisas em si, do não-idêntico
ou do não-intencional - conceitos com os quais Adorno procurou apontar coisas que não
deviam ser consideradas como os exemplares de uma espécie - não é algo que esteja
disponível, é um conhecimento preenchido apenas pela revelação de seu significado
social, histórico e humano (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 34), mas está
potencialmente implícito nos próprios conceitos abstratos que nos impelem a ir além de
suas rígidas e supostas conclusões. Essa compulsão é aquela que a dialética negativa
tenta satisfazer e, ao mesmo tempo, a dialética se esforça para abrir as categorias que
classificaram e pacificaram o real de uma vez por todas, e as abriram mais uma vez ao
que é novo. O não-idêntico não pode ser destrancado por um conceito particular de forma
isolada, mas por uma pluralidade, uma constelação de conceitos individuais distintos.
O conhecimento do objeto em sua constelação é o conhecimento do processo
que ele acumula em si. Enquanto constelação, o pensamento teórico
circunscreve o conceito que ele gostaria de abrir, esperando que ele salte, mais
ou menos como os cadeados de cofres-fortes bem-guardados: não apenas por
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meio de uma única chave ou de um único número, mas de uma combinação
numérica (ADORNO, 2009, p. 142).

A noção de constelações mentais ou configurações é aquela que Adorno buscou
durante muito tempo. Já em sua palestra sobre A idéia da história natural de 1932, uma
espécie de primeira tentativa de afirmação programática de sua filosofia, ele chama a
atenção para sua profunda insatisfação com o pensamento em conceitos universais, sob o
argumento de que este parece eliminar a melhor parte da realidade em que o pensador
está se concentrando, ou seja, a natureza específica de cada realidade particular. De modo
a permanecer útil, o conceito retém das coisas apenas as qualidades abstratas que elas
possuem em comum com muitas outras. O ideal de Adorno era apresentar um método
com uma estrutura lógica diferente do pensamento filosófico usual em conceitos
universais: o método da constelação, ou seja, uma constelação de idéias. Os conceitos
não são tratados como imutáveis, a intenção não é fazer referência a eles, ao contrário, a
ideia é eles se reunam em torno da contexto histórico concreto que se abre em toda a sua
singularidade na interação com aqueles momentos. O objetivo da filosofia de Adorno era
essa singularidade e, embora nunca tenha fornecido uma teoria inteiramente elaborada e
coerente do conhecimento constelacional, ele demonstra, até os seus últimos escritos,
firme intenção nesse propósito. O próprio Adorno nos diz que "perceber a constelação
na qual a coisa se encontra significa o mesmo que decifrar aquilo que ele porta em si
enquanto algo que veio a ser". (ADORNO, 2009, p.141). Conceitos, idéias, aspectos,
eram todas as coisas contra as quais o pensamento da constelação tinha que ser testado.
Por mais insatisfatórias que sejam as numerosas explicações epistemológicas e
metodológicas do conceito da constelação, a teoria da constelação foi concebida como
um contraponto à teoria tradicional do conhecimento. Seu cumprimento é realizado
apenas nos escritos materiais de Adorno, os quais representam a especificação dos signos,
a leitura do roteiro, que constitui o mundo existente como formado pelo constelação. A
dialética negativa deve ser a dialética da não-identidade: isto é, o conteúdo de verdade da
experiência intelectual produzido por ela é negativo. De acordo com Adorno, o conceito
nunca faz justiça à coisa a que se refere . "No estado irreconciliado, a não-identidade é
experimentada como algo negativo" (ADORNO,2009, p. 34). Isto constitui a assinatura
filosófica da Dialética Negativa e a natureza de sua experiência intelectual.
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Em resumo, podemos considerar que a educação para a autonomia exige do sujeito
a realização de experiências que necessitam estar associadas à reflexão e o pensamento
não poderá ser concebido em termos abstratos, pois o sujeito deve constituído a partir de
sua relação com a realidade e o conhecimento deverá ser produzido sem a aplicação de
procedimentos dedutivos. Para tal, o conhecimento precisa operar com o conceito de
modo abstrato, perdendo, nesse processo, sua ligação com o seu contexto de origem uma
vez que sofrera´ a intervenção categorias que o associará, cada vez mais, à formalidade,
perdendo as características que o constituem. O conceito passa a independer do objeto de
sua procedência pela eliminação de valor do aspecto subjetivo na constituição do processo
de conhecimento concomitantemente ao reconhecimento da importância do sujeito como
seu constituinte. Quando o valor cognitivo daquilo que é transmitido está determinado
pelos resultados da abstração diz-se que a razão está reduzida a uma razão instrumental
e, daí as experiências dos indivíduos ficam danificadas.
Na Modernidade, o declínio da experiência formativa está refletido na vida das
pessoas e confirmada pela fragmentação observada na existência dos indivíduos. Se
considerarmos o conceito de experiência, levando em conta o modo mediado pelo qual o
sujeito se relaciona com a realidade, podemos esperar que na sociedade na qual persistir
o trabalho alienado, que despreza a subjetividade do indivíduo, será difícil que sejam
estabelecidas as condições de realização de experiência pelos indivíduos, o que
inviabiliza que a sociedade invista na sua própria Formação. Permitindo, constantemente,
o estabelecimento da barbárie.
É POSSÍVEL UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA?
Em contraposição à barbárie, Adorno defende a educação voltada para a
autonomia do sujeito e para sua liberdade. No texto Educação — para quê?, ele nos diz,
a seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial
de educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas,
porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas
também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa
morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência
verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância política; sua idéia, se é
permitido dizer assim, é uma exigência política. Isto é: uma democracia com o
dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda
pessoas emancipadas. Urna democracia efetiva só pode sei imaginada
enquanto uma sociedade de quem é emancipado” (ADORNO, 2006, p.141-2)
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Buscamos, inicialmente, em nossas pesquisas, verificar se a sala de aula tem
permitido a realização das dimensões da tríade — Instrução, Educação, Formação.
Posteriormente, concluímos que, mesmo utilizando um método apoiado em um aporte
teórico crítico, ao nos atermos apenas em pesquisar se a tríade está ou não se
concretizando na sala de aula, perderíamos a dialética da análise. Portanto, ao iniciarmos
as pesquisas que subsidiaram a tese defendida em 2017, buscamos desvelar os limites e
as possibilidades da concretização de uma educação crítica em nossas escolas. (RORIZ,
2017).
Vivemos um momento em que, devido à sua massificação e mercantilização,
há sinais de que a educação formal tem ocorrido de forma precária em uma
sociedade dominada pelo consumismo e pelo imediatismo, fazendo com que a
identificação com o coletivo impeça o sujeito de realizar experiências
formativas A perda dos potenciais de autonomia que seriam conferidos pela
Formação (Bildung) é explicada, em grande parte, pela socialização da
Semiformação (Halbbildung), que a tudo envolve, aliada à coisificação
humana. (RORIZ, 2017, p. 157)

Para Adorno, a aptidão do sujeito à experiência está, como esperado, tensionada
entre a adaptação e a resistência. E, se semiformação impera, a adaptação não permite o
estabelecimento da autonomia. Para Adorno, somente uma posição crítica estabelecida
na interação entre diferentes poderia permitir a construção de uma sociedade, cuja
essência seria constantemente renovada pela experiência. E, para que seja produzida uma
consciência verdadeira, que concretize o ideal de autonomia dos sujeitos é preciso que
sejam geradas experiências formativas e, nossa vivência como educadores nos aponta a
sala de aula como sendo o lugar ideal para a realização desse processo. Utilizamos a
metodologia Hermenêutica Objetiva de Ulrich Oervermann, investigando e reconstruindo
os processos pedagógicos vivenciados de salas de aula das séries finais do Ensino
Fundamental e das iniciais do Ensino Médio, de escolas púbicas e privadas, em Minas
Gerais. Foram observadas perto de uma centena de aulas, no período de 2008 a 2016 de
diversas disciplinas, a saber: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Ciências, História,
Geografia, Musicalização, entre outras.
Estávamos todos seguros de que a tarefa mais importante da escola é a de
promover situações que desenvolvam nos alunos uma forma crítica de pensar, de tal
maneira que as atividades acadêmicas passam a não ter um fim em si mesmas, sendo, na
verdade, processos por meio dos quais seriam promovidas situações que levassem os
alunos a vivenciarem experiências formativas que possibilitariam que, no futuro, eles
pudessem atuar de forma autônoma em sociedade. Essa tem sido a nossa intenção
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investigativa, isto é, pesquisar empiricamente a contradição existente entre ao que a
escola aspira e o que realmente ela faz. De uma forma geral, as conclusões de oito
dissertações de Mestrado, defendidas nesse período mostraram resultados muito
semelhantes, expostos a seguir, de forma breve.
A sala de aula foi revelada como um espaço dominado pelo senso comum, em que
a adaptação predominava sobre a autonomia já que os alunos eram levados a memorizar
os conteúdos com a finalidade exclusiva terem bom desempenho nas provas. A grande
preocupação de seus atores era com o cumprimento de tarefas, tais como preencher folhas
de exercícios, cuja correção não incluía debates ou reflexões que poderiam levar os alunos
a um pensar reflexivo. A correção, quando ocorria, constituía-se de um ditado com as
respostas. Constatamos a presença de avaliações apenas quantitativas, impedindo que os
alunos pudessem ser vistos em sua individualidade. Via de regra, o material didático
adotado era constituído apenas por um livro didático que, quando examinado, exibiu, em
várias disciplinas muitos erros conceituais.
Consideramos que o disciplinamento em sala de aula é importante para que as
atividades sejam desenvolvidas com organização de maneira a levar todos os alunos à
compreensão dos conteúdos, mas disciplinar sem conscientizar promove a heteronomia e
não autonomia.
Também observamos situações em que o professor mostrava a intenção de
modificar a condução dos processos, tornando-os mais reflexivos, mas a imposição de
prazos para o cumprimento de uma extensa agenda de conteúdos impedia que esses
momentos frutificassem. Por outro lado, percebemos, em muitos momentos, os alunos
querendo ir além do que estava proposto, sendo frustrados em sua intenção por causa de
um currículo extremamente extenso e inflado.
As aulas são, na maioria, expositivas com um formato padronizado e com os
conteúdos comprometidos por erros conceituais, informações superficiais e
circulação do senso comum. Nas salas pesquisadas, a experiência vivenciada
pelos alunos foi: falou-se sobre o conhecimento, leituras foram feitas sobre o
conhecimento, mas os alunos não foram envolvidos em um debate que lhes
dessem condições de vivenciar a sua própria experiência de discussão e da
sistematização das informações. (RORIZ, 2017, p.170).

Em nenhum momento, fizemos julgamento de valor sobre a atuação do professor,
pois nosso propósito investigativo era o de analisar a aula independentemente de quem a
estivesse conduzindo. Compreendemos que a sala de aula não tem criado condições para
que os alunos vivenciem experiências formativas o que torna esse espaço um lugar ideal
para a prevalência da semiformação no lugar da formação. Concluímos que será muito
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difícil que os alunos aprendam ouvindo sobre os conteúdos de cada disciplina sem
experienciá-los de tal forma a desenvolver a tão necessária autonomia.

É POSSÍVEL UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA.
A conclusão a que chegamos em nossa investigação é de que é possível que a
escola possibilite aos nossos jovens uma educação crítica na perspectiva apontada por
Adorno. Afinal, essa é a única possibilidade de fazer da escola o lugar possível para a
Bildung, para a formação. Mas para logramos êxito nessa possibilidade, é preciso que
passemos a debater amplamente o currículo proposto para a Educação Básica e as
questões envolvidas na formação continuada dos docentes, seja em cursos, seja nas
discussões com seus pares, viabilizadas, tanto em momentos no interior da escola, quanto
em eventos coorporativos dos professores.
Consideramos limitado, um projeto de Educação para a emancipação que
considere atuar apenas em determinados segmentos da sociedade. Somente um projeto
que movimente a sociedade como um todo, desenvolvido à luz da Teoria Crítica, poderá
promover a emancipação dos educandos como bloqueio ao retorno da barbárie. Para isso,
seria necessário, a partir das considerações de Adorno, pensar em uma nova proposta de
educação e em profundas mudanças nas relações sociais.
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Introdução
Pensando no contexto educacional contemporâneo e na própria influência da
Indústria Cultural no processo semiformativo, podemos compreender o clamor de Adorno
(1995, p. 15) ao propor a possibilidade de “contrapor-se a tal ausência de consciência”,
provocada por uma realidade em que a cultura se converte unicamente em valor de
mercadoria, deixando de ser a voz que expressa, mas a que silencia. E assim, nos alerta
que, nos dias de hoje, essa reconciliação entre o indivíduo e a sociedade é forçada,
principalmente, se determinada pelas relações sociais que exigem a universalização da
semiformação e, por que não dizer, da nossa educação danificada.
A partir de algumas categorias de análise oriundas do pensamento de Theodor
Adorno, este texto constitui-se de uma tentativa de refletir sobre o que se compreende por
processo formativo, no contexto de uma sociedade regida por um modelo de racionalidade
que converte as relações humanas em meras relações de produção. Para essa discussão
utilizamos a obra Minima Moralia em sintonia com as leituras secundárias do projeto de
pesquisa “Indústria Cultural, Educação e Trabalho Docente na primeira infância: da
semiformação à emancipação humana” que vem sendo desenvolvido na Universidade
Estadual de Londrina.
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Tomando como base o aforismo “Instituição para Surdos-Mudos”, pretendemos
contribuir para esta reflexão de repensar a escola e a experiência formativa escolar e,
desse modo, buscar novas direções pedagógicas que estejam mais adequadas às
problemáticas educacionais para o trabalho voltado ao pensar crítico educacional.
Consideramos necessária esta análise diante dos possíveis equívocos que são decorrentes
das teorias modernas da pedagogia e da educação, que acabam influenciando as práticas
pedagógicas escolares com o enfraquecimento da experiência do pensar crítico e, a
fragilização do saber propriamente dito.
Nossa preocupação foi acompanhar o movimento do pensamento dos autores da
Teoria Crítica acerca do tema e, a partir disso, construir nosso próprio percurso para
compreender a formação pedagógica docente neste contexto social vigente, com vista à
superação do processo semiformativo pelo processo da emancipação humana. Nesse
sentido, há a necessidade urgente de ativarmos o papel da educação e do ensino como
possibilidade geradora da capacidade de resistência à barbárie.
Neste estudo, buscamos também na educação e na prática educativa, os limites
e a possibilidade de se assumir a escola como espaço de produção do novo, do não dito,
do não pensado em detrimento do que já está instituído, no sentido de ativar a capacidade
individual dos sujeitos envolvidos no que se refere ao processo de resistência aos ditames
estabelecidos pela lógica industrial vigente. Desse modo, o desafio é pensar a experiência
formativa no seu sentido emancipatório, como possibilidade de resistência ao instituído
pela indústria cultural e razão instrumental, devolvendo, efetivamente, aos espaços
educativos e ao professor o exercício de sua atividade intelectual com a crítica imanente
e a autorreflexão.

Em tempos de formação danificada
Presenciamos, desde o século XX, a ascensão da tecnologia com o potencial de
renovação, que paralelamente transformou o processo produtivo e econômico, mas
também abriu espaço para mudanças no campo da própria cultura, alterando as
possibilidades de pensar a arte, o lazer e as práticas formativas. Nesse contexto social,
criam-se novos espaços de vivencia, novas formas de comunicação do olhar e das
expressões corporais que praticamente foram extirpadas e substituídas por “clics” e
pressionar de teclas ou apenas um deslizar de dedos, transformando as relações em
virtuais.
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A produção maciça dos meios tecnológicos, de produtos culturais, redes sociais
virtuais que vão inundando nosso cotidiano põe em jogo outro dilema: não mais o de
difundir modelos culturais para as massas como propunha-se na década de 40 do século
passado, mas buscar maneiras para mobilizar os sentidos que já vem sendo moldados
pelos estímulos constantes da mídia, desde o nascimento. Uma rede de estímulos, de
símbolos, de saberes em constante transformação, fruto da tecnologia produz
necessidades compulsivas de consumo num processo onde os sentidos são domesticados
e respondem aos estímulos, sem que haja tempo para que deles se aproprie e seja possível
uma autorreflexão, conduzindo assim a um pensamento estereotipado.
Essa realidade envolvida pela tecnificação do conhecimento contribui para as
tendências de desaparecimento da figura do indivíduo autônomo e reflexivo em função
do poder cego dos coletivos que são estabelecidos pelos padrões da sociedade industrial
e mercantilizada. Diante disso, vemos uma certa ilusão de progresso que demanda a
própria reprodução da barbárie.
Assim, conforme Zuin (1999) é estarrecedor esse cenário atual em que mesmo
com as condições objetivas de eliminação da fome da face da terra, ao invés disso, o que
observamos é a reprodução da miséria e da barbárie. Segundo o autor: “possuímos o
aparato técnico que nos capacita a atingir finalmente a tão sonhada e prometida liberdade,
porém, acostumamo-nos cada vez mais com a perene reprodução das necessidades”
(ZUIN, 1999, p.07).
Em relação a educação danificada em que as relações sociais se produzem de
maneira forçadas, Adorno e Horkheimer (1985, p. 47) alertam-nos para o processo de
regressão das massas e a incapacidade atual dos indivíduos de “poder ouvir o imediato
com os próprios ouvidos, de poder tocar o intocado com as próprias mãos: a nova forma
de ofuscamento que vem substituir as formas míticas superadas”. Os autores
complementam que, pela mediação da sociedade total, todas as relações e emoções e os
homens se reconvertem exatamente naquilo contra o que se voltará a lei evolutiva da
sociedade, o princípio do eu: meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento
na coletividade governada pela força.
Desse modo, o atual “homem da multidão”, expressão usada por Zuin (1999 p.20)
tem sua identidade fragmentada em múltiplas funções diante do contato com os atuais
aparatos tecnológicos de distração, tais como a televisão e o computador e da própria
unificação do pensamento e da semiformação. Diante disso, podemos afirmar, conforme
Zuin (1999 p.25) que “a mão que afaga é a mesma que fere”, quando a técnica que poderia
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nos auxiliar e nos libertar, é a mesma que nos amarra e nos empobrece enquanto humano,
ou seja:
Atualmente temos as condições objetivas de simplesmente eliminar a
fome da face da terra e, ao invés disso, o que observamos é justamente
a reprodução da miséria e da barbárie. Possuímos o aparato técnico que
nos capacita atingir finalmente a tão sonhada e prometida liberdade,
porém nos acostumamos cada vez mais com a perene reprodução das
necessidades (ZUIN; PUCCI; RAMOS-DE-OLIVEIRA, 2008 pp.4546).

Adorno (1995) também traz sua contribuição quando enfatiza a percepção
subjetiva das crianças, principalmente diante da mercadoria. O autor afirma:
A forma equivalente deforma todas as percepções: tudo aquilo em que
não reluz mais a luz de sua própria determinação, como “gosto pelo que
fazem” empalidece diante do olhar. […] O desencantamento do mundo
sensível é a reação do sensorium à determinação objetiva desse mundo
como ‘mundo de mercadorias’ […]. (ADORNO, 1995, p. 199).

Sob o ponto de vista da educação, pensando sobre a experiência formativa atual,
esta estereotipia está presente na organização dos espaços e tempos escolares, seja na
organização dos componentes curriculares, seja nos recursos didáticos tecnológicos, num
incentivo ao aprimoramento do trabalho pedagógico que se destina a tornar a
aprendizagem mais rápida e eficiente, retirando, no entanto, seu caráter formador. De
certa forma, essa ausência de um caráter formador crítico possibilita pensar nas
contribuições de Hannah Arendt (2007) com a abordagem relacionada a crise da
autoridade e, consequentemente, a crise da educação. No campo educacional a suposta
crise está na recusa da autoridade pelos adultos, de assumir a responsabilidade pelo
mundo ao qual trouxeram nossas crianças e, como isso mergulhamos na tendência do
desamparo da criança recém-chegada em um contexto social no qual as novas gerações
são relegadas ao abandono e, a própria formação danificada.
Mediante esse processo analítico do conhecimento e do ensino, percebemos que
o processo educacional, nesse sentido, fica restrito à aplicação de técnicas e a experiência
do pensar é minimizada e limitada, reduzindo-se à utilidade, como afirma Adorno (1993,
p.129) “enquanto as escolas treinam os homens no discurso, como também nos primeiros
auxílios às vítimas dos acidentes de tráfego e na construção de planadores, os instruídos
tornam-se cada vez mais mudos”. Há a evidência de uma educação que, permeada pelas
teorias modernas de aprendizagem, conduzem seus alunos para o ensino prático em
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substituição aos fundamentos teóricos do saber. O conhecimento petrificado, privilegia,
nesse sentido, a inculcação de habilidades, ocasionando a transformação das escolas em
instituições vocacionais voltados para o aprendizado pela prática, direcionando os olhares
educativos para a tal competência do saber fazer, que não mais é do que a própria
instrumentalização do ensino.
O aforismo de Adorno nos permite refletir sobre o empobrecimento da capacidade
de realizar experiências nos espaços formativos, abordando a escola enquanto mediadora
do atrofiamento do intelecto e da narrativa. Professores e alunos são adestrados no uso da
palavra, emudecendo sua capacidade de pensar, falar e relacionar-se com os outros. As
vozes dos falantes são substituídas por um “mecanismo socialmente preparado”, cujas
falhas são respondidas por desespero e pânico (ADORNO, 1993 p.129). A escola se volta
para o adestramento de habilidades relacionadas ao processo de comunicação e interação
social. Os espaços formativos escolares na qualidade de expressão às mudanças sociais
mais amplas, tem reproduzido ações pedagógicas ideologicamente marcadas pela
indústria do consumo, da mercadoria e da padronização do pensamento (ADORNO e
HORKHEIMER, 1985).
O aforismo reflete a escola como um “asilo de surdos mudos” pelo exercício do
ventriloquismo educativo, tornando os sujeitos envolvidos (professores e alunos) cada
vez mais mudos, apontando fortes tendências de declínio da capacidade de realizar
experiências que são realimentadas pelo sistema escolar. Nesse sentido, Adorno (1993)
esclarece que “no sistema abarcador a fala se converte em ventriloquia. Cada um é seu
ventríloco. No conjunto, as palavras se igualam às fórmulas que outrora eram reservadas
para o cumprimento e a despedida.”(p.133) Um modelo em que os sujeitos são formados
para aumentar seu valor no mercado e não pra compreender o mundo em que vivem. No
ensaio Educacão após Auschwitz, Adorno denominou esse modelo de caráter
manipulador como “consciência coisificada”, ou seja, pessoas se concebem a si próprias
como coisas e igualmente concebem as outras da mesma forma. (ADORNO, 1995,
p.130).
A educação escolar tem se voltado cada vez mais para o adestramento das
habilidades, dentre as quais a de se comunicar, onde a retórica passa a ser mais um
instrumento ao qual contribui para o esvaziamento da possibilidade de expressão: “[...]
de um modo geral, as palavras começam a parecer aquelas fórmulas habitualmente
reservadas para a saudação ou para a despedida” (ADORNO, 1993, p.120), que se limita
na frieza de um “Oi” ou um “tudo bem?”.
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A capacidade de comunicação transforma-se em comunicado artificial, em que a
verdadeira comunicação é rompida e esvaziada. A espontaneidade e a objetividade no
tratamento comunicativo desaparecem, mesmo no âmbito mais íntimo. “As vozes dos
falantes são substituídas por um mecanismo socialmente preparado” (ADORNO, 1973,
p. 120). A conversação não exprime mais a comunicação e os alunos emudecem cada vez
mais, atrofiando a capacidade de falarem um com os outros.
Pela instrumentalização da razão, o processo educacional é restrito à aplicação de
técnicas e a experiência do pensar é minimizada e limitada, reduzindo-se à utilidade. O
conhecimento formativo rende-se aos aparatos técnicos que criam mecanismos
educativos de sedução e convencimento. O pensamento pedagógico é esvaziado, ao invés
de ressignificado pela reflexão e crítica. As experiências formativas dão lugar ao silêncio
e emudecimento humano, prevalecendo, desse modo, a lógica do pensamento
instrumental e repetitivo, com características de padronização e redução da razão à sua
dimensão instrumental e utilitarista, assim como aponta o fragmento Instituição para
surdos-mudos.
Adorno, nesse sentido, analisa as tendências de decaída da linguagem no campo
educacional, em que a comunicação é reduzida a seus aspectos formais e instrumentais.
Esse processo de emudecimento e adestramento apontado no aforismo de Adorno remetenos a pensar acerca da prática de sistema de apostilamento pedagógico que molda
professores e crianças a um tipo de adestramento intelectual, sem que haja a possibilidade
da experiência do pensar e da produção de uma consciência autônoma. Ao contrário,
induz professores e alunos ao processo de conformismo, adaptação e aprisionamento
intelectual do indivíduo que reafirma a consciência crítica “surda muda”. Esse movimento
de conformação do sujeito à técnica garante a ilusão e o poder mágico de que essa forma
de trabalho educativo seja digna de uma educação promotora de experiência.
Há a conciliação da escola à indústria cultural pelo alto investimento de arranjos
técnicos que se firmam ser pedagógicos e propiciadores de experiências formativas do
pensar, tanto de alunos e professores. Ao mesmo tempo o profissional pedagógico é
privado da possibilidade de uma formação digna e que lhe garanta o conhecimento crítico
e elaborado, resultando, em sua maioria, no processo de desqualificação dos conteúdos
formativos na profissão do magistério. Há, segundo Adorno (1995, p.55), uma tendência
a valorização dos aspectos formais e técnicos do ensino, do que a “autoconscientização
viva do espírito” que, de certa forma, está desconectada de suas dimensões formativas
críticas e emancipatórias do conhecimento. Há, ainda, segundo pressupostos adornianos
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a ausência da reflexão intelectual e a tendência de absorção de visões estereotipadas que
se propagam no processo formativo para o magistério, como fórmulas milagrosas do
saber docente sobre o trabalho educativo com os alunos, descrevendo os contornos da
consciência coisificada.
Os profissionais são envolvidos por processos semiformativos com uso de
“receituários” que se traduzem em técnicas eficazes para “solucionar” os conflitos e
tensões educacionais. De fato, a semiformação não se confina meramente ao espírito
(intelecto), adultera também a vida sensorial com a propagação de uma certa
racionalidade que, na verdade, é em si mesma irracional.

Eles são capazes de fazer conferências, suas frases qualificam-nos para
o microfone diante do qual se veem colocados como representantes da
média das pessoas, mas a capacidade de falarem uns com os outros se
atrofia. Pois estas pressupõem ao mesmo tempo experiências dignas de
serem comunicadas, liberdade de expressão, independência, e ao
mesmo tempo, relacionamento (ADORNO, 1995, p.120).

Adorno, nesse sentido, enfatiza que o antídoto contra a semiformação e barbárie
consiste na ênfase sobre a capacidade individual de reflexão, autodeterminação e nãoparticipação (ADORNO, 1995, p.125), ou seja, conduz-nos no processo de compreensão
da necessidade imperiosa de resistência individual ao poder cego dos coletivos. Nesse
sentido, apresenta o imperativo de desbarbarização como possibilidade dialética de
reverter o quadro em que os processos semiformativos tornam-se lócus de assujeitamento
e acomodação ao status quo. Quando a formação cultural reduz-se ao processo de
semiformação/razão instrumental, com a onipresença do espírito alienado o indivíduo,
entregue a si mesmo e aos padrões do consumo e da mercadoria, necessita dedicar-se a
um esforço de autorreflexão que possa reverter sua recaída na barbárie.
De fato, os frankfurtianos anunciam em suas obras a ideia do humano, sua
realização nos homens mediante a emancipação do indivíduo pelo processo de
autodeterminação e autoconsciência, sua liberdade, sua realização social. Entretanto, esse
processo exige desenvolvimento pela emancipação do indivíduo e libertação do processo
de dominação, um processo auto reflexivo e crítico pelo homem que impulsione e
estimule o pensamento.

Considerações finais: Em busca da emancipação.
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Conforme aponta Adorno (1995), há a necessidade de se pensar na educação de
escolar pelo princípio da autoridade esclarecida, ou seja, na própria formação e atuação
dos professores em que pelo processo da reflexão possibilita novos olhares para essa
sociedade e para o próprio processo da Indústria Cultural e da barbárie; quando tem o
papel de orientação e intervenção na função do esclarecimento e da desbarbarização pela
superação da ação humana passiva e inofensiva.
Pelo processo da educação desde a primeira infância, pode-se pensar na
possibilidade da autorreflexão crítica (ADORNO, 1995). Desse modo, pensar na
formação cultural com vistas a emancipação se faz urgente e necessária para que haja a
busca pela tomada de consciência dos professores desde o trabalho com a primeira
infância, quando com uma concepção clara a respeito dos fetiches sociais e tecnológicos,
provocam no processo educativo, a experiência da reflexão juntamente com os alunos
(ADORNO, 1995). Sobre esse assunto, Arendt (2007) nos adverte que a autoridade do
professor sobre o processo educativo do ensino minimiza a possível vulnerabilidade da
criança diante do contexto educacional e social.
Cabe ressaltar, conforme já descrito, que os impedimentos a essa reversão são
analisados por Adorno com ênfase no deslumbramento pelo processo tecnológico que se
deixam levar profissionais da educação, no caso específico, anulando sua postura de
autoridade pedagógica, mediante a reprodução do sistema industrial e instrumental que,
com suas exigências, descarregam sobre os indivíduos tão dura e despoticamente, que
cada um dos profissionais não podem se manter firme diante das perdidas imagens e
formas que entrelaça o processo semiformativo. Mera atividade repetidora, incapaz de
traduzir-se em experiências narráveis do conhecimento é o cenário que vamos
construindo na agressiva luz da semiformação.
Lyotard já analisava os rumos da cultura, ou de sua “morte” como parte dos
homens, pelo empobrecimento de sua experiência com a verdadeira cultura em privilégio
ao desenvolvimento de um conteúdo procedural voltado a performance social (leia-se
mercado), à competição em um mercado voraz, alijando a humanidade de um legado que
ela mesma construiu para se edificar.
Adorno (1993), faz referência ao falar, no sentido de dominar profundamente a
matéria do mérito de um diálogo, criticando justamente a preocupação com o desempenho
em um debate, em detrimento de uma experiência de comunicação humanizadora. Em
suas palavras “o falar adota um gesto perverso. Faz-se dele um desporto. Deseja-se
alcançar as maiores pontuações: não há conversação em que não se insinue como um
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veneno a ocasião da aposta” (p.129). Mais adiante Adorno completa que o diálogo, que
poderia ser um momento de interação dignamente humano torna-se uma disputa por ter
razão. O desafio aqui é o de pensar a experiência formativa no seu sentido emancipatório,
como possibilidade de resistência devolvendo, efetivamente, aos espaços educativos e ao
professor o exercício de sua autoridade diante de sua atividade e experiência intelectual
verdadeira, uma vez que, “a única possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a
auto-reflexão crítica sobre a semiformação, em que necessariamente se converteu”
(ADORNO, 1996, p.410).
O profissional que atua neste contexto atual tem o desafio de articular os
conhecimentos e leituras de mundo nas práticas pedagógicas com a tomada de
consciência em favor da superação da capacidade formal e unificadora do pensar. Diante
das reflexões anteriores, é inegável que existe consenso de que a principal tarefa da escola
é desenvolver nos alunos a capacidade de pensar e de tomar decisões, o que significa ir
além das formas reprodutivistas do pensamento e do conhecimento preestabelecidos.
Desta forma, pensar a experiência formativa, apreendida em seu sentido emancipatório,
abre a perspectiva de resistência ao saber instituído. Para tanto, parte-se do pressuposto
de que é por meio da educação que podemos pensar a constituição de um sujeito
autônomo, capaz de ter novas experiências, na tarefa de transformação do mundo. Desse
modo, acredita-se que a educação constitui o espaço no qual é possível tornar a ação
humana significativa no mundo à luz da emancipação.
A educação tem o poder de explorar caminhos no sentido de desenvolver, no
interior de cada indivíduo um potencial não realizado pelos modelos incutidos pela
semiformação. Esse processo pode nos conduzir ao projeto de emancipação e a filosofia
adorniana contribui para a ruptura do modelo formativo vigente.
É inegável que existe consenso de que a principal tarefa da escola é desenvolver
nos alunos a capacidade de pensar e de tomar decisões, o que significa ir além das formas
reprodutoras e cerceadoras do pensamento e do conhecimento preestabelecido. Em
Adorno buscamos um arcabouço substancial de análise para a educação e para o trabalho
docente, com vistas à resistência frente ao que está instituído pelos padrões sociais,
econômicos, culturais e educacionais. Pela educação, enquanto processo de análise e
reflexão dialética sobre o desenvolvimento e a decadência da cultura e da sociedade, há
a possibilidade de se estabelecer práticas de resistência contra a barbárie pela experiência
de autorreflexão e autodeterminação pelos indivíduos.
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RESUMO
A presente comunicação apresenta um elemento da pesquisa de doutoramento em curso
e tem como objetivo captar a percepção dos gestores em relação ao que avançou e ao que
se manteve regredido, no âmbito da participação coletiva, no percurso da autoavaliação
institucional realizado nas escolas de educação infantil da Rede Municipal de ensino de
São Paulo (RME/SP). O pressuposto teórico-metodológico tem nas categorias,
frankfurtianas, de autonomia e emancipação seus princípios analíticos. No âmbito dos
procedimentos metodológicos realizamos a apresentação de alguns elementos formais
que compõem os Indicadores de qualidade da educação paulistana (Indique), seguida de
entrevistas feitas com seis gestoras que atuam na RME/SP. A escuta dessas profissionais
permite pensar sobre a compreensão das contradições presentes na implantação desse
documento como política pública voltada à qualidade, assim como para anunciar
possíveis caminhos para as políticas educacionais no campo da educação de crianças.
Palavras-chave: política de gestão; educação infantil; indicadores de qualidade;
autonomia-emancipação; teoria crítica.

INTRODUÇÃO
Entre 2013 e 2016, a Secretaria Municipal de Educação (SME/SP), produziu documentos
com a finalidade de legitimar um currículo para a infância que, pelo menos do ponto de vista legal,
reconhece as crianças como sujeitos sociais de direitos, que constroem narrativas por meio das
múltiplas relações que estabelecem com seu tempo, consigo mesmos, com as demais crianças e
com os adultos.
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Tal concepção pressupõe que as crianças experienciem situações que lhes permitem criar e
recriar cenários, contextos e culturas, construções estas que se vinculam diretamente ao
desenvolvimento da autonomia dos pequenos (BARBOSA, 2010) e à qualidade da educação
proporcionada a eles. É neste contexto que se situa nossa investigação, tendo como objeto de análise
os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana (Indique), documento coletivamente
construído por equipes gestoras e docentes da secretaria municipal de educação, cuja finalidade era
garantir a autonomia pedagógica das escolas e propiciar momentos de autoavaliação e planejamento
do currículo infantil da RME/SP, ainda que contando com esse documento para possibilitar a
unidade do trabalho, em dimensão coletiva.
Dada a complexidade dos Indicadores e a natureza deste trabalho, que exige um recorte
específico do objeto, estabelecemos como objetivo captar a percepção dos gestores em relação
ao que avançou e ao que se manteve regredido, no âmbito da participação democráticopopular no percurso da autoavaliação institucional realizada nas escolas de educação
infantil da Rede Municipal de ensino de São Paulo (RME/SP), em 2016.
O Indique paulistano tem como referência básica os Indicadores de Qualidade do
Ministério da Educação e Cultura (MEC, 2009). Ao mesmo tempo, é fruto de um processo
de produção bastante particular que se deu a partir de experiências de autoavaliação
desenvolvidas em 441 escolas, entre 2013 e 2014. Logo no início deste processo foi criado
um grupo de trabalho formado por profissionais que atuavam nas Diretorias Regionais de
Educação e, por pesquisadores da infância de universidades que, a partir das entrevistas
com educadores e comunidades elaboraram o Indique paulistano a ser aplicado, a partir
de 2015, em todas as unidades de educação infantil.
O documento com 09 dimensões, 71 indicadores e 174 descritores propunha que,
após a avaliação, cada escola construísse um plano de ação que respondesse às
fragilidades apontadas. Metodologicamente, o documento prioriza a participação de todos os
segmentos envolvidos no processo educacional das crianças. À equipe gestora cabia a organização
da escola para a realização do evento que passava pela leitura do documento por todos os
atores nas unidades de educação infantil; pela mobilização das famílias; pelo convite aos
membros das Diretorias Regionais para que participassem da autoavaliação; pela
organização previa de todos os materiais a serem utilizados; pela organização dos espaços
para realização das discussões de nove grupos pequenos e um espaço maior para a
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plenária com todos os participantes; além da escolha de nove

relatores e nove

coordenadores de grupo.

1- O QUE REVELAM AS ENTREVISTAS
Para que pudéssemos compreender as implicações da aplicação do Indique na gestão
escolar focamos nossas entrevistas nas dimensões “participação coletiva” e do “papel da
gestão educacional” no percurso de implantação dos Indicadores. Foram escolhidas três
Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) tendo como critério a apresentação de condições
estruturais semelhantes (espaços, mobiliário, materiais) e gestoras que tivessem, no mínimo, três
anos no exercício da função, na mesma unidade educacional. Participaram do diálogo, três diretoras
e três coordenadoras pedagógicas, cujos nomes pessoais e das respectivas escolas foram
substituídos por fictícios, em respeito à regra de sigilo em pesquisa.
O roteiro para o diálogo, de caráter semiestruturado, contou com questões que
versavam sobre vários aspectos da gestão abordados pelos Indicadores, entretanto, na
presente comunicação nos deteremos, apenas nas implicações diretas na organização,
aplicação e construção do plano de ação, tendo como foco da análise o que avançou e o
que tem se mantido regredido no âmbito da participação coletiva.
Todas as gestoras consideraram a intenção, expressa no documento, de garantir
uma discussão democrático-participativa como o elemento fundamental do Indique
paulistano, assim como o seu percurso de construção. Entretanto, todas elas argumentam
que até mesmo as discussões internas às escolas, que antecederam a aplicação da
autoavaliação, não garantiram a participação de todos os seguimentos:

Olha, não foi assim tão simples, pelo contrário... nossa! A
C.P (Coordenadora Pedagógica) foi nas reuniões,
participou das discussões e trazia as demandas. Quase
enlouquecemos para preparar tudo. Não teve jeito de
garantir a participação de todo mundo da EMEI. Você sabe,
né? Não adianta dizer o que tem que ser feito se não há
condições para isso, tinha que ser daquele jeito e pronto. E
os relatórios que a gente tinha que ficar fazendo? Uma
loucura! (Rosa Maria, diretora de escola).
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Quando perguntadas por que não conseguiram participar dos encontros na DRE e o
que impediu a participação de todos os segmentos, as entrevistadas revelaram que a
própria rotina da escola, seu cotidiano, impossibilitava a participação proposta pelo
documento:

O que impediu? É mais fácil perguntar o que facilitou. Não dá
pra parar uma escola pra fazer discussão de currículo. Você
vai fazer o quê? Fechar a cozinha e dizer pras crianças: “hoje
não tem almoço porque estamos em reunião”? E o pessoal da
limpeza e as operacionais? Acham isso tudo tempo perdido,
que atrapalha o serviço. Bom, se nem as professoras todas
conseguiram participar, daí você vê as dificuldades. (Andréa,
diretora de escola).

Os argumentos das coordenadoras não foram muito distintos. Quando indagadas
sobre os horários previstos no calendário escolar para as discussões do Indique, Luciana
nos disse:

Os Indicadores foram trabalhados nos momentos previstos em
Portaria para a aplicação e elaboração do Plano de Metas.
Internamente, só deu pra discutir com as professoras que estão em
formação. No dia da aplicação, foi um auê. As professoras
apontavam questões como “totalmente resolvida” [um dos
indicadores] e os outros servidores diziam que não viam aquilo
acontecer. Disso você tira que a importância dos Indicadores foi
em revelar o quanto estamos próximos ou não do que se entende
por qualidade na educação infantil. Já em termos de participação
democrática... não dá pra dizer que aconteceu de fato.

Na mesma direção, Juliana acrescenta:

Foi bom. Serviu como um orientador para nós, coordenadoras.
Mas também atropelou o nosso trabalho. A gente parou tudo o
que [es]tava fazendo pra dar conta da discussão do documento e
depois, parou tudo pra fazer a avaliação, depois [parou] tudo pra
fazer o plano de ação. E a quantidade de relatórios que tínhamos
que mandar para a DRE? Nossa! a gente se sentia sufocada.
Vieram pouquíssimos pais, os funcionários da casa sabiam do que
estava acontecendo, mas não teve discussão aprofundada com
eles. (Juliana, coordenadora pedagógica).
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O documento traz muita coisa, é amplo demais, tem uma
linguagem difícil, uma linguagem dirigida aos professores e não
aos demais segmentos. Além disso, muita coisa, muita mesmo,
está completamente fora das nossas mãos, envolve outras
secretarias, a DRE [Diretoria Regional de Ensino], a SME
[Secretaria Municipal de Educação]. Se teve participação, ela foi
seletiva... só pra alguns. Até agora [2016] não tivemos retorno “de
cima” em relação ao que foi apontado sobre o papel deles. Que
participação é essa? Não acredito em participação unilateral. Aí é
outra coisa. (Ana Clara, diretora de escola).

A principal questão que as entrevistas revelaram foi a vivência da aplicação dos
Indicadores apresentou, na percepção da gestão escolar, uma contradição entre os seus
fundamentos e as condições concretas de viabilização, que se expressam na realização do
oposto daquilo a que se propunha: garantir a autonomia das escolas e a participação de
todos os segmentos envolvidos na educação das crianças, como pressuposto para
construção de uma educação de qualidade para a educação infantil.
A própria estrutura do documento – caracterizada por uma gramática voltada para
as educadoras e de uma quantidade exacerbada de dimensões e descritores – dificultou
uma participação que garantisse, de fato, o envolvimento de diferentes segmentos sociais
e profissionais. A dinâmica de aplicação do Indique, (pequenos grupos e plenária geral),
ao mesmo tempo em que tentou garantir a participação coletiva, “acabou restringindo
ainda mais a participação da comunidade e dos funcionários que não conheciam o
documento, e continuaram não conhecendo” (Juliana, coordenadora pedagógica).
Outro elemento vinculado às possibilidades de participação coletiva diz respeito
aos momentos destinados aos encontros:

Assim, previstos no calendário escolar, são planejados dois
momentos de trabalho coletivo com participação dos
profissionais, das famílias e da comunidade: o primeiro, para a
realização da autoavaliação; e o segundo, para a elaboração do
plano de ação, o qual visa aprimorar aqueles aspectos apontados
na autoavaliação que necessitam ser revistos e melhorados.
(SME, 2016, p. 13).
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A previsão em calendário de dias para a avaliação e o planejamento das ações que
pudesse contemplar a presença das comunidades interna e externa poderia representar um
avanço bastante significativo. Por outro lado, essa previsão nos leva a refletir sobre qual
seria, de fato, o entendimento de participação que permeou a autoavaliação e o
planejamento educacional resultantes do Indique.
Lima (2014, p. 1068) afirma que participação é uma categoria político-educativa,
uma construção social que “não dispensa a análise dos contextos históricos, dos projetos
políticos e das correlações de forças em que ocorre”, além de envolver diferentes
“dimensões teóricas e conceituais que vão desde as teorias da democracia e da
participação, até às teorias organizacionais e aos modelos de governação e administração
das escolas e respectivos sistemas escolares”.
Enquanto categoria política e social, a participação envolve um conceito de
autonomia que não pode se limitar a participações esporádicas na tomada de algumas
decisões. No âmbito da autonomia das escolas e das próprias gestoras, parece possível
afirmar que, diferentemente do que propunha o Indique, o que imperou foi um processo
de adaptação e enquadramento à dinâmica e à metodologia da autoavaliação. Todas as
instituições aplicaram os Indicadores nos mesmos dias e horários, independente das
condições que tiveram para realizar, previamente, as discussões com os diferentes
segmentos. Desta forma, a essência do documento – pautada na garantia da participação
coletiva não se consubstanciou, incorrendo no erro que tentou corrigir: desconsiderar os
contextos concretos e as correlações de forças que neles se estabelecem.
1- AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO: AVANÇOS E LIMITES
A partir das falas das gestoras entrevistadas e, considerando que, em meio às
dificuldades apresentadas pelo itinerário percorrido pelo Indique, avanços e limites se
fizeram presentes.
Para Adorno, (2009, p. 141) a educação deve ter um papel decisivo no processo
de desmodelagem das pessoas, o que subentende um percurso que ultrapasse a pura e
simples transmissão de conhecimentos e alcance um patamar de produção de uma
consciência que atue em direção à emancipação de cada indivíduo.
Na ótica de Adorno (2004, p. 88), a própria lógica da sociedade burguesa situa a
cultura em um amplo processo de crise que se vincula à contradição que a define e a
sustenta; um modelo societal que tem afetado a constituição da subjetividade dos
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indivíduos que vivem, cada vez mais aprisionados em um contexto de dominação social,
onde impera a heteronomia como substituta da autonomia que acaba, por vezes, restrita
ao nível discursivo.
Essa heteronomia, argumenta Adorno (2004) tem procurado adequar o homem a
uma dimensão adaptativa que cada vez mais enquadra os indivíduos em modelos políticoeducacionais estabelecidos. Entretanto, na perspectiva da dialética negativa, (ADORNO,
2009a, 2009b) a transgressão é possível, como também a formação cultural emancipadora,
o que pressupõe a autorreflexão crítica sobre a realidade e sobre tudo o que ela tem
produzido e mascarado.
Por outro lado, é importante salientar que ninguém é livre por completo, que não
existe autonomia sem um certo grau de adaptação. Ao defender a educação como
princípio contra a barbárie, Adorno (1995, p. 154), não nega a adaptação, antes, considera
que a única maneira de trazer à consciência as contradições que permeiam a educação é
conhecer suas limitações e seus paradoxos. Nesse sentido, argumenta o autor, “colocar
no lugar da mera adaptação uma concessão transparente a si mesma onde isto é inevitável,
e em qualquer hipótese confrontar a consciência desleixada”. (ADORNO, 1995, p. 154).
2- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender as contradições existentes no contexto da sociedade capitalista e as
consequências da dinâmica desse modelo social no campo educacional é importante para
qualquer perspectiva de transformação. Assim, não basta nos determos em compreensões
unilaterais que polarizam as ações sociais entre as “que deram certo” e as “que
fracassaram”. As políticas educacionais, como ações sócio-históricas e culturais estão
sempre sujeitas a elementos que avançam e a outros que permanecem regredidos.
As entrevistas colhidas demonstram que, se os Indicadores avançaram em seus
fundamentos e propósitos, sua metodologia de aplicação foi muito ambiciosa para a
realidade cotidiana de escolas e comunidades.
Os debates em grupos e em plenárias, a escuta e a agregação de propostas de
professoras e gestoras integradas ao corpo do documento; a necessidade de negociação
entre pares; a possibilidade de revelar discordâncias em relação a qualquer questão
demonstram avanços que sintetizam importantes vitórias e apresentam alternativas
possíveis na construção dos caminhos à superação de políticas e práticas lineares e
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hierarquizadas que, sequer preocupam-se em ouvir e respeitar as vozes daqueles que
operam, cotidianamente, a educação de crianças.
Apesar disso, dois elementos se destacaram na negação prática do que foi
afirmado e acordado como fundamento: a desconsideração das condições objetivas nas
escolas e a falta de autonomia das equipes gestoras em decidir acerca do melhor momento
e da melhor forma de lidar com essas condições para a condução do processo
autoavaliativo.
Ao terem que se enquadrar aos prazos, à uma metodologia previamente definida
e engessada e à extensa gama de relatórios que deveriam produzir, diretoras e
coordenadoras pedagógicas viram seus afazeres atropelados, submetidas à lógica das
tradicionais políticas verticalizadas – o que acabou reiterando a adaptação às
determinações superiores, regiamente estabelecidas, a heteronomia e a homogeneização
que desconsidera as diferenças.
Com isso, a autoavaliação não pode assumir um caráter processual, reduzindo-se
a momentos pontuais e fragmentados de discussão, que, segundo as entrevistadas,
impediram que a participação coletiva acontecesse de fato, não tanto pela ausência de
participantes (que também foi dificultada), mas pela falta de condições objetivas de
intensificar os debates, uma vez que, nem todos os participantes tiveram oportunidade de
conhecer e compreender o seu conteúdo, tal como demandavam as negociações
estabelecidas no momento das plenárias. Para agravar a situação, a mudança de
administração municipal, em 2016, acabou comprometendo, ainda mais, o percurso
iniciado em 2013, sugerindo uma dificuldade da própria administração de lidar com o
tempo da política e o tempo da educação.
É preciso pensar que, para o processo pretendido, as equipes gestoras precisariam
ser mediadoras de um processo de compreensão das questões educacionais, por parte de
todos os segmentos que se pretendia envolver na autoavaliação e que, talvez, os
propositores do instrumento, no afã de dar conta de todas as dimensões da qualidade da
educação infantil, de forma detalhada e profunda, acabou por comprometer.
A avaliação tem se convertido em instrumento da chamada Nova Gestão Pública
para medir a qualidade da educação e das políticas públicas e, até mesmo em governos
democráticos populares, contraditoriamente, tem encontrado o aprofundamento das
limitações dessa abordagem. Nesse sentido, a descontinuidade das políticas públicas
531

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

continua se afirmando como um dos principais traços de permanência de práticas
conservadoras, verticais e fragmentárias, que têm contribuído, sobremaneira, para o
comprometimento de propostas que, na origem, visam conquistas substanciais no âmbito
da qualidade da educação pública como um todo.
Se aos agentes políticos é urgente repensar a relação entre suas propostas e o
tempo para negociá-las e implementá-las, aos agentes educacionais é urgente repensar a
relação com os agentes políticos e as metodologias para dar conta da realidade local.
Idealizações de parte a parte tem feito com que a educação se mantenha mais regredida
do que possa avançar, sobretudo no que se refere à constituição da criança como sujeito
de direitos, que ainda fica perdida entre demandas burocráticas e intencionalidades
desconhecidas de seu universo formativo.
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Resumo
Esta é uma investigação da extensão universitária da Universidade Federal de São Carlos
– UFSCar e seus impactos na formação de estudantes de graduação. O trabalho foi feito
através de levantamento bibliográfico e análise documental articulados com uma pesquisa
de campo em que foram selecionados três projetos extensionistas da área da Educação da
UFSCar. Observamos que as práticas universitárias estão se alterando em função da
expansão global de um novo modelo acadêmico que atinge também as atividades
extensionistas, com novas configurações de projetos, novos atores envolvidos e outras
formas de presença e participação dos estudantes. O modelo imposto pelas chamadas
World Class Universities, de matriz norte-americana, seguem as diretivas das instituições
centrais, como o desenvolvimento de pesquisas em âmbito global articuladas à produção
e comercialização de um conhecimento matéria-prima para novos produtos. Na UFSCar
encontramos indícios desse processo, mas também outras perspectivas, ligadas às
reformas acontecidas nas décadas de 1990 e 2000. Tal realidade confere certa
ambiguidade ao processo formativo, com novas percepções de formação e de
emancipação transformando a perspectiva tradicional. Não mais a formação de cidadãos
e profissionais com cultura e erudição para discutir os modelos em curso e propor
alternativas, mas sujeitos com novas habilidades, integrados às novas tecnologias, com
versatilidade para se transformar rapidamente, prever situações e criar respostas que
atendam às exigências do mercado. Não mais a análise crítica dos conhecimentos
universais, o cidadão atuante, mas os conhecimentos técnicos, instrumentais básicos e,
sobretudo, inteligência e versatilidade para adaptar-se ao sistema aperfeiçoando suas
estruturas organizacionais.
PALAVRAS-CHAVE:
Semiformação.

Educação,

Ensino

Superior,

Extensão

Universitária,

Introdução

Esta é uma investigação da extensão universitária da Universidade Federal de São
Carlos – UFSCar e seus impactos na formação de estudantes de graduação. O trabalho foi
feito através de levantamento bibliográfico e análise documental articulados com uma
pesquisa de campo em que foram selecionados três projetos extensionistas da área da
Educação da UFSCar. Observamos que, de modo geral, as práticas universitárias estão se
alterando em função da expansão global de um novo modelo acadêmico, as Universidades
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de Classe Mundial, cujo perfil peculiar transforma também as atividades extensionistas,
com novas configurações de projetos, novos atores envolvidos e outras formas de
presença e participação dos estudantes.
Este texto apresenta alguns aspectos dessas transformações, a partir de análises
desenvolvidas ao longo da pesquisa. Dividimos a apresentação em três partes: a primeira,
em que situamos rapidamente a formação de nível superior no modelo capitalista de
sociedade; a segunda, em que procuramos descrever o atual contexto e de que maneira a
formação em nível superior se aproxima da ideia de semiformação; e a terceira, em que
apresentamos nossas observações acerca da extensão universitária realizada na área da
Educação da UFSCar e a maneira como repercute o contexto social mais amplo, com
novas perspectivas acerca da formação e autonomia dos estudantes.

1. A formação de nível superior

Desde que as universidades incorporaram a investigação científica e a oferta de
cursos de extensão, no século XIX, ensino, pesquisa e extensão tornaram-se suas marcas
identitárias. Porém, novas alterações no modelo capitalista geraram outras
transformações, como a crescente demanda por mão de obra especializada, conduzindo o
desenvolvimento de uma educação mais voltada para aspectos técnicos; forte expansão
do mercado do ensino superior, com surgimento de novas instituições focadas no ensino
e pouco dedicadas à pesquisa ou extensão; criação das novas tecnologias da informação,
permitindo também o crescimento da educação a distância; reconhecimento de certo tipo
de

conhecimento,

denominado

conhecimento

matéria-prima,

produzido,

primordialmente, pela pesquisa aplicada e que rapidamente é assimilado pelo mercado;
surgimento de Centros de Pesquisa, vinculados às universidades, entre outras. A mudança
mais significativa, porém, talvez seja a nova cultura universitária, consolidada
inicialmente nos Estados Unidos e Reino Unido, que vem se organizando
internacionalmente através de outras estruturas acadêmicas, modos de operacionalização,
gestão do trabalho intelectual, fomento à pesquisa, produção e transferência de
tecnologias, criação de patentes e gerenciamento de negócios. A World Class University
vai sendo exportada para o mundo com a promessa de cooperação científica e
desenvolvimento econômico.
Um dos aspectos do novo modelo é a fragmentação da universidade em diversos
setores, alguns ligados à classe empresarial, com quem criam parcerias e dependência
534

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

financeira, outros ligados a órgãos governamentais, atuando na execução de políticas
públicas. Em consequência, a universidade deixou de ser espaço de uma formação
cultural ampla e se constituiu tanto em lugar de inovação tecnológica, para capacitação
de profissionais avançados, treinamento de novos pesquisadores e produção do
conhecimento matéria-prima, como de agência de serviços, para implementação de
políticas públicas.

2. O contexto semiformativo e o papel do Ensino Superior

Segundo Adorno e Horkheimer (1985) a emergência de uma sociedade
administrada pela técnica e pela racionalidade instrumental submeteu a vida aos
interesses do capital: todas as instituições e organizações, toda a cultura, com suas
representações, imagens, valores, conceitos – a própria existência humana –, tudo se
revestiu de um caráter utilitário e passou a ser medido em termos de valor. Nesse sentido,
o próprio Estado passou a regular a vida das pessoas de forma empresarial, segmentando
grupos, estruturando políticas de gerenciamento, conduzindo-se por meio de critérios
como o de eficácia e produtividade, e, em última instância comandado pelo mercado.
Essa representação da existência humana configura-se através de um processo formativo,
dentro do qual cada indivíduo vai incorporando subjetivamente os detalhes dessa nova
cultura. Na verdade, um processo danificado, conduzido pela mercadorização da
existência, e, por isso, semiformação (cf. Adorno, 2010). A singularidade do indivíduo
não se manifesta mais, a semiformação é a determinação social dos indivíduos na
sociedade capitalista contemporânea (Adorno, 2010).

2.1 A educação superior na semiformação

Na universidade, assim como em outras instituições sociais, a semiformação se
manifesta pela predominância da racionalidade técnica instrumental conduzindo todas as
atividades. A ênfase na pesquisa de novos processos e produtos, a análise de dados e
solução de problemas pontuais, supera e prescinde a reflexão e crítica dos modelos e
processos. No máximo, eles devem ser corrigidos e aperfeiçoados, mas nunca
questionados acerca do para que existem e do a quem beneficiam.
Essa perspectiva está ligada ao pensamento neoliberal, que ganhou força a partir
da crise energética da década de 1970.
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Em princípio, com o neoliberalismo, floresceu a teoria do Estado mínimo, que o
exime da responsabilidade por uma educação pública gratuita, deixando com a iniciativa
privada a tarefa de capacitar tecnicamente as novas gerações e alinhando suas instituições
universitárias ao novo modelo acadêmico de transnacionalização da pesquisa, exploração
comercial do trabalho intelectual e concentração do conhecimento em certas instituições
centrais do sistema. Assim, se extingue uma formação clássica humanista que, em
verdade, só existiu enquanto a instituição esteve essencialmente vinculada às elites.
Atualmente, 82,3% dos estudantes do ensino superior brasileiro estão matriculados no
setor privado e as universidades públicas vão se reorganizando conforme o modelo
imposto pelas World Class Universities. Inseridas cada vez mais no modelo norteamericano, elas seguem as diretivas das instituições matrizes, como o desenvolvimento
de pesquisas em âmbito global articuladas à produção do conhecimento que visa à
comercialização de serviços, processos e produtos de alta tecnologia: o chamado
conhecimento matéria-prima.
Mas, como se apresentam as novas World Class Universities? De acordo com a
Times Higher Education167, o que caracteriza uma universidade de classe mundial Top
200 – representando 1% das melhores universidades do mundo e distinguindo-a de uma
universidade Top 400 –, são os seguintes aspectos:
 Investimentos anuais de US$ 751.139,00 em salário por docente (contra US$
606.345,00 aplicados por uma universidade top 400);
 Relação de estudante por docente de 11,7 para 1 (em comparação a proporção de
12,5 para 1, praticada nas universidades top 400);
 Mínimo de 20% dos docentes de origem estrangeira (18% em uma universidade
top 400);
 Investimentos em pesquisa de US$ 229.109,00 por docente (US$ 168.739,00 em
uma universidade top 400);
 Publicação de 43% dos trabalhos de pesquisa com, pelo menos, um coautor
internacional (42% nas top 400);
 Corpo discente composto por 19% de estudantes estrangeiros (16% nas top 400).

167

Fonte:https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/news/the-formula-for-aworld-class-university-revealed – Acesso em 11.04.2018.
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Portanto, na perspectiva dos próprios defensores do modelo, o foco dessas
instituições é a pesquisa e a formação de pesquisadores. Em outras palavras, são
instituições voltadas ao desenvolvimento e inovação tecnológica, obviamente
estreitamente vinculadas ao setor produtivo e fortemente conduzidas pela racionalidade
técnica instrumental. Impulsionadas pela economia global, elas estruturam uma rede de
informações e inovação que se torna fonte de recursos para as instituições matrizes do
capitalismo central e não estão preocupadas com uma formação humanista ou com
discussões acerca das contradições do sistema produtivo ou com o exercício da cidadania.

3. A extensão universitária na área da Educação

Analisando a extensão universitária da UFSCar, foi possível encontrar indícios
desses processos mercantis, mas também outras perspectivas, como, por exemplo,
projetos que promovem a discussão dos saberes universitários e populares. Com certeza,
são ainda vestígios de reformas universitárias realizadas nas décadas de 1990 e 2000,
quando a resistência ao modelo neoliberal implementou algumas práticas. A seguir,
apresentamos alguns elementos significativos de nossa investigação.
Acompanhamos três projetos da área da Educação: o primeiro corresponde a uma
disciplina, em forma de oficina, desenvolvida por professores e estudantes da UFSCar em
uma escola particular de ensino médio do município, em que se desenvolvem dispositivos
de criação audiovisual – fotografias e pequenos vídeos enfocando diversas temáticas do
universo juvenil; o segundo projeto compreende a leitura de clássicos da literatura
universal com um grupo de idosos que se reúne semanalmente para apresentar as
experiências pessoais obtidas; e o terceiro projeto corresponde à capacitação de
estudantes e profissionais que atuam na rede de saúde pública, com discussões e
experiências em práticas populares integrativas e complementares de saúde, trabalho este
desenvolvido com a parceria de entidades sociais.

3.1 Elementos significativos do contexto e das atividades extensionistas

O primeiro aspecto a ser destacado é a pequena participação de estudantes de
graduação nas equipes que desenvolvem esses projetos. Segundo a perspectiva dos
professores extensionistas, ao longo das últimas décadas mudou bastante o perfil dos
537

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

estudantes ingressantes na universidade. De forma geral, os ingressantes distinguiam-se
por apresentar características diferentes: a) uma, própria daqueles que chegavam
diretamente do ensino médio, sem experiência de trabalho, apresentando certa forma de
estar nas situações sem se deixar envolver por elas, como se os jovens não percebessem
em si próprios potências de resposta às problemáticas do mundo, uma exacerbação da
individualidade que teria diminuído a capacidade de interlocução com o outro, em suma,
certa falta de sentido de pertença, de participação de um coletivo – mesmo o acadêmico
– gerando muitos conflitos e conduzindo o corpo docente extensionista a selecionar
minuciosamente aqueles considerados minimamente capazes de responder às
necessidades de relação entre a universidade e coletivos não universitários externos à
instituição; b) outra, própria daqueles estudantes pertencentes a grupos específicos,
historicamente marginalizados, e que trouxeram para dentro da universidade demandas
que antes estavam fora dela – um perfil muitas vezes entendido como de fragilidade, de
modo que muitos professores diziam não querer cuidar dos universitários nos projetos,
mas defendendo a necessidade de haver projetos de extensão para atende-los.
Por conta disso, decresceu a participação direta dos estudantes nas atividades
como integrantes membros das equipes, passando a ser público alvo de modalidades de
extensão como as ACIEPES.
As ACIEPES – Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e
Extensão – surgiram na UFSCar, em 2002, buscando uma inovação e flexibilização
curricular. Trata-se de uma experiência que integra os estudantes em estudos e práticas
nas quais se articula o ensino, a pesquisa e a extensão, envolvendo professores, técnicos
e outros agentes sociais que colaboram nas atividades. A atividade possui características
comuns às disciplinas formais, integrando a base curricular dos alunos, mas diferencia-se
por uma maior liberdade na escolha das temáticas e pela participação de estudantes de
diferentes cursos. Com a ACIEPE, a extensão universitária voltou-se para o estudante
como foco de sua atenção.
O projeto que trabalha com práticas integrativas e complementares de saúde
desenvolve, além de encontros e oficinas para capacitação de profissionais da rede
pública, uma ACIEPE em que oferece aos estudantes da UFSCar a possibilidade de
conhecer essas práticas. Nesse sentido, integrando ensino, pesquisa e extensão em suas
atividades, a ACIEPE renova o modelo tradicional extensionista de cursos e palestras.
Por outro lado, parece também desenvolver uma dimensão crítica, ao confrontar a
medicina científica com a medicina popular, estimulando o reconhecimento dos saberes
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tradicionais. Entretanto, as enormes carências enfrentadas pela população nesse âmbito,
a ausência de recursos financeiros, a falta de aparelhamento de hospitais e postos de
saúde, a escassez de remédios e profissionais, permite a suspeita de que tais esforços
desviam a atenção do quadro mais amplo da saúde. Existe o reconhecimento de que as
práticas populares são complementares, mas não ficou claro, nas entrevistas realizadas, a
reflexão política a esse respeito.
São questões que exigem contínua discussão e análise. Com efeito, outro aspecto
a ser considerado é que as atividades nem sempre analisam a própria atuação em relação
ao contexto mais amplo em que se inserem, a quem estão beneficiando, ou quais os
impactos provocados a cada intervenção. Ora, para Adorno (1995, p.141), o princípio
fundamental de toda educação deve ser “a produção de uma consciência verdadeira”,
capaz de garantir a participação efetiva, consciente e independente de cada pessoa nos
destinos de sua comunidade. Uma consciência, portanto, ativa, sabedora das implicações
das atividades produzidas e capaz de responder por elas, desde o nível de sua participação.
Esse entendimento da educação aponta para o caráter eminentemente político do ato de
educar; uma educação que não pode ser compreendida como transmissão de
conhecimentos legitimados, mas como intervenção crítica nas atividades e tomada de
consciência das contradições.
Em nossa pesquisa, não ficou claro que as atividades extensionistas alcançam essa
amplitude de consciência, sobretudo das relações macroestruturais, entre os projetos e o
contexto mercantilizado no qual se inserem. E, assim, pouca discussão e autocrítica
esconde as tensões subjacentes. Na verdade, é assim que a semiformação, ocultando as
tensões, estabiliza as ações educativas no ajuste de funcionalidades, na qualificação
instrumental, na instrumentalização técnica dos sujeitos, para que sejam versáteis e
capazes de resolver rapidamente as crises provocadas pelas contradições da existência,
sem nem mesmo questionar sua origem. Na semiformação, as relações entre macro e
microestrutura não são pertinentes; as questões pertinentes são aquelas que garantem o
conjunto das competências adequadas (conhecimentos específicos, habilidades e atitudes
importantes para alcançar o sucesso com o mínimo de desgaste); os objetivos gerais e
específicos estão muito bem delimitados e o foco das atenções está em encontrar o o que
e o como fazer (e nunca o por quê e o para quê).
Outro aspecto da investigação a ser destacado é a fragmentação da universidade,
com alguns departamentos alinhados ao setor empresarial enquanto outros parecem se
submeter mais ao poder público. Na análise das atividades de extensão, consideramos ter
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encontrado uma divisão nos setores acadêmicos da UFSCar, de maneira que as áreas da
saúde e humanidades estariam mais voltadas ao atendimento das demandas sociais,
desenvolvendo e implementando políticas públicas em parceria com órgãos
governamentais municipais, do Estado e da União, ao passo que as áreas da tecnologia e
da produção estariam mais comprometidas com organizações empresariais e comerciais,
inclusive captando grande volume de recursos para seus projetos específicos. Os números
relativos à captação de recursos externos por esses setores nos últimos anos comprovam
nossa observação.
A disparidade em relação à alocação de recursos (abundantes em certos setores e
não em outros), confirma a crescente influência do mercado sobre as atividades
acadêmicas nas áreas diretamente relacionadas ao setor produtivo. Tal influência também
se estende ao âmbito da formação, que passa a ser predominantemente técnica e
instrumental, voltada aos interesses econômicos e que, em função dos aportes financeiros
empresariais, sofre também uma pressão pela apresentação de resultados. A descrição
feita em uma das entrevistas, de quadros de depressão enfrentados por estudantes da área
tecnológica, poderia estar vinculada a esse tipo de pressão sobre prazos e resultados.
Em nosso estudo foram eleitos apenas os projetos ligados à área da Educação e,
nesse âmbito, a característica fundamental encontrada foi a vinculação dos projetos à
políticas

públicas

em

andamento.

Tal

fato,

permitiu-nos

considerar

certa

instrumentalização da universidade pelo poder público, que, dessa forma, se exime da
responsabilidade direta por tais políticas. A intensificação desse processo transforma a
universidade em organização social de prestação de serviços, passando a educação e a
formação para um segundo plano, com sérias consequências para a instituição e para a
sociedade.

3.2 A formação e autonomia derivadas do novo modelo acadêmico

A pesquisa mostrou que o novo modelo universitário de matriz norte americana
vai ganhando espaço e se consolidando como ideal a ser perseguido pelas instituições
públicas. Nele, as atividades de ensino, pesquisa e extensão vão se transformando, assim
como a percepção de formação e de emancipação, adquirindo novas nuances: a formação
universitária, mais do que preparar cidadãos e profissionais com cultura e erudição
suficientes para discutir os modelos em curso e propor alternativas, passa a ser
compreendida como preparação de sujeitos com novas habilidades, integrados às novas
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tecnologias, e a autonomia passa a significar versatilidade para se transformar
rapidamente, prever situações e criar respostas que atendam às exigências do mercado.
Acreditamos que as tensões latentes, vislumbradas em nossa pesquisa na UFSCar,
estão ligadas a essa nova realidade, reforçando conflitos existentes desde a origem da
instituição, nas décadas de 1970 e 1980, quando a ênfase na produção de pesquisa
tecnológica se defrontava com a necessidade de desenvolver uma dimensão extensionista.
Assim, a extensão universitária da UFSCar sobrevive ora fazendo a ponte entre
universidade e setor produtivo, ora entre universidade e grupos em situação de
vulnerabilidade social, com quem trabalha desenvolvendo novas formas de
posicionamento e superação de desigualdades.
Portanto, considerando as novas perspectivas e as tensões existentes, a extensão
na área da educação vai oscilando entre envolvimento com saberes populares, promoção
e desenvolvimento da cidadania, prestação de serviços, implementação de políticas
públicas, aperfeiçoamento de conhecimentos técnicos e formação voltada para a
versatilidade e o aperfeiçoando das estruturas organizacionais.

Considerações Finais
Considerando que a emancipação é uma categoria dinâmica, um vir-a-ser, um
contínuo movimento, e não um ser, uma realidade que se apreende em termos absolutos
(Adorno, 1995), é possível supor que alguém nunca será completamente emancipado,
porém sempre poderá alcançar determinada autonomia conforme exercitar o próprio
entendimento em relação às diferentes situações que vivencia. Por consequência, uma
educação capaz de confrontar diferentes perspectivas e revelar contradições torna-se
essencial para que as situações vivenciadas sejam, de fato, diversas e estimulem novas
percepções da realidade. A formação de nível superior, nesse sentido, longe de ser apenas
uma capacitação técnica, deve oferecer tais experiências aos graduandos, aliando uma
pesquisa sintonizada com a realidade social aos processos de ensino e aprendizagem.
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Resumo: O trabalho apresenta uma discussão acerca de educação, ética e formação
humana, com base no referencial da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, buscando, em
uma reflexão filosófica, compreender os processos de racionalidade vigente na sociedade
contemporânea. Essa reflexão deve ser constituída do entendimento de como, na
sociedade administrada, a formação humana vem sendo erodida historicamente, pelos
diversos meios de sociabilidade humana, como: a família, a igreja, a escola e a mídia.
Esses meios, instituidores de regras sociais que aparentemente balizam as normas de
conduta, podem de modo ambivalente, cercear a liberdade e a autonomia dos sujeitos,
levando-os à adaptação social e à padronização do sistema econômico, respaldado pela
indústria cultural.
Palavras chave: Teoria crítica, Educação, Ética, Formação humana.

A ética e a formação humana tem sido uma temática discutida desde a
Antiguidade, em especial com os gregos que tinham o ideal do homem em sua
integralidade, oposto às particularidades e fragmentação do mundo contemporâneo.
Aristóteles168[384-322 a. C.], em seu legado filosófico, tem demonstrado a
indissociabilidade entre a ética e a política na constituição formativa do homem tendo a
perspectiva de sociedade com base na coisa pública, res publica. No entanto, a ética, na

Segundo Vergnières (1998), o filósofo grego Aristóteles foi o primeiro a realizar um conceito filosófico
integral do termo éthos, apesar de não tê-lo criado, afinal, esse termo vem de uma longa tradição. Aristóteles
dedicou-se ao estudo da ética, inclusive escrevendo três obras: Ética a Eudemo, Ética a Nicômaco e a
Grande Ética.
168
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contemporaneidade, com a racionalidade instrumental, confronta-se com a razão clássica
grega, destituindo-se dos princípios políticos do bem comum.
Em oposição ao ideal grego de formação humana, a instituição educativa que em
sua origem havia se afirmado socialmente como campo de conhecimento e de formação
do homem foi paulatinamente rendendo-se aos ditames do capital com sua lógica de
acumulação e consumo. Ademais, a educação passa a ser gerida com critérios do mercado
capitalista e seus ideários de eficiência e produtividade. A racionalidade instrumental
acaba destituindo o pensamento autônomo e criador de realidades vivas e de instigantes
ideias, conceitos e ações capazes de possibilitar o conhecimento e a vivência ética.
Ao pensar a ética é preciso refletir com Kant (2008) às condições racionais puras
ao ajuizamento do que seja a ética, conforme postulou o filósofo. Em termos éticos
sobrelevam às noções de fim último e de liberdade assentando as bases da noção de dever.
A adesão incondicional ao dever se constitui como condição ao agente moral e à
sociedade organizada pela legislação e vinculada aos indivíduos racionais, o que
demonstra o reino dos fins últimos em que a sociedade é constituída de sujeitos morais e
eticamente em busca do bem comum. Há uma incondicionalidade de ação que leva à
autonomia, pois a determinação é interna, a escolha é do sujeito ao agir. Em Kant, o
conceito de autonomia foi inserido como critério moral e epistemológico. Para a
construção dessa autonomia exige a formação por meio de um ideal de educação a ser
constituído nos indivíduos.
Refletir acerca da autonomia e ponderar sobre o contributo da educação e do
processo formativo para a constituição do ser autônomo, do pensar com maioridade é o
fim último do agir moral. Essa ação deve ser refletida com base no contexto social do
indivíduo, de suas experiências e de seus conhecimentos historicamente constituídos,
pois o “saber moral deve compreender aquilo que é exigido em cada situação concreta,
à luz dos princípios gerais, e nesse reconhecimento atua a aisthesis, a percepção sensível
e as emoções exercem aqui papel decisivo” (HERMANN, 2008, p. 24). A ética e o saber
moral, relacionados à sensibilidade da estética contribuem na decisão autônoma do
indivíduo, compreendendo que o universal, o bem comum, deve prevalecer sobre os
interesses da minoria, afinal, a maioridade kantiana possibilita esse despertar da razão
em prol à coletividade, assumindo-se como sujeito histórico desse processo de
humanização.
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No processo contraditório entre a humanização e a instrumentalidade da razão,
cabe refletir em como constituir autonomia, no sentido kantiano de maioridade no pensar
e no agir, se quando a pseudorreflexão ocorre, há uma falsa práxis nos estreitos limites
que lhe foi permitido pelo mundo administrado com seus mecanismos de alienação. Na
obra Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer (1985) tematizam o
esclarecimento, reiterando o conceito kantiano de autonomia,

como um processo de emancipação intelectual resultando, de um lado, da
superação da ignorância e da preguiça de pensar por conta própria e, de outro
lado, da crítica das prevenções inculcadas nos intelectualmente menores por seus
maiores (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 7).

Na contraposição ao ideário capitalista, materializado pela indústria cultural, em
que se efetiva o mecanismo ideológico de padronização do pensamento, cabe, justamente
com a filosofia, ‘pensar o pensamento’, ou seja, a reflexão sobre os possíveis caminhos
em busca do esclarecimento. Desse modo, o sujeito realizar-se-á autorreflexão e
experiência formativa no processo emancipatório.

O pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a máquina
que ele próprio produz para que ela possa finalmente substituí-lo. O
esclarecimento pôs de lado a exigência clássica de pensar o pensamento [...]
ele transforma o pensamento em coisa, em instrumento, como ele o denomina
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 37).

O pensamento ao ser transformado em coisa, objetifica-se nesse processo de
racionalidade instrumental do mundo capitalista. Assim, toda experiência humana vai
sendo destituída de valores e de princípios éticos que possibilitam mudanças essenciais à
formação do pensamento e da reflexão crítica.
A autonomia deve ser entendida como esclarecimento, luz para a compreensão
de processos sociais em que a violência se torna barbárie e leva à desumanização dos
indivíduos. Esta barbárie é constituída pelos mecanismos de frieza, distanciamento e
não-identificação com o outro: tais mecanismos são subjetivos, contudo impedem a
ética, a manifestação da formação humana via educação, uma vez que a semiformação,
como espírito conquistado pelo caráter de fetiche da mercadoria (ADORNO, 2010) é
que prevalece no contexto capitalista.

546

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Há que se considerar os aspectos objetivos da sociedade capitalista nos quais o
mercado e o poder econômico estruturam-se em torno das finanças e do consumismo.
Na sociedade capitalista, as relações são organizadas semelhantemente ao mundo dos
negócios em que imperam sucesso e propriedades materiais como mecanismos de
mensuração desse sucesso, pessoal e em relação ao outro. Destarte, a relação humana
na qual poderia ocorrer a emancipação parece inexistir nessa sociedade
instrumentalizada pelo lucro e voltada à competitividade.
Para a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, a perspectiva subjetiva no processo
de construto da cultura tem que ser considerada a partir do contexto em estudo. Afinal,
esse indivíduo passa a limitar de modo impeditivo, o seu exercício de liberdade,
impostos pela cultura que ele próprio constituiu no momento de dominação da natureza.
Nesse contexto pragmático, a racionalidade instrumental acaba destituindo o
pensamento autônomo e criador de realidades vivas e de instigantes ideias, conceitos e
ações capazes de possibilitar o conhecimento e a vivência da ética. Quanto ao sentido da
ética, nesse mundo de desenvolvimento técnico e científico, Lima Vaz menciona:

Ao desenvolvimento das racionalidades científico-técnicas, que
impõem uma leitura instrumental e operacional da realidade, segue-se
a emergência das racionalidades hermenêuticas que trazem para o
primeiro plano o problema do sentido e a necessidade de uma leitura
explicitamente antropológica do homem e do seu mundo, para
finalmente dar lugar às racionalidades éticas, voltadas para a questão
decisiva do dever-ser e para um tipo de leitura normativa e teleológica
do universo humano do sentido (Lima Vaz, 1995, p. 57).

Ao vivenciar a contradição entre a racionalidade ética e a racionalidade
instrumental na contemporaneidade, torna-se urgente compreender o momento histórico
e aprofundar na elucidação do conhecimento da ética e no estudo da formação humana.
Ser ético não é se orientar por um padrão institucionalizado de vida, mas conhecer a
natureza humana em seu bem supremo sob o princípio da excelência moral e da justiça,
na qual a justiça como virtude deve possibilitar ao homem o reconhecimento de sua
humanidade enquanto ser capaz de alteridade, de se reconhecer e respeitar o outro, o
diferente de suas particularidades, mas igual na universalidade do humano. Em vista
disso, a ética se põe no interior da política com seus princípios voltados à virtude moral
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e à justiça, referendadas pelo bem comum, fundamentais na convivência entre os homens
em uma comunidade política. Na política deve-se buscar a igualdade entre os homens
para que a sociedade possa ser constituída em uma res publica com a primazia da
coletividade em detrimento dos interesses escusos de particularidades individuais e de
grupos prevalecente na sociedade administrada em que o privado se sobrepõe.
A preocupação com a coletividade deve ser constante no processo educacional,
pois a formação se constitui no exercício da cidadania, na relação teoria e práxis e na
autorreflexão dos processos constituidores do humano. Educação e formação cultural são,
pois, conceitos substanciais da ‘totalidade de uma cultura’, mediados na socialização e na
emancipação humana. Desse modo, se enfatiza a concepção de educação como “a
produção de uma consciência verdadeira” (ADORNO, 1995, p. 141), capaz de criar
possibilidades para o homem ser orientado pela razão, enquanto logos, mediante reflexões
sobre a ética e as suas experiências estéticas constituídas historicamente no mundo.
Compreende-se sujeito estético, com princípios éticos, o indivíduo constituído
tanto moralmente quanto em termos de conhecimento, mediante a experiência sensível e
a relação efetiva e permanente. Isso remete à noção de estética enquanto percepção, a
dimensão sensível que nos caracteriza enquanto ser de razão e emoção, na integralidade
do humano.
A construção desse sujeito adviria do processo formativo amplo e da educação.
Adorno demonstra a importância da educação no processo de desbarbarização dos
sujeitos e que “a tentativa de superar a barbárie é decisiva para a sobrevivência da
humanidade” (1995, p.155). Essa tentativa de desbarbarização da humanidade torna-se
um ideal ético, com princípios emancipatórios e sensibilidade que advém da educação
estética.
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Resumo: Essa pesquisa tem o objetivo de investigar a presença de uma possível proposta
crítico-emancipadora nos fundamentos da filosofia educacional adventista, ao enfatizar
que cabe à “verdadeira educação” trabalhar o ser como um ser integral. Como base teórica
de análise e investigação, será usado o pensamento de Paulo Freire que buscou caminhos
que pudessem responder aos desafios sociais, econômicos e culturais através de uma
educação problematizadora e crítica, considerada como uma força de mudança e
principalmente capaz de compreender o ser humano como corpo consciente.
Palavra Chave: Educação Crítica. Homem Integral. Corpo Consciente.
Introdução
No contexto atual do Brasil, temas como democracia, participação popular,
liberdade, propriedade, autoridade, educação têm provocado novas discussões
demostrando que as “velhas” significações não satisfazem essa sociedade. Vivemos o
desejo de mudar, mudanças essas que demandam transições, um momento para o novo,
suplantando o velho. Dessa forma, esse trânsito vai implicar em uma marcha acelerada
que faz a sociedade ir à procura de novos temas e de novas tarefas. Nesse movimento,
para ser vencido o velho de uma sociedade fechada, é necessário que todos os envolvidos
no processo sejam ouvidos e saibam ouvir. Que haja o diálogo, tão essencial em um
processo democrático. A educação é o elemento fundamental nesse processo de mudança,
nessa marcha acelerada, desse trânsito (FREIRE,1979).
Para Rodrigues (2001), o contínuo movimento de recolher a mesma questão ou
desconfiar do que foi, em algum momento, considerado conclusivo, dá ao pesquisador a
tarefa e/ou o desafio de transpor patamares mais elevados de resposta em relação ao
momento anterior. Para ele “o conhecimento só avança quando são colocadas, sob
suspeita, conclusões já assumidas como verdadeiras” (RODRIGUES, 2001, p. 233).
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Muitas vezes, para Freire, o dinamismo do trânsito pode ser feito com idas e
vindas, avanços e recuos. Nesse recuo, se nos falta a capacidade de perceber o enigma do
tempo; pode-se provocar “uma trágica desesperança” em meio a “um medo generalizado”
(FREIRE,1979, p. 47).
Dentro da perspectiva de fugir da desesperança e não permitir que o medo tome
conta de nossas ações enquanto educadores, temos como objetivo investigar a presença
de uma possível proposta crítico-emancipatória nos fundamentos da filosofia educacional
adventista. Esta, presente no Brasil há mais de cem anos, é fruto da reação aos desafios
encontrados na sociedade industrial estadunidense do século XIX. Para auxiliar-nos em
nossa reflexão, buscamos em Paulo Freire elementos teórico-práticos para o
desenvolvimento de nossa pesquisa.
Como modelo de educação bíblico cristã, usaremos a educação adventista que
nasceu nos EUA na segunda metade do século XIX, época em que essa sociedade viveu
profundas transformações e o capitalismo avançava sem obstáculos. Mas as mazelas da
racionalidade burguesa e os efeitos da frieza burguesa já eram sentidas. Um primeiro
princípio que se pode estabelecer com relação ao pensamento educacional adventista é
uma postura claramente crítica em relação à modernidade educacional. Ellen Gold White
(1827,1915), pensadora e escritora, é a responsável pela sistematização da filosofia
educacional adventista, acreditando que caberia educar pessoas para o não conformismo,
para estarem sempre prontas à renovação mental. Na perspectiva educacional adventista,
a visão de homem e suas realizações têm como base a antropologia bíblica cristã. O
pensamento educacional de Ellen White convirá nesse trabalho para caracterizar as
peculiaridades de uma educação bíblico cristã e buscar convergências com o pensamento
de Paulo Freire.
White inconformada, na segunda metade do século XIX, com os caminhos que a
educação estadunidense percorria com a aceitação do método Lancaster e ensino mútuo,
tanto nas escolas públicas, quanto nos particulares e confessionais, indaga:
Qual é o pendor da educação dada atualmente? Qual é o objetivo
para que se apela mais frequentemente? ˗ O proveito próprio.
Grande parte desta educação é uma perversão deste nome
(WHITE,2000, p. 225,).

1.1Antropologia bíblico cristã – um arcabouço
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O arcabouço da educação bíblico-cristã é a visão de homem a partir das narrativas
bíblicas, ou seja, uma antropologia bíblica cristã que entende o homem como um ser
criado, e criado por Deus à Sua imagem e semelhança.
A fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da
educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem como o
propósito de Deus ao criá-lo (WHITE, 2000, p15).

Na visão da antropologia bíblica, o ser humano é um ser unitário, integral e em
permanente referência a Deus. O ser humano, na sua pluridimensionalidade corpo, alma,
espirito (basar, nefes e ruah), é uma criatura modelada pelas mãos hábeis de Deus. O ser
humano não tem em si mesmo o sentido de sua existência, mas a recebe como um dom
do Criador.
O fato do ser humano ter sido modelado da terra revela, simultaneamente, sua
fragilidade e dependência, em relação ao seu criador. O ser humano é frágil e quebradiço,
assim como o é qualquer objeto feito de barro. Sua fragilidade representa seus limites,
suas imperfeições. A educação adventista trabalha com essa noção da integralidade do
ser humano, lembrando que educação é mais que a verdadeira educação significa, mais
do que a sequência de um certo curso de estudos. “Visa o ser todo, e todo o período da
existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas,
intelectuais e espirituais” (WHITE,2013, p.13).
Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição
em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e
alma para que pudesse realizar o propósito divino da sua criação [...]
este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. (WHITE,
2000, p. 15-16).

Esse aspecto em relação à valorização da integralidade do homem é o ponto de
destaque, pois a modernidade, ao enfraquecer as explicações e influência religiosa, deixa
o homem abandonado à própria sorte da razão, deslizando num processo que vai
lentamente desumanizando esse sujeito. Afastado de si mesmo, não concebe mais o eu no
tu, ou seja, passa-se então a não encontrar o nós nas relações com os outros. Muitos
pensadores veem que a autonomia prometida pela filosofia Luzes teve por consequência
última uma alienação do ser humano, submetido ao peso terrível dos dois flagelos da
modernidade: “a técnica e o liberalismo comercial” (CHARLES, 2004, p. 16). Esses
autores buscam desvendar a face oculta, negativa do projeto modernidade, procurando
mostrar que, ao lado de suas inegáveis conquistas no campo da ciência e tecnologia, com
consideráveis vantagens para o homem, esta exigiu dele sacrifícios imensos que, no
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limite, implicaram a sua submissão total. Na perspectiva cristã, a autonomia humana é
entendia como teonômica, sendo um dom divino e inalienável.
Na perspectiva educacional adventista, o ser humano é dotado de certa faculdade
– a individualidade – faculdade essa de pensar e agir. A verdadeira educação deve propor
métodos que possam desenvolver harmoniosamente essas faculdades proporcionando ao
educando condições para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de
outrem. Tonam-se, assim, homens fortes para pensar e agir como senhores e não escravos
das circunstâncias, possuindo amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas
suas convicções (WHITE,2013).
Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que mediatiza
o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, que se dá através de suas
representações – marcas também expressas no corpo – acerca do mundo (FREIRE, 1969,
p. 45). O ato de pensar envolve, portanto, o corpo inteiro e não apenas a mente, visto que
a condição humana é corporal, tão bem colocado por Freire em suas experiências
libertadoras.
Freire amplia o conceito de integralidade do ser humano quando propõe o
entendimento do ser humano como “corpo consciente”. Nesta compreensão, de um existir
consciente e de uma consciência existenciada, a consciência do mundo e a consciência de
si maturam juntas e em causa direta; uma é o cerne da outra. A relação entre ser mais e
fazer o mundo mais humano, torna o homem mais humano, o corpo mais consciente de
si e conscientiza-se de seu corpo no mundo (PEREIRA, TOVARO,2015). Corpo
consciente que o homem assume ao comportar-se frente ao meio que o envolve,
transformando-o em mundo humano e humanizando-se em meio ao mundo. Assim,
O homem é um corpo consciente. Sua consciência, “intencionada” ao
mundo, é sempre consciência de em permanente despego até a
realidade. Daí que seja próprio do homem estar em constantes relações
com o mundo. Relações que a subjetividade, toma corpo na
objetividade, constitui, com esta, uma unidade dialética, onde se gera
um conhecer solidário com o agir e vice-versa. Por isto mesmo é que as
explicações unilateralmente subjetivistas e objetivistas, que rompem
esta dialetização, dicotomizando o indicotomizável, não são capazes de
compreendê-lo (FREIRE, 1983, p. 51).

Esse corpo consciente não acontece nos homens isolados e dicotomizados pois
não poderiam se auto conhecerem e não estariam capacitados para conhecer e reconhecer
o outro. É necessário que travem entre si e o mundo relações de transformação, assim
também somente desta forma pode a conscientização instaurar-se e corporificar-se
553

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

(FREIRE, 1983, p.56). A educação é um fenômeno social plural, que visa o ser integral,
o corpo consciente para ser crítica e transformadora.
Os paradigmas educacionais propostos pela modernidade valorizaram a uma
potência máxima a dicotomia corpo/mente transformando a razão em um poder que não
conhece barreiras nem limites, que não se detêm nem frente ao risco de destruição da
natureza, da escravização da criatura ou da manipulação do próprio ser humano. Esses
seres com suas faculdades de pensar agir agora desarmonizadas tornam-se corpos dóceis;
enquanto corpos conscientes estão aniquilados, passam a ter coração frio, tornam-se
desapiedados, insensíveis e sem compaixão para o próximo. Possuem um coração
vendido (GRUSCHKA, 2014).
Independentemente da técnica de ensino, o método precisa ser orientado à pessoa
a ser ensinada, ao currículo e às circunstâncias do ensino. Quando o método é voltado à
promoção da vida, as técnicas de ensino, ou metodologias, estarão, invariavelmente, na
mesma direção (FREIRE, 2014, p. 65).
A prática de uma aula dissertativa, onde o professor é o narrador, depositando os
saberes de outros nas mentes passivas dos educandos indica uma dicotomia inexistente
entre homens-mundo. “Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os
outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo” (FREIRE, 2014, p.70).
Em uma cultura que valoriza a informação em detrimento da reflexão e
conhecimento, vivencia-se um grande desafio para o cumprimento dos propósitos da
educação cristã, exigindo dos educadores cristãos que estejam dotados de rigorosidade
metódica, como enfatiza Freire (2011, p. 28). Nesse contexto, o método da educação
cristã precisa lançar mão, como fundamento primordial, da valorização e estímulo da
curiosidade humana. Para Freire (2011, p. 84),

... antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas de materiais, de
métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável
mesmo, que o professor se ache ‘repousado’ no saber de que a pedra
fundamental é a curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar,
conhecer, atuar, mais perguntar, re-conhecer.

Caberia ao educador trabalhar o caráter do educando, preparando-o para o
serviço útil, que nessa visão não é nato, sendo então revolucionário para o século XIX e
para o contexto atual, pois não procura atender as necessidades de mercado. É dito não a
uma vida voltada para o ter e o fazer, no sentido do trabalho mecânico e sem sentido.
Diferentemente, importa ter como preocupação a preparação de gerações para serem, no
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sentido de estarem conscientes das necessidades que os cercam e estarem inconformados
com as soluções paliativas que aumentam as desigualdades e reforçam as injustiças.
Por que fazemos educação cristã? A educação cristã hoje precisa recuperar a
metáfora de educar para a vida. Zabatiero defende que, nos dias atuais, ao invés de vida,
há que se falar em vitalidade, ou seja, amor à vida. Na visão desse autor, “educar para a
vitalidade equivale a um convite à renovação dos modos de viver, um chamado a construir
identidades cidadãs, a edificar comunidades criativas e solidariamente includentes”
(ZABATIERO, 2009, p. 21-22).
Sendo assim, falar em educar para a vida, diz respeito também a educar para a
alteridade, reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus, assim como
exercendo esforços para recuperar essa imagem. Concomitantemente, diz respeito
também à educação para a ecologicidade, rompendo com o paradigma antropocêntrico
atual, da natureza como objeto da ação humana, numa dicotomia homem/natureza, para
valorizar a vida em toda a ordem criada (OLIVEIRA,2016).
Resgatar o sentido do ser integral, do corpo consciente, torna-se então
fundamental para a superação dessa realidade alienante e opressora, idólatra do ter. E
como Freire destaca: “deve-se educar para ser sem chegar a ter nada do outro” (FREIRE,
2014, p.17).
Considerações finais
Deparamo-nos, hoje, com o desafio de promover/retomar nas escolas uma
educação que vise o ser integral. A educação bancária é, ainda, dominante nos espaços de
formação, perpassando anos na formação daqueles que hoje se encontram na posição de
educadores. Automaticamente e ingenuamente, essas práticas são extrapoladas para
dentro das salas de aulas. Contribuindo para o quadro desafiador, vivemos uma realidade
pautada pela completa inversão dos valores, onde o ser humano tem se reduzido cada vez
mais a um objeto à mercê dos caprichos e interesses do capitalismo e da lógica do
mercado. Recuperar o sentido do ser integral pensante, corpo consciente torna-se então
fundamental para a superação dessa realidade alienante e opressora, idólatra do ter em
detrimento do ser. Dessa forma, pode-se entender o papel da educação cristã como
contribuinte para a transformação desse cenário pela possiblidade pedagógica do encontro
desse “ser” corpo consciente/cognoscente, um ser pleno pronto para viver e conviver.
A educação cristã, como é valorativa, converge para o pensamento de Freire
(2000), para quem, na medida em que nos tornamos “capazes de transformar o mundo,
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de decidir, de escolher, de valorar, de eticizar o mundo” (p. 55), nos envolvemos em
sonhos cuja realização perseguimos. Não cabe aqui uma presença neutra, nem

uma

ausência da história, mas uma presença crítica, incluída a sua politicidade.
A educação cristã nos leva para o caminho da libertação e promoção da pessoa em
sua integralidade. Sendo assim, entendemos o papel desta educação cristã como
colaboradora para a transformação dessa realidade que impede o homem de se ver como
um ser cognoscente, capaz de ver e interpretar a realidade e sua mais profunda
subjetividade, não se deixando oprimir e não se tornando um opressor.
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Reflexões acerca da emancipação/libertação dos sujeitos: Diálogos teóricos entre
escolas de pensamento crítico e breves apontamentos sobre a formação cultural
brasileira
Leonardo Henrique Brandão Monteiro
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAr)

O objetivo deste trabalho é o de realizar um diálogo entre concepções da Teoria
Crítica frankfurtiana e de outros vieses críticos, pretende-se realizar apontamentos e
contribuições para pensarmos em uma formação voltada à autonomia em sociedades
interculturais/pluriculturais marcadas por tensões e heranças diferentes daquelas
encontradas nos contextos de países classificados como centrais na etapa da Modernidade
em que nos encontramos. Os apontamentos serão breves, o que não permite maiores
aprofundamentos, mas espera-se, por outro lado, possibilitar o ensejo de uma flexão
crítica ao se pensar educação/formação para a autonomia no que diz respeito ao Brasil.
Intento debater se no contexto em que estamos inseridos de uma sociedade que não é
europeia e se encontra as margens da hegemonia cultural do sistema-mundo consolidado,
podemos pensar em uma formação cultural que tenha como fundo os preceitos da
ilustração apregoada por Kant? Seria possível um ser humano destas margens acessar
uma formação cultural – como a defendida por Adorno - que lhe promova uma autonomia
real nestes termos? Ou seria, mas prolífico pensar ferramentas para a formação e quiçá
libertação dos sujeitos a partir de um ferramental construído ou adaptado a estas
realidades? A ideia que atravessa este trabalho é o de pensar categorias como formação,
a partir de nossa localização dentro de um sistema-mundo que nos engloba.
Introdução:

Brevíssima

contextualização

acerca

Formação

(Bildung),

Semiformação (Hallbildung) e Indústria/Dominação Cultural
Adorno (2010), defende a ideia de que há uma crise, uma deturpação, na formação
cultural, ou seja, hoje viveríamos uma formação deficiente, corrompida, uma
Halbbildung (semiformação). Um ensino voltado à semiformação não teria como norte a
emancipação do gênero humano, mas a sua adaptação ao sistema capitalista. A formação
voltada a autonomia dos seres humanos169 seria o que o autor chama de Bildung. A

169

Importante para a contribuição a qual este escrito se propõe pensar sobre a seguinte asseveração de
Quijano (2006): “[...] na Europa da Ilustração, as categorias humanidade e sociedade não se estendiam aos
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Bildung se desvirtuaria após a consolidação de uma hegemonia burguesa na Europa, pois
uma educação/formação que fora pensada para pessoas livres e iguais ao ser desenvolvida
em um contexto hierarquizado se torna mera ideologia. As contradições capitalistas
escancaram a impossibilidade de uma formação no modelo kantiano 170, de modo que a
experiência formativa é substituída por um estado informativo pontual, fornecido pela
indústria cultural (ZUIN; PUCCI; LASTÓRIA, 2015). Deste modo, para Adorno (2010),
a integração social se realizaria mediada pelos produtos da indústria cultural, envolta pelo
véu do consumo. De forma a integrar os seres humanos a uma consonância com o status
quo, esta forma de integração é classificada pelo autor como uma sociedade administrada.
Indústria Cultural é um conceito central à analítica de Adorno, principalmente no
que tange a esfera da cultura, pois possuiria um efeito regressivo sobre a população,
geraria um efeito de integração de seus consumidores realizado de cima para baixo e de
forma deliberada. O consumidor dos produtos desta indústria seria objeto e não sujeito
(ADORNO, 1978: 287-288). Algo que não possui destaque nas ideias de Adorno é a
noção de disputa de espaço simbólico que ocorre, mesmo quando a cultura popular se
encontra cerceada pela indústria cultural. O caribenho Stuart Hall (2013), nos fornece
ferramentas para a reflexão neste sentido. Afirma que a cultura - em especial a cultura
popular - não pode ser pensada fora das relações de dominação e subalternação próprias
das relações de poder desenvolvidas em seu interior. De modo, que não a considera nem
autônoma e nem em total encapsulamento. Relevante para a reflexão que aqui se
desenrola pensarmos em consonância com Hall de que há uma disputa irregular e
desigual, que intenta constantemente desorganizar e reorganizar as formas de cultura.
Modernidade-Colonialidade
Neste tópico farei apontamentos sobre a construção uma modernidadecolonialidade171. Quijano (2006), aponta que os processos que culminaram no
desenvolvimento de uma racionalidade, intrínseca a ideia de modernidade na Europa, só

povos não “ocidentais”, ou somente de maneira formal, no sentido de que tal reconhecimento não tinha
efeitos práticos.” [Grifos do autor] (p. 424). Ou seja, havia uma hierarquia, não desfeita até hoje, que aloca
os povos em uma escala na qual no topo se localizaria o Ocidente.
170
Gruschka (2014), aponta que para além das considerações tecidas por Adorno e Horkheimer (1985) na
dialética do esclarecimento, o modelo de formação iluminista se vê emperrado nas sociedades ocidentais,
por questões ligadas a moral, ou ao fenômeno que o autor trata por frieza burguesa.
171
Ver O’Gorman (1992), para uma empreitada que analisa e disseca o horizonte cultural sobre o qual a
ideia de América é inventada na Europa, e quais as consequências ontológicas em ambos os lados do
Atlântico.
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foram possíveis através da colonialidade. A constituição da ideia de Ocidente fora
concebida em relação com o Outro, as populações colonizadas. Mas, este Outro, como
outro elemento constitutivo de uma relação intersubjetiva, fora excluído da narrativa.
Tanto que, a construção da ideia de indivíduo e de sujeito europeia, narra um ser humano
cognoscente que interage com objetos de conhecimento. Nas práticas europeias esta
concepção de ser humano, o desloca das antigas relações que o aprisionavam, mas como
consequência excluem, ou não consideram os outros integrantes do gênero humano como
iguais, de fato. Este paradigma europeu de conhecimento racional não somente foi
elaborado no contexto de dominação colonial, mas fazia parte de sua estrutura
(QUIJANO, 2006: 422). A colonialidade desta estrutura de poder e do modo de conceber
a relação com outros povos, pode ser exemplificada pelo autor no surgimento de
disciplinas como a antropologia e a etnologia. Ambas alocavam o europeu como sujeito
de conhecimento, ao passo que, os povos ‘exóticos’ eram limitados a objetos de
conhecimento172. A Europa, logrou êxito em alçar um provincialismo a condição de
universal (QUIJANO, 2006). Desta forma seria necessária uma descolonização
epistemológica (MIGNOLO, 2003; SOUZA SANTOS, 2007; CASTRO-GÓMEZ, 2005;
QUIJANO, 2006).
Tensões a brasileira: Horizonte cultural de uma modernidade periférica
Os processos de consolidação de Estados-Nação ancorados numa racionalidade
cientifico-técnica-burocrática importada da Europa reeditaram nas colônias libertas a
lógica da colonialidade do poder (MIGNOLO, 2003). No Brasil, não ocorreu de modo
distinto, mas com contornos específicos, que geraram/geram conflitos, tensões e
ambiguidades em nosso tecido social até hoje. Este tópico pretende inserir esta temática
de maneira a contextualizar nossas tensões, sem pretensões analíticas. Com destaque as
marcas que o processo de colonização deixa no Brasil, e as possibilidades de
modernização que foram construídas.
Souza (2006), afirma que não há existência de repertório simbólico autônomo no
Brasil colonial. Pois, o senhor de terras possuía possibilidade para construir dentro de
seus ‘domínios’ de uma espécie de poder baseado em sua vontade e disposições. O estudo
de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1997), sobre os homens livres durante o período da
172

Gonzalez Stephan (1995; 1996), mostra como no interior de sociedades colonizadas esta lógica foi
reproduzida, por certa ‘elite’ na construção de ‘cidadãos’ e na consolidação de um projeto civilizador
europeu, uma cruzada moral contra a ‘barbárie’.
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escravidão permite afirmar que a resolução dos conflitos e as noções simbólicas se
pautavam no “código do desafio” e na violência física. De forma que, a dominação
exercida pelos senhores de terra era ‘desejável’ na formação da subjetividade destes
homens livres que são comparados pela autora a “criaturas domesticadas”. A cruel
modalidade de escravidão que foi posta em prática em terras brasileiras e a forma pessoal
e opaca das relações simbólicas de poder no tecido social de terras que ainda não
possuíam o sentido de Brasil, são marcas de nosso ‘esquematismo cultural’.
As práticas modernas se inserem no espaço social antes das ideias modernas173,
isto faz com que instituições como Estado e mercado pareçam ter uma racionalidade
própria, opacam as relações de poder e as formas de dominação que estas instituições
inserem (SOUZA, 2006: 99). Mas não apenas isto, o repertório simbólico do período de
importação destas instituições é permeado pela presença da escravidão de seres humanos,
como uma espécie de instituição total que permeou as relações simbólicas no Brasil por
quase 400 anos, e reverbera até os dias atuais. Florestan Fernandes (2008), demonstrou
em estudo empírico que no florescer e no desenvolvimento da sociedade de classes174,
não havia uma inserção por igual de negros e mulatos algo aberrante em uma sociedade
competitiva, aberta e democrática. Havia a persistência de condições psicossociais
conectadas ao antigo regime, de modo que, engendraram um isolamento sociocultural de
descendentes dos seres humanos que foram escravizados. O mito da democracia racial
brasileira cumpriu importante papel na legitimação desta falsa consciência sobre a
realidade racial brasileira, operando como legitimador de um status quo ante.
Fernandes (2006), em outra obra, defende a existência de uma revolução burguesa
‘encapuzada’ no Brasil, um processo de modernização que se inicia com a importação175
das instituições da modernidade europeia, mas não desloca as estruturas de poder no
território nacional. Souza (2006), partindo da leitura de Freyre, analisa que este impulso
modernizador muda as relações com que as elites elaboram a aplicação de seu poderio
nas relações de poder. Ou seja, há uma amálgama do poder personalista com a gramática
do liberalismo europeu, ao menos nas prática intra-elites. A consolidação deste modelo
173

O conto Véspera de Eleições do autor venezuelano Rufino Blanco-Fombona, publicado no Brasil em
1958 pela editora Cultrix, é exemplar para mostrar que esta desconexão entre instituições e repertório
simbólico popular não se restringe apenas ao Brasil, mas a outra ex-colônias também.
174
O campo de estudo do autor fora a cidade de São Paulo, seus dados vão de 1880 a 1960.
175
O diagnóstico de Souza (2006: 184-185), é caro a reflexão, pois o sociólogo ampara sua argumentação
na tese de que inserção das instituições modernas no Brasil, não possibilitou a inclusão de todos os seres
humano no mesmo patamar simbólico.
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de modernização atinge outro patamar na década de 1930, a partir do que Vianna (1976),
concebe como “via prussiana” de desenvolvimento, uma forte modernização que parte do
“alto”, que não produz mudanças de visões de mundo no tecido social. Podemos chamar
este processo de modernização conservadora176.
Importante assinalar que a construção e consolidação da indústria cultural no
Brasil é diferente daquela analisada por Adorno & Horkheimer (1985). Apesar de
semelhanças estruturais, a temporalidade de sua constituição irá apontar um caminho
interessante de nosso caso. Ortiz (2001), analisa esta consolidação, que se dá nas décadas
de 1960/1970. Antes deste período, nos anos 1940/1950, a indústria cultural brasileira é
marcada pelo localismo e pelos capitães de indústria. A consolidação da comercialização
de bens culturais irá ocorrer no contexto da ditadura miliar. De forma que, uma
padronização dos conteúdos, característica marcante de uma indústria cultural na teoria
frankfurtiana, e uma racionalização da gerência das empresas de comunicação por
managers, apenas se concretizará neste período. A concretização da indústria cultural no
Brasil, conecta os interesses das camadas militares e das camadas burguesas. Por
exemplo, financia-se a partir do Estado a construção de uma rede de transmissão
televisiva nacional. Para o governo autoritário, era uma possibilidade de
controle/repressão e disciplinamento da população através da censura, para os
empresários uma possibilidade de vender bens culturais para todo o país. A ideia que se
encontra por trás dos dois grupos interessados é o da “integração” nacional, um voltado
para o campo ideológico e o outro voltado para as práticas de mercado. Ortiz (2001), em
suas definições acerca da indústria cultural coaduna com as formulações da Teoria Crítica
alemã, como o fato de a cultura transformada em mercadoria precisar de um fundo
ideológico para se impor como legitima, mas se afasta ao afirmar que “mesmo quando
industrializada, não é nunca inteiramente mercadoria, ela encerra um “valor de uso” que
é intrínseco a sua manifestação (Op. Cit.: 146).” A consequência desta consolidação da
indústria cultural seria um enrijecimento da cultura.
Apontamentos Finais

Cito Guimarães (2002) no que concerne a um movimento de sociabilidade especifico das classes ‘altas’
do Brasil: “A sociabilidade inerente ao grande capital (o individualismo, o universalismo de valores e a
formalidade das regras), longe de se impor ao conjunto da sociedade brasileira, ficou prisioneira de um
círculo restrito de pessoas “esclarecidas”, que circulam internacionalmente, não chegando sequer a atingir
o conjunto das classes médias.” (Op. Cit: 37)
176

562

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Adorno (1995), coloca como objetivo a ser perseguido por uma educação crítica
que Auschwitz e a barbárie que ocorrera no nazi-fascismo não pode se repetir. O teórico
de ascendência judaica, tem em suas concepções ecos perceptíveis da filosofia
iluminista177. A concepção deste pensador de que a cultura hodiernamente se encontra
corrompida reverbera em algumas asseverações que atenuam o potencial emancipador de
sua crítica178. Em Paulo Freire (1967; 1996), encontramos uma visão diversa que concebe
a possibilidade de uma dialogicidade entre os seres humanos, que seriam todos já
equipados com uma potencialidade para o diálogo, independentemente de suas formações
culturais. A preocupação de Freire (1967), como educador popular, ao mostrar para os
seres humanos, principalmente aqueles que creem estar fora da cultura/civilização, que
fazem parte do gênero humano e que dividem de suas ‘conquistas’, aprofunda o potencial
de liberta-los, o que uma teoria como a de Adorno (1995) - que concebe a população rural
como detentora de um menor repertório simbólico e como truculenta em potencial –
engessa, apesar de sua compreensão sobre as ambiguidades do processo de formação.
As ideias de Fanon (2005; 2008) que repercutem em autores altamente relevantes
em nosso país como Paulo Freire e Florestan Fernandes. Fanon (2008), apresenta a
construção psíquica danificada do sujeito colonizado, que tem um status inferior
conferido pela cor de sua pele, pode-se pensar em relação com Adorno (2010), na forma
como uma determinada cultura, seja pautada pela indústria cultural, seja envolta pelo
racismo, produz seres humanos que possuam certa dificuldade em se emancipar. Desta
forma, precisamos pensar em construir uma libertação/autonomia que parta da nossa
realidade, vislumbrando uma nova ontologia. “Decidamos não imitar a Europa e
orientemos nossos cérebros e músculos a uma direção nova (FANON, 2005: 363)”. O
terreno da cultura como local em que se constroem resistências e sujeições (HALL, 2013)
deve ser pensado de forma crítica, em busca de uma forma de possibilitar que exista uma
educação/formação que liberte, construa sujeitos críticos. González (2007), apresenta

177

Assim como Kant (1985), Adorno concebe a educação/formação como algo que em potencial pode
emancipar os seres humanos, que possa os retirar da barbárie (menoridade).
178
Por exemplo, em uma nota (Op. Cit.: 73-74), na qual utiliza a linguagem como metonímia à cultura.
Adorno apesar de afirmar que não defende a imposição de uma ‘língua culta’ sob um dialeto, assevera que
a formação cultural se revela a partir da aquisição de um órgão que possibilite perceber as nuances de
diferentes dialetos. Bem como, permita reconhecer aquele que o liberte do jugo opressor da natureza. Ou
seja, em uma ultima análise, podemos verificar a existência para o pensador alemão de uma hierarquia entre
linguagens/culturas. De forma que só as concebidas como aquelas que retiram o dialeto de sua rudeza e o
tratam de forma conciliatória seriam libertadoras. Por outro lado, apenas o desenvolvimento de um órgão
de linguagem, o qual compreenda estas nuances da linguagem seria condição sine qua non para uma
Bildung (formação cultural).
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concepções voltadas a construção de uma cidadania voltada a interculturalidade179, desde
a perspectiva de que as narrativas nacionais (as comunidades imaginadas), não dão conta
de criar unicidade em determinado território. Seria necessário fomentar mecanismos para
a expressão de identidades interculturais. Deste modo, é necessário pensar em como
habitar o espaço - seja o urbano, seja o rural - pois o sujeito se constrói neste habitar180.
Bem como, de se refletir sobre a necessária desconstrução dos binarismos ocidentais,
defendida tão fortemente por teóricos pós e decoloniais fortemente. E, uma construção de
políticas públicas em consonância com os produtores e mediadores culturais nãohegemônicos181, que se localizam no epicentro das construções das múltiplas identidades
que constituem territórios pós-nacionais e os próprios sujeitos na hodiernidade. Portanto,
ao deslocarmos o ponto de vista para os processos de nossa própria experiência como excolônias, advindas de um processo de Modernidade periférica, a qual produz
especificidades, necessitamos de ferramentas que sejam locais, ou que sejam trabalhadas
para atender as especificidades de nosso contexto. E, mesmo a construção destas
ferramentas locais, perpassam um diálogo com tecnologias que globalizam e
transnacionalizam as relações sociais de modo inédito na história da humanidade.
Nenhuma das teorias mencionadas acima possui uma fórmula mágica que culmine na
emancipação/libertação dos sujeitos, mas seus direcionamentos e sua criticidade
permitem ambicionar este como um horizonte possível, mas que deve ser construído a
partir de uma visão crítica sobre a realidade e sobre si mesmo.

179

Para o autor colombiano se trata de inserir as concepções clássicas de cidadania em uma nova órbita, na
qual exista uma convivência plural e pacifica de concepções acerca das condições para se alcançar uma
vida feliz. (GONZÁLEZ, 2007). Em conferencia proferida no ALAS 2017, o autor também comentou sobre
a necessidade da construção de ‘valores universales mestizos’ que não se atualizem em uma integração
subordinada dos países latino-americanos ao Centro/Ocidente.
180
Esta concepção também se remete a cidade educativa pensada por Freire (1996).
181
Souza Santos (2007), pensa que uma descolonização epistemológica, pode passar pela construção de
uma ecologia de saberes. A ecologia de saberes que defende seria a valorização de uma grande gama de
conhecimentos subalternizados, que se colocariam em pé de igualdade ao conhecimento gerado pela
episteme europeia, este movimento de pensar conhecimentos locais, como tão importantes como aqueles
que se tornaram cânones, remete a valorização do senso comum planteada por Paulo Freire em seus escritos.
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A educação e a inflexão para o sujeito

Mariana Bergo Damaso SILVA
Universidade Federal de São Carlos - Programa de Pós-Graduação em Educação;
CAPES
Adorno, em seu texto Educação após Auschwitz, dedicado à reflexão acerca do
sentido da educação, identifica que as condições tidas como anticivilizatórias e
desumanas, nas quais se encontram os indivíduos ao longo da história, tem sua origem e
seu fortalecimento na própria civilização. O autor argumenta que, a barbárie, que toma
conta por toda a parte, não é resultante de uma aberração, de um desvio desordenado da
ação humana, mas é o produto de tendências que se engendram no modo como se elege
o funcionamento da ordenação social. Pautando-se pela problemática da dialética do
esclarecimento, na qual uma mesma racionalidade engendra movimentos de progressão e
regressão, a barbárie é identificada como sendo a persistência de elementos regressivos
que se sobrepõe às potencialidades alcançadas pela ação emancipatória da razão.
No prefacio à Dialética do Esclarecimento (1947/1985) Adorno em conjunto com
Horkheimer se propõe a investigar esse quadro de progressão da barbárie e indicam que,
apesar da sua aparente irracionalidade, ele se sustenta de maneira logicamente ordenada,
manifestando a tendência à autodestruição do esclarecimento, em uma aporia que indica
que a liberdade, e nisso, a realização da humanidade, dependem de um pensamento
esclarecedor no qual está contido ao mesmo tempo o “germe para a regressão que hoje
tem lugar por toda a parte” (p.13). Dessa maneira, ao se traçar os esforços necessários à
compreensão dessa realidade, é às suas determinações materiais que deve se voltar o
pensamento, no qual se objetivam suas tendências, olhando para a estrutura da sociedade
e encontrando nela as bases da estrutura dos sujeitos, ao mesmo tempo agentes e vítimas
da barbárie.
O procedimento que desponta frente a claustrofobia em se encontram os
indivíduos devido a essa estrutura que se realiza nos determinantes sociais e políticos
produtores de violência e opressão, é o que o autor denomina de “inflexão em direção ao
sujeito” (ADORNO, 1995, p.121), indicando que, frente a força totalizadora do todo
social, que impede a existência emancipada do indivíduo, resta aos esforços do
pensamento e da ação política a necessidade de confrontar o sujeito com os mecanismos
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a partir dos quais se age, em um processo de retomada do lugar da consciência na ação
do ser social.
Benjamin (2012) contribui para esse entendimento na medida em que reflete sobre
os pressupostos no qual se encontra o indivíduo afetado pela barbárie e os identifica na
existência de uma redução das condições para a experiência, enquanto aquilo que se vive
no contato com um mundo ao mesmo tempo coletivo e plural e que se converte em um
enriquecimento interno por parte de um individuo liberado para tal. Do contrário, o
desenvolvimento técnico da sociedade capitalista, que deveria servir para contribuir com
a segurança do homem no avançar sobre o mundo, se converteu no seu aprisionamento,
em uma inversão de meios e fins.
A questão colocada pelo autor (BENJAMIN, 2012) é sobre o que faz o indivíduo
empobrecido pela impossibilidade da experiência, que convertido em um bárbaro é
impelido a agir a partir da sua condição de pobreza, de maneira a manter a reprodução
dos seus determinantes e afastando-se progressivamente do ideal emancipatório
prometido em outros tempos da humanidade. O que se produz a partir de então, é
desdobramento da pobreza interna do indivíduo, desprovido da profundidade proveniente
do assentamento na experiência coletiva, expressa nas formas impessoais e
indiferenciadas de vidro e aço da cultura, cuja constituição faz com que o desenrolar da
vida não deixe rastros. Isso se equivale ao esvaziamento do sujeito cujas relações são
desprovidas de conteúdos formativos, em uma dinâmica que termina por se tornar opaca
à acusação da sua falsidade.
O empobrecimento das condições para a experiência se dá em detrimento da
proliferação de mecanismos para submeter os indivíduos, desprovidos de referências, aos
fins de uma coletividade que se ordena unilateralmente em torno da progressão do capital.
O apagamento das bases históricas nas quais se sustenta a experiência, dentro de um
quadro de monopolização da formação pelos interesses da burguesia, termina por
enfraquecer a forma do sujeito, da qual provém o movimento de diferenciação.
O que se coloca de fundo nessa crítica é que, mais do que mantida pela ausência
de riqueza, essa situação é proveniente da produção ativa da pobreza, por parte dos
próprios indivíduos que agem a partir das condições oferecidas pela totalidade na qual se
assenta. Esse ciclo de autodestruição por uma dialética paralisada, é resultado de uma
ordenação que elege seus procedimentos e fins a serem alcançados e mantidos a partir de
interesses econômicos de uma classe que se apropriou das potencialidades da
racionalidade humana e as reduziu aos pressupostos para a dominação.
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Na medida em que a totalidade social, que danificada, age sobre o indivíduo
danificando-o, esse expressa também o movimento de manutenção da mesma totalidade,
em uma prática da qual se ausenta o movimento de reflexão necessário à superação do
que é contrário à vida. O homem que se forma nessas condições apresenta elementos
psíquicos que o permitem aderir a forma requisitada pela realidade. O sacrifício imposto
pela dominação, que introjetado passa a constituir a subjetividade, se manifesta pela
violência e pela agressão, uma vez que a socialização total, entendida como uma
totalidade que exclui de si o particular e a possibilidade de diferenciação, faz com que os
indivíduos se conformem a uma unidade desprovida de conteúdo humano, impedindo sua
possibilidade de existência e mantendo condições de não-vida.
A separação que se promove entre indivíduo e sociedade, pela restrição do
movimento pulsional e da experiência nele contida, bem como pela manutenção de uma
sociedade alheia aos interesses das partes que a constitui, leva o indivíduo a buscar em si
seus próprios fins, porém não podendo encontrar nada além de cicatrizes. Este retorno,
quando acompanhado da reflexão do que encontra e que aponta para a materialidade ali
contida, seria a possibilidade de superação de estereotipias que mantêm um todo falso e
pouco humano. Contudo, como apontado por Adorno e Horkheimer (2006) “a violência
sofrida transforma a boa vontade em má” (p.211), e aquilo que seria condição de
resistência se torna condição de reprodução de barbárie. A existência de uma ordem
externa que nega as condições para a aparição e manutenção do sujeito, faz com que o
indivíduo seja levado a ceder ao todo uniforme, que só permite a existência daquilo que
age em consonância com a progressão do valor.
É a partir desse quadro que Adorno (1995) aponta que a condição para se superar
essas características é a possibilidade do refletir sobre os determinantes que agem sobre
aquilo que organiza a totalidade social, e produz a subjetividade. Qualquer tentativa de se
olhar para o sujeito sem tratar das condições objetivas que o constitui, é falsa. São essas
condições que vão fundamentar os mecanismos de defesa, tanto para aderir, pela
produção de dureza necessária, como para resistir, pela manutenção de uma memória que
resista à tendência ao esquecimento e irreflexão. Desse modo, entende-se que manter na
consciência a dominação como algo que deve ser superado, contribui para que o indivíduo
não se deixe levar por tendências irracionais na busca por segurança.
A volta crítica para o sujeito reconhece que o espaço para a ação transformadora
sobre a realidade se encontra no questionamento da subjetividade, que mais do que ser
uma ação terapêutica, é uma ação de orientação educativa, cujo sentido é o conduzir à
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autorreflexão crítica, procedimento que tem como lócus privilegiado o campo ampliado
da educação.
Os autores aqui trazidos apontam para a denúncia da integração do indivíduo à
coletividade, resultado do enfraquecimento daquele, cuja forma se apaga pela ação
massificadora da reificação. O indivíduo privado de sua subjetividade se vê desprovido
de orientação e assim, se integra mais facilmente às exigências do todo social.
Por esse motivo, a educação se orienta por uma ação negativa, de retorno, na
investigação das condições internas e externas que tornam o ser o que ele é. O potencial
esclarecedor desse questionamento está no apontar para a existência de limites na
realidade e de tendências destruidoras que se realizam por ação dos indivíduos.
Essa proposição se distancia da caracterização subjetiva das problemáticas
individuais e sociais por conta da sua orientação histórica, na identificação dos
movimentos de continuidade e ruptura da ação e dos produtos humanos que se objetivam
historicamente na cultura. Por outro lado, ao se propor que as bases sociais, e sua
sustentação ideológica, devem ser revistas em sua radicalidade, se aponta a necessidade
do ir ao encontro do que se localiza internamente ao sujeito, e desconsiderar essa dinâmica
de mútua determinação entre a realidade social e a subjetiva é contribuir com a
manutenção de que a tônica dessa relação seja regida pela barbárie.
Colocar o sujeito como lugar prioritário da crítica e das possibilidades de
resistência sem se considerar as dinâmicas nas quais esse sujeito se insere, pode se
converter em uma orientação falseada que oculta os reais traços a serem considerados. A
inflexão para o sujeito é sobretudo o encontro com cicatrizes mais do que com potências
intocadas, dado que não se pode mobilizar o que é contrário ao produzido pela ordem
social (ADORNO, 1995).
Uma importante contribuição dos autores é indicar, então, a racionalidade como
atuante nos processos sociais produtores das situações de violência nas quais se inserem
os indivíduos, chegando por fim a apontar que o pensamento se afasta de ser instrumento
de dominação quando reconhece seus procedimentos e se mantém consciente de seus
conteúdos.
A isso se acrescenta que a educação não se propõe à modelagem nem a mera
transmissão de conhecimento, mas a produção de uma consciência verdadeira, capaz de
sustentar a emancipação, e por isso capaz de identificar as contradições nas quais se
insere, contendo as pretensões destrutivas de uma consciência opaca a si mesma. A
educação que se orienta para que Auschwitz não se repita deve resistir às tendências que
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impõe que essa orientação não aconteça, o que se faz no conhecer e indicar os jogos de
forças “por trás da superfície das formas políticas” (ADORNO, 1995, p. 137),
conhecimento sem o qual não se produz um entendimento verdadeiro daquilo que diz
respeito ao sujeito. E deve ainda considerar que o que sustenta a possibilidade de
liberdade não é a institucionalização das suas condições, mas a defesa de um espaço
interno ao indivíduo, fazendo com que o fim da ordenação social e dos esforços da ação
individual e institucional seja o próprio indivíduo emancipado.
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A experiência enquanto possibilidade para uma educação inclusiva emancipatória

Ravelli Henrique de SOUZA
Natasha Yukari Schiavinato NAKATA
Instituição: Universidade Estadual de Londrina - Programa: Mestrado em Educação

Introdução
Na época da produção dos pesquisadores da Teoria Crítica da Sociedade, não se
discutia sobre Educação Inclusiva, sendo que a partir da década de 1990, começa-se a
pensar sobre a Educação Inclusiva no campo educacional, uma vez que essa discussão é
urgente e necessária, considerando que parte destes alunos de educação especial
frequentam instituições especiais e, na maioria das vezes, não estão matriculados na
escola comum.
Os professores, por conta do processo semiformativo em que estão envolvidos,
por sua vez, não possuem conhecimento suficiente para lidar com os, alunos em situações
de inclusão, resultando, desse modo, em construções estereotipadas a respeito destes
estudantes e, que, de certo modo, provocam ações que se resultam em práticas
equivocadas e atitudes preconceituosas em relação aos alunos de educação especial.
Este estudo manifestou-se a partir de reflexões relacionadas ao Grupo de Pesquisa
em Educação e Infância – GEPEI/UEL por meio do estudo e discussões no projeto
“Indústria Cultural, Educação e Trabalho Docente na Primeira Infância: da semiformação
à emancipação humana” desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, e, também,
a partir de reflexões desenvolvidas com a disciplina “Educação Inclusiva, Preconceito e
Discriminação” do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação desta
Universidade.
Diante da sociedade contemporânea na qual lidamos diariamente, é notório que os
professores semiformados tem abdicado de práticas educativas emancipatórias em nome
de uma instrumentalidade técnica, destituída de autonomia e senso crítico. Dessa forma,
a problemática que instigou este estudo foi a busca por possibilidades dos ditames
preconceituosos que tem se propagando no contexto escolar, principalmente, em escolas
comuns e, diante disso, possa-se pensar em novos direcionamentos educacionais em
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consonância com o respeito do sujeito enquanto pessoa e estudante e, da sua própria
individualidade enquanto diversidade
O objetivo principal desse texto é analisar a formação dos professores no contexto
atual, visando encontrar possibilidades de ações emancipatórias por parte desses
profissionais em relação ao trabalho humanizador com alunos com necessidades
educacionais especiais. Especificamente, objetiva-se relacionar a Teoria Crítica com a
Educação Inclusiva; contextualizar a Educação Inclusiva, buscando ressaltar, por meio
de estereótipos preconceituosos, que a diferença sempre foi negada; compreender que a
Indústria Cultural é a mais atual forma de controle da sociedade capitalista; explicar como
está posta a formação de professores na atualidade; e, por fim, apontar a experiência como
possibilidade de emancipação.
Como forma de metodologia empregamos uma pesquisa de cunho bibliográfico à
luz dos fundamentos da Teoria Crítica, pautada, principalmente, na obra de Adorno
(1995) e Horkheimer (2002) e em leituras secundárias como Freitag (1986), Marcuse
(1967), Pucci (2001). Como organização didática do texto, no primeiro momento,
faremos uma relação da Teoria Crítica com a Educação Inclusiva, devido aos
pesquisadores desta perspectiva teórica não tratarem sobre isso. Contextualizaremos a
Educação Inclusiva, buscando ressaltar por meio de estereótipos preconceituosos que as
diferenças sempre foram negadas. E então, explicaremos como está posta a formação de
professores na atualidade, considerando que esta corrobora com atitudes preconceituosas
e práticas equivocadas. Por fim, apontaremos a experiência como possibilidade de
emancipação, buscando superar a semiformação que nos condiciona e valorizando os
sujeitos em suas diferenças.
Essa pesquisa possibilitou compreender que é necessário que os professores lutem
contra a exclusão, contra o fracasso escolar, contra a violência, mas que também
desenvolvam a cidadania, a autonomia e criem uma relação crítica com o saber escolar.
Isso só é possível com uma formação que supere o preconceito, que defenda uma
Educação Inclusiva pautada na autorreflexão, capaz de superar a semiformação que nos
condiciona, possibilitando assim, a experiência com o diferente e, desse modo, resistir as
práticas equivocadas e as atitudes preconceituosas vividas no contexto escolar vigente.

A Teoria Crítica e sua relação com a Educação Inclusiva
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A Teoria Crítica surgiu em 1920 com a formação de um grupo de intelectuais
alemães de esquerda que se estabeleceram em Frankfurt, na Alemanha, e constituíram a
Escola de Frankfurt, onde desenvolviam pesquisas e intervenções teóricas sobre
problemas sociais, culturais, estéticos e filosóficos gerados pelo capitalismo. Dentre a
primeira geração de cientistas sociais que integraram a Escola de Frankfurt, destacam-se
Max Horkheimer (1895-1973), coordenador da Escola de 1930 até 1967, Herbert
Marcuse (1898-1979), conhecido no Brasil nos anos 1970 por seus livros publicados,
Theodor Adorno (1903-1969), que ingressou no Instituto no final de 1930 e o dirigiu de
1967 até 1969, Walter Benjamin (1892-1940), bolsista do Instituto de 1933 a 1940 e
Jürgen Habermas (1929), filósofo e sociólogo, ainda vivo, porém atualmente aposentado
(PUCCI, 2001).
Dentro da perspectiva Adorniana, quando nos remetemos a expressão Teoria
Crítica, estamos tratando o conceito de teoria como uma dimensão da prática e o conceito
de crítica como à aceitação da contradição e do trabalho permanente da negatividade
(FREITAG, 1986). Nesta perspectiva, podemos compreender que a Teoria Crítica se
pauta na negação de uma ordem estabelecida, o qual busca libertar a humanidade do jugo
da repressão e da ignorância. Para isso, utiliza-se da razão como um instrumento de
libertação, visando a autonomia e autodeterminação do homem.
É importante ressaltar que na época da produção dos pesquisadores da Teoria
Crítica da Sociedade, não se discutia sobre Educação Inclusiva, fenômeno que se
desenvolveu na década de 1990, o qual possibilitou, a partir de então, extrair dessa
perspectiva teórica vários conceitos e princípios para se pensar a Educação Inclusiva.
Desse modo, fica claro que a Teoria Crítica não se ocupou especificamente com assuntos
relacionados à Educação Inclusiva, aspecto no qual iremos tratar adiante, porém é
possível fazer uma relação entre ambos devido à preocupação do nivelamento das
diferenças.
Antes da década de 90, relata-se que a inclusão ocorria por meio do que chamavam
de Educação Integrada, no qual as escolas eram adaptadas para receber a minoria dos
indivíduos com necessidades educacionais especiais, assim realizavam pequenas
adequações tanto no ambiente físico, quanto no currículo escolar. Entretanto, a partir de
1990, movimentos importantes aconteceram sobre a educação, propondo uma Educação
Inclusiva, no qual englobava que todos os alunos de minorias sociais deveriam estudar
em conjunto com os demais em salas de aula regulares.
575

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Com essas informações CROCHÍK (2008) nos atenta que o preconceito emerge
da impossibilidade de conhecer o outro a partir da experiência, causando estranheza e
atitudes preconceituosas que se desenvolvem no processo de socialização, fruto da cultura
e da sua história. Desse modo, compreende-se que o preconceito é um comportamento
pessoal que não pode ser atribuído apenas ao indivíduo, posto que não se trata de um traço
de personalidade, mas de um conjunto de concepções formadas ao longo da existência
desse sujeito.
Fica evidente, portanto, que estereótipos (generalizações) são produtos de
relações, onde o preconceito é entendido como resultado do processo de socialização que
envolve diferenças culturais, presentes na sociedade na qual estes indivíduos estão
inseridos, e que exigem um processo de adaptação para suprir as suas necessidades.
Assim, o preconceito é designado como um mecanismo psíquico em relação a luta pela
sobrevivência (objeto) e as necessidades que se encontram nestes sujeitos
preconceituosos não refletem sobre o objeto e o real, causando estranheza perante o
objeto.
O estereótipo é um elemento do preconceito por ser produto de nossa cultura que
se relaciona com os mecanismos psíquicos atribuindo juízos de valores as distinções
estabelecidas pela cultura. Com isso, a formação do preconceito se dá como resultado do
processo de formação do indivíduo. A generalização reforça o estereótipo, pois ela
propaga a categorização e classificação dos indivíduos o que impede que a experiência
individual se contrapõe aos estereótipos.
As relações de poder desiguais reforçam a diferenciação através da valorização
social, nos mostrando que, para a função trabalho todos os indivíduos são importantes
pensando no âmbito social, porém esses papéis sociais são desvalorizados em função de
sua importância para que se propague uma ordem na qual os sujeitos são passiveis a
norma. Tomamos como exemplo, a doutrinação, na qual enxergamos a aceitação da igreja
católica e suas ordens impostas na sociedade e a exclusão de outras religiosidades, tais
como, a umbanda e candomblé, que são religiões de origens africanas/brasileiras, porém
malvistas por conta do preconceito em relação aos seus ritos e dogmas, reforçando a ideia
de autoconservação dos valores que tentam fixar e naturalizar a ordem, tornando o
estereótipo como o padrão ideal para os sujeitos.
A partir dessas indagações, as experiências se tornam pouco úteis para desfazer o
preconceito, pois o sujeito preconceituoso não precisa de contato com o objeto para
desenvolve-lo, tendo em vista que o objeto já foi tomado como concreto, de forma que
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aja o impedimento de reflexões sobre o mesmo. Mesmo que a experiência se porte de
conteúdos pré-formulados, ela não serve quando ocorre conflitos psíquicos que se
beneficiam de uma conceituação fechada da sociedade. Assim, o preconceito se
determina por uma especificação relacionada ao objeto que aborda como conteúdo, o
estereótipo material imposto pela própria sociedade.
Logo, apontamos a mimese como a maneira que a sociedade utiliza para imitar
aquilo que ela valoriza, no sentido de defender a ordem social que está posta. Dessa
forma, podemos concluir que o preconceito é denotado como a cópia daquilo que o ideal
nega, o que não devemos ser. Nesse sentido, em relação ao objeto, todo sujeito que foge
dessa mimese é, de certa forma, excluído (CROCHÍK, 2008).
Se no início da civilização a mimese – no sentido de imitação – era utilizada para
se defender da natureza, ao longo do desenvolvimento, ela se aproximou do ideal
estabelecido pela cultura e passou a imitar aquilo que por ela é valorizado. Essa falsa
mimese rompe com a relação entre homem e mundo na medida que, para sua própria
sobrevivência, o homem teve que desenvolver o controle sobre a natureza, implicando
também no controle sobre outros homens e sobre si mesmo.
Nesse sentido, devido as transformações que foram ocorrendo no decorrer da
constituição da civilização, juntamente com ela, perdeu-se a liberdade democrática que
existia, transformando-a em instrumento de dominação. Assim, as necessidades dos
indivíduos passaram a ser impostas pelos interesses das classes sociais dominantes,
tornando o mundo do trabalho a base potencial de uma nova liberdade para o homem,
onde ele passou a ser concebido como uma máquina e, consequentemente, mecanizado”
(MARCUSE, 1967).
Acredita-se que a civilização industrial contemporânea alcançou uma “sociedade
livre”, entretanto, analisando criticamente como está posto o cenário atual, é possível
verificar que esta é uma falsa ideia, pois o indivíduo não tem possibilidades de escolha.
Nota-se, diariamente, que é imposto a cada sujeito necessidades materiais e intelectuais
que perpetuam formas obsoletas de luta pela existência, desse modo, a possibilidade de
algo ser ou não tomado como necessidade vai depender da maneira como é vista, ou seja,
se é desejável ou não para os interesses das classes dominantes.
A escola da sociedade moderna transformou-se em depósito de crianças e
adolescentes que ficam trancados dentro da sala de aula com professores mal preparados
e mal remunerados que, para atender as exigências do capitalismo, seguem padrões de
currículos que destroem qualquer possibilidade que pudesse existir dos estudantes
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alcançar a maioridade. Professores cuja formação se fixou em oferecer conteúdos tratados
de forma superficial, destituídos do potencial dialético.
É notório, portanto, devido essa semiformação, que os professores não possuem
conhecimento de como lidar com alunos em situações de inclusão, criando assim
estereótipos a respeito deste indivíduo, impedindo que este profissional experimente o
diferente e reflita sobre a situação destes alunos com necessidades educacionais especiais,
resultando em práticas equivocadas e atitudes preconceituosas.

Considerações finais: A experiência como possibilidade de emancipação

Apesar da Educação Inclusiva não ter sido um tema central discutido pelos
teóricos da Teoria Crítica e não apontarem a superação da semiformação em nenhuma
direção específica, dedicaram-se a estudar sobre questões humanas e sociais e enfatizaram
a necessidade urgente da emancipação. Tais teóricos apontam a necessidade da
emancipação, devido a razão ter se transformado em instrumento da Indústria Cultural
que busca converter a cultura em mercadoria padronizada.
Assim, ocorreu o que podemos chamar de formalização da razão, ou seja, a razão
se transformou em estupidez, porque ela inculca slogans dominadores, padroniza e
classifica os seres humanos e os impede de pensar, transformando o pensamento em ideias
alienadas. Dessa forma, a escola – espaço no qual ocorre a transmissão da cultura –
converteu-se em espaço de semiformação na medida em que transmite uma cultura sem
profundidade, centrada apenas na formação de habilidades e atitudes produtivas no
sentido mercadológico.
Neste sentido, apesar da escola ser o espaço por excelência para formar sujeitos
críticos e emancipados, e a universidade desenvolva espaços de pesquisas e pareça ser
uma instituição adequada para a formação de professores autorreflexivos, de nada
adiantará uma formação pautada na emancipação, se os sujeitos envolvidos no processo
educativo estão acomodados à própria menoridade. É necessário, portanto, que os
professores, de modo geral, transformem-se em formadores, ou seja, adquiram uma
formação pautada na relação teoria e prática capaz de superar a semiformação que os
condiciona.
É necessário, também, que os profissionais que atuam com crianças lutem
constantemente contra a exclusão, contra o fracasso escolar, contra a violência, buscando
desenvolver a cidadania, a autonomia e criar uma relação crítica com o saber. Nessa
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perspectiva, volta-se ao foco inicial em que a formação docente é essencial a Educação
Inclusiva que se dará não apenas por meio de práticas inclusivistas, mas sim a partir da
compreensão das diferenças e singularidades do coletivo.
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A racionalidade do desenho animando mais assistido no cinema: para onde vai a
formaçao?
Cristiano Costa PEREIRA
(PPGE/FE/UFG)
Juliana de Castro CHAVES
(PPGE/FE/UFG)
O cinema na relação entre indivíduo, sociedade e cultura pode ser entendido como
produto cultural mediador psicossocial da subjetividade. A partir de Adorno (1971, 2003,
1986b), se considerarmos elementos do cinema novo alemão, é possível conceber o
cinema como expressão artística capaz de possibilitar uma experiência estética, de
formação (Bildung), uma experiência subjetiva que fomenta a imaginação, base da
resistência à mera adaptação. E se considerarmos o modelo de cultura industrializada
estadunidense, é possível pensar o cinema como expressão da cultura mercantilizada da
indústria cultural, que empobrece os sentidos, difunde estereótipos, expropria os
esquemas, empobrece e padroniza os conteúdos, realiza a identidade entre parte e todo, e
perpetua a aparência da realidade, elementos presentes na pseudoformação (Halbbildung)
(CHAVES, 2015).
Segundo Fossatti (2009), o cinema de animação teve início no século XX, e sua
gênese está ligada ao mundo do metamorfismo universal, onde há ausência de leis da
física- personagens encolhem, crescem, esticam, atravessam paredes, sofrem traumas e
não são mutilados. Na atualidade há a inserção da tecnologia da computação gráfica que
realizou a caracterização mais realista dos personagens e dos cenários e da presença de
uma narrativa mais elaborada, com inserção de elementos humorísticos e temáticas mais
atraentes permeadas por romance, amor, conflitos da cotidianidade e menos canções
diegéticas (música que interrompe a narrativa do filme e os personagens interagem,
cantam e dançam, com a música (CARDOSO, 2006) o vem ampliando o seu público.
O cinema como um todo é importante ser estudado também porque há uma
tendência crescente na educação escolar em incorporar dentre as TICs produtos
imagéticos eletrônicos e personagens, com a justificativa de modernizar a escola, sem
reflexões mais profundas sobre o produto cultural (LOUREIRO; FONTE, 2003).
É justamente por esse protagonismo do filme de desenho animado que resolvemos
estudar a produção do filme de desenho animado que mais teve aderência do público, ou
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seja, do filme de desenho animado livre mais assistido no Brasil. Quando falamos em
produção, entendemos, levando em conta as ideias de Marx (1982), de que a produção do
produto, constitui um possível expectador/consumidor, uma forma do consumo e sua
circulação, acesso. Seguindo esse prisma e caminhando com Adorno e Horkheimer
(1985) nos interessamos em analisar os elementos da racionalidade de um produto
cultural em relação à formação ou a pseudoformação.
Caminhando com Marx selecionamos o filme de desenho animado livre em sua
expressão mais desenvolvida (MARX, 1964), ou seja, o filme mais assistido pelo público
no Brasil. Pode ser que assim como a mercadoria, que todos nós pensávamos conhecer, o
filme pode apresentar mais elemntos ocultos, uma visibilidade aparente. É exatemento
atras desse desvelamento, no interior dessas contradições, que essa investigação ganha
sentido. De acordo com o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, o filme de desenho
animado livre mais assitido foi a “A Era do Gelo 3”, de direção do Brasileiro Carlos
Saldanha e do Canadense Mike Thurmeier, produzido pela associação da “Twentieth
Century Fox Animation” e a “Blue SkyStudiosProduction”, estreado no Brasil em 03 de
julho de 2009 e nos EUA, pais de origem, em 04 de Julho de 2009. Porém, esse filme não
é o mais lucrativo a tabela abaixo:
Tabela 1 - ANIMAÇÕES DE MAIOR PÚBLICO ACUMULADO ENTRE 2009 -2015

*

Título

País

Distribuidora

Data de
lançamento

Salas
ocupadas

03/07/09

777

9.281.202

81.126.935,00

25/06/2015

1.084

8.912.094

119.998.320,79

Público
acumulado

Renda R$

1 A era do gelo 3

EUA FOX

2 Minions

EUA Universal

3 A era do gelo 4

EUA FOX

29/06/12

1.010

8.728.719

94.701.801,95

4 Shrek para Sempre

EUA Paramount

09/07/10

757

7.368.374

70.471.835,00

5 Meu malvado
favorito 2

EUA Universal

05/07/13

923

6.989.217

80.603.472,00

6 Rio
EUA FOX
2011
1.016
6.065.545
Tabela 1 – Fonte: ranking das 20 maiores bilheterias de 2009-2015 (ANCINE, 2016)

66.020.659,41

Observamos o quanto é importante revelar a racionalidade que permeia a
produção do filme, a distribuição dos filmes, as cópias disponibilizadas, a quantidade de
salas ocupadas e a publicidade, já que essas questões também determinam a relação que
o consumidor pode ou não ter com o produto cultural. Constatamos que existem grandes
monopólios de distribuidoras que ocupam, porque não dizer, controlam o que vai ser
exibido nas salas de cinema no Brasil e que não só os desenhos animados, mas as
produções fílmicas mais assistidas advém do monopólio estadunidense.
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A FOX Film do Brasil é distribuidora de três dos seis filmes de desenho animado
com maior público acumulado. Um dos fatores que determina essa questão é que essa
distribuidora é uma das que monopolizam a distribuição de cópias nas salas de cinema do
Brasil. Segundo o ANCINE (2011, p. 9),
as distribuidoras são empresas detentoras de direitos de comercialização de
obras audiovisuais para o segmento de vídeo doméstico. No Brasil há cerca de
90 empresas distribuidoras atuando. Destas, seis são ligadas aos grandes
estúdios de filmes norte-americanos, as chamadas majors (Sony, Disney,
Warner, Universal, Fox e Paramount). As demais são pequenas e médias
empresas nacionais independentes.

A Fox Film do Brasil é uma das majors que mais comercializa títulos nacionais e
internacionais de animação e cinema de atores no Brasil.
Imagem I – gráfico de publico atingido por distribuidora no Brasil.

No quadro podemos observar que, apesar de as majors comercializarem menos
títulos que as distribuidoras independentes e próprias, elas obtêm o maior número de
público. Isso se dá porque as majors ocupam o maior número de salas para exibição de
seus títulos.
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Se levarmos em conta o período estudado (2009-2015) e outros gêneros de filmes,
o “Anuário Estatístico do cinema brasileiro: 2015” indica que o filme “A Era do Gelo 3”
(Blue Sky/FOX, 2009) está em sexto lugar no filme de maior bilheteria no Brasil
(ANCINE, 2016), conforme exposto na tabela 3:
Tabela 2 - PRIMEIROS COLOCADOS DO RANKING TOP-20 (2009-2015)
Título filme

País

Distribuidora

Ano de
lançamento

Salas
ocupadas

Público
acumulado

Tropa de elite 2

Brasil

Zazen

2010

733

11.146.723

Os Vingadores – The Avengers

EUA

Disney

2012

1.042

10.911.371

Vingadores: A Era de Ultron

EUA

Disney

2015

1.356

10.129.071

Velozes e Furiosos 7

EUA

Universal

2015

1.046

9.857.946

A saga Crepúsculo: Amanhecer
– Parte 2 O final

EUA

Paris Film

2012

1.410

9.596.296

777

9.281.202

A era do gelo 3
EUA FOX
2009
Fonte: Anuário Estatístico do cinema brasileiro: 2015 (ANCINE, 2016, p.13)

Percebemos que os outros não possuem o formato de desenho animado.
Constamos também que a Classificação Indicativa Livre que inclui toda faixa etária não
foi predominante para o filme ser o mais assistido, independente do gênero, já que “Tropa
de elite 2”, que não é recomendado para menores de 16 anos, foi o que teve maior público,
seguido de outros que também não tem classificação livre, como indica a Tabela 3:
TABELA 3 – CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA DOS FILMES DA TABELA 3
Filme
Classificação Indicativa
Tropa de elite 2
não recomendada para menores de 16 anos
Velozes e furiosos 7
não recomendado para menores de 14 anos
Os Vingadores – The Avengers
não recomendado para menores de 12 anos
Vingadores: A Era de Ultron
não recomendado para menores de 12 anos
A saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2 O final
não recomendado para menores de 12 anos
FONTE: Ministério da Justiça http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao>

A criança não é o maior público que vai ao cinema, uma vez que os primeiros
filmes da lista têm restrições para públicos menores de 16, 14 e 12 anos.
Todos os filmes expressos da Tabela 3 são sequências de franquias de filmes
produzidos em séries de episódios de longa-metragem
A série “Vingadores – Avengers” que tem como tema as aventuras vividas pela
união dos super-heróis, mostra um forte teor ideológico. Segundo Viana (2005), a origem
dos heróis norte-americanosremete aos anos da crise de 1929, quando os Estados Unidos
demandavam a figura compensadora imaginária do herói. Os heróis inspiravam a ação
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humana e reafirmavam a proeminência dos norte-americanos frente às outras nações na
competição imperialista.
Também observamos a tendência de repetir um padrão que deu certo. Isso se
revela tanto quando observamos a séries de episódios como na adaptação de best-sellers.
“A saga crepúsculo”, da romancista Stephenie Meyer, fez parte dos livros mais vendidos
por semana nos Estados Unidos e foi traduzido em mais de 37 países. Segundo Siqueira
(2014), com o lançamento em 2008 da adaptação do livro no Brasil e a venda de mais de
1,3 milhões de livros em seu último lançamento, os livros de Meyer não deixam nenhuma
dúvida quanto ao sucesso de suas continuações.
Para que essas séries disfarcem o tédio proveniente da repetição desmedida
realçando um detalhe que é ressaltado como novo, um novo coadjuvante, mas a
racionalidade. A cada filme de “Os Vingadores” novos heróis se juntam como parte do
grupo como aliados e como opositores. Nos filmes da “Saga Crepúsculo” ocorrem guerras
entre clãs diferentes e no episodio final uma gravidez entre vampiro e uma humana. Na
série “Harry Potter”, o bruxo-mirim passa por tormentas a cada filme e quando por um
fio escapa da morte intentada por seu algoz, passa para outro filme com sua peleja entre
ser aceito no grupo de colegas de escola e escapar da morte programada desde seu
nascimento.
Análise do filme a Era do gelo
Observa-se que “A Era do Gelo 3”faz parte de uma série de filmes que contém
cinco episódios de longa-metragem para o cinema e nove filmes curta-metragem que
exploram histórias curtas e temáticas especiais. Na tabela abaixo, relacionamos os filmes
longa- metragem com os curta-metragem.

TABELA- 4 FILMES DA SÉRIE ERA DO GELO
Titulo inglês/português
Ano
Ice Age/A era do gelo
Ice Age 2 – meltdown /A era do gelo 2 – O degelo
Ice Age 3 – Dawn of the Dinosaurs 3D/A era do gelo 3
Ice Age 4 – continental drift /A era do gelo 4 - Deriva continental
Ice Age 5 – Collision in Course/A era do gelo 5 – Big Bang
GoneNutry - A Aventura Perdida De Scrat curta-metragem DVD
Not times for nuts/Sem tempo para nozes curta metragem para DVD
Surviving Sid / Sobrevivendo Ao Sid

2002
2006
2009
2014
2017
2002
2006
2008

Público
acumulado (mi)
2,5 *
5,8 *
9.281.202
8,7 *
5.260.450
---

Ressalte do detalhe: “A era do gelo” (Blue Sky/FOX, 2002) utilizou um
programa Raytracing capaz de imitar a luz ambiente em computador. Essa engenharia foi
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atribuída à equipe decientistas - físicos especializados em teoria da física da luz que
estavam presentes no filme. O diretor Chris Wedge afirmou que essa tecnologia simula
as sutilezas da luz ambiente fazendo tudo parecer mais atraente e tangível. Já percebemos
nesse filme a tecnologia sendo enaltecida como diferencial e justificativa para o mesmo
ser visto como de qualidade, de “arte” - como se o aparato tecnológico e a nova forma de
se produzir antecipassem o delineamento de uma boa obra. Outro elemento ressaltado foi
a longa pesquisa no museu de história natural em Nova York para construírem o ambiente
do filme.
Os personagens dos filmes foram dublados, tanto na versão norte-americana
como na brasileira, por atores renomados, considerados grandes estrelas da indústria
cultural. O personagem Manny ganhou voz doator norte-america Ray Romano e do
brasileiro Diogo Vilela; Sid foi dublado na versão original por JhonLeguizamo e no Brasil
por Tadeu Mello; o tigre Diego dublado nos EUA por Denis Leary, e na cópia brasileira
recebeu a voz do ator Márcio Garcia; o esquilo Scrat recebeu voz pelo diretor do filme
Chris Wedge.
Percebemos que todos são atores contratados do oligopólio da comunicação
brasileira “Rede Globo”. O ator Diogo Vilela esteve envolvido em sitcom182 e novelas,
geralmente em personagens cômicos; o Ator Tadeu Melo é humorista atuando em
programas infantis, nos filmes da Xuxa e personagens cômicos em novelas da Globo.
Entre 2003 e 2010 protagonizou o personagem, “Tatá”, em “A turma do Didi”, programa
humorísticoque foi lançado depois do término de “Os trapalhões”. O Ator Márcio Garcia
é um conhecido galã de TV e de cinema, com participação em filmes em Hollywood.
Entre 2000 e 2002 Márcio Garcia esteve como apresentador do talkshowinfantil “Gente
Inocente”, contracenando com um elenco mirim da emissora e conduzindo brincadeiras
e jogos com a plateia. Assim, os atores escolhidos para a dublagem tinham visibilidade
na mídia com programas infantis e de humor que não saem da lógica do próprio filme,
havendo uma retroalimentação da própria lógica da indústria. Na análise percebemos o
primado da finalidade externa: sucesso e lucro. O filme pelas entrevistas dadas em seu
lançamento já deixam claro a busca de uma finalidade externa, que é o lucro e o sucesso,
que corre longe do que seria uma finalidade sem fim kantiana, ou seja, uma finalidade

182

Seriado para televisão de caráter cômico que apresenta temas do cotidiano familiar ou de trabalho, que
pode ser gravado, com ou sem a presença de plateia, ou em locações, geralmente com um cenário central,
onde grande parte da trama ocorre. (http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portuguesbrasileiro/sitcom/)
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estabelecida no interior do próprio filme, que seria um elemento importante de
caracterização da arte. São os motivos relacionados à negociação do produto que pautam
a necessidade da sua produção. Nesse filme percebemos a valorização do capital quando
se cria, reproduz e perpetua as formas de vida social organizadas segundo o regime do
lucro, se desenvolve segundo a lei do mercado, significando que o que acontece no plano
econômico se reconstrói no plano cultural.
A confirmação da ideologia dominante, necessária para a manutenção da
sociedade capitalista também esteve presente. Conforme Horkheimer e Adorno (1978),
no capitalismo tardio a ideologia é a própria realidade apresentada. Como esse mostrar
vem acompanhado da ocultação das mediações que produziram a realidade, dificulta a
autodeterminação e a possibilidade de transformação. Nesse sentido, a hiper-realidade do
filme 3D é real, mas é falsa. Adorno já se referia ao quanto o hiper-realismo pode ser
maléfico na afirmativa de que as cores do cinema tinham causado mais destruição do que
as bombas da guerra. Nesse filme a liberdade de escolha é tratada como se pudesse existir
sem vinculação com o todo. Todos podem decidir o seu destino e também o destino da
humanidade.
A presença de tickets e da vivência é uma constante quando o filme faz referências
a filmes de sucesso da indústria cinematográfica tais como as cenas dos filmes “Rambo”,
“Jurassic Park”, “Star Wars” e seriados de TV como “O elo perdido”. Essa montagem
fílmica que usa de forma indiscriminada um recurso cinematográfico que copia ou
reproduz um fragmento de outro filme ou produto cultural – programa - que fez sucesso
realiza o ticket que busca trazer para “A Era do Gelo 3”uma apreensão, um
comportamento e um efeito de sucesso, dificultando a experiência e o monólogo interior
(ADORNO, 1986).
Há cenas que se alimentam de pontos altos de filmes anteriores da franquia. A
cena de abertura com Scrat já é a repetição que virou marca do filme. Nos primeiro filme
após fugir da geleira que se racha por causa de sua noz, Scrat é esmagado pelos pés dos
animais gigantescos que estão em migração. No terceiro filme a cena/piada do
esmagamento se repete novamente na abertura.
Segundo Adorno e Horkheimer (1985),o ticket é usado por pessoas em situações
com o intuito de se inserir em grupos e serem aceitos. É como se fosse um passaporte. O
ticket faz com que as pessoas se posicionem diante de tudo, sem, na verdade, entrar em
contato com nada. São fórmulas estereotipadas para lidar, como convém a cada um, com
os acontecimentos, e são inimigas da diferença (ADORNO ET AL., 1965). Como
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induzem comportamentos já previamente delineados, propiciam muito mais a vivência.
A Lógica que retroalimenta a indústria da cultura entendida como um conjunto de
esferas de produção e divulgação de informações representadas por diversos meios, como
jornais, revistas, televisão, cinema, rádio e, na atualidade, internet, games, redes sociais e
blogs que constituem um sistema coerente em si mesmo e em seu conjunto ficou claro na
análise do filme. Essa indústria realiza uma forma de pressão sobre a produção de
conhecimentos e informações. Ela atinge igualmente o todo e a parte: “a chamada Idea
abrangente é um classificador que serve para estabelecer ordem, mas não conexão [...]. A
cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança” (ADORNO e
HORKHEIMER, 1985, p. 113). Não é à toa que um ator que esteja em voga em uma
mídia ou produto cultural novela ou programa de TV, faça a voz do personagem no filme,
retroalimentando o sistema. O comportamento da imprensa revela também a formação de
um sistema coeso. Antes do lançamento, produz matérias diversas, gerando expectativas
sobre o filme.Durante a exibição alimenta sua pauta, podendo fazer críticas, mas sem
prejudicar o interesse do público em assistir ao filme, para não atrapalhar a performance
econômica da mercadoria. Percebemos também que um dos nomes de um personagem do
filme“A Era do Gelo 3” é “Ronaldo”, bordão de um personagem “Zina”, do programa
humorístico “Pânico na TV” que arranca risos, havendo a retroalimentação de
personagens que estão presentes em vários produtos que se reforçam mutuamente. Além
do mais, essa busca de um nome também apresenta-se como um ticket que busca trazer
para o filme o riso presente do personagem em outro momento, havendo também a
expropriação do esquema do nome Ronaldo, que no filme não instiga a possibilidade de
ser outra pessoa. Esse recurso também é usado quando os personagens fogem
escorregando pelo corpo do gigante gritando “iaba-daba-doo” em referência ao desenho
animado The Flintstones, dos Estúdios Hanna-Barbera.
O humor que não reconcilia com a humanidade está no filme quando as piadas são
calculadas de modo que possam ser reproduzidas no escritório ou nos ambientes sociais
do dia-a-dia (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). No filme “A era do gelo 3”notamos
que o sorriso que ele propicia não é conciliador com a universalidade da humanidade. Na
realidade, ele humilha a condição humana para arrancar do sujeito a sua gargalhada.
Quando o produto cultural busca a alegria a qualquer custo se colocando a serviço de
algo, ele acaba reduzido a simples necessidade humana, adaptando-se ao mecanismo do
mundo e tornando-se propaganda dele para encorajar os seres a se deixarem levar. Eis a
tristeza do produto cultural sob os ditames da indústria cultural: totalmente destituída de
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alegria, em conformidade com os horrores da realidade. O cômico e o riso são relegados
ao obscurantismo e, o que antes fora a imagem da humanidade, regride ao desumano. A
alegria do produto cultural compatível com o arbitrariamente imposto se apresenta
deturpada em sua linguagem e o divertido perde a graça se tornando gracejo que consolida
a vida como se ela fosse assim mesmo. Nessa condição, o humor se torna morada do
cinismo (ADORNO, 2001). “O riso é um banho medicinal - esquecimento do que nos faz
sofrer” (ADORNO; HORKHEIMER 1985, p. 132).
O filme mostra a ridicularização dos limites humanos, o uso de artifícios
vexatórios, de anedotas repletas de estereotipias, de apelo sexual e de violência de gênero
e étnico-racial. Formar família, encontrar um parceiro para o amor, gerar novos membros,
tudo isso é tratado com comicidade, mas os risos que as cenas provocam, não são de um
riso reconciliador. O riso que ele provoca provém do ridicularizar os costumes, é a autoafirmação e celebração da falta de escrúpulos (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
Quando a doninha Buck caminha e anuncia o monstro,Rudi se depara com uma imagem
que se assemelha a um monstro colorido obstruindo o seu caminho. Buck enxota o
“monstro” aos gritos e, imediatamente a figura se revela uma bela borboleta. Em tom
sarcástico, Buck diz que conheceu aquele cara antes da transformação quando ainda era
uma lagarta, antes de sair do casulo. A piada faz alusão à expressão popular “sair do
armário”. Em outra cena em que Manny e Diego se encontram presos em uma planta
carnívora, num espaço apertado, a planta libera um líquido ácido para a digestão dos
personagens. Há uma piada homofóbica quando Diego alerta ao amigo para um certo
formigamento provocado pelo contato com o líquido. Imediatamente Manny pede ao
amigo que não fale em formigamentos enquanto estiver encostado nele.
O empobrecimento do conteúdo compactua e promove a infantilização dos
sujeitos.Torna conteúdos mais palatáveis. Mesmo o filme não sendo considerado uma
obra científica, por trabalhar com questões climáticas pode até ser mais essencial do que
o professor em sala de aula. A presença de baixa complexidade ou de enfoque de
conteúdos de forma interessante a ser imediatamente entendido por todos e com
entretenimento é a fórmula perfeita. Essa dinâmica dá base para que qualquer pessoa
possa falar de qualquer conteúdo, mesmo sem referências e, como alguns estudos
indicam, de considerar a inclusão do filme como um recurso didático essencial, até um
fetiche que pode diferenciar uma escola da outra em termos de educação.
A Personificação de situações e resoluções de questões da sociedade é recorrente
quando há a união do grupo para modificar as adversidades do planeta. O mamute é o
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líder forte, sagaz e virtuoso, o tigre possui força, agilidade, racionalidade e determinação
e a preguiça é dependente, ligadaà fragilidade e ao instinto de proteção, como se as
características individuais é que dessem o equilíbrio para a resolução do mundo e de
problemas mais situacionais, lógica da sociedade do capital muito usada no
desenvolvimento de equipes, de liderança e de mensagens motivacionais. Quando um
mamute, um tigre, uma preguiça e uma doninha derrotam um dinossauro giganteatravés
da integração, trabalho sincronizado e espírito de equipe, essa ideia perpassa. Nota-se que
a própria montagem das cenas e falas dão base para esse uso mais imediato.
A tipificação de personagens dificulta a possibilidade de o expectador mediar a
ligação da experiência singular com a universalidade humana, com a universalidade que
constituiu o sujeito, elemento presente no que se delineia como um produto cultural arte.
Manny é o Manny apresentado como pai macho adulto que se desestrutura no momento
de perigo, que tem dificuldades de resolver as situações e Ellie é a mãe que tem o dom
nato para a maternidade.
A criação de novos personagens aparece como um detalhe que é realçado na
trama, como se fosse alterá-la. O uso da tecnologia 3D confere mais detalhes e realismo
ao filme. Esses são recursos utilizados como estratégias, que atribuem uma grande
novidade que modifica o filme. As matérias jornalísticas apostaram na inclusão de
personagens novos e no uso de uma nova tecnologia, no entanto, o que é de estrutural na
trama continua idêntico, ou seja, o produto se revela com a mesma racionalidade.

A indústria cultural dirige a percepção, fornece as chaves de interpretação,
expropria uma capacidade que estava originalmente no sujeito. Ela antecipa os esquemas
dificultando a marcha do esclarecimento (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). Esse
recurso gera uma associação já codificada pela própria indústria, um esquema já
mastigado, fechado, originário, em específico, dificultando o espaço para imaginação ou
criatividade. O aparecimento da noz sempre causa efeitos críticos no filme. Não há como
esperar outra situação diante da montagem que é realizada.
O herói é permeado de estereótipos, preconceitos, usa de subterfúgios amorais e
mesmo assim é o herói. “Agora os felizardos exibidos na tela são exemplares pertencendo
ao mesmo gênero a que pertence cada pessoa do público, mas esta igualdade implica a
separação insuperável dos elementos humanos. A semelhança perfeita é a diferença
absoluta” (ADORNO; HORKHEIMER 1985, p. 136).
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Manny é preconceituoso, infantilizado, tem dificuldades em expressar suas
emoções e em aceitar o outro em suas particularidades, o que vem permeado também de
outras características. No filme, quando é estimulado pela esposa a ver que problema
havia com Diego, que apresentava não estar bem, Manny responde “Machos não
conversam, resolvem tudo com um tapinha no ombro”. Após a insistência de Ellie, Manny
resolve ir falar com o amigo e eles desentendem. Manny retorna à esposa nervoso,
dizendo que o Diego vai embora por causa do desentendimento e diz “é por isso que
machos não conversam”.
Busca-se uma experiência já categorizada e previamente valorizada. O mundo é
dividido em bom ou mal, perfeito ou imperfeito, útil ou inútil. Nesse processo, a realidade
é organizada de forma binária, classificatória e esquemática. No filme há estereótipos de
comportamento masculino, feminino, de relacionamento e de família. A sedução da
fêmea sobre Scrat que usa atributos físicos, malícia, pseudofragilidade para que ele se
distraia e como femmefatale ela possa pegar a noz, as cores ligadas a borboleta para o
masculino que se afeminou, Sid ao encontrar três ovos de dinossauro e ao adotá-los como
filhos se chama de mamãe, como se só as mulheres tivesse esse tipo de postura e Scrat
que é o típico personagem masculino que quando se apaixona fica submetido às vontades
da amada, perde a capacidade de avaliar as situações e é seduzido e enganado pela
personagem feminina. Na família, o homem provém financeiramente e a mulher é
responsável pela organização, cuidado e afeto no lar.
Conforme Adorno e Horkheimer (1985, p. 131) a indústria da cultura almeja
mostrar que não sublima os desejos. “Expondo repetidamente o objeto do desejo, o busto
no suéter e o torso nu do herói esportivo, ela apenas excita o prazer corporal ocultando a
liberdade e o prazer já mutilado”. Não há situação que não seja associada à excitação
corporal, sendo o erotismo em termos mais complexos eliminado. Assim, a lógica mostra
uma redução do erotismo e um desejo voltado para o ato sexual, numa lógica de
encorajamento da dominação da natureza do outro.
A forma de aventura com pitadas de humor e romance é o que predomina nesse
filme como em todos da série. Também percebemos que não importa o conteúdo ou o
recurso, a técnica é sujeito e uma vez estabelecida é permanente nos outros filmes. No
filme são recorrentes as cenas de perseguição com o recurso da técnica da câmera
subjetiva e da câmera campo contra-campo. Esse recurso é constante em cenas de
perseguição, suspense e comédia. Nele duas câmeras em situações diferentes focam
acontecimentos simultâneos com cortes para a câmera subjetiva que mostra o ponto de
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vista do personagem na cena e outro para a câmera que mostra o acontecimento de forma
geral, inclusive com a imagem do personagem na cena (XAVIER, 2005). Na cena em que
Sid é salvo por Buck, a doninha, acompanhada de Crash e Eddie,ocorre uma perseguição
aérea que repete a técnica da mudança de ponto de vista. Em duas cenas de perseguição
de Diego às suas vitimas, além desse recurso há a recorrência do uso de câmera lenta para
aumentar o efeito da dramaticidade da cena. Há também a presença constante do uso do
zoom de câmera para explorar a tecnologia 3D. A maioria das cenas em close são
precedidas de um zoom, principalmente nas falas da doninha Buck na ocasião em que
fala do dinossauro Rudi. Percebemos também a constância do recurso da imagem
panorâmica para ressaltar a profundidade que a tecnologia 3D possibilita.
Na própria tecnologia 3D há a reprodução dos objetos empíricos, reprodução do
mundo da percepção quotidiana, duplicação dos objetos percebidos e cheios de
estereótipos e não a mimese que possibilita o acesso a semelhanças que promovem a
alegoria, o inconsciente óptico ou a atenção flutuante, como afirma Benjamin.
No filme há quatro focos sequenciais de cenas em montagem paralela: o parto
de Ellie, a penúria de Sid para sobreviver a Rudi e depois de se livrar dele cair no rio de
lava, a batalha de Diego e Manny contra dinossauros que queriam atacar Ellie na hora do
trabalho de parto, e o voo de Buck, Crash e Eddie no lombo de um pterodátilo para salvar
Sid, mas no ínterim são surpreendidos e perseguidos por um bando de pterodátilos rivais.
A trilha sonora preenche as cenas com efeitos de sonoplastia, inclusive com barulho de
avião para as cenas dos pterodátilos em perseguição.
Percebemos também cortes de cenas abruptos e a velocidade da sucessão de
cenas que não contribui para despertar no público a possibilidade de viver uma
experiência que desperte a imaginação e a fantasia. A montagem das cenas que
velozmente desenrolam os acontecimentos dentro do filme se fazem em um ritmo tão
veloz que dificulta ao espectador parar para pensar no que está vendo, sob pena de não
compreender o conteúdo do filme, ao perder os fatos arrolados velozmente à sua frente.
A surpresa que irrompe a ação fílmica, recorre ao puro absurdo, não permite o
esclarecimento, mas o contentamento com o susto com as situações precariamente
interligadas. Há uma cena em que Sid, com dúvida sobre sua capacidade de ser pai, pensa,
e imediatamente entra uma música instrumental de violinos, em seguida as nuvens se
abrem no céu, luzes do alto iluminam os ovos e Sid vê os embriões. A montagem da cena
remete a um chamado sobrenatural à maternidade/paternidade despertada na preguiça.
Em seguida ele abraça os ovos. Uma luz se projeta sobre eles formando na parede da
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rocha uma sombra com a imagem de uma grávida. Um dom divino, dádiva natural dado
ao ser por uma intervenção celestial.
Após o desfecho das cenas de ação e aventura de salvamento de Sid e parto de
Ellie, os personagens estão tocados pelo sentimento de vida em família e decidem ir todos
para a superfície. No filme tudo parece caminhar para o fim quando os personagens
chegam na porta da caverna que liga o mundo subterrâneo à superfície, repentinamente
aparece de forma inexplicada o dinossauro Rudi. Daí acontece a batalha final entre os
quatro personagens masculinos e o dinossauro gigante. Numa finalização inesperada os
esquilos cravam a noz na terra, que se racha e forma um “foguete” de rocha que os leva
para a superfície. Outro momento inesperado acontece quando um movimento parte o
gelo, a barreira que separa a superfície do mundo perdido subterrâneo cai, derruba a noz
no mundo perdido e obstrui a passagem entre os dois mundos, ou ainda na virada
espetacular na vida dos personagens quando após um tango com um final mal sucedido,
Scrat salva a dama/algoz e começa a se desenhar um romance correspondido.
A trilha sonora na indústria cultural leva o espectador a emoções, prende a
atenção e permite certa previsibilidade que remeta à formação da racionalidade predita
na lógica da produção (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). A trilha sonora de “A era do
gelo 3”, não foge à lógica da produção em massa. É composta John Powell, tem 44 faixas
e conta com o sucesso dos anos 1970, You'llNeverFindAnother Love like mine, de
LowRawl(Powell, 2009, faixa 44). A música é fragmentada, colocada em outros ritmos
melódicos, vira tango, instrumental com piano e com orquestra, e retorna nas cenas dos
dois esquilos com roupagem inovada. A outra canção de sucesso que ambienta o romance
dos esquilos e a noz é AloneAgain, cantado por Chad Fischer (POWELL, 2009, faixa 33),
que tem composição original de Gilbert O'Sullivan, Aloneagain (Naturally). No filme, a
canção também é fragmentada e recebe uma versão curta para protagonizar o sofrimento
da noz por ter sido abandona pelo esquilo Scrat. Essa faixa retorna ao final do filme na
sequência em que Scrat, cansado da rotina da vida a dois, prefere se manter solteiro,
fugindo sorrateiramente ao encontro de sua noz e abandonando Scrattita.
Desse modo, observamos que a música aparece de forma fragmentada e há a
presença da canção de sucesso. A sonoplastia propõe a ambientação da cena para tornála mais próxima do realismo e de um esquema pré-formado. Nesse sentido há a
harmonização da palavra, da imagem e da música produzidas pelo mesmo processo
técnico exprimindo uma unidade. “Esse processo de elaboração integra todos os
elementos da produção desde a concepção [...] até o último efeito sonoro” (ADORNO,
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HORKHEIMER;1985, p. 116-117). Nesse caso a música é um acessório e não ajuda a
despertar no espectador a memória involuntária, as reminiscências, a fazer uma viagem
de cores e sons num mundo de sonho, fantasia, alegria e tristeza, mas dificulta esse
imaginar solto.
Por todos esses elementos apresentados podemos observar que o filme em sua
produção apresenta elementos para realizar uma semiformação. Coube a esse trabalho
realizar uma análise a contra pelo no sentido de revelar esses elementos no sentido de
desenvolver uma reflexão crítica, ou seja, contribuir com a formação.
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RESUMO
Visa a apresentação de discussões de pesquisa de doutorado em andamento, intitulada “Educação,
cinema e memória: felicidade à venda nos filmes de animação dos estúdios Disney”, e os
resultados da pesquisa “A literatura infantil e a escrita fotográfica: um encontro de imaginação e
de criação”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes) e
desenvolvida entre 2016-2018, em uma escola de Educação Básica do município de Serra/ES.
Objetiva-se compreender, na contramão da indústria cultural, como os alunos do Ensino
Fundamental constroem sua subjetividade, a partir de uma educação dos sentidos que privilegia
experiências estéticas e dialógicas por meio do contato com teatro, cinema, leitura literária,
fotografia, galerias de arte, universidade e museus. Problematiza-se, a partir da Teoria Crítica da
Sociedade o processo de massificação do gosto e a regressão dos sentidos do educando,
consequências do assédio contínuo da indústria cultural. Os resultados destas pesquisas apontam
que a escola básica padece os nefastos efeitos de um modelo social excludente em que se mantém
parcela considerável dos bens culturais distante dos socialmente excluídos. Tal lógica liquida as
chances de o educando apropriar-se da produção material e simbólica produzida pelo conjunto
dos homens e sustenta ainda um discurso de culpabilização dos alunos, em que se atribui a eles
certo desinteresse pela arte, desconsiderando uma conjuntura econômica e social, que, na verdade,
impede-lhes a apropriação dos bens culturais. Contrariando esse discurso pessimista de que os
alunos não se interessam por arte, os resultados destas pesquisas mostram que a combinação entre
recursos materiais, trabalho do professor e experiências estéticas, que ultrapassem os “clichês” da
indústria cultural, garantem que eles não só se mostrem receptivos à arte como tal combinação
lhes possibilita alterar a percepção de si e da realidade social.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Estética; Indústria Cultural; Arte; Formação Humana.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em sua conferência, Educação após Auschwitz (1965), o filósofo alemão Theodor
Adorno (1995) definiu o campo de extermínio de Auschwitz como a maior distância de
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uma experiência humana concreta e altruísta. Suas constatações partem de uma
inquietação solidária à educação e se formam sobre a exigência de que Auschwitz não
ressurja. A alusão à barbárie, proporcionada pela técnica e chancelada por um estado de
exceção, demonstra o quão nocivo é uma formação humana, que conforme Freud, em
Psicologia das Massas e análise do eu (1921), desenvolve-se a partir de uma organização
que obstrui os processos de conscientização, nutridos por uma educação reflexiva, crítica
e responsável, e, contrariamente, constituem-se por um coletivo cego ou massa humana
que sob a influência de um inconsciente primitivo propaga vilanias como expressão de
uma livre satisfação de impulsos destrutivos que põem em risco a expansão da vida
(FREUD, 2017).
As advertências tanto de Freud (1921) quanto de Adorno (1965) não estão
encerradas em seu tempo; o primeiro, ao final da 1ª Guerra Mundial e, o segundo, duas
décadas depois do fim da 2ª grande guerra, longe disso, o vigor de suas constatações ainda
assombra as primeiras décadas do século XXI e, diante disso, exigem que pesquisas, no
campo da educação, promovam reflexões sobre propostas de formação, que se
comprometam com o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens em
idade escolar.
Nesse sentido, apresentamos sucinta discussão, a partir dos resultados de pesquisa
financiada com recursos públicos e desenvolvida ao longo de dois anos em escola de
educação básica inserida em contexto de vulnerabilidade social, que demonstra que a
combinação entre recursos materiais, trabalho do professor e experiências estéticas, que
ultrapassem os “clichês” da indústria cultural, são a maior distância entre a formação de
um coletivo cego, responsável pela barbárie, e a plena formação humana. A pesquisa
objetivou compreender como o jovem aluno da educação básica, a partir de experiências
concretas com bens simbólicos e culturais, herança de um patrimônio cultural produzido
pelo conjunto dos homens, desenvolvem suas faculdades de imaginação e de criação em
contextos marcados pela desigualdade social e sob o contínuo assédio da indústria
cultural.
FORMAÇÃO HUMANA: DESAFIO FRENTE AO ASSÉDIO DA INDÚSTRIA
CULTURAL
O conceito de Indústria Cultural, vastamente estudado e desenvolvido por Adorno
e Horkheimer (2006), trata, em síntese, dos mecanismos de controle e de manipulação
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que insurgem contra o indivíduo na contemporaneidade. Esses filósofos alemães
identificaram, em seu período de exílio nos Estados Unidos na década de 1940, que a
sociedade de seu tempo se reduzia a seres consumidores de mercadorias idênticas e que,
por isso, sacrificavam o desenvolvimento de uma consciência individual, crítica e
reflexiva. Dessa lógica, surgia uma massa amorfa movida por necessidades iguais,
implantadas à revelia de sua consciência, mas que, paradoxalmente, tais necessidades
prometiam estar de acordo com a “vontade” do espectador e consumidor.
Questionar e problematizar o acúmulo desses padrões no universo das relações
sociais dos educandos, assim como abrir os flancos, à discussão de padrões encerrados
em uma mídia tendenciosa, foi o primeiro desafio ao desenvolvimento desta pesquisa,
haja vista a estreita relação dos alunos com os produtos da indústria cultural.
Como requisito metodológico, aplicamos, entre os 10 participantes da pesquisa,
dois questionários com perguntas abertas e fechadas. Esses instrumentos metodológicos
reuniam perguntas que possibilitaram compreender quais eram as aproximações culturais
dos alunos, o processo de “formação do gosto” e, consequentemente, quais eram as vias
que possibilitavam essa formação.
Inicialmente, constatamos, a partir das respostas, que entre os dez participantes da
pesquisa, oito deles gostavam de músicas, livros, programas de TV, filmes, séries, atores
e heróis vinculados à dimensão supracitada de indústria cultural. Observamos que apenas
dois alunos, dada sua aproximação religiosa, destacaram experiências advindas de seu
contato com essa produção cultural específica. Entre os participantes não houve, em
resposta aos questionários, nenhum destaque à produção cultural desenvolvida em
contexto de educação formal. Ou seja, os instrumentos metodológicos da pesquisa
confirmaram que grande parte da produção de subjetividade destes alunos não se
vinculava diretamente ao trabalho desenvolvido em educação formal, haja vista que não
houve nos questionários menção à biblioteca, às aulas dos professores, a peças teatrais na
escola, a livros direcionado pelos professores aos alunos, assim como nenhum destaque
à educação musical no contexto da escola.
Constatar o assédio sofrido pelos alunos em decorrência da expansão de produtos
vinculados à indústria cultural não fora uma novidade, tendo em vista que já em meados
do século XX, Adorno e Horkheimer afirmaram que “O mundo inteiro é forçado a passar
pelo filtro da indústria cultural (2006, p. 104). A denúncia à uniformização e a
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padronização do gosto pela via da mesma receita, que se repete ad nauseam é uma
obviedade, basta lembrar os filmes blockbuster – arrasa quarteirões, o número excessivo
de roupas, entre crianças e jovens,

que estampam os “super-heróis” dos filmes

estadunidenses e os best-sellers produzidos pelas listas do mercado editorial para
atestarmos a maciça influência destes produtos tanto na vida pública quanto particular do
sujeito contemporâneo.
Nesse sentido, o desafio que se impõe à escola é como esse espaço, legitimado
historicamente por parte considerável da formação humana, pode possibilitar aos
educados o contato com experiências estéticas que favoreçam alterar a percepção da
realidade social e midiática vivida por eles. Contra esse processo de formatação do gosto
pela via das mercadorias da indústria cultural, as quais empalidecem a compreensão da
realidade concreta que esta pesquisa possibilitou o acesso a um acervo bibliográfico de
quase 100 títulos, adquiridos com recursos públicos e, posteriormente, doados à biblioteca
da escola. O acervo, formado por clássicos da literatura mundial e brasileira, fomentou e
sustentou os debates entre o grupo de alunos que, semanalmente, reunia-se com a equipe
de pesquisa.
Pensar a formação humana no contexto do capitalismo tardio, exigiu-nos refletir
sobre questões como a desenvolvida pelo filósofo alemão Walter Benjamin (1994), em
seu ensaio Experiência e Pobreza, onde nos indaga “[...] qual o valor de todo nosso
patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” (BENJAMIN, 1994, p.
115). Sua cortante questão aponta decisivamente para a perda da experiência autêntica e,
por certo, é ambivalente, pois na medida em que se reconhece e valora o patrimônio
cultural, questiona-o, pois não está acessível a todos. Ou seja, a simples existência desse
patrimônio cultural não garante o vínculo com o indivíduo, apesar de existir prescinde de
relações diretas com o sujeito, dadas as condições econômicas e sociais desse sujeito e,
ao mesmo tempo, sua questão aponta para o processo desencadeado pelo capitalismo, em
que se usurpa do sujeito a capacidade de usufruir de modo autêntico deste patrimônio. À
luz do pensamento benjaminiano, o homem moderno tanto mais preenchido pela técnica
e “progresso” tanto menos consciente de sua miséria.
Com efeito, subtrair do indivíduo as vias de experiência autêntica ou impedi-lo de
se apropriar de todo patrimônio cultural da humanidade, a exemplo das artes e,
propositalmente, substituí-las por vivências imediatas produzidas pela indústria cultural
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é, inevitavelmente, receber o torrão de açúcar que anuncia o adestramento do indivíduo
contemporâneo, em que se troca a autonomia pela heteronomia. Todo esse articulado
processo de adestramento do indivíduo é, reconhecidamente, “[...] uma nova barbárie”
(BENJAMIN, 1994, p. 115). Romper com o ciclo do mais do mesmo é o dever dos sujeitos
históricos, pois reificar as relações se tornou a segurança da permanência das classes
dominantes no poder (KONDER, 1999). Então, quem seriam os responsáveis por fazer
explodir o continuum da história? Para Benjamin (1994), as classes revolucionárias no
momento da ação.
À educação cumpre atender esse chamado revolucionário, constitui-se sua
responsabilidade histórica lutar pela transformação da sociedade, bem como pelo
processo de emancipação dos sujeitos. Cônscios dos problemas estruturais que cercam a
escola na contemporaneidade e do discurso de culpabilização aos alunos, em que se
atribui a eles certo desinteresse pelas artes, desconsiderando uma conjuntura econômica
e social, que, na verdade, impede-lhes a apropriação dos bens culturais. Esta pesquisa, na
contramão de discursos fatalistas e pessimistas, problematizou tanto a escassez de
experiências estéticas no contexto escolar, lógica perversa que liquida as chances de o
educando apropriar-se da produção material e simbólica produzida pelos homens, quanto
buscou apresentar reações e resistências no contexto escolar contra as investidas do
mundo administrado (ADORNO,1992), demonstrando que é possível desenvolver, em
espaços onde impera desesperança, experiências comunicadas por meio da literatura a
jovens que desconhecem outras vias para além das mercadorias estandardizadas da
indústria cultural. Resistir ao mundo administrado e restaurar a capacidade de se vincular
ao patrimônio cultural foram as necessidades imperiosas desta pesquisa, tendo em vista a
“[...] absurda suspeita de encontrar no indivíduo as formas de reação, de resistência, as
quase impossíveis possibilidades” (PUCCI, 2007, p. 142).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
À guisa de explicação, os resultados desta pesquisa foram apresentados em um
seminário desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Os
projetos de pesquisa183 deveriam ser apresentados em formato de cartazes ou banner com
183

O Edital Fapes/CNPq n° 14/2014 disponibilizou recursos para um total de 77 projetos
desenvolvidos em 21 municípios do estado do Espírito Santo. Disponível em:
https://fapes.es.gov.br/Not%C3%ADcia/fapes-divulga-resultado-final-da-selecao-ao-programade-iniciacao-cientifica-junior-picjr>. Acesso em: 22 set 2018.
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destaque a todas etapas da pesquisa. No entanto, os alunos vinculados a esta pesquisa,
desejosos de uma experiência coletiva e dialógica com os participantes da mostra
científica, decidiram desenvolver, sem nenhuma imposição da equipe técnica, uma
adaptação da obra teatral de William Shakespeare, Romeu e Julieta184. A escolha e a
compra de um livro constituíam-se como uma das etapas à realização da pesquisa. Após
a leitura coletiva do livro, os alunos decidiram desenvolver uma adaptação à obra de
Shakespeare. Eles também participaram de quatro oficinas com um ator profissional, que
os ensinou técnicas para consecução da peça e, ao longo de dois meses, desenvolveram o
roteiro, o figurino, a iluminação e o cenário.
A escolha pela obra Romeu e Julieta movera-se em torno do trágico destino dos
jovens amantes. Os alunos questionaram as “armadilhas do destino” ao casal de amantes
e recuperaram trechos do texto shakespeariano com intuito de refletir sobre a
possibilidade de que a história fosse, diferentemente, contada. Em suas análises,
relembraram que a união das famílias inimigas só fora possível após a tragédia que os
tomara de assalto com a morte dos filhos ainda tão jovens e, consideraram que o fato de
se reestabelecer a ordem pela via da tragédia não diminuía a perda sofrida pelas famílias:
Capuleto e Montéquio. Decidiram por contar a história sem mudar o clássico final da obra
e recontaram-na, à luz de duas jovens estudantes que, durante o trajeto da escola, ao ler o
livro, discutiam o conceito de destino e a força necessária para alterá-lo em uma ação de
não conformismo.
Em suas teses sobre a história, Benjamin (1994, p. 231) adverte-nos que “Pensar
não inclui apenas o movimento das ideias, mas também sua imobilização”. O processo de
imobilização na tese benjaminiana, não contradiz a dialética, posto que não se perde a
tensão dos fenômenos. Ao se parar de modo brusco o pensamento em uma “[...]
configuração saturada de tensões, ele lhes comunica um choque, através do qual essa
configuração se cristaliza enquanto mônada” (BENJAMIN, 1994, p. 231). Na
simultaneidade entre choque e tensão contidos em um momento ativo de reflexão surge
“[...] uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado oprimido” (BENJAMIN,
1994, p. 231). É contra a ideia de um destino que se faz, à revelia de uma consciência
histórica, que a literatura, o teatro e as artes se insurgem e geram os choques e as tensões

184

SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. Tradução: José Francisco Botelho. 1 ed. São
Paulo: Penguin Classics. Companhia das Letras, 2016.
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necessárias à transformação social. Suspeitamos que, para esses alunos, a obra de William
Shakespeare lida, debatida e encenada se tornou, nesse tempo, uma mônada
benjaminiana, estrutura que nos exige uma ação reflexiva e, por que não revolucionária?
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A atuação do psicólogo dentro do suas: limites e possibilidades de auto-reflexão
crítica da própria semiformação

Stênio Luz Barbosa XAVIER
Luciana Azevedo RODRIGUES
Universidade Federal de Lavras – UFLA. Programa de Pós-Graduação em Educação:
Mestrado Profissional

Introdução
Este texto resulta de uma dissertação de mestrado que está em andamento e que
visa se constituir como uma auto-reflexão crítica do autor sobre sua própria semiformação
como psicólogo que atua junto ao Serviço Único de Assistência Social – SUAS. Neste
exercício de auto-reflexão crítica é retomado o desenvolvimento da atividade profissional
do Psicólogo na Proteção Social Especial dentro deste Serviço ponderando sobre o
caminho que o Estado apresentou para a constituição desta importante Serviço de inclusão
dos sujeitos no âmbito de produção e emancipação em uma sociedade capitalista. Nesta
auto-reflexão crítica da própria semiformação , é destacado ainda o referencial teórico
que busca fortalecer o campo de idéias e teorias que mostram como este Psicólogo pode
vir a exercer sua função com um olhar que busca a superação constante da semiformação
cultural.
Nesse sentido, a primeira parte abordará aspectos da implementação das bases que
se constituíram este Sistema Único de Assistência Social no ano de 2005, começando
com a estrutura posta na Constituição Federal de 1988 e posteriormente na Lei Orgânica
de Assistência Social – LOAS de 1993, ganhando corpo através da Política Nacional de
Assistência Social – PNAS promulgada em 2004.
Posteriormente, se utilizará de pontos levantados através da experiência do
exercício profissional em uma linha temporal de 2012 a 2018, caracterizado assim seis
anos aproximadamente de experiência adquirida com esta proposta de trabalho.
No trabalho de dissertação que vem sendo desenvolvido, será abordado um diálogo
com este campo que se faz em seus pilares com leis federais, buscando identificar como
a formação do profissional de Psicologia com base nas diretrizes do SUAS, pode ou não,
potencializar a semiformação, de si, como também ao tencionar na perspectiva de um
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desenvolvimento metodológico, com base nas premissas antes citadas através das leis, a
semiformação do sujeito, que dela necessita uma atenção socioassistencial para a
superação das dificuldades encontradas no âmago da sociedade. Contudo, este trabalho
trará uma elaboração do primeiro e segundo capítulo da dissertação de Mestrado, sendo
o terceiro capítulo apenas projetado dentro dos dois capítulos trabalhados, com objetivo
de identificar o caminho a ser percorrido ao longo da dissertação.

O SUAS e a Semiformação
Antes de adentrar nos aspectos essenciais para a constituição do SUAS, início
com uma passagem de Adorno em sua obra Teoria da Semiformação,
A formação devia ser aquela que dissesse respeito – de uma maneira
pura como seu própria espírito – ao indivíduo livre e radicado em sua
própria consciência, ainda que não tivesse deixado de atuar na
sociedade e sublimasse seus impulsos. A formação era tida como
condição implícita a uma sociedade autônoma: quanto mais lúcido o
singular, mais lúcido o todo. Contrariamente e, no entanto, sua relação
como uma práxis ulterior apresentou como degradação a algo
heterônomo, como percepção de vantagens de uma irresolvida bellum
omnium contra amnes. Sem dúvida, na idéia de formação cultural,
necessariamente se postula a situação de uma humanidade e sem status
e sem exploração (ADORNO, 2010. p. 13).

Partindo desse pressuposto, que visa a potencialização do conhecimento individual
do sujeito, buscando expandir seu conhecimento de mundo para absorver as esferas que
este mesmo lhe proporciona, partimos para as premissas que a Constituição Federal de
1988 traz em suas leis, a proteção e obrigatoriedade do desenvolvimento do indivíduo, o
protegendo e o inserindo na roda econômica com intuito de emancipar-se. Nela o Estado
assume sua responsabilidade de erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais através do título I, artigo 3°, inciso IV, bem como o
título VIII, capítulo II, seção I, artigo 194, que estabelece ações e iniciativas dos poderes
públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
social e à assistência social. Juntamente a estes, a seção IV do capítulo II, artigo 203 que
garante a assistência social a quem dela necessitar, independente da contribuição à
seguridade social. E o artigo 204 ao direcionar os entes responsáveis pela execução da
assistência social (BRASIL, 1988)
Assim, timidamente o Governo dá os primeiros passos em direção a assistência
social a partir de 1988 com a CF e, enfaticamente em 1993 com Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS. A LOAS em suas definições e objetivos traz:
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Art. 2º A assistência social tem por objetivos: I – a proteção social, que
visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência
de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças e aos
adolescentes carentes; c) a promoção da integração ao mercado de
trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária; e) a garantia de um
salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família (BRASIL, 2016, p. 8)

Temos aqui uma amplitude, definição e discriminação do que é responsabilidade
do Estado para o desenvolvimento base do cidadão. Certo que amplitude que se pretende
desenvolver na dissertação, não se limita apenas na interpretação das leis por si só, uma
vez que é possível praticá-las. Mas, seria também possível praticá-las com a finalidade de
proporcionar a emancipação do sujeito, trabalhando em si, o seu processo semiformativo
enquanto profissional Psicólogo e assim, proporcionar esta expansão para aquele que dele
necessita para o seu desenvolvimento, e consequentemente, a cisão do vínculo com a
semiformação, mesmo que o caminho não seja por completo, mas que esboce o início?
Certamente esta pergunta necessitaria de uma profundidade do profissional no que se
refere seu repertório teórico, bem como entendimento base de uma sociedade que prima
este processo de troca como essencial. Este profissional que exerce a sua função no
SUAS, não tem controle e nem possibilidade de desenvolvimento por completo pelo fato
de haver vários fatores para esta não contemplação, como por exemplo a educação,
política, ética e saúde, e assim, profissionais engajados para esta superação.
CROCHÍK (2011) alerta para na tentativa da ação do profissional Psicólogo ser
movido pelo simples processo ideológico quando não há autonomia nesta prática, um
compensado de idéias que se destoam da práxis e da teoria, realizando a separação no
âmbito que correlaciona à política, ética e psicologia. Ao mesmo tempo, este mesmo autor
indica a constituição ilusória do sujeito nessas premissas, pois sugere a formação
deste através de relações concretas, rechaçando um formato natural através da natureza.
Relaciona a subjetividade humana através de sua constituição a partir do próprio mundo
objetivo, que condiciona o sujeito a conflitos profundos em si, entre eles, e a natureza.
Ao supor que as esferas políticas e éticas estão desvinculadas dos conflitos sociais, base
para a formação do indivíduo, reforça a concepção de um simulacro de idéias que se
conserva na heteronomia existente, corroborando para o exercício e imersão no processo
de semiformação.
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Neste campo, dessa forma, há de se promover antes da atividade fim, proposta
pelas leis, uma reflexão na percepção do sujeito mergulhado no campo social para a
promoção das atividades legalizadas através de leis da Constituição Federal e Lei
Orgânica de Assistência Social, fortalecendo a expansão da compreensão do sujeito que
se origina através das representações dadas socialmente.
Mas, para a constituição do SUAS, foi necessário esperar onze anos, quando em
2004 é promulgada a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, responsável por
solidificar e profissionalizar a Assistência Social promovendo o direito a cidadania
através da responsabilização do Estado para esta promoção.
No intervalo de tempo presente entre a consolidação da LOAS de 1993 e a PNAS
de 2004, percebe-se um processo de solidificação da assistência social através de
tentativas impopulares e por governos que, uma hora era de frente ditatorial (antes da
Constituição Federal – CF) e de outra com o caráter econômico neoliberal (até 2001). Na
década de noventa, onde as políticas públicas de assistência social procuram ganhar
corpo, com base na constituição de 1988, o Estado brasileiro estava indo ao encontro a
políticas neoliberais, caracterizando um aumento significativo da pobreza e desigualdade
social no país, onde o segundo Couto; Yazbek; Raichelis, (2012, p. 57) a “ruptura do
pacto keynesiano185 vai permitir grande liberdade aos processos de reconstrução
produtiva no contexto de um movimento global de reordenamento das relações
capitalistas entre centro e periferia do sistema”.
Com esta ruptura, as características de intervenção se moldam através de um
modelo neoliberal, cuja intervenção do Estado é mínima e as iniciativas são ditadas pelo
Fundo Monetário Internacional FMI e Banco Mundial. Esta inclinação, responsável para
o combate de crises nos países periféricos, reduz a autonomia nacional, gerando altos
índices de desemprego, pobreza e indigência, minando a proteção social estabelecida em
1993 pela LOAS (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2012). Garantindo, mais uma vez,
o processo de semiformação, pois se desconsidera as representações singulares de um
sujeito que se constitui de determinada forma através de representações específicas
oriundas de uma representação cultural singular ao se comparar a premissa globalizada.
Fortalece-se o sujeito heterônomo. Partindo novamente para algo de similar ao Laissez-

185

Modalidade de intervenção do Estado na vida econômica baseada nas idéias do economista John
Maynard Keynes (1883-1946), que propõe “solucionar o problema do desemprego pela intervenção
estatal, desencorajando o entesouramento em proveito de despesas produtivas, por meio da redução da
taxa de juros e do incremento dos investimentos públicos” (SANDRONI, 200, p. 324)
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faire de Adam Smith (1776) que se caracterizava na afirmativa “que os capazes, os
inteligentes é que prosperariam num regime de concorrência (...) perfeita. Assim, é no
mercado que se produz o equilíbrio entre consumo e produção (FALEIROS, 2009, p. 13).
Esta lógica implica o bem estar social apenas e unicamente ao indivíduo e sua
capacidade de se desenvolver, não observando o ambiente e as condições vigentes que
este se constitui, que se dá como essencial para a sua promoção. Havendo discrepância
na inserção do sujeito no mercado, potencializando as desigualdades entre as classes
sociais.
Logo, apenas em 2004, através da mudança de concepção de desenvolvimento
individual e econômico da sociedade brasileira, é fundada as bases através da PNAS, que
promove a consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, dividindo as
complexidades da demanda em Proteção Social Básica e Especial, estabelecendo as
premissas para atuação na diversidade da demanda apresentada pelo público alvo e
consequentemente, em 2006 a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos - NOBRH/SUAS, traçando por força de lei a contratação de profissionais específicos através de
vínculos efetivos com planos de carreiras e com uma definição estratégica para alcançar
os objetivos previstos na PNAS, que sistematiza o que é garantido e citado acima pela
LOAS de 1993. Neste momento, o sujeito ganha benefícios para se estruturar
economicamente e socialmente, sendo acompanhado por Psicólogos e Assistentes Sociais
que buscam trabalhar e facilitar a sua emancipação da situação de miséria e violações de
direitos que se encontram.
O Psicólogo e sua experiência profissional no SUAS
Quando se denigre na prática dos fins particulares e se rebaixa diante
dos que se honram com um trabalho socialmente útil, trai-se a si mesma.
Não inocenta por sua ingenuidade, e faz-se ideologia. Se na idéia de
formação ressoam momentos de finalidade, esses deveriam, em
conseqüência, tornar os indivíduos aptos a se afirmarem como racionais
numa sociedade racional, como livres numa sociedade livre
(ADORNO, 2010, p. 13).

O exercício deste profissional nesta política pública nos traz uma tomada de
consciência sobre as práticas entrecruzadas, fragmentadas e descontínuas, construindo
uma perspectiva histórica e social mais abrangente. Uma tomada de consciência que ajude
a reconhecer os limites de seus pressupostos teóricos psicanalíticos dentro do SUAS, a
desenvolver maior confiança sobre as potencialidades de sua ação, bem como reconhecer
os limites colocados para ela devido a própria estrutura do SUAS, que envolve a gestão
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dos programas, da falta de tempo, da sobrecarga, da descontinuidade nos atendimentos e
nos relacionamentos seja com os usuários ou com as pessoas da própria equipe, da falta
de espaço adequado para realização do trabalho, da referencialidade em que o usuário
vem impelido pela necessidade de manter outros benefícios, da pressão emocional
corporal que é vivida no contato com muitos sofrimentos escutados e acolhidos.
Neste meio envolve a ampla tomada de consciência, dialogando com a teoria
constituída na formação do profissional Psicólogo, que se vê envolvido nessa ampla
estrutura reconhecida pelo Estado, mas pouco eficiente para quem dela necessita e a quem
a executa. Pensar na frieza, ou até mesmo em um imediatismo, nos leva a reconhecer
um processo semelhante ao ser humano autômato, preocupado apenas em executar aquilo
que lhe cabe, não sendo exigido o mergulho na subjetividade vigente em cada um, com
desenvolvimento intima através da objetividade constituída no bojo social. As amarras
nas relações sociais calcadas pela esfera econômica potencializam esta dicotomia, onde
a formação cultural não se torna acessível e a sensibilidade diante daquilo que o cerca,
pautado nas suas relações com os sujeitos envolvidos no SUAS, se enrijece.
O desenvolvimento, passando por características mais diversas possíveis que esse
meio lhe proporciona, leva a esta reflexão, uma vez que sem ela, o trabalho se constitui
como sombra de um simulacro de idéias, incapaz de unir a realidade presente em um
sistema capitalista que por sua constituição, gera, consequentemente as mazelas sociais.
No entanto, há de se pontuar que mesmo com esta nova estrutura constituída para
a superação do sujeito, ela se faz com bases na potencialização do sujeito para sua imersão
no mercado de trabalho, relativizando assim, sua concepção formativa ao processo de se
adaptar na engrenagem do sistema capital que impõe fatores moldados pela premissa de
produção, sendo este sujeito assim, oriundo de uma formação com suas raízes e ditames
constituídos por forças que são adquiridas de forma exterior, antes a interior.
Concebe-se um sistema completamente bem estruturado, partindo da lógica liberal
de aquisição de pressupostos e produtos gerados pelo mercado capital, ignorando sua base
cultural e sua concepção subjetiva, sendo o profissional Psicólogo, reprodutor do modus
operandi do sistema, o status quo e por conseqüência ascendendo o bellum omnium contra
amnes (ADORNO, 2010, p.13).
Determinada situação se vê presente quando SAROLDI (2011) apresenta a perda
da capacidade de renúncia do sujeito na sociedade contemporânea, reinterpretando a obra
de Freud, Mal Estar na Civilização para a contemporaneidade, no qual o sujeito abandona
os sacrifícios pulsionais para o bem estar coletivo e adota a forma de gozo irrestrito, a
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diversão e o imediatismo. Ao fazer a junção das premissas teóricas que se constitui o
processo de semiformação no exercício profissional, é possível dialogar com a realidade
no qual a civilização vem se utilizando para se constituir, propondo assim, um olhar
crítico e profundo para a interpretação do sistema de leis postas por todo aparato colocado
pelo Estado, bem como a imersão e a não simplificação das atribuições deste profissional,
buscando assim algo que lhe justifique a sua caminhada e interpretação das atribuições
posta pelo o SUAS. O Psicólogo nesta área se reafirma como sujeito da Bildung a todo
momento, no entanto, seria este processo de formação realmente alcançado? E aqueles
que utilizam destes serviços, seriam inseridos na sociedade com base na Bildung, em
desenvolvimento? Ou apenas o SUAS é um local para solidificar a Halbbildung? Este
trabalho em sua conclusão visa responder determinadas perguntas.
A fusão entre cultura e sociedade, pela regressão da primeira à
racionalidade da última, dificulta a crítica ao existente, uma vez que a
crítica não pode prescindir da distância ao que é criticado; se essa
distância foi reduzida pela afirmação do que há, a perspectiva de se
entender historicamente um objeto tem dificuldades de se desenvolver.
A crítica se reduz à possibilidade do aperfeiçoamento do existente, de
aperfeiçoar os mecanismos de dominação existentes: O indivíduo
considerado capacitado é o que consegue aumentar o controle sobre a
natureza, sobre os outros homens e sobre si mesmo(CROCHÍK, 2011,
p. 16).
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Técnica e tecnologia em marcuse: dominação ou emancipação?

André Francisco Freire MONTEIRO186

O presente trabalho analisa o pensamento de Herbert Marcuse, focando-se na
questão da técnica e da tecnologia, em especial quando podem produzir a dominação ou
a emancipação do homem. Com base em uma revisão bibliográfica, observa-se que
Marcuse desponta como um dos primeiros seguidores da Teoria Critica a estudar os
mecanismos de dominação, partindo da racionalidade tecnológica que se transforma em
racionalidade política. O autor denuncia os contornos ideológicos característicos das
sociedades capitalistas. Com base no texto do filósofo (Algumas implicações sociais da
tecnologia moderna, 1941), verifica-se que técnica e tecnologia passam a ser empregadas
como mecanismo de dominação e de controle da natureza.
O filósofo alemão Herbert Marcuse foi um dos primeiros pesquisadores a
estudar os mecanismos de dominação tecnológica e política que surgiram com o
desenvolvimento da sociedade moderna. Ele realizou estudos que foram fundamentais
para a compreensão do avanço da ciência e das tecnologias que transformaram a vida
humana. As suas interpretações sobre o funcionamento das sociedades industriais
avançadas, do desenvolvimento da técnica e da tecnologia, das implicações sociais do
desenvolvimento da tecnologia na sociedade moderna, continuam importantes para a
compreensão da sociedade contemporânea, sobretudo no que tange às contradições
sociais.
Marcuse tornou-se membro do Instituto de Pesquisa Social, conhecido como
“Escola de Frankfurt”, em 1933. O Instituto, a partir da década de 1930, começou a
utilizar um conceito de Teoria Social crítica opondo-se à teoria tradicional de cunho
positivista. Marcuse entende que um dos objetivos da Teoria Crítica é analisar o
desenvolvimento da sociedade e examinar as alternativas históricas para melhoria da
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qualidade de vida, no sentido de suavizar a luta pela existência e aperfeiçoar os recursos
materiais e intelectuais disponíveis.
A Teoria Crítica deve analisar as origens dos problemas; examinar a maneira
como a sociedade está organizada em comparação com outras formas possíveis, buscando
demonstrar as possibilidades reais de desenvolvimento e satisfação das necessidades
humanas. Para tanto, ela parte de bases empíricas, isto é, da análise das condições
objetivas de organização social, priorizando a forma como está estruturado o sistema de
produção e o consumo para verificar as possibilidades de se produzir emancipação.
Notadamente, Marcuse observa que no capitalismo o sistema de produção e consumo précondiciona os indivíduos e os condena à unidimensionalidade das condições de
existência, tanto subjetivas quanto objetivas, inviabilizando a crítica e impedindo o
afloramento de outras possibilidades históricas. Portanto, não produz emancipação,
apenas aumenta a labuta pela existência, reproduzindo um estilo de vida pautado na troca
da liberdade pelo conforto.
Dessa perspectiva, tem-se como objetivo compreender as implicações sociais
do desenvolvimento da técnica e da tecnologia, mostrando as potencialidades tanto da
dominação quanto da emancipação que elas podem gerar. Como base para a análise
utiliza-se o texto Algumas implicações sociais da tecnologia moderna, um artigo
publicado originalmente em 1941 e, no Brasil, publicado recentemente numa coletânea
organizada por Douglas Kellner, editor de Marcuse.
Esta pesquisa pretende responder a algumas contradições que surgem no
estudo da Teoria Crítica sobre a tecnologia, desenvolvido por Herbert Marcuse. As
questões são: a) quais as concepções de Herbert Marcuse sobre a técnica, a tecnologia e
a razão tecnológica desenvolvidas no ensaio Algumas implicações sociais da tecnologia
moderna ? b) quais as implicações sociais do desenvolvimento da técnica e da tecnologia
nas sociedades capitalistas apontadas pelo filósofo?; c) qual o potencial emancipatório da
Técnica? Responder a essas questões parece ser de fundamental importância para
entendermos a função da técnica e da tecnologia na sociedade contemporânea, bem como
os meios para instauração de uma realidade social pacífica.
A partir da década de 1940 os trabalhos de Marcuse passaram a se voltar para
a compreensão das formas de dominação e controle da sociedade. Na década de 1940,
Marcuse estava nos Estados Unidos e as análises sobre o papel da técnica e da tecnologia
no processo de dominação são influenciadas principalmente pelo funcionamento da
sociedade americana, sociedade em que o capitalismo moderno estava em pleno avanço.
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Nela, a “[...] tecnologia, no sentido de um aparato de dominação produtor de uma
racionalidade repressora do desenvolvimento da subjetividade crítica, encontra-se em seu
estágio mais avançado [...]” (KLEIN, 2006, p. 23).
Em 1941, Marcuse publicou o seu primeiro livro, intitulado Razão e
Revolução, onde “[...] introduziria Hegel, Marx e a teoria social ao público de língua
inglesa e que iria delinear as origens e perspectivas do tipo de teoria social crítica que
estavam sendo desenvolvidas pelo Instituto [...]” (KELLNER, 1999, p. 24). Nesse mesmo
ano ele também publicou o ensaio Algumas implicações sociais da tecnologia moderna,
que trata sobre o processo de dominação tecnológica, a produção da escassez e o
conformismo, surgidos a partir de mudanças ocasionadas na esfera da produção.
Segundo Pisani (2006), Marcuse estudou várias pesquisas americanas para
elaboração da análise sobre as implicações do desenvolvimento da técnica e da tecnologia
nas modernas sociedades industriais; ele utilizou várias monografias, relatórios e até
mesmo documentos do governo para compreender o modus operandi desta sociedade.
Recorreu principalmente às pesquisas de Thorstein Veblen que, segundo o filósofo (1999,
p.78), “[...] foi um dos primeiros a concluir que a nova factualidade provinha do processo
da máquina, a partir do qual se estendia sobre toda a sociedade”; e também de Lewis
Mumdford, autor do texto “Técnica e Civilização”, publicado em 1934.
Douglas Kellner (1999, p. 29) afirma que “a teoria crítica de Marcuse da
técnica/tecnologia [...] diferencia as características negativas dos potenciais positivos que
poderiam ser utilizados para democratizar e melhorar a vida humana”. No ensaio de
1941, o filósofo mostra os problemas ocasionados pela implementação de uma nova
racionalidade repressora da liberdade humana e as possibilidades de emancipação a partir
de uma transformação do modo de funcionamento da sociedade capitalista.
No ensaio Algumas implicações sociais da tecnologia moderna, editado por
Douglas Kellner (1999), mas publicado originalmente em 1941, no periódico do Instituto
de Pesquisa Social de Frankfurt, Herbert Marcuse apresenta sua primeira análise do
avanço da técnica e da tecnologia nas sociedades modernas. O ensaio contém o princípio
da teoria marcuseana sobre a tecnologia, que voltou a ser objeto de análise no livro A
Ideologia da Sociedade Industrial, publicado originalmente em 1964. Marcuse foi um
dos primeiros pesquisadores a realizar estudos críticos sobre os mecanismos de
dominação a partir de uma racionalidade tecnológica que se transformou em
racionalidade política, em curso ainda hoje. Os textos publicados pelo filósofo alemão
sobre o tema “[...] expõem suas críticas penetrantes à tecnologia e análises dos modos
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pelos quais a tecnologia moderna está produzindo novas formas de sociedade e cultura
com novas formas de controle social” (KELLNER, 1999, p. 18). Nele o filósofo faz uma
análise do desenvolvimento das forças produtivas e de como o ingresso da maquinaria no
modo de produção modificou o processo de trabalho, a vida humana e a sociedade
(PISANI, 2006).
No ensaio, Marcuse apresenta uma definição de técnica e de tecnologia, a
primeira como sendo um aparato técnico das indústrias da comunicação e um fator parcial
do modo de produção. A tecnologia é caracterizada como “[...] modo de produção, como
totalidade de instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina
[...]”, e também “[...] ao mesmo tempo, uma forma de organizar e perpetuar (ou
modificar) as relações sociais, uma manifestação do pensamento e dos padrões de
comportamento dominantes, um instrumento de controle e dominação” (MARCUSE,
1999, p. 73), constituindo-se na própria ideologia da sociedade industrial.
A técnica é compreendida como neutra, podendo ser utilizada tanto para a
libertação quanto para a dominação do homem, bem como escassez ou abundância.
Marcuse parte do princípio de que a técnica tem um potencial de libertar o homem do
trabalho abstrato, porém, na sua atual caracterização, nas sociedades industriais é
empregada pela racionalidade tecnológica como instrumento de exploração e dominação
do homem pelo homem.
Segundo Soares (2004, p. 77), a máquina, instrumento de produção
característico da Revolução Industrial, “[...] veio não somente demonstrar a capacidade
humana de controlar a natureza, mas também melhorar ou piorar o mundo, dependendo
do uso que se faz da técnica”.
A tecnologia é percebida como instrumento e, ao mesmo tempo, forma de
controle. É a totalidade dos objetos utilizados como dominação, é um processo social
que, no percurso de seu desenvolvimento, criou uma nova racionalidade e,
consequentemente, padrões de individualidade foram surgindo. O novo padrão de
pensamento favorece os monopólios industriais e criou uma nova sociedade adaptada aos
princípios da tecnologia. Marcuse diz que os indivíduos integram a tecnologia, “[...] não
apenas como indivíduos que inventam ou mantêm a maquinaria, mas também como
grupos sociais que direcionam sua aplicação e utilização” (MARCUSE, 1999, p. 73).
A racionalidade tecnológica se desenvolveu a partir da Revolução Industrial;
ela produziu uma nova mentalidade que permitiu uma aprimorada forma de dominação
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dos homens por outros homens e a cooptação dos meios de transformação condenou os
indivíduos a uma servidão voluntária.
Segundo Aldous Huxley, no prefácio ao livro Admirável mundo novo,
publicado em 1934, o amor à servidão só pode ser estabelecido mediante uma grande
transformação na mentalidade e nos corpos dos indivíduos. Parece que foi exatamente
esta transformação que a racionalidade tecnológica possibilitou. Os homens abdicaram
de uma liberdade de construção da própria vida por uma ilusória promessa de bem-estar
permanente pregado pelo capitalismo. A nova racionalidade é irracional, porque, ao
mesmo tempo em que cria abundância, produz a escassez e a miséria, tornando o conforto
um privilégio para poucos. Porém, para a manutenção do privilégio de poucos na
sociedade industrial capitalista é necessária a exploração e dominação de todos os outros
não privilegiados.
No texto de 1941, Marcuse mostra de forma dialética as possibilidades de
transformação da sociedade a partir da modificação do modo de utilização da técnica. O
filósofo descreve contradições que podem proporcionar mudanças na estrutura da
sociedade em prol do pleno desenvolvimento das potencialidades humana
Marcuse aponta que a técnica é um instrumento que tem a potencialidade de
proporcionar a liberdade para o homem. Por ser neutra, ela só impede o desenvolvimento
do indivíduo quando inserida em um processo de controle social e produção de escassez.
Ele salienta que o progresso tecnológico pode diminuir o tempo e a energia
gastos para produção dos objetos necessários para a subsistência humana. Com a
possibilidade de perder menos tempo de vida na produção e manutenção da sociedade, o
homem pode dedicar-se ao seu pleno desenvolvimento, destinando menos tempo para
produção das necessidades. Assim, poderia descansar e ser feliz sem que esses prazeres
fossem intermediados por mecanismos de controle. “[...] sem estar preso à eficiência
competitiva, o eu poderia crescer no reino da satisfação. O homem poderia encontrar-se
consigo mesmo nas suas paixões” (MARCUSE, 1999, p. 103). E só mediante a utilização
da técnica visando à preservação e melhoria da vida de todos os homens de forma
igualitária é que a estrutura de exploração poderia ser rompida.
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Introdução
O presente trabalho é parte de uma dissertação de mestrado na área de educação, que traz
como problema central de pesquisa o papel exercido pelo cinema nos processos de desvalorização
do ser professor/a.
A parte da dissertação que está sendo comunicada neste pôster compreende os dois
primeiros capítulos da mesma. O primeiro capítulo apresenta situações que evidenciam a
desvalorização da docência dentro da prática educacional da autora deste trabalho, bem

como da sua formação acadêmica, que inclui estudos que abordam sobre o problema em
tela. Já o segundo capítulo aborda o momento em que a autora inicia estudos sobre
indústria cultural e passa a integrar um grupo de estudos de Teoria Crítica e um projeto
de cinema voltado para a formação estética de professores, numa Universidade Federal
de Minas Gerais, onde mantém contato contínuo com obras da Nouvelle Vague, que
apresentam estéticas distintas das do cinema hegemônico, de moldes hollywoodiano.
Assim, a conjugação desses capítulos propicia o reconhecimento do processo de
desvalorização docente e a percepção do papel ideológico desempenhado pelo
encantamento cultivado pelo espectador diante dos filmes hegemônicos. Além disso, faz
emergir um novo aspecto: a pseudo-valorização da docência, que se expressa nas imagens
de professores heróis, em muitos filmes que se referem ao espaço escolar.
Investigações no campo da docência: processo de desvalorização desse ofício
Tanto no contexto educacional brasileiro, quanto em outros países, muito se tem
discutido sobre a (des)valorização da docência na educação básica. Esse tema chama a
atenção de profissionais na área educacional e, dentro da prática docente da autora desse
estudo, ao rememorar sua trajetória pela educação, é possível observar transformações
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ocorridas no referido cenário que geram situações que remetem à desvalorização da
profissão docente. Dentre essas situações, a autora destaca as diversas formas de violência
contra o professor, as relações interpessoais no ambiente escolar, as políticas públicas
educacionais vigentes, o processo de formação docente, as concepções pedagógicas
adotadas, a demanda dos cursos de licenciatura, a baixa remuneração, o aumento de
imagens audiovisuais presentes na vida das pessoas, o descaso da sociedade em relação à
profissão docente, a interação professor-aluno-pais, os meios de comunicação de massa,
dentre outras. Diante do exposto, percebe-se que, no decorrer do movimento históricosocial brasileiro, a imagem de desvalorização do professor se infiltrou nas variáveis
sociais e é percebida, atualmente, nos discursos e ações de integrantes do sistema
governamental, de estudantes, pais e membros da sociedade em geral e, inclusive, entre
profissionais que exercem a docência.
Mas, por que esse processo de desvalorização ocorreu? Que meios e processos
foram utilizados para a propagação dessa desvalorização? Para responder a esses
questionamentos, este estudo se reporta a Gatti (2013), autora que afirma que, no Brasil,
múltiplos fatores associados ao movimento histórico-social são apontados
como levando à construção de uma representação social dessa profissão e dos
seus profissionais, em geral ancorada na ideia de desvalorização (por sua
formação rápida e fácil, na expressão de vários agentes sociais, por seus
salários, tipo de carreira, condição socioeconômica) ou de seu exercício
como vocação ou missão, por amor e doação (p. 153, grifo nosso).

Segundo a supracitada autora, a ideia do “exercício da docência como vocação ou
missão, por amor e doação” faz com que esse ofício perca o caráter profissional, gerando
nova identidade. Na prática, isso é visível, pois, em todo país, há professores envolvidos
com histórias de vidas dos alunos, intervindo em caráter de assistência social, assumindo
para si papéis que deveriam ser exercidos pela família.
Cavaden (2012, ed. 108), tal como Gatti, também acredita que a desvalorização
da docência tem suas origens no movimento histórico-social e salienta que

a universalização do ensino fundamental iniciada no final dos anos 70 do
século passado e alcançada no ano 2000 foi acompanhada de uma série de
outros fatores que levaram a profissão de professor perder seu valor social e
econômico. Os investimentos em estrutura física não foram acompanhados por
investimentos em pessoas. Pelo contrário, o grande aumento na oferta de vagas
foi acompanhado pela admissão de profissionais com titulação inadequada
para executar a profissão de professor, barateando o valor do trabalho. Isso
trouxe outro fenômeno: a necessidade de “agilizar” a formação dos professores
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acabou trazendo para nossa realidade “cursos rápidos” de formação de
professores que diminuíram e muito a qualidade dessa formação.

Além desses aspectos, destaca-se outro fenômeno que implica na desvalorização
do professor: a inserção feminina no mercado de trabalho, principalmente, na área da
educação básica. De acordo com Cavadem (2012, ed. 108), “não só na educação, mas
principalmente nela, isso foi determinante para as estratificações salariais observáveis no
magistério em nosso país. [...] o maior contingente de professoras mulheres está na
educação infantil e no ensino fundamental, onde os salários são os mais baixos do país e
a demanda de educandos infinitamente maior”, o que não ocorre no ensino superior.
Ainda direcionando a discussão, as condições concretas da escola também
contribuem para a maximização da imagem de desvalorização docente, pois de acordo
com Gatti (2012, p. 155),
as condições concretas das escola públicas – que atendem à maioria da
população brasileira – com seu caráter de precariedade, prédios mal
construídos e mal cuidados, falta de material pedagógico, ausência de apoios
fortes à equipes escolares, [...] modismos que aí se experimentam sem exame
das condições necessárias para sua implementação são fatores que concorrem
para que o valor dessa educação escolar, e, em decorrência dos professores,
seja associado à representação de precarização.

Tudo que foi abordado por Gatti e Cavaden é perceptível no cenário educacional
atual e, quando se analisa a prática cotidiana desses profissionais, é possível acrescentar
que estes desempenham um trabalho que visa a cumprir, de forma automática um plano
curricular determinado hierarquicamente e, em sua maioria, são profissionais que não
desenvolveram o hábito de leitura e pesquisa, nem o exercício do senso crítico, tampouco
se preocupam com a própria formação continuada. Isso tudo contribui para sustentar o
cenário de fragmentação da educação e de desvalorização da docência.
Diante de tais estudos e reflexões a autora deste estudo indaga se o cinema,
artefato da indústria cultural, também seria um instrumento de disseminação da ideia de
desvalorização da função docente.

Indústria Cultura e cinema: a naturalização da desvalorização da docência

A expressão indústria cultural, de acordo com Adorno (1994), um dos criadores
da mesma, foi utilizada pela primeira vez por ele e seu amigo Horkheimer, no livro escrito
por eles, intitulado Dialektic der Aufkärung (Dialética do Esclarecimento), publicado em
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Amsterdã, no ano de 1947. O próprio Adorno, num resumo que escreve na década de 60,
esclarece que, quando do esboço do livro, ele e Horkheimer usavam em seu texto a
expressão “cultura de massas”, mas, ao finalizar a obra, substituíram-na por “indústria
cultural”. A substituição se justifica pelo fato de, segundo Adorno (1994, p. 92), cultura
de massas significar “cultura surgindo espontaneamente das próprias massas [...]”. Esse
conceito, segundo o referido autor, não seria apropriado, porque os autores estavam a se
reportar a algo que não é produzido pelas, mas para as massas, algo que busca integrar de
cima para baixo as massas. Sendo assim, conceitua indústria cultural como “a integração
deliberada, a partir do alto, de seus consumidores”. (p. 92).
Nesta perspectiva, a indústria cultural determina, de forma impositiva, o próprio
consumo, e, para isso, em todos os seus setores, fabrica, “produtos adaptados para o
consumo das massas e em grande medida determinam esse consumo”. (p. 92). E isso é
possível de se perceber inclusive na contemporaneidade.
Seguindo esta mesma linha de pensamento, e esclarecendo um pouco mais, Miceli
187

(1972 apud COSTA, 1994, p. 181), afirma que “o conceito de indústria cultural diz

respeito ao processo de mercantilização da cultura na sociedade capitalista”.
Mediante tais posicionamentos, depreende-se que, todos os veículos culturais:
rádio, TV, jornais, revistas, livros, cinema, internet, música, novela, dentre outros, se
transformam em instrumentos da indústria cultural, perdem suas potencialidades
deixando de ser utilizados para a formação dos indivíduos, de maneira mais autônoma,
independente, crítica e humana, para visar à produção, ao acúmulo de capital, ao lucro e
à dependência dos indivíduos ao sistema capitalista.
Além disso, essa indústria tem grande poder de persuasão e assume a função
ideológica de perpetuação do status quo, influenciando diretamente na formação cultural
do indivíduo, promovendo o que Adorno chamou de Semiformação. Para isso, utiliza
seus artefatos culturais para fascinar, seduzir, atrair e agradar o consumidor, buscando
conformá-lo àquilo que a própria indústria deseja.
Como visto anteriormente, o cinema se configura um dos artefatos dessa indústria,
e os produtores desse tipo de arte, conhecedores do poder de atração que possui, produzem
filmes utilizando as mais variadas tecnologias, narram histórias que abrangem diversos

MICELI. S. A noite da madrinha. São Paulo, Perspectiva (Coleção Debates), 1972, p.
29)
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gêneros, atingindo, variados gostos, estilos e preferências dos espectadores, alcançando
o maior número possível de adeptos, bem como de lucros.
No que tange aos filmes que retratam o professor no exercício de seu ofício e
baseando-se nas ideias de Lopéz (2017) sobre o cinema clássico, é possível perceber, que
sempre existe um antagonismo entre o professor e o mundo: trata-se de uma luta entre o
professor-herói e a adversidade que o mundo escolar lhe apresenta, que se resolve
somente quando o herói vence a adversidade. Esse tipo de filme faz culto ao professor
ativo, explorador, inventor, conquistador, é um filme de ação e reação: sempre há uma
dificuldade a ser superada, um enigma a ser resolvido, um rival a ser derrotado.
Nesta perspectiva, a maneira como são produzidos e montados os planos, a forma
como o cinema hegemônico coloca o espectador sob o ponto de vista do herói, produz
uma identificação psicológica entre ambos. O espectador participa do sentimento do
professor-herói e do seu desejo de superar as dificuldades. Dessa forma, cria uma pseudoimagem desse profissional e a propaga em seu meio social, o que, na verdade, contribui
para a manutenção da imagem de desvalorização dessa profissão.

Movimento Nouvelle Vague: novo olhar sobre a educação

O movimento Nouvelle Vague Francês, cujo significado é nova onda, foi criado
na década de 50 e apresenta uma forma diferenciada de se produzir filmes com custos
baixíssimos. São produções caseiras, realizadas por um grupo de jovens amigos, críticos
de cinema; suas obras são custeadas com recursos próprios mínimos (ou zero), não têm
patrocinadores; não são realizadas em estúdios; e utilizam atores e atrizes amadores. Entre
esses jovens amigos, Galera (2014) destaca “Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude
Chabrol, Eric Rohmer, Jacques Rivette, Jean Doniol – Valcroze”.
No tocante à questão, Galera (2014) explica:

O novo estilo cinematográfico, desencadeado principalmente por Jean-Luc
Godard e Françóis Truffaut, criaria condições para uma redefinição radical nos
padrões e maneiras de filmar. O movimento da força gravitacional e da luz
ofuscante, romperia definitivamente com as tradições estéticas consolidadas
no período do cinema clássico.

As produções criadas por esse movimento visam a estabelecer uma crítica às
superproduções hollywoodianas e a romper com o modelo de cinema hegemônico, que
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possui interesses lucrativos, oculta problemas sociais existentes, exerce papel
fundamental na difusão da ideologia capitalista e, produz efeitos de resignação social.
Embora existente há tanto tempo, a autora deste estudo desconhecia o referido
movimento e, ao iniciar leituras e estudos sobre Indústria cultural, ingressar em um grupo
de estudos e pesquisa sobre cinema, e ser apresentada a esse tipo de produção
cinematográfica, sentiu certo estranhamento, uma vez acostumada aos moldes do cinema
hegemônico. No entanto, sistematicamente foi compreendendo as propostas desse
modelo de cinema e percebendo como as obras produzidas pela Nouvelle Vague são
audaciosas; apresentam propostas inovadoras; são intransigentes em relação aos modelos
narrativos estabelecidos pelo cinema vigente na época; antagônicas às formas de
filmagem das grandes produções comerciais; satirizam a linguagem cinematográfica
tradicional; exploram a amoralidade; inserem novos questionamentos, estilos e posturas
artísticas; criam montagens que não respeitam uma linearidade narrativa; realizam
gravações fora de estúdios, com tomadas externas, sem montagem de cenários,
aproveitando espaços públicos e privados; produzem sequências de imagens com cortes
bruscos; trabalham imagens sem sons; valorizam ruídos externos; apontam problemas
sociais; e retratam cenas banais e cotidianas da vida do indivíduo comum.
Em posse de tais conhecimentos, tornou-se fácil perceber que todas essas
características geram possibilidade de o diretor se comunicar com o espectador fazendoo refletir criticamente. O contato com as obras da Nouvelle Vague gera nova visão sobre
o cinema hegemônico, principalmente o hollywoodiano, demonstra que este se
transformou em uma grande indústria, um vasto negócio, uma forma de comercialização
que objetiva atingir grandes massas para alcançar êxito e obter lucros. Dentro dessa ótica,
o que importa é o sucesso de bilheteria e, objetivando atrair o público, produz grandes
espetáculos utilizando artistas de renome, técnicos de qualidade, mega cenários, efeitos
especiais e investindo milhões de dólares para encantar os olhos e ouvidos do espectador,
bem como satisfazê-lo, entretê-lo e, sem que perceba, reforçar nele comportamentos que
atendam à reprodução da lógica industrial de produção capitalista. Segundo Adorno e
Horkheimer (1985), essa reprodução ocorre a partir do momento em que o cinema veicula
imagens associadas a diversos contextos, tornando-as comuns aos olhos dos espectadores.
Assim, o espectador vai se familiarizando e aceitando essas imagens como normais e
verdadeiras, cópias da realidade e, gradativamente, incorporando novos componentes que
remodelam sua compreensão sobre o tema.
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Enfim, a Nouvelle Vague francesa, leva o espectador ao exercício da reflexão e
ao fortalecimento das energias contrárias à massificação do cinema hegemônico.

Considerações Finais

Os filmes apresentam grande potencial e não permitem às pessoas terem tempo de
refletir sobre suas mensagens, sendo assim, contribuem para a disseminação de ideologias
que visam à perpetuação do sistema capitalista e à semiformação cultural, formação essa
que permite a manipulação do espectador, condicionando pensamentos, raciocínios,
desejos e modos de ser e agir, o que faz com que o espectador se projete no filme, se
identifique com o protagonista e se sinta realizado nele e através dele, pois aquilo que o
espectador não consegue realizar em sua vida real é buscado por meio do filme, por meio
da referida projeção e identificação com o protagonista.
Na sociedade contemporânea, as pessoas são expostas a um número cada vez
maior de imagens, no entanto, retêm pouco (ou nada) do que vêm. Esse excesso de
imagens fragiliza o indivíduo, priva seus sentidos, prejudica o raciocínio lógico, a
formação da memória, a construção de conhecimentos sólidos e fundamentados
cientificamente. Faz que assimile fragmentos descontextualizados que geram alienação,
conclusões ilógicas e falsas sobre o que se ouve e se vê. E os filmes hegemônicos (entre
eles os que retratam o professor exercendo seu trabalho) são editados seguindo essa
mesma lógica, visando a anestesiar no indivíduo as experiências estéticas, retirando dele
a possibilidade de se tornar sujeito ativo de seu conhecimento, transformando-o num
repetidor de interesses dominantes, levando-o a desenvolver o gosto por somente esse
tipo de cinema e a desprezar formas de se fazer filmes contrárias a essa.
Enfim, o que mais preocupa a autora deste estudo é que os filmes hegemônicos
são os preferidos dos espectadores, apresentam maiores bilheterias e maior número de
público e, a escola, que deveria ser espaço para propiciar experiências divergentes dessas,
promovendo momentos de reflexão e construção de saberes, se torna uma aliada da
indústria cultural e também reproduz e incentiva o gosto pelo cinema hegemônico.
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A unidimensionalização da política: a eliminação da oposição e a integração do
campo político na perspectiva da teoria crítica de Herbert Marcuse.

Daniel Antonio Castro BRUMANO*188

Com o desenvolvimento de uma nova fase do capitalismo tardio a partir do século
XX, notadamente seu desenvolvimento pós-guerra, ocorreram transformações na
estrutura de classes que geraram mudanças estruturais nas relações básicas de classe.
Segundo Marcuse, essa mudança fundamental da estrutura de classes gerou um
apaziguamento entre as duas classes conflitantes. Desse modo, o proletariado deixa de se
constituir como agente da transformação qualitativa, não mais se constitui como a força
social que “pode efetuar a transição a um estágio mais alto de civilização.”, portanto, “o
proletariado não pode mais agir como classe revolucionária”189.
Para Marcuse, a própria estrutura histórico-dialética da teoria marxista “implica
em que seus conceitos mudem conforme mudem os relacionamentos de classe
básicos”190, ou seja, aqueles conceitos se referem a uma estrutura específica de um
determinado período histórico, conforme essa estrutura se altera os conceitos a que se
dirigem também devem se alterar. Contudo, o desaparecimento do proletariado como
classe revolucionária e a derrota da revolução proletária não invalidam a teoria, a
plasticidade do método marxista o torna capaz de entrever as alterações na forma do
tecido político, social e econômico de forma a remodelar a teoria a partir das formas
concretas dessa estrutura. No entanto, se o capitalismo desenvolvido se torna capaz de
alcançar a “colaboração de classes” e de realizar a “divisão nacional e/ou internacional
do proletariado”191 refreando a luta de classes, as teorias marxistas tradicionais não mais
se aplicam e o marxismo tem de redefinir sua concepção e estratégia para essa nova
conjuntura social. Segundo a teoria marxista, a transição a um novo estágio do processo
histórico se dá na negação do estágio precedente, ou seja, “o novo estágio é determinado
pela estrutura social prevalente no estágio precedente”192. Dessa forma, as precondições
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para passagem do capitalismo ao socialismo pressupõem: 1) Alto grau de produtividade
técnica e industrial não usada para finalidade social, mas para apropriação privada
lucrativa; 2) Crescimento dessa produtividade para além do controle privado, o que é
observado pela fusão do poder econômico com político, pelo declínio da livre competição
e na tendência ao controle público; 3) Crescimento da organização política dos
trabalhadores e consciência de classe. Essas mudanças quantitativas culminariam na
“revolução proletária” que implodiriam “a estrutura dominante, e a substituem por outra,
qualitativamente diferente.”193.
Para que a ordem capitalista pudesse se estabilizar e integrar, era necessário criar
uma estabilidade política que apaziguasse os conflitos de interesse entre as potências
imperialistas, possibilitando que surgisse uma base material concreta sob a qual suas
forças se uniriam. O período pós-segunda guerra mundial será o momento no qual essa
base econômica, que possibilitará a “nova organização política e econômica do mundo
ocidental”194, se efetivará. A partir desse período histórico “os interesses competitivos e
conflitantes existentes entre as nações ocidentais foram gradualmente se integrando”195.
Outro fator, o crescimento do Comunismo Soviético, deslocou o conflito para os dois
grandes blocos, de um lado os aliados dos EUA e do outro aliados da URSS. Vários
acordos e tratados de cooperação são estabelecidos nesse período entre os países
capitalistas, como o MCE (Mercado Comum Europeu) e a OTAN (Organização do
Tratado do Atlântico Norte). Esses acordos e tratados (econômicos, políticos e militares)
internacionais tornavam a economia política “muito mais suscetível de ser regularmente
planejada”196, deferentemente do livre mercado que dominava anteriormente.
Para tratar da unidimensionalização do campo político temos que abordar o
sistema, ou regime de governo, em que essa integração é possibilitada, a saber, o sistema
democrático contemporâneo. Na teoria de Marcuse, podemos encontrar duas concepções,
por um lado ele analisa a estrutura dada do existente, Establishment, a partir da forma em
que este se apresenta na concretude do real. Enquanto, por outro lado ele mantém aberta
a possibilidade da transformação qualitativa, que, alterando a estrutura do real, levaria a
uma forma de sociedade menos repressiva, livre. No entanto, as forças que podem
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desencadear essa transformação estão ainda obstruídas, não são claras, e a estrutura total
da dominação permanece no jogo político.
O modelo democrático é em termos de controle social, o modelo que melhor
possibilitou a eliminação total da oposição. Aquele no qual as classes antagônicas melhor
foram integradas. Ao eliminar a oposição, por meio da integração da classe subjugada
— o proletariado — a burguesia estabeleceu um controle total e aqueles que
permaneceram excluídos, a subclasse, os underdogs — que não constituem uma classe
específica — não possuem força para se opor ao sistema. Em parte por que não possuem
uma organização, necessária a qualquer movimento político, em outra medida, porque,
não possuem uma consciência revolucionária, ainda que, sua existência seja a mais
intensa demonstração das contradições do sistema estabelecido e evidencie a necessidade
de transformá-lo.
Assim, a democracia de massas é o sistema de governo que melhor oferece a
possibilidade para introjetar no indivíduo o sistema de vida estabelecido, em parte,
porque, “permite às pessoas (até um certo ponto) escolherem seus próprios senhores e
amos” e em outra medida, porque, as permite “participarem (até um certo ponto) no
Governo que as governa”197. Essa eficiência da introjeção democrática “suprimiu o
sujeito histórico, o agente da revolução” e nenhuma filosofia ou teoria é capaz de
“desfazer a introjeção democrática dos senhores em seus súditos.”198. Na medida em que
a sociedade afluente, alcançando um nível cada vez maior de produtividade, permite que
as massas participem, em certo grau, de seus benefícios, a oposição a esse sistema pode
ser “eficaz e democraticamente contida”199 e o conflito entre senhores e escravos
desaparece. A servidão torna-se voluntária e os indivíduos submetidos colaboram, num
grau cada vez maior quanto mais participam de suas benesses, para manutenção dessa
sociedade estabelecida, reproduzindo “uma sociedade que tornou a servidão cada vez
mais compensadora e agradável”200. Essa introjeção e reprodução do sistema, por parte
dos oprimidos, torna toda alternativa a esse sistema, todos os outros “sistemas possíveis
de vida” que poderiam “extinguir servos e senhores” uma possibilidade inviável no atual
estágio da sociedade afluente.

197

MARCUSE, Herbert. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Rio
de Janeiro: Zahar, 1968, p. 14.
198
MARCUSE, 1968, p. 16.
199
Idem, ibidem, p. 16.
200
Idem, ibidem, p. 15.

625

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

Contudo, essa crescente afluência nos países desenvolvidos tem um preço alto, a
irracionalidade é a uma característica inerente a essa sociedade tecnológica. A
contraditória união entre crescente produtividade e destrutividade e a preservação da
miséria diante da riqueza sem precedentes são sua grande marca. O Estado de Bem-EstarSocial que garante uma vida confortável e limpa — configurada na sociedade de consumo
— estabelecida nos países industrializados de um lado, é mantido à custa da crescente
miséria, pobreza, labuta e exploração existentes no mundo subdesenvolvido por outro
lado. Os corpos esquálidos e os cadáveres produzidos pela fome, pela doença e pela
guerra neocolonial na África subsaariana, na Ásia e em todas as periferias do mundo são
o subproduto desse sistema. A sociedade capitalista avançada já mostrou que é “uma
sociedade em guerra” e se “seus cidadãos não o notaram, as suas vítimas já o
perceberam”201 certamente.
Conquanto, essa forma de vida administrada seja confortável e agradável para
esses indivíduos que “se submetem e reprimem”202, para os menos desprivilegiados,
pouco parece importar que “Aqueles cuja vida é o inferno da Sociedade Afluente” sejam
“mantidos na ordem por uma brutalidade que revive as práticas medievais”203. Enquanto
esse inferno permaneça “concentrado em certos lugares distantes: Vietname, Congo,
África do Sul, assim como nos guetos da ‘sociedade afluente’”204 nos indivíduos
administrados, que usufruem da afluência repressiva — incluso o proletariado dos países
desenvolvidos — predomina o “interesse na preservação e no melhoramento do status
quo”, contudo, “O fato de que a ampla maioria da população aceite e seja levada a aceitar
essa sociedade não a torna menos irracional e menos repreensível”205. No indivíduo
administrado a culpa, em face da irracionalidade e destrutividade do sistema estabelecido,
é bloqueada, de modo que, é com “despreocupação que o terror é assimilado com
normalidade, e a destrutividade com a construção”206.
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Cinema e Formação Cultural Docente - Breves apontamentos à luz da Teoria
Crìtica Da Sociedade

José Sebastião Andrade de MELO
Márcio Norberto FARIAS
Programa de Pós Graduação em Educação
Universidade Federal de Lavras

Introdução
Nos últimos anos o cinema ocupou um relevante espaço nas discussões
relacionadas a suas potencialidades educativas, especialmente no âmbito de seu uso em
sala de aula a partir da regulamentação presente na lei 13.006 de 26 de junho de 2014.
Essa lei determina a atividade de exibição de filmes como componente curricular
complementar integrado à proposta pedagógica das escolas brasileiras.
Muito além de tratar questões de ordens metodológicas e práticas, tais como a
escolha de obras a serem utilizadas, a forma com a qual o cinema pode ser introduzido no
currículo, a forma com a qual o cinema pode ser inserido nas disciplinas ofertadas na
educação básica ou o seu uso para ilustrar e exemplificar o conteúdo destas disciplinas, a
relação entre cinema e educação traz diversas outras questões que devem ser investigadas
de maneiras teóricas e empíricas.
Pretendo discutir aqui as possibilidades do cinema para promoção da formação
cultural docente. Compreendo, pela sua importância, que esta temática deveria estar
incorporada aos discursos e às práticas dos que anseiam a melhoria da educação brasileira,
afinal há duas décadas Sacristán (1996, p. 3) afirmou assertivamente que “se os
professores não podem dar o que não têm, é preciso, antes de mais nada, que sejam cultos
para poderem dar cultura”, todavia ainda hoje a formação cultural de professores ainda é
um conceito pouco tratado na literatura educacional.
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Significando o conceito de Formação Cultural
O termo “formação cultural” pode apresentar uma multiplicidade de sentidos.
Assim, é necessário explicitar já de início qual o recorte teórico escolhido neste trabalho.
Procurarei, em primeiro lugar, dialogar com Theodor W. Adorno tendo como referência
a Teoria Crítica da Sociedade e sua perspectiva central de formação do homem
(ADORNO, 1995; ADORNO 1996). Buscarei aqui apresentar a formação cultural por
meio da compreensão do termo alemão “Bildung”. Apesar desse termo ter sido
comumente traduzido como “formação” (VILELA, 2015, p. 97), em alemão ele tem um
sentido muito particular no idioma e história do desenvolvimento da sociedade alemã,
entendido como formação ampla e integral do sujeito socializado para o bem comum,
apoderado de conhecimento sistematizado, possuidor de desenvoltura no conhecimento,
de grande apropriação da cultura (ciência, literatura, bens artísticos e culturais) e portador
de condutas morais desejadas. Formação esta operada pelo processo educativo pleno,
presente nas relações sociais e na educação sistematizada.
O conceito da "Bildung", segundo Adorno (1995),

expressa o componente

necessário ao projeto de sociedade emancipada, formada por sujeitos plenos de sua
capacidade de pensar e agir. Farei o uso do termo “Formação Cultural” como o
correspondente da língua portuguesa para o termo “Bildung”. Compreendo a realização
da formação cultural como a finalidade última dos projetos educacionais.
A classe dominante monopolizou a formação cultural, esta foi uma condição
necessária para a burguesia tomar o poder político. Em contrapartida o proletariado se
formou como uma classe que tem cultura própria subjugada e ao longo do tempo
substituída por uma cultura sem conteúdo consistente produzida artificialmente pela
hegemonia da indústria cultural. A indústria cultural é o que coloca a formação cultural
contemporânea do proletariado em colapso.
Indústria Cultural é um termo utilizado por Adorno e Horkheimer (1985) para
designar uma cultura comprometida com os mecanismos da sociedade industrial.
Segundo esses autores o objetivo dessa indústria é massificar a cultura pela produção em
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série de seus produtos, destituindo da arte o seu caráter emancipatório, alienando os
indivíduos, através dos veículos de comunicação de massa como programas televisivos,
do rádio e da música, ao mesmo tempo em que o processo de produção capitalista negava
aos trabalhadores os pressupostos e os meios para a formação.
Adorno e Horkheimer (1985, p. 118) afimam categoricamente que “O mundo
inteiro é forçado a passar pelo filtro da Industria Cultural” em contraposição ao ideal de
"Bildung", as condições histórico sociais que constituem nossa contemporaneidade, e
principalmente a indústria cultural, promovem o empobrecimento intelectual dos sujeitos.
Adorno (1992) considera que em determinado momento histórico “em muitas pessoas já
seria um descaramento dizerem ‘eu’. Esse fragmento do parágrafo 29 da obra Minima
Moralia traduz uma das preocupações centrais de Adorno, o processo da semiformação
cultural "Halbbildung" presenciado por ele no decorrer de sua vida e que parece estar se
agravando. Adorno afirma:
“ A formação cultural agora se converteu em uma semiformação
socializada, na onipresença do espírito alienado, que, segundo sua
gênese e seu sentido, não antecede a formação cultural, mas a sucede.
(ADORNO, 1993, p.389)

Ao enfatizar o avanço da semiformação ocupando todos os espaços educativos da
sociedade Adorno desvenda a ideologia do sistema de ensino e denuncia as práticas
pedagógicas que no lugar de potencializar nos alunos as condições de formação plena
funcionam como bloqueio de sua realização em um momento histórico em que a crise da
formação se manifesta não com a ausência de formação cultural mas com a onipresença
da semiformação.
Todavia, vale destacar que especialmente Adorno, cético em relação aos meios de
comunicação de massa e cheio de aversões às organizações, instituições e entidades
formadoras de opinião, ao mesmo tempo em que dirigiu fortes críticas ao cinema
presentes na obra “Dialética do Esclarecimento” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985)
soube reconhecer, ao longo de sua vida e de sua produção as possibilidades formativas de
determinados modos de fazer cinema. Isso pode ser visto de modo mais enfático no texto
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“Notas sobre o filme” (ADORNO, 1994) quando o autor destaca traços do cinema de
Chaplin e do Novo Cinema Alemão.

Invertendo a cena: o cinema na formação cultural docente
O cinema não pode ser visto apenas como mero entretenimento. Há nele potencial
formativo e transformador. Afirmo que diferentemente da televisão e de outros veículos
das indústria cultural, há obras cinematográficas que nos faz pensar melhor sobre o que
sentimos, ele também nos faz imaginar enquanto assistimos alguma cena. Alguns filmes
comportam em si um gigantesco universo de significações dialéticas. O interessante é que
ao mesmo tempo que se manifesta e mantém sua existência garantida pela indústria
cultural a sétima arte, por também ser arte autêntica, escorrega sutilmente dos confins da
coisificação, da utilidade e da massificação, e por vezes se mostra grandiosa em obras
contestadoras, poderosas, que permitem mostrar as histórias, fatos e possibilidades que a
ideologia dominante oculta.
Conversar sobre filmes após assisti-los também pode ser uma experiência
enriquecedora, uma vez que conhecendo outras interpretações, nos damos conta de
aspectos que nos passaram despercebidos e refletimos sobre nossas impressões. Não são
raras as vezes que precisamos revisitar filmes já assistidos a partir de tais discussões. Esse
processo tem um grande potencial formador e cognitivo que ainda é apenas timidamente
reconhecido, embora os uso pedagógicos de obras cinematográficas e dos debates que
elas propiciam sejam bem disseminados e situações vivenciadas e relatadas por
professores no cotidiano do trabalho de diversas escolas revelarem que o tema do cinema
na escola é habitual.. Fatos estes indicam como o audiovisual está presente na sala de
aula, todavia ainda há poucas reflexões e estudos sobre este recurso.
Cabe considerar que muito além da sala de aula o cinema faz parte do cotidiano
das pessoas e desde sua origem vem influenciando a forma de viver, de olhar e aprender
em nossa sociedade. Assim a pergunta de como o cinema forma as pessoas? É uma
questão que ainda hoje necessita de esforços dos pesquisadores para ser respondida.
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Naturalmente a esta pergunta relaciona-se todo um conjunto de outras questões
particulares, sendo possíveis construir com elas interrelações pedagógicas, metodológicas
e até mesmo epistemológicas.
Em que pese a variedade de caminhos teóricos dos trabalhos sobre o tema, desde
1990 a pesquisa educacional passou a indagar sobre temas e aspectos relacionados à
cultura visual, o que reforçou o impacto do uso do cinema, televisão e anúncios na
transformação do conhecimento (FISCHMAN, 2014). O filme que comumente é
considerado apenas um recurso pedagógico atrativo, em uma dimensão meramente
instrumental para se ilustrar partes de conteúdos de disciplinas pode além disto, como
veículo de comunicação, ser usado para apresentar registros da realidade e da história, já
que muitas produções tentam reconstruir o passado da maneira que seus narradores
acreditam ter acontecido. Mas penso que seu verdadeiro potencial está em sua capacidade
de revelar a subjetividade, ou o que alguns poetas chamariam de a verdadeira alma
humana. E é nesta última dimensão, pela presença dos mais diversos princípios
dramáticos e estéticos, que temos a possibilidade de explorar o cinema como meio de
aproximar a cultura humana dos indivíduos, e obviamente dos professores em formação
inicial ou continuada, em um processo que permitiria o resgate da formação cultural plena
destes profissionais.
Essa dimensão do cinema, apresentar a subjetividade e resgatar a formação
cultural, é o que me faz pensar em seu uso como possibilidade de ser explorado em
atividades de formação docente. Algumas produções refletem, muito mais que o olhar de
uma época, história ou personagens, o que faz delas ótimos materiais para análise da
cultura, dos simbolismos, das representações sociais, históricas, humanas, suas
diversidades e dinâmicas presentes, leituras essenciais àqueles que pretendem lecionar,
afinal um professor além dos conhecimentos dos conteúdos de suas disciplinas precisa
possuir uma rica bagagem cultural, isto é, precisa possuir um conjunto de experiências e
informações extracurriculares, do campo da arte e da cultura. Neste sentido compartilho
do pensamento do filósofo Walter Benjamim (1989), quando este formula a hipótese de
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que cinema possui a significativa potencialidade de formar culturalmente seus
espectadores, de despertar-lhes percepções sobre a realidade,
“O mágico e o cirurgião estão entre si como o pintor e o cinegrafista. O
pintor observa em seu trabalho uma distância natural entre a realidade
dada e ele próprio, ao passo que o cinegrafista penetra profundamente as
vísceras dessa realidade... Assim, a descrição cinematográfica da
realidade é para o homem moderno infinitamente mais significativa que
a pictórica, porque ela lhe oferece o que temos o direito de exigir da arte:
um aspecto da realidade livre de qualquer manipulação pelos aparelhos,
precisamente graças ao procedimento de penetrar, com os aparelhos, no
âmago da realidade. (Benjamin, W., 1989,p. 187)

Segundo Medeiros (2009) o cinema e sua linguagem imagética da realidade cada
vez mais pode facilitar a ligação entre educadores, seus educandos e entre o conhecimento
e a vida. Tal afirmação também coadnua com a referida citação de Benjamim, pois
explicita o fato de que as relações entre pessoas e entre realidade e conhecimento possa
se dar por meio do cinema de uma forma mais eficaz do que as demais obras de arte,
como por exemplo a pintura, em razão da proximidade que as imagens cinematográficas
estabelecem com seu público e pelo fato delas satisfazerem às necessidades humanas de
se expressar, de ver, de interagir e de compreender.
As formas de percepção do mundo e as possibilidades de formação cultural têm
no cinema um agente poderoso, pois, para Benjamin:
(...) sua função social não é concebível, mesmo em seus traços mais
positivos, e precisamente neles, sem seu lado destrutivo e catártico: a
liquidação do valor tradicional do patrimônio da cultura. Esse
fenômeno é especialmente tangível nos grandes filmes históricos, de
Cleópatra e Ben Hur até Frederico, o Grande e Napoleão. E quando
Abel Gance, em 1927, proclamou com entusiasmo: “Shakespeare,
Rembrant, Beethoven, farão cinema... Todas as lendas, todas as
mitologias e todos os mitos, todos os fundadores de novas religiões,
sim, todas as religiões... aguardam sua ressurreição luminosa, e os
heróis se acotovelam às nossas portas”, ele nos convida, sem o saber
talvez, para essa grande liquidação. (Benjamin, W., 1989, p.169)

O cinema, para Benjamin, é um tipo de arte que promove uma verdadeira
renovação estética, assim, mesmo sendo um produto da indústria cultural, este filosofo
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não o via unicamente como potencial de alienação como Adorno e Horkheimmer (1985)
profetizaram na década de 1940. Pelo contrário, Benjamim (1989) considerava o cinema
como meio capaz de promover um impacto progressista por ser acessível ao grande
público ao mesmo tempo que orientava o saber na direção do público e o público na
direção do saber. O público cinematográfico, de acordo com a avaliação de Benjamim,
era capaz de unir entretenimento à compreensão do sentido crítico dos bons filmes
dramáticos. O cinema pretende sempre pretende provocar um impacto sensorial,
emocional, dizendo algo a respeito do mundo, da natureza ou do ser humano. É
plenamente possível, usando as mais diversas obras fílmicas, explorar elementos para a
compreensão de como produções culturais humanas influenciam nossa constituição como
sujeitos em nossa contemporaneidade. É também possível reconhecer no cinema
possibilidades para o conhecimento humano, superando os obstáculos presentes nas
formas tradicionais de se fazer educação, aquela maneira hierarquizada e fragmentada.
Por isso o cinema pode ser um meio capaz de contribuir para a formação cultural de
professores, ampliando as experiências cognitivas e estéticas destes profissionais.

Considerações finais
É preciso pensar sobre uma formação de professores que lhes garanta acesso ao
patrimônio cultural produzido histórico socialmente e que repercuta em sua prática
pedagógica. Talvez o trabalho com o cinema em cursos de formação inicial ou continuada
possa ser uma das possibilidades de se ampliar o capital cultural destes profissionais. A
ausência de espaços formativos que proporcionem a construção dessa formação cultural
a partir da sétima arte foi por certo tempo preterida em relação a presença de trabalhos
que abordaram o cinema dentro de enfoques instrumentalizadores, que apesar de
relevantes, tendem a tomar a obra cinematográfica como mero recurso pedagógico para
ensinar e aprender diferentes conteúdos. Penso que o as reflexões apresentadas neste
trabalho contribua de alguma forma para novas abordagens sobre o trabalho com cinema
na formação dos sujeitos, esta que tradicionalmente tem sido baseada na dicotomia entre
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teoria e prática. A ideia aqui apresentada em suma é a de priorizar a faculdade que os
indivíduos possuem de construírem, por si mesmos, relações entre a educação e a cultura,
sendo que as inferências trazidas à tona pela a revisão dos trabalhos dos autores da
primeira geração da teoria crítica permitiram-me considerar que o trabalho com obras
cinematográficas possa ser um dos caminhos possíveis para superarmos a histórica crise
educacional tão explicitamente presente na sociedade brasileira.
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A formação docente no contexto atual sob a égide da teoria crítica
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Introdução
Este estudo foi desenvolvido a partir de reflexões relacionadas ao Projeto de
Pesquisa “Indústria Cultural, Educação e Trabalho Docente na Primeira Infância: da
semiformação à emancipação humana”, da Universidade Estadual de Londrina,
coordenado pela Professora Doutora Marta Regina Furlan de Oliveira e do GEPEI Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância na Universidade Estadual de
Londrina.
Como forma de metodologia empregamos uma pesquisa bibliográfica à luz dos
fundamentos da Teoria Crítica, pautada, principalmente, na obra de Horkheimer (2002) e
também em leituras secundárias como Cassaro (2009), Lima (2008), Pucci (2001),
Talaveras (2009) e Zuin (2001).
A problemática que guiou este estudo científico foi, principalmente, a formação
de professores que na atualidade tem abdicado de uma sólida base teórica e axiológica
em nome de uma instrumentalidade técnica, destituída de autonomia e senso crítico.
Buscando resultados que respondessem a problemática deste trabalho, conduziuse tal reflexão, primeiramente, objetivando compreender sobre o surgimento da Teoria
Crítica; posteriormente, analisando os conceitos de razão instrumental e indústria cultural,
pretendeu-se contextualizá-los no cenário contemporâneo, aspirando elencar o que estes
aspectos influenciam na educação e, mais especificamente, na formação dos professores
que atuam neste âmbito. Por fim, buscou-se tratar sobre o processo de (semi) formação
docente, vislumbrando a retomada da teoria como condição para superação da
semiformação na formação destes educadores.
Esta

pesquisa

possibilitou

compreender

que

atualmente

a

sociedade

contemporânea favorece um ensino superficial e empobrecido de experiências formativas
para os professores, uma vez que, é imprescindível pensarmos a educação como geradora
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de autorreflexão, buscando distanciar-se de uma educação semiformativa, resultante da
razão instrumental. O professor, como principal agente deste processo, deve desenvolver
ao longo de seu caminho formativo esta capacidade por meio de uma sólida formação
teórico-prática do saber.

Teoria Crítica: sua história contada em breves palavras
Quando tratamos da expressão Teoria Crítica, estamos nos referindo a uma teoria
que se pauta na negação de uma ordem estabelecida e que busca uma sociedade mais justa
e humana. Ela surgiu a partir dos anos de 1920 com a formação de um grupo de
intelectuais alemães de esquerda que desenvolviam pesquisas e intervenções teóricas
sobre problemas sociais, culturais, estéticos e filosóficos gerados pelo capitalismo.
Estes intelectuais estabeleceram-se em Frankfurt, na Alemanha, onde formaram
um grupo de pesquisadores, constituindo a Escola de Frankfurt. Criaram, também, um
instituto de investigação nomeado de Instituto de Pesquisa Social e um órgão de
divulgação de suas produções que ficou conhecido como a Revista de Pesquisa Social,
ambos sediados na Universidade de Frankfurt (PUCCI, 2001).
Dentre a primeira geração de cientistas sociais que integraram a Escola de
Frankfurt, destacam-se Max Horkheimer (1895-1973), coordenador da Escola de 1930
até 1967, Herbert Marcuse (1898-1979), conhecido no Brasil nos anos 1970 por seus
livros publicados, Theodor Adorno (1903-1969), que ingressou no Instituto no final de
1930 e o dirigiu de 1967 até 1969, Walter Benjamin (1892-1940), bolsista do Instituto de
1933 a 1940 e Jürgen Habermas (1929), filósofo e sociólogo, ainda vivo, porém
atualmente aposentado (PUCCI, 2001).
O termo “Teoria Crítica” foi estabelecido a partir de um artigo de Max
Horkheimer, em 1937, nomeado de “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, escrito em
exílio nos Estados Unidos, onde ele utilizou essa expressão para escapar da terminologia
“Materialismo Histórico” utilizada pelo marxismo hegemônico da época. Na verdade,
Horkheimer queria que compreendessem que a Teoria Marxiana era recente, porém
incompleta, pois, de acordo com a sua visão, a identidade de um indivíduo não se
constituía apenas por meio do trabalho (questão econômica) – que era o que pregava a
teoria de Marx –, mas que questões filosóficas, culturais, políticas e psicológicas, eram
aspectos importantes presentes na realidade do indivíduo e influenciavam na construção
da identidade do mesmo.
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Razão

Instrumental

e

Indústria

Cultural:

Contextualizando

o

cenário

contemporâneo
De acordo com a Teoria Crítica, como tratamos anteriormente, o indivíduo
constrói a sua identidade por meio das relações que estabelece com seu meio social, sendo
assim, questões econômicas, filosóficas, culturais, políticas e psicológicas influenciam
nessas relações. Nessa perspectiva, o homem contemporâneo que a escola tem constituído
está preocupado apenas com sua satisfação individual e momentânea, e essa satisfação
somente é possível por meio do consumo de produtos tangíveis e não tangíveis,
considerando o prazer sinônimo de felicidade e bem-estar.
Em Eclipse da Razão, livro publicado em 1947, Horkheimer (2002) trata do
conceito de Razão Instrumental (Razão Subjetiva), no qual o autor explica que
corresponde aos interesses do indivíduo, onde os benefícios são direcionados
exclusivamente a ele. Sendo assim, para a Razão Subjetiva, o que importa é o sujeito e os
seus propósitos, ou seja, as vantagens que ele terá ao efetivar determinada ação.
Horkheimer (2002) destaca que a sociedade moderna sabe que está se submetendo
a um processo de dominação ao sistema capitalista, entretanto, fica claro que não há uma
efetiva reação. Aliás, o que se vê é justamente o contrário, todo um movimento para que
o sistema aprofunde seus princípios e seus métodos de submeter o homem. A sociedade
capitalista, calcada na produção e no consumo, precisa submeter as consciências de forma
que não possam ver a si mesma nesta condição, tal o nível de alienação.
A razão, antes esclarecedora, tornou-se um instrumento, reduzindo-se a um
processo industrial, ou seja, transformou-se em uma parte ou uma parcela da produção.
O simples ato de pensar perdeu o seu valor, uma vez que não produz valores em cifras
(TALAVERAS, 2009). A humanidade transformou-se em dados estatísticos,
matematizados, que demonstram os potenciais de crescimento do capitalismo,
convertendo a razão em um instrumento que visa aplicar as técnicas por ela mesma
desenvolvida contra a humanidade que a criou.
Isso ocorre porque a Indústria Cultural reproduz em filmes, novelas, músicas e
comerciais os estilos de vida e de consumo que seguem a ordem do modelo social e
produtivo próprio de uma sociedade capitalista que transforma tudo em mercadoria,
criando uma sociedade onde o que importa é o que você tem e não o que você pensa.
Dessa maneira, ela cria uma estratégia de manipulação na qual há a absorção de normas,
ordens, proibições e indicações em mensagens que podem ser explícitas ou ocultas
(LIMA, 2008). Com isso, conduz o indivíduo a sensações anestésicas que atingem
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também sua intelectualidade e sua sensibilidade estética, transformando seu mundo, suas
emoções, suas razões e seu prazer o centro de seu universo individual.
Em 1947, no livro Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer utilizaram
pela primeira vez o termo Indústria Cultural. Este termo surgiu com o intuito de substituir
o que chamavam de “cultura de massa” e destacar uma indústria que padroniza valores e
transforma a cultura em mercadoria (LIMA, 2008). O conceito de indústria cultural, de
acordo com Adorno, não se reduz ao termo indústria, pois não se refere apenas ao
processo de produção. Para ele, cada sujeito possui a sua individualidade, ou seja,
características que o difere de outros indivíduos e possibilitam que esse sujeito interfira
em seu meio social. Isso nos leva a acreditar que o processo de produção não tenha
influência sobre a cultura, entretanto, essa ilusão se corrompe quando percebemos que
indústria e cultura não passam de mercadorias padronizadas.
Ter acesso à cultura em nossa sociedade não significa apropriar-se do
conhecimento historicamente produzido e torná-lo fonte de emancipação, mas sim ter
contato com aquilo que o sistema capitalista e a indústria cultural disponibilizou no intuito
de aumentar o “consumo de cultura” ou de mercadorias culturais, como música, arte,
livros, programas televisivos, etc (ZUIN, 2001). Tem-se a ilusão de estar ampliando o
cabedal cultural dos indivíduos, quando na verdade está somente alimentando o
consumidor de mercadoria cultural.
É importante acentuar que a educação hodierna, de forma geral, não ensina a
pensar de forma emancipada, e sim a valorizar a fetichização da técnica, à
instrumentalidade da razão, voltada à obtenção de resultados imediatos e apelativos
emocionalmente (BUENO, 2007). Um exemplo disso é a indústria cultural que cria livros
didáticos cheios de ilustrações para chamar a atenção da criança, mas esquece de
enriquecer o conteúdo dos mesmos. Espera-se que quem o faça seja o professor, imbuído
de uma formação que lhe permita extrapolar tais manuais orientadores (OLIVEIRA,
2015). No entanto, a formação deficiente, aliada às condições de trabalho extenuantes,
fazem com que muitos professores não só se resignem ao livro didático como ainda o
considerem indispensável para seu trabalho.

O processo de (semi) formação docente
É notório que a sociedade contemporânea de modo geral e, consequentemente, a
educação estão imersos em um processo semiformativo, o qual converte-se
progressivamente na mais profunda barbárie. Mas, o que seria este processo
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semiformativo? A semiformação, ao contrário da formação - que pretende ser um
processo de emancipação dos indivíduos - produz a acomodação destes sujeitos ao status
quo, ou seja, semiformação não significa uma formação pela metade que para se tornar
plena, basta ser completa. Ela também é ausência de cultura ou uma cultura danificada.
Diante de tal contexto, é possível afirmar que o problema da educação está no fato
dela ter se afastado de seu principal objetivo, que é promover o domínio do conhecimento
e a capacidade de autorreflexão. A escola se transformou em um instrumento a serviço da
indústria cultural, tratando o ensino como mera mercadoria em prol da semiformação,
anulando, assim, o desenvolvimento da autorreflexão e da autonomia humana.
Para Adorno, de acordo com Cassaro (2009), o ensino, e mais especificamente
quem os ministra – os professores – devem ser uma arma de resistência à Indústria
Cultural de forma que contribua para a formação da consciência crítica e permita que o
indivíduo descubra as contradições de seu meio social. Cassaro (2009) relata que o mundo
está danificado devido à falta de capacidade dos indivíduos de resistir a sua própria
alienação. Esta capacidade só será desempenhada pelo professor a partir de uma formação
calcada em uma sólida formação teórico prática, que lhe permita estabelecer uma atitude
de investigação e crítica.
Na visão de Adorno, o problema da deficiência da escolarização formal enfrentado
atualmente

seria

solucionado

se

a

educação

elementar

produzisse

pessoas

verdadeiramente cultas com professores intelectualmente preparados para assumir uma
postura de superação da semiformação (ZUIN, 2001). No entanto, a própria produção
cultural, por meio da Indústria Cultural, proporciona uma formação semiformada, isto é,
o sistema capitalista cria mecanismos de acesso à cultura levando a sociedade a acreditar
que estão oferecendo uma formação educacional emancipada, quando na verdade estão
contribuindo para a reprodução da Indústria Cultural onde a cultura é consumida como
mercadoria.
A escola e seus professores, antes tomados como esperança de culturalização e
elevação intelectual das massas, são convertidos em instrumentos de semiformação na
medida em que transmitem uma cultura sem profundidade, desapegada da tradição
histórica e centrada na formação de habilidades e atitudes produtivas no sentido
mercadológico. Portanto, a saída é a busca por reconhecer em si mesmo a semiformação,
mas este feito só é possível se os professores se submeterem a um processo de
aprofundamento dos conhecimentos, tanto teóricos como práticos, conferindo-lhes
sentido e expandindo a leitura de seu trabalho.
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Considerações finais
Devido a razão ter-se reduzido a mero instrumento a serviço da indústria cultural,
a humanidade se transformou em dados estatísticos, matematizados, transformando os
indivíduos em seres individualistas que buscam satisfazer exclusivamente seus próprios
interesses em troca de sentir-se parte constituinte do meio social.
Diante desta sociedade contemporânea que enfrentamos atualmente, a política
educacional, as propostas curriculares, os conteúdos disciplinares, as metodologias e as
técnicas de ensino, acabam favorecendo um ensino superficial e empobrecido de
experiências formativas. Dessa forma, se faz necessário que os professores, como
principais agentes desses processos, desenvolvam a capacidade de reconhecer essa
semiformação, buscando distanciar-se dessa educação semiformativa – no qual utilizamse da escola para favorecer os interesses dos grupos hegemônicos da sociedade – e educar
para a autonomia.
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QUAL O PAPEL DO EDUCADOR NO SÉCULO XXI?

Sabrina MOSCHINI207
Dante Batista SILVA208

Esse artigo objetiva discutir acerca das habilidades do educador do século XXI, a
partir da reflexão das leituras realizadas sobre a Teoria da Semiformação do teórico e
filósofo Theodor W. Adorno (2005).
Iniciamos, ressaltando que, os professores com os seus respectivos graus de
graduação, alinhados com a experiência na docência e nas mais diversas técnicas de
ensino, o que percebemos atualmente é uma valorização das metodologias por parte de
grandes mestres, dotados de uma inteligência emocional, os quais são capazes de
substituir o ato de educar pela aplicação de tecnologias do modelo escolar sistematizado,
massificado, disciplinado, imposto, o que por analogia é possível equiparar como uma
abordagem agressiva de publicidade, ofertando a educação como um produto típico ‘bem
de consumo’, oriundo de uma espécie de linha de produção.
A partir das considerações supracitadas, será que a educação no contexto atual
deve ser contextualizada por meio de uma transformação em conhecimento palpável? A
educação atual despertará no aluno vontade para cooperar para que aconteça uma
transformação social? Será que o mestre é capaz de instruir o aluno no século XXI para
um olhar crítico e sensível diante de uma educação disciplinada no currículo padrão
imposta pelos agentes públicos do corpo legislativo brasileiro? As experiências e
habilidades dos professores adquiridas no exercício da docência, como também pelos
cursos e técnicas da docência serão superadas ao longo do tempo?
Como se pode compreender, parece-nos que uma educação roteirizada de
conteúdo controlado, acarretará uma inibição ao incentivo à descoberta de novos talentos
tanto nas áreas técnicas como naquelas ditas científicas e intelectuais, impossibilitando o
avanço do sujeito no sentido de uma formaçao que o prepare para fazer avançar uma
sociedade.
Adorno (2005, p. 2) pontua que:
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Reformas pedagógicas isoladas, indispensáveis, não trazem
contribuições substanciais. Poderiam até, em certas ocasiões, reforçar a
crise, porque abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que
devem ser educados e porque revelam uma inocente despreocupação
frente ao poder que a realidade extrapedagogica exerce sobre eles.

Considerando que, a partir de Adorno, o ato de educar deve se traduzir na mudança
de olhar do indivíduo, seja por meio da provocação diante do desconforto, promovendo
uma reflexão imparcial do contexto atual da educação, o que certamente possibilitará ao
educador contribuir para uma transformação do educando em um indivíduo mais
emancipado, sensibilizado e desperto.
Questionamos como é possível o professor formar no século XXI com tantas
interferências governamentais, capitalistas e tecnológicas verdadeiramente um cidadão
emancipado?
Assim, refutamos que, de acordo com o pensamento do citado filósofo, as
mudanças de currículos com conteúdos puramente técnicos, transformando o educando
em massa de manobra, acreditando que, conquistando um diploma que inicialmente
poderia ser um passaporte para uma mudança de vida do cidadão individualizado, como
também do amadurecimento de uma sociedade, percebemos que tais mudanças com
enfoque na sobrevalorização das tecnologias, reforçam ainda mais o agravamento da crise
educacional no atual contexto brasileiro, permitindo a falsa impressão de uma sociedade
escolarizada, aculturada, evoluída, apontando-se o número de formandos como solução
para o aprimoramento de compensação da falência da educação brasileira quando na
realidade, se trata de uma ‘fórmula’ educacional mascarada de linha de produção.
Diante do avanço da tecnologia digital, é nítido se perceber uma reestruturação da
educação em atendimento ao modelo capitalista da educação virtual, e a mudança do
professor que antes era cultuado como um paradigma na formação do cidadão, nota-se
que, que o papel do docente do século XXI está pautado na valorização de uma educação
irracional e produtivista.
Nossa reflexão parte do pressuposto que fica quase inviável a concretização de um
processo educativo capaz de promover uma formação quando não se permite ao educador
a participação mais ativa no conteúdo dos currículos, na maneira de desenvolver seu
ambiente escolar, como por exemplo, no incentivo ao diálogo criativo e lúdico, o que
certamente propiciaria uma maior dinâmica da aprendizagem, tornando, a educação tão
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instigante e estimulante quanto à tecnologia, o que no presente limita e escraviza ao
aprendizado básico pautado na grande mídia da cultura de massa, destacando-se a
aquisição fútil de bens de consumo como suprimento da falta de um conhecimento crítico,
libertador e sonhador.
Percebemos que, o processo de educar no século XXI impõe de certa forma ao
professor a tarefa de se contrapor ao que está colocando, como fácil e conformador,
porque é fundamental assumir a proposta de fomentar a criatividade crítica na preparação
dos cidadãos, utilizando-se a tecnologia como um instrumento de aprendizagem e não
como a única ferramenta para se trabalhar na formação dos educandos.
Nessa linha, cabe mencionar a relevante crítica à cultura da semiformação de
Adorno (2005, p. 9):

Quem tendo frequentado escola não terá se emocionado alguma vez
com a poesia de Schiller e os poemas de Horácio que devia aprender de
cor? E a quem os velhos pais não terão causado arrepios de extrema
emoção quando, sem que lhes pedissem e inesperadamente, recitavam
textos de que se recordavam ainda, compartilhados assim numa
comunhão com os mais jovens? Com certeza, dificilmente se pediria
hoje que alguém aprendesse algo de cor: apenas pessoas muito ingênuas
estariam dispostas a apoiar-se na tolice e na mecanicidade desse
processo; porém, assim se priva o intelecto e o espírito de uma parte do
alimento de que se nutre a formação.

Assim é possível verificar que, o perfil emocional e ou espiritual dos alunos tem
impacto na sala de aula, então, como avaliar a autonomia, a motivação, a persistência e
as competências? Talvez com cooperação, com saber conviver com as diferenças, a troca
de experiências, a resiliência e a liderança que são necessárias e caminham juntas além
dos conhecimentos básicos curriculares.
No entanto, se em face da própria ausência de personalidade do cidadão que
apenas cumpre limitadamente o conteúdo, acreditando que ‘decorar’ pode traduzir o
educar, podemos constatar que, nossa sociedade vive um momento tenso em que se
acredita inocentemente que o simples cumprimento de um conteúdo escolar prédeterminado já é apto a transformar a educação.
O educador do século XXI deve buscar o valor dos saberes múltiplos, da
sensibilidade, de trabalhar com os cinco sentidos e as informações sensoriais do mundo
externo, intricando a arte e a estética como elementos essenciais para o processo cognitivo
humano.
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Nesse contexto Adorno (2005, p. 10) chama a atenção: “A formação esquiva-se
do autodidatismo, é de árdua conquista pelos próprios punhos e, se adquirida, tende à má
posse”.
Concluímos que, a importância do educador do século XXI é também a de realizar
um trabalho árduo, utilizando-se da tecnologia como um instrumento favorável para uma
educação das sensibilidades, uma educação crítica que possibilite ao cidadão uma
evolução de mudança de sentido, da liberdade em produzir com criatividade, inovação,
descontruindo o padrão burguês que forma apenas por formar o indivíduo para uma
prática operacional, fomentando ainda mais a exclusão social, a pobreza e a própria
defasagem da educação.
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As tecnologias na educação - enfrentamentos e desafios à instrumentalização
pedagógica

Adilson Cristiano HABOWSKI
Elaine CONTE
Universidade La Salle. Programa de Pós-graduação em Educação
Agência de Fomento: CAPES, CNPq e FAPERGS/RS
A partir de uma perspectiva teórico-crítica e hermenêutica sobre a tecnologia, buscamos
elencar as contradições e os limites presentes na instrumentalização pedagógica, trazendo
o confronto com a visão passiva e a razão padronizada da automatização técnica das
tecnologias no campo da educação. Analisamos os desafios das tecnologias na educação
na tentativa de superar a instrumentalização técnica, de máquinas educativas advindas de
uma tradição utilitarista do tecnocentrismo do mundo empresarial para a educação. A
tecnologia é constituinte dos processos que expressam e modelam a condição humana, e
seguidamente negligenciada enquanto fenômeno de análise filosófica no contexto
capitalista. Concluímos que a epistemologia da técnica e as novas roupagens que geram
a lógica da obsolescência acabam opacificando e banalizando o sentido das interações
humanas fundamentais aos processos de educar, esquecendo-se que os artefatos
tecnológicos funcionam de fora para dentro, armazenam e processam informações, mas
ainda não conseguem interpretar conhecimentos em relação dialógica com os saberes da
tradição cultural e educacional no mundo tecnológico e de dimensões próprias da vida
humana. Para ultrapassar a operacionalidade técnico-normativa inscrita e projetada na
educação é necessário expandir os horizontes reflexivos, compreensivos e problematizar
os limites dos conhecimentos tecnológicos quando desenraizados da prática social, para
assim elucidar as contradições formativas como forma de questionar a práxis, trazendo à
tona os contextos, as ressignificações e o valor das ações humanas no mundo educacional.
Palavras-chave: Tecnologias; Educação; Desafios; Instrumentalização Pedagógica.

Considerações iniciais

A fluidez dos produtos ofertados em novas roupagens técnicas de ensino faz com
que as instituições esqueçam que os artefatos tecnológicos funcionam de fora para dentro,
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armazenam e processam informações, mas ainda não conseguem interpretar
conhecimentos em relação dialógica com os saberes e as formas de vida cotidianas. Por
essa razão, apresentamos a problemática da pesquisa que gira em torno da questão da
tecnologia e de sua relação com a educação: quais são as contribuições da Teoria Crítica
para (re)pensar e questionar a automatização das tecnologias na educação que, muitas
vezes, robotizam as interações dos sujeitos e os processos de educar? A indagação tem
seu alicerce na abordagem hermenêutica reconstrutiva que nos possibilita a compreensão
e crítica das ideologias vigentes, para reconhecer as possíveis distorções que conduzem
aos reducionismos e incomunicações diante da complexidade e da circularidade das
relações com os outros e as tecnologias, para a reconstrução de caminhos ao aprender
conjunto, de sentido plural e sempre renovado das tecnologias de interação e constituição
humana (HABERMAS, 2012). A pesquisa amplia e reconhece o potencial político,
reconstrutivo e questionador das tecnologias na educação, que pela sua ubiquidade podem
vincular interesses, preconceitos, alienações e imprecisões, assim como gerar relações
autocríticas no campo pedagógico de resistência diante das injustiças sociais, integrando
os novos desafios relativos ao conhecer e ao agir na reflexão sobre a práxis educativa.

Educação e tecnologias para além dos irracionalismos da lógica tecnocrática

As inovações tecnológicas passam a significar muitos problemas nos contextos
educativos quando são tomadas sob a lógica da superioridade em relação às questões
humanas, acompanhadas pela velocidade da mídia propagável e por exigências
capitalistas. Ou ainda, quando são transpostas para a sala de aula de modo superficial,
como máquinas de educar, de simples adequação, o que não qualifica as experiências
pedagógicas e os horizontes cognitivos e relacionais dos sujeitos. A aceleração sem
limites, inclusive dos processos de ensino, passa a esvaziar o sentido das relações
humanas e das interações dialógicas da tradição sociocultural própria do mundo da vida,
em nome de uma cultura administrada e hierarquizada pelos meios técnicos, reduzindo
tudo à razão instrumental, às interfaces digitais e à produção competitiva. O fato é que a
escola continua tributária de métodos arbitrários de ensino e de reprodução de saberes
disciplinares, que inclui técnicas de leitura, de escrita e outras tecnologias desde o livro e
o quadro-negro. Nesse processo, as tecnologias evoluem rapidamente e quando os
professores buscam inovação simplesmente substituem uma tecnologia por outra, sem
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passar pelo crivo da crítica e pelo processo de ressignificação no contexto das pedagogias,
que antecedem inclusive a linguagem da programação e o ensino de informática.
Para Rosa e Trevisan (2016), a ciência e a tecnologia são o resultado de uma
modernidade que em sua natureza está sempre à procura do novo, ou ainda, da constante
inovação. Os autores problematizam que nas últimas décadas se têm colocado em dúvida
o que de fato há nas inovações científicas e tecnológicas que são colocadas como
novidades. Mais precisamente supõe, “ou se essa matriz não tem contribuído para a
produção de catástrofes de toda ordem, como as guerras, a degradação ambiental e, mais
recentemente, o aquecimento global” (ROSA; TREVISAN, 2016, p. 720). Nos
atravessamentos com a educação, Feenberg (2003) destaca que são poucos os pensadores
que legitimam uma educação automatizada e sem professor (figura do professor
máquina). Entretanto, tal concepção vem ocupando cada vez mais espaços nos discursos
sociais e acadêmicos devido às rápidas mudanças e possibilidades criadas por meio dos
computadores interconectados globalmente. Segundo Feenberg (2003, p. 8), “a ideia
essencial é que em uma universidade virtual do futuro o êxito acadêmico não dependerá,
então, das horas presenciais nem tampouco do contato com o professor”. Nessa
perspectiva, Feenberg (2003) destaca que no sistema automatizado de educação por meio
das redes de comunicação sem nenhuma diferenciação entre essas construções que seria
a base para sua compreensão, continuamos perpetuando o antigo paradigma com todas as
fragilidades, mas agora com novas roupagens, ao invés de aproveitar o potencial dessas
redes para ações formativas, no sentido da problematização, compreensão e (re)criação
de conhecimentos. Inclusive não ignora que “o ponto de vista determinista está sendo
cada vez mais criticado nos estudos sobre tecnologia pelas explicações sociais do
desenvolvimento tecnológico” (FEENBERG, 2003, p. 10). Por tudo isso, é necessário
elaborar questionamentos e estratégias educacionais para as tecnologias digitais em que
os próprios “estudantes e os professores põem na mesa algumas considerações nas quais
se inclui o desejo de criar ferramentas que apoiem a interação humana” (FEENBERG,
2003, p. 10). Afinal de contas, se nós nada fizermos com a tecnologia, acaso a tecnologia
como ferramenta de socialização espontânea também não poderá fazer alguma coisa
conosco pelo fato de estarmos engajados ingenuamente e abandonados a ela?
Tudo indica que o trabalho tem um caráter de comandar a natureza para colocá-la
à disposição do ser humano, tendo assim uma razão semelhante à lógica sistêmica,
portanto, uma racionalidade para a ordenação de meios para atingir os fins desejados.
Nesse meio, “a tecnologia serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais
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agradáveis de controle social e coesão social” (MARCUSE, 1982, p. 18). Uma pedagogia
com dimensões críticas não pode abandonar ou relegar o conhecimento técnicoinstrumental, pois ele expande as oportunidades de organização social, bem como traz
outros avanços em processos históricos interdependentes de aprimoramento tecnológico,
cultural e institucional. Para Marcuse (1982, p. 152), “sem dúvida, a racionalidade da
ciência pura é livre de valores e não estipula quaisquer fins práticos, é neutra a quaisquer
valores estranhos que lhe possam ser impostos”. Em contrapartida, a pedagogia crítica é
radicalmente contrária à universalização da ciência e da técnica, quando fica reduzida a
uma formação instrucional, conformista e vislumbrada pela automação dos processos
educativos.
No itinerário do aumento do tempo de ocupação em serviço como servidão, a
racionalidade instrumental supriu gradativamente as possibilidades do agir comunicativo
que existia na esfera das disposições relativas aos interesses e necessidades humanas de
vida em comunidade (HABERMAS, 2012). Assim sendo, os antigos modelos ideológicos
de legitimação de poder são esquecidos e surge uma nova racionalidade que age de forma
espontânea sobre as relações sociais, sem pensar ou problematizar os preceitos
institucionalizados, ficando a dimensão dos valores políticos, estéticos e éticos
subordinada aos interesses instrumentais e aos problemas técnicos.
Na educação, é viável afirmar que essa nova realidade assusta e gera dificuldades
nos planejamentos escolares, pois muitos professores não sabem utilizar essas interfaces
para além da dimensão funcional, meramente adaptativa. Muito menos, orientar os

estudantes na compreensão de como se relacionar e produzir significados com as
tecnologias em um projeto mais amplo de formação humana. Os professores não estão
conseguindo coordenar suas ações em tempos de domínio instrumental, recaindo também
na dependência tecnológica do próprio trabalho realizado. O resultado é uma inversão em
termos de autoridade, de valores humanos e de comportamentos, uma espécie de
afirmação de autonomia individual (narcísica) sobre as formas de uso das tecnologias
digitais, sem a necessária autonomia coletiva. A formação emancipatória e humanizadora
não acontece no simples fato de termos à disposição artefatos tecnológicos, pois eles não
nos ensinam a pensar diferente porque obedecem a uma lógica da programação. Os
professores vivem em uma separação desesperadamente solitária com as diferentes
funções das tecnologias digitais, que leva à alienação do mundo dos estudantes e a própria
incapacidade de refletir e despertar questionamentos sobre os limites do conhecimento
tecnológico.
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É preciso entender que não somos socializados por robôs e por isso a importância
da constante reflexão e ação sobre os limites das tecnologias que automaticamente se
estabelecem entre os sujeitos, implementadas seguidamente por determinações legais e
autoridades. Desse ponto de vista, é necessário exercer a autorreflexão crítica da
realidade, por meio de diálogos abertos e interdependentes, reconfigurando trabalhos
pedagógicos de estímulo para as diversas experiências que permitam a constante
(re)visitação, (re)elaboração e a (re)construção dos (pre)conceitos, e dos processos e
práticas sociais de educar. Podemos constatar que as tecnologias na educação têm
possibilidades inúmeras, “tanto para uma formação alienada quanto emancipada, a
diferença consiste na provocação manifestada pelo professor ao educando no instante que
ele interage com as tecnologias”. (HABOWSKI; CONTE; BRANCO, 2018, p. 10). Para
ultrapassar a operacionalidade técnico-normativa inscrita e projetada na educação é
necessário unir forças e abordagens pedagógicas com base em teorias críticas da
sociedade, buscando elucidar as contradições históricas do conhecimento tecnológico e
das ações pedagógicas.
A educação vem sendo afetada pelos avanços tecnológicos sob os interesses do
mercado produtivo, das novas relações de trabalho, de mecanismos de controle do sistema
educacional e da ânsia por inovar sempre. Esse contexto nos leva ao desenvolvimento de
saberes inclinados para os benefícios individuais adquiridos das tecnologias digitais, mais
voltados para a lucratividade da educação do que para o movimento de abertura da
comunicação educacional e para a autonomia dos atores sociais. Assim, os educadores se
veem obrigados a repensar suas práticas educativas em meio às mudanças decorrentes
que estão vinculadas aos interesses políticos, econômicos e midiáticos. Isso tem reflexo
direto na formação dos estudantes, já que são os mais afetados nessa formação préprogramada e desumanizada pela ausência de relações dialógicas, em função das
demandas comerciais.
Tudo leva a crer que não se trata de buscar e desenvolver novos dispositivos e
inovações tecnológicas, mas de saber aprender a engajar suas potencialidades a favor da
educação, de forma a ressignificar o mundo da vida dos estudantes à realização de uma
política educativa vinculada à dimensão dialógica com os contextos. Trata-se de explorar
a tecnologia a partir de um propósito coerente, num exercício de poder comunicativo e
autocrítico. Na visão de Feenberg (2005, online), “a tecnologia é um fenômeno de dois
lados: de um o operador, de outro o objeto, onde ambos, operador e objeto são seres
humanos; a ação técnica é um exercício de poder”. A tecnologia não pode ser tomada de
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forma unidirecional na educação, mas como um meio provocativo, reflexivo e de abertura
para o campo da formação e da práxis educacional. A tecnologia não é neutra, por isso
não pode ficar subtraída de uma discussão pedagógica própria do desenvolvimento amplo
das condições humanas. Para Marcuse (1982, p. 19), diante “das particularidades
totalitárias dessa sociedade, a noção tradicional de neutralidade da tecnologia não mais
pode ser sustentada, [visto que] a sociedade tecnológica é um sistema de dominação que
já opera no conceito e na elaboração das técnicas”.
A ausência de reflexão crítica gera fragilidades no processo de ensino, pois somos
interpelados pelas tecnologias e temos dificuldades à elaboração de planejamentos
pedagógicos mais autorais e menos reprodutores, cuja marca é a coautoria em meios
digitais e a interdependência comunicativa. Embora persistam os resquícios de uma
educação fragmentada e descolada da realidade, sob o princípio da transferência de
saberes técnicos, as perspectivas tradicionais que atribuíam ao professor a
responsabilidade por todo o processo de ensino estão sendo colocadas em xeque pelas
projeções descentralizadas que as tecnologias digitais provocam, o que demanda
enfrentamentos e um olhar sensível e sempre renovado no contexto atual da formação de
professores.

Considerações finais

Diante do desenvolvimento tecnológico e dos impactos na educação, torna-se
fundamental revisar as problemáticas que as tecnologias digitais provocam
especificamente nos processos formativos e educativos, pois elas são incorporadas na
mesma lógica de controle que organiza o pensamento computacional e os processos
escolares. A rapidez das mudanças tecnológicas, seguindo as repercussões nos mais
diversos âmbitos da existência humana, parece não dar espaço e tempo para a reflexão
aprofundada sobre as questões inerentes às tecnologias na educação. Por isso que não
podemos negligenciar os conflitos em torno dos usos políticos e ideológicos desses
instrumentos culturais, bem como os limites da automatização e da operacionalidade das
tecnologias, assim como os potenciais de integração social e democratização da formação
e comunicação que promovem, uma vez que contribuem para a expansão e acesso aos
conhecimentos.
Tendencialmente, os sistemas educativos têm assumido a inserção das tecnologias
de forma simplista e acrítica em sala de aula, como algo que qualifica por si só os
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processos de ensino, causando um excesso de informação, abstracionismos e disciplinas
especializadas, em forma de um tratamento institucionalizado operacionalmente. Vale
destacar que essa tendência promove um ensino técnico de incomunicações,
incompreensões, sem sentido vital, a ponto de negligenciar o aspecto fundamental da
comunicação, cuja multiplicidade de contextos responde estritamente a produção de
habilidades e competências e ao consumo de artefatos obscurecidos de info-exclusão
(CASTELLS, 2013). Sem desconsiderar as diferenças na reinvenção da prática
pedagógica, observamos que despertar os processos comunicativos e formativos passa
pela abertura às linguagens das tecnologias, ao diálogo vivo, à crítica e à reconstrução de
conteúdos, visto que surge como chance de pesquisa e reelaboração coordenada por
aprendizagens sociais. Dessa forma, precisamos repensar o agir pedagógico frente às
tecnologias digitais, visto que o debate sobre as potencialidades das tecnologias está
justamente nas formas de inspiração recíproca e criativa do agir comunicativo. É uma
demanda contemporânea reinventar os processos cooperativos de interpretação crítica,
compreensão e de abertura às diferentes formas de aprender o mundo com o outro, algo
que faz parte da própria natureza educativa (HABERMAS, 2012).
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Escolhas possíveis em futuros incertos: a escola e a construção do projeto de vida
profissional na adolescência
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RESUMO
Este texto constitui-se da análise dos resultados e considerações de uma pesquisa
elaborada no âmbito da pós-graduação em educação cujos objetivos se constituíram na
tarefa de compreender o projeto de vida profissional do adolescente no ensino médio e
qual o papel da escola na construção desses projetos. Com base em dados de observação
generalizantes construíram-se as seguintes hipóteses que: a) a escola não determina
diretamente a escolha profissional, porém, os projetos de vida profissional dos
adolescentes sofrem influência da escola, conforme as propostas pedagógicas ou projetos
inseridos em seu cotidiano escolar; b) os alunos das escolas particulares tendem a
construir seus projetos de vida profissional voltados, com maior frequência, às carreiras
que exigem ensino superior, diferentemente dos alunos da escola pública. O objetivo geral
é refletir sobre a influência da escola na construção dos projetos de vida profissional de
adolescentes ao final do Ensino Médio, de modo a investigar, especificamente como duas
escolas, uma pública e outra particular, situadas em uma mesma região e frequentadas
por alunos de condições socioeconômicas semelhantes, influenciam esses projetos e
colaboram de maneira direta ou indireta nas futuras escolhas profissionais desses
adolescentes. A pesquisa adotou uma visão plural da adolescência, essa não sendo
entendida como um dado exclusivamente biológico, mas como uma produção cultural, e
entendida na cultura ocidental como sendo o momento da construção e transição para o
mundo adulto, que tem como principal objetivo personalizar-se através do trabalho, sendo
entendido por sua vez como elemento fundante da identidade do indivíduo na sociedade.
O referencial teórico encontra-se na teoria crítica da Escola de Frankfurt, principalmente,
Adorno, Marcuse e Horkheimer e são discutidos, à luz desse referencial, os conceitos de
formação e trabalho na sociedade contemporânea. A teoria crítica apontou para a relação
existente entre o que é entendido e oferecido aos estudantes como formação nas escolas
de ensino médio, sendo essa na abordagem da referida teoria, uma pseudoformação, e a
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partir da construção do conceito de trabalho com foco no pensamento de Marcuse,
entendeu-se que esse tornou-se um princípio gerador tanto para as diretrizes curriculares
e práticas escolares quanto da própria constituição de um projeto de vida iniciado na faixa
etária dos grupos pesquisados. A metodologia de pesquisa empírica se constituiu da
aplicação e análise de um questionário socioeconômico, que possibilitou a criação de um
critério de seleção para os pesquisados, e a realização de dois grupos focais com alunos
matriculados no terceiro ano do ensino médio regular no período diurno de uma escola
pública e outra particular na cidade de São Paulo. Após a análise das entrevistas os
principais resultados apontaram que as hipóteses se confirmaram, sendo assim, a escola
influência nos projetos de vida profissional do adolescente na medida em que adota um
modelo de ensino e formação, permeado por discursos que qualificam ou desqualificam
as instituições oferecendo elementos que levam os adolescentes a identificarem-se com a
possibilidade ou não do exercício de determinadas profissões e assim traçarem suas
expectativas profissionais e de mercado. Os estudantes da escola pública foram os mais
afetados em relação a produção do discurso e formação oferecida por sua instituição,
tendo em vista que apontaram que a escola não possibilita e oferece instrumentos
suficientes para o exercício de profissões, sobretudo as que exigem nível superior. Os
adolescentes demonstraram certa incredulidade em suas capacidades e oportunidades
devido a suas trajetórias formativas. Sendo assim, não é oferecido aos estudantes a
possiblidade de uma formação crítica e a construção de uma autonomia de escolha para
o exercício de futuras atividades profissionais, ao contrário, a escola torna-se reprodutora
de estruturas conformistas que institucionalizam um discurso pragmático de acordo com
a organização e modelo de institucional de cada escola.
Palavras-chave: Escolha Profissional, Adolescência, Ensino Médio, Trabalho e
Formação

INTRODUÇÃO
O ensino médio regular no Brasil, composto em sua maior parte por adolescentes
constitui-se em um desafio a ser estudado. Muitas são as facetas pelas quais esse nível de
ensino pode ser debatido, e, no desenvolvimento desta pesquisa optou-se por
compreender a construção do projeto de vida profissional desses adolescentes e qual o
papel da escola no delinear desses projetos.
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Durante a construção da pesquisa tomou-se por hipóteses iniciais que: a) a escola
não determina diretamente a escolha profissional, porém, os projetos de vida profissional
dos adolescentes sofrem influência da escola, conforme as propostas pedagógicas ou
projetos inseridos em seu cotidiano escolar; b) os alunos das escolas particulares tendem
a construir seus projetos de vida profissional voltados, com maior frequência, às carreiras
que exigem ensino superior, diferentemente dos alunos da escola pública.
As hipóteses foram construídas com base na experiência como docente em escolas
particulares e públicas do pesquisador. Tendo observado a produção discursiva
institucional em ambas as escolas, notou-se que os adolescentes não encontravam na
escola um suporte para a construção de projetos de vida profissional necessários ao
amadurecimento e inserção na vida social e na escala produtiva do mundo do trabalho,
sendo o ensino médio entendido apenas como um período de transição sem qualquer
objetividade e finalidade em si mesmo.
Em um primeiro momento para responder a essa questão, recorreu-se a uma
análise histórica acerca desse nível de ensino no Brasil, buscando nas produções
documentais e legais encontrar o embasamento para a “identidade” do ensino médio.
De acordo com Krawczyk, (2014, p. 78), o ensino médio consolidou-se no Brasil
com uma dupla finalidade: “De um lado, a formação de mão obra qualificada. De outro,
a formação de elites políticas e profissionais, com uma finalidade propedêutica e
socialmente distintiva”
Essa definição presente igualmente em outros autores (BACIANO, 2011,
NOSELA, 2002), apontou para as diretrizes que foram buscadas nesta pesquisa,
resultando assim em uma interpretação objetiva acerca dos delineamentos históricos do
ensino médio no Brasil: “ Há uma educação voltada para o trabalho e uma voltada para a
dimensão intelectual”, e ainda, objetivamente dirigida a públicos distintos, permeado
assim por um discurso evidentemente de classes.
Não foi encontrado na legislação vigente, um referencial claro acerca da
identidade do ensino médio, sendo apenas mencionado que:
O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de
caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a
construção de competências básicas, que situem o educando
como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo
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em situação” – cidadão. (BRASIL, 2000, p.10)

Ao longo da história do Brasil (CURY, 1998), o ensino médio foi marcado por
essa dualidade propedêutica e de formação de mão-de-obra, e serviu aos interesses dos
modelos economicamente implantados como política de governo.
Na medida em que se buscou a universalização deste nível de ensino, cada vez
mais esses projetos foram tornando-se distintos por públicos, principalmente nos anos
1990, quando ocorreu a forte onda neoliberal e o crescimento das escolas particulares no
Brasil, que passaram a atender sistematicamente às classes médias e altas da sociedade,
com um objetivo claro de prepara-las para o ingresso nos cursos de ensino superior,
deixando as escolas públicas como uma opção preferencial e direta das classes mais
baixas e cujo objetivo não era um encaminhamento, mas apenas a garantia de uma
terminalidade na educação básica, ou seja, faltou um projeto para a escola pública no
ensino médio.
De acordo com Pérez Gomez (2001):
O significado, a natureza e a consequência atuais destes dois
sistemas de política educativa devem ser interpretados à luz das
características [...] que configuram o cenário político, econômico
e cultural da prática educativa nas sociedades pós-industriais. [...]
O sistema que denominaremos “público” tem correspondências
com políticas educativas defendidas por posições
socialdemocratas ou socialistas, enquanto que o sistema que
denominaremos “privado” tem uma maior correspondência com
políticas neoliberais. [...] estabelecemos as diferenças entre
ambos os sistemas em termos de características culturais e
pedagógicas porque a pressão atual do mercado mundial é tão
intensa e onipresente que, em muitos países e em muitas
formações sociais, as posições políticas socialdemocratas e
neoliberais no terreno educativo se confundem com demasia
frequência. (PÉREZ GOMEZ, 2001, p. 141)

Tendo claro essa distinção, como o objetivo geral desta pesquisa era refletir acerca
da influência da escola na construção dos projetos de vida profissional de adolescentes ao
final do Ensino Médio, procurou-se como diferencial investigar, especificamente como
duas escolas, uma pública e outra particular, situadas em uma mesma região e
frequentadas por alunos de condições socioeconômicas semelhantes, influenciam esses
projetos e colaboram de maneira direta ou indireta nas futuras escolhas profissionais
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desses adolescentes. É dado que nem sempre os filhos da classe média, sobretudo a classe
média emergente, consegue frequentar os colégios particulares, ainda que essencialmente
voltado para esse público.
A pesquisa adotou uma visão plural da adolescência, essa não sendo entendida
como um dado exclusivamente biológico, mas como uma produção cultural, e entendida
na cultura ocidental como sendo o momento da construção e transição para o mundo
adulto que tem como principal objetivo personalizar-se através do trabalho, sendo
entendido por sua vez como elemento fundante da identidade do indivíduo na sociedade.
REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico-crítico encontra-se na teoria crítica da Escola de Frankfurt,
principalmente, Adorno, Marcuse e Horkheimer e são discutidos, à luz desse referencial,
os conceitos de formação e trabalho na sociedade contemporânea. A teoria crítica apontou
elementos que levaram a elucidar a relação existente entre o que é entendido e oferecido
aos estudantes como formação nas escolas de ensino médio, sendo essa na abordagem da
referida teoria, uma pseudoformação. A formação cultural, deixou de ser uma necessidade
“intelectual ou espiritual” e se apresenta como necessidade “material” (SILVA, 2017)
A partir da construção do conceito de trabalho com foco no pensamento de
Marcuse, entendeu-se que esse tornou-se um princípio gerador tanto para as diretrizes
curriculares e práticas escolares quanto da própria constituição de um projeto de vida
iniciado na faixa etária dos grupos pesquisados.
A partir da visão proposta pelo autor, compreendemos que ao falar de profissão,
mesmo no âmbito escolar e no ensino médio, insere-se um debate intrínseco sobre as
condições que a sociedade capitalista interpõe para o trabalho, como “livre escolha” e
“livre condição”, o que contrapõe a visão prática e objetiva do que é observado. Nas
palavras de Marcuse:
Contudo, se livre opção significa mais do que uma seleção
limitada entre necessidades preestabelecidas, e se as inclinações
e impulsos usados no trabalho são diferentes dos prefigurados
por um princípio repressivo de realidade, então a satisfação no
trabalho cotidiano constitui apenas um raro privilégio. O trabalho
que criou e ampliou a base material da civilização foi
principalmente labuta, trabalho alienado, penoso e desagradável
e ainda é. O desempenho de tal trabalho dificilmente gratifica as
necessidades e inclinações individuais (MARCUSE, 1975, p. 8788)
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Para assim tecer uma relação entre teoria e prática, com o objetivo de estabelecer
uma correlação entre o ensino médio, trabalho, escola, profissão e projeto de vida,
estabelecemos a necessidade de uma pesquisa empírica que oferecesse elementos para
esta análise, sendo assim, a metodologia de pesquisa empírica se constituiu da aplicação
e análise de um questionário socioeconômico, que possibilitou a criação de um critério
de seleção para os pesquisados, e a realização de dois grupos focais com alunos
matriculados no terceiro ano do ensino médio regular no período diurno de uma escola
pública e outra particular na cidade de São Paulo.
METODOLOGIA
A pesquisa realizou-se com os adolescentes do terceiro ano do ensino médio,
pertencentes à um mesmo estrato social, matriculados em uma escola particular e outra
pública situadas em uma mesma região. Sendo assim, recorreu-se por meio da aplicação
de um questionário socioeconômico à uma seleção prévia, a fim de identificar no lócus
de pesquisa os indivíduos que correspondessem ao público almejado para esse estudo.
Como segundo recurso para na análise dos resultados obtidos com a aplicação dos
questionários, recorreu-se a metodologia dos grupos focais. A fundamentação teórica para
a utilização desse segundo procedimento encontra-se em Gatti (2005). Após a realização
de duas entrevistas por meio de dois grupos focais, em momentos distintos apontaram-se
os resultados a seguir que foram analisados à luz do referencial teórico da pesquisa.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise das entrevistas os principais resultados apontaram que as hipóteses
se confirmaram, sendo assim, a escola influencia nos projetos de vida profissional do
adolescente na medida em que adota um modelo de ensino e formação, permeado por
discursos que qualificam ou desqualificam as instituições oferecendo elementos que
levam os adolescentes a identificarem-se com a possibilidade ou não do exercício de
determinadas profissões e assim traçarem suas expectativas profissionais e de mercado.
Os alunos da escola particular, por sua vez, se sentem mais capacitados e
autoconfiantes nos seus possíveis resultados nos exames vestibulares. Esse sentimento
constrói nesses sujeitos um desejo em buscar profissões que exigem formação de nível
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superior, além de considerarem nesta busca o elemento realização e felicidade como algo
relativamente importante para a realização de suas escolhas.
Os estudantes da escola pública foram os mais afetados em relação a produção do
discurso e formação oferecida por sua instituição, tendo em vista o fato de apontaram que
a escola não possibilita nem oferece instrumentos suficientes para o exercício de
profissões, sobretudo as que exigem formação de nível superior. Os adolescentes
demonstraram certa incredulidade em suas capacidades e oportunidades devido as suas
trajetórias formativas. Sendo assim, não é oferecido aos estudantes a possiblidade de uma
formação crítica e a construção de uma autonomia de escolha para o exercício de futuras
atividades profissionais, ao contrário a escola torna-se reprodutora de estruturas
conformistas que institucionalizam um discurso pragmático de acordo com a organização
e modelo institucional de cada escola.
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O problema dos estereótipos de gênero internalizados, o preconceito e a
mentalidade de ticket em tempos de polarizações

Erika Giacometti Rocha BERRIBILI
Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Educação
Luiz Roberto GOMES
Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Educação

Para além das questões relacionadas aos desafios enfrentados pelas mulheres, há
um que parece ser chave: os estereótipos de gênero, que submetem as mulheres a
condições desiguais de conquistas sociais/econômicas etc. Tanto é verdade que, numa
pesquisa simples em qualquer buscador acadêmico, são centenas de milhares de trabalhos
em que aparece este termo, seja ele o tema ou não.
Nos ambientes, eles podem ser explícitos e praticados por colegas, mas algumas
vezes são tão sutis que as próprias mulheres aderem, reproduzindo-os de duas maneiras:
agindo como repressoras de outras mulheres ou reprimindo a si mesmas.
Contudo, hoje temos grandes movimentos feministas tomando as redes sociais e
os debates ampliam-se e dividem opiniões nos mais diversos assuntos, criando
antagonismos importantes. As mulheres têm questionado diversas práticas machistas,
cujos termos foram levantados por teóricas da língua inglesa, como mansplaining,
manspreading. Há também discussão sobre o assédio nas ruas e nos espaços demais
públicos, as disparidades salariais e, em alguns países e agora no Brasil, a questão do
aborto ainda divide muitas opiniões a ponto de as defensoras da prática serem ameaçadas
de morte, como é o caso de Débora Diniz. Há até um termo que se popularizou para
designar pejorativamente as feministas e mostrar repúdio a elas: feminazi. E os grupos
contrários não são formados somente de homens.
Dentre os trabalhos que explicitaram os problemas que as mulheres enfrentam,
gostaria de ressaltar alguns importantes que apresentam conceitos originários de análises
dentro dos ambientes acadêmicos. Por duas razões. Primeiro porque essa delimitação é
capaz de abarcar não só o problema da racionalidade tecnológica presente no campo
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científico, como também podemos pensar as questões de gênero e refletir se poderia ser
possível essa ideologia incidir na formação subjetiva e como consequência, nas escolhas
– no caso, da carreira universitária.
Entre eles, destaco dois que usaram expressões interessantes para representar
metaforicamente as situações em que as mulheres estão imersas quando estão na área
acadêmica, embora possamos também estender essas análises ao todo de organizações.
Do ponto de vista da ascensão na hierarquia das organizações, o mais comum é o
de “teto de vidro” (glass ceiling) que, no Brasil, aparece primeiro em Leite (1994),
embora o termo seja mais abordado anteriormente em língua inglesa desde o final da
década de 1980. O conceito é entendido como uma barreira artificial, pouco visível e
difícil de ser quebrada, colocada no caminho de mulheres e minorias que buscam ascender
na carreira e ocupar funções executivas e gerenciais nas organizações, inclusive as
acadêmicas.
Eagly e Carli (2007), contudo, afirmam que este conceito se tornou inapropriado
e preferem o termo “labirinto” que retrata o percurso complexo, exigindo persistência e
esforço além do que o despendido pelo grupo hegemônico, e também necessita por parte
do sujeito uma análise detalhada de cada etapa do caminho. Mais tarde, Lima (2008)
retoma o primeiro estudo, e embora não haja uma clara referência ao segundo, diz que:
Preferi a metáfora “labirinto de cristal” para demonstrar as dificuldades
de se estar no feminino e, simultaneamente, transitar no mundo das
ciências. Não se trata, portanto, apenas de ascender na carreira
científica, mas de atuar neste meio. O “labirinto de cristal” destaca
barreiras a todo o momento encontradas pelas cientistas desde a entrada
neste mundo, barreiras também invisíveis por não se tratar de barreiras
formais, mas nem por isso menos concretas e contundentes (LIMA,
2008, p. 120).

Por fim, há também a expressão double bind, que retrata as mensagens ou
situações conflitantes recebidas pelas mulheres em seu caminho em direção ao topo das
carreiras organizacionais.
O último trabalho significativo no sentido de entender os meandros das
dificuldades encontradas por mulheres, mas que podemos estender a outras “minorias”,
seria o de Moschkovich e Almeida (2015). Partindo da concepção de que existe
dificuldade em chegar no topo da carreira, as autoras apresentam como isso ocorre na
docência universitária. Constatam haver diferenças significativas tanto na hierarquia
quanto na velocidade com que isso ocorre. Os dados das autoras indicaram que, em certas
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áreas disciplinares, a dificuldade para as mulheres ascender é maior e as docentes, em
geral, levam mais tempo para chegar ao topo da carreira.
As autoras ainda trazem um fato interessante: “Em alguns casos, o prejuízo é das
docentes do sexo feminino; em outros, dos docentes do sexo masculino”. Isso significa
dizer que temos duas questões: a primeira é se de fato os estereótipos influenciam quando
falamos do meio acadêmico. Talvez a força das pressões sociais e de mercado sejam mais
preponderantes nestes casos e as próprias autoras indicam a necessidade de um
aprofundamento nesse sentido.
No entanto, quando falamos de um momento anterior ao da entrada para o
primeiro passo nessa carreira, quando ainda irão entrar para a universidade, é muito
provável que a força dos estereótipos sociais, inclusive os de gênero, seja mais acentuada,
senão preponderante (CUNHA et al., 2014). Existe análise que trata da concepção de
ciência como sendo masculina (CHASSOT, 2004), e há outras apontando fatores que
incidem na formação do Self, inclusive os estereótipos sociais sobre gênero (CARLI et
al., 2015).
O aprofundamento dessa questão dentro da academia precisa ser feito também no
campo da subjetividade feminina no Brasil, colocando o entendimento da formação do
sujeito e suas concepções sobre ciência e tecnologia dentro de um contexto em que
podemos prever também relações de poder entre grupos e outros fatores incidentes. A
razão para isso é que a situação ainda pode ser descrita como curiosa, se acreditamos que
as mulheres atingiram igualdade de condições no meio acadêmico de uma forma geral e
isso se manifesta já nas diferenças das escolhas de cursos universitários e na manutenção
da carreira científica.
A proporção de mulheres entre pesquisadores difere em vários campos de pesquisa
no mundo (ALLAGNAT et al., 2017). Existem várias áreas em que as mulheres
representam pelo menos 40% dos pesquisadores na maioria dos doze países e regiões:
Bioquímica, Genética e Biologia Molecular, Imunologia e Microbiologia, Medicina,
Enfermagem e Psicologia.
Nessas matérias, todas as regiões apresentam maior equilíbrio de gênero, com
exceção do Japão, onde os homens ainda superam em número as mulheres em maior
medida. Em Enfermagem, o percentual de mulheres aumentou de tal forma que vários
países (Austrália, Brasil, Canadá Portugal e Estados Unidos) possuem mais de 60% de
mulheres entre pesquisadores.
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As Ciências Físicas contam uma história diferente. Nos campos de Ciência da
Computação, Energia, Engenharia, Matemática e Física e Astronomia, a maioria dos
países e regiões de comparação têm menos de 25% das mulheres entre os pesquisadores,
inclusive o Brasil.
Então a questão vai além de pensar em depois que as escolhas já foram feitas. Será
que a força dos estereótipos deve ser considerada na engrenagem desse movimento? Ao
mesmo tempo, com essa determinação, seria possível explicar a razão de um majoritário
número de educadoras infantis e enfermeiras e tão poucas cientistas das ciências duras
(se comparado aos homens que também são em menor número no Brasil e muito
possivelmente na maioria dos países)?
Não se trata de afirmar que esse é o único fator, entretanto é inegável que os
estereótipos sexistas estão presentes no seio dos discursos e mentes. Sendo a área de
Ciência e Tecnologia aquela com menor número de mulheres entre todas as carreiras, é
possível suspeitar de uma relação entre esses estereótipos e a visão de senso comum da
C&T, sem excluir a ideia de que outros ambientes também são permeados pelos mesmos
sexismos.
Estes estereótipos, para não cair em mero cognitivismo e assim conseguindo fugir
de uma concepção sem um peso justo para os efeitos externos no indivíduo, talvez possam
ser analisados com base na teoria crítica, através do estudo do preconceito,
especificamente associado ao conceito mentalidade de ticket encontrado em diversos
trabalhos de Adorno e colaboradores (1965, 1985).
Também alguns trabalhos posteriores deram continuidade ao mesmo método
empregado em a Personalidade Autoritária, como é o caso de Crochík (2000, 2005) que
apresentou uma relação entre traços de personalidade e ideologia.
O interessante é que ele desenvolve com base na leitura de Marcuse e Harbemas
uma escala para a ideologia da racionalidade tecnológica (2000) e aplica também a
trabalhos posteriores (CROCHÍK, 2005, 2014, CROCHÍK et al., 2009) e faz relação com
as escalas do trabalho empírico de Adorno com seus colegas (1965).
Ele chega a abordar a questão da mentalidade de ticket, citando que essa ideologia
da racionalidade tecnológica discutida em Adorno e assim como em Marcuse e Habermas
servem como base para a constituição da mentalidade de ticket ao mesmo tempo em que
comprova com a aplicação das escalas a presença do sadomasoquismo como traço
característico também presente na sociedade atual e não apenas o narcisismo, como
alguns autores (CROCHÍK, 2014).
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A mentalidade de ticket, em trabalhos de Adorno aparece melhor discutida na
Dialética do Esclarecimento (1985), na parte VII, que trata de explicar o antissemitismo,
que antes foi analisado em A Personalidade Autoritária.
A análise de Horkheimer e Adorno sobre por que pessoas aderem ao ódio aos
judeus sem ter tido qualquer tipo de experiência pessoal com eles esclarece que é anterior
à indústria cultural. Explicam tratar-se de uma escolha subjetiva de decisão livre diante
do estereótipo secular contra eles. No caso da experiência de interferência da indústria
cultural nesse processo, a percepção muda seus contornos e não há um processo ativo do
conhecimento:
Quando as massas aceitam o ticket reacionário contendo o elemento
antissemita, elas obedecem a mecanismos sociais nos quais as
experiências de cada um com os judeus não têm a menor importância.
De fato, ficou provado que as chances do antissemitismo são tão
grandes nas regiões sem judeus como até mesmo em Hollywood [...]
Antes o juízo passava pela etapa de ponderação, que proporcionava
certa proteção ao sujeito do juízo contra uma identificação brutal com
o predicado. [...] O percebedor não se encontra mais presente no
processo de percepção. Ele não mobiliza mais a passividade ativa do
conhecimento, na qual os elementos categoriais se deixam modelar da
maneira adequada ao ‘dado’ convencionalmente pré-formado, e estes
por aqueles, de tal modo que se faça justiça ao objeto percebido
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, pp. 187-188)

O “ticket reacionário” que traz consigo o elemento antissemita é uma referência a
um processo que os autores atribuem a mecanismos de autoconservação de um ego em
funcionamento manco, se assim se pode dizer do funcionamento-limite dele que se deixa
levar pelo funcionamento “racional” da própria sociedade:
No conflito com o superego, a instância do controle social do indivíduo,
o ego mantém as pulsões dentro dos limites da autoconservação. [...].
Os sujeitos da economia pulsional são expropriados psicologicamente
e essa economia é gerida mais racionalmente pela própria sociedade e
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 189).

Esse processo com base na estereotipia em que o sujeito se torna incapaz de refletir
sobre ela, ao contrário de ser um simples problema de juízo, mobiliza um antagonismo
em meio aos mecanismos sociais de poder de grupos, porque não se trata mais de sujeitos
independentes entre si. Todos aderem a um bloco, cujas decisões são determinadas por
uma figura hierárquica superior.
Com base na psicanálise, os autores tomam essa figura como “o pai” (DUNKER,
2015).

Esse contorno externo guia, assumindo a função do ego e do superego e

desapropria o poder de decisão do indivíduo que não precisa mais sofrer com a dolorosa
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dialética da consciência moral, da autoconservação e das pulsões (HORKHEIMER;
ADORNO, 1985). Trata-se, assim, de uma explicação psicopatológica para o fenômeno,
como o próprio Adorno assinala, procurando explicitar que essa figura paterna assume
formas na sociedade.
Alguns autores citam que há controvérsias a respeito dessa hipótese (CAVAZZA,
2005; DUNKER, 2007). Contudo é interessante que, por essa hipótese, os estudos
desenharam um caminho para pensar a formação do indivíduo e as consequências não
somente subjetivas, quanto sociais dessa formação (OLIVEIRA, 2005, CROCHÍK, 2008,
ZUIM, 2011). Crochík (2006) defende inclusive que entre todas as teorias que explicaram
o preconceito – até mesmo algumas teorias cognitivas – podem ser contempladas em
Adorno et al. (1965).
A despeito de controvérsias e tomando como premissa a teoria de uma neurose
individual que se manifesta numa neurose coletiva por meio dessa figuração “paterna”,
entra o mecanismo da mentalidade do ticket.
A explicação parte de que os traços estereotipados construídos historicamente
sobre os judeus com relação às suas atividades econômicas uniram-se à racionalidade
econômica presente na sociedade e elevada como ícone tanto na maneira de gerir as
instituições como no modo de ser do sujeito que cuida de si mesmo como um empresário
cuida de sua empresa. Não há espaço para uma personalidade consistente, visto que estas
“deixam-se modelar muito mais docilmente segundo modelos e palavras de ordem dadas,
do que os instintos pela censura interna” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
Indo além, eles explicam que no processo de o pensamento deixa de representar
uma peça do equipamento profissional, sob uma forma altamente especializada em
diversos setores da divisão do trabalho, é preciso produzir, pois a técnica transformou-se
em “modelo do trabalho espiritual”, que embrutece as relações: “A falta de consideração
pelo sujeito torna as coisas mais fáceis para a administração” (HORKHEIMER;
ADORNO, 1985, p. 188). Assim, qualquer diferença que desestabiliza essa lógica é vista
como “o outro”, algo estranho e que, portanto, deve ser afastado.
Se por um lado, temos a vociferação contra “o outro”, aquele que não adere às
suas ideias e que representa uma ameaça ao status quo, por outro, há que se dizer que essa
ameaça não tem sempre aparente sentido (ADORNO et al., 1965)
Colocando isso numa perspectiva de gênero dentro do ambiente científico, não
seria difícil pensar que os estereótipos constituídos ao longo da história sobre os papéis
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de homens e mulheres numa ordem social criassem algum tipo de posicionamento
contrário dos sujeitos em algum nível, mesmo que sutil.
Certamente estamos falando de um conceito de gênero que não é o pós-moderno,
mas está aqui hoje permeando o imaginário social através dos estereótipos e que confere
aos sujeitos a expectativa de práticas sociais, costumes, formação familiar determinadas
para quem nasce com um útero ou um pênis (BOURDIEU, 2010). Qualquer regra não
satisfeita se torna uma anomalia, porque criou-se um simbolismo de gênero com base
dualista e em associação ao biológico em senso comum (FAUSTO-STERLING, 2002).
Além disso, todas as regras institucionais são baseadas também no funcionamento
dessas regras de gênero, recaindo mais ou menos nas relações e nos direitos adquiridos.
É nesse âmbito que entra o científico: crenças estereotipadas de uma superioridade
masculina e consequente inferioridade feminina trouxeram consigo afastamentos,
invisibilidades e houve até mesmo movimentos no passado de cientistas homens que
“provaram” a inferioridade não só de mulheres, como de negros e tantos outros grupos
ameaçadores do poder estabelecido para o grupo dominante na sociedade, seja ele no
campo científico ou outros espaços importantes para a sociedade. Não é estranho que os
embates atuais provocados pelas lutas feministas produzam alguns antagonismos que
adesão a tickets reacionários não possam suportar.
Contudo, paradoxalmente, é no meio no meio acadêmico, pela reflexão sobre a
própria produção científica que a mentalidade do ticket pode ser capaz de dar posse de si
mesma. Em consequência, uma análise que pretenda apresentar esse quadro pode ser
muito útil para uma reflexão sobre o funcionamento da racionalidade tecnológica frente
às relações de gênero.
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As políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior à luz das teorias
sociais críticas sobre justiça social: as disputas e conflitos diante dos aspectos de
representação e participação nos processos de tomadas de decisões na universidade.
Isabela da Silva Coltro209

Resumo: Este trabalho tem como ponto de partida os complexos contextos de
desigualdades no âmbito educacional, mais especificamente, de acesso ao ensino superior
no Brasil. Assim, tem por objetivo, investigar aspectos e escalas dessas desigualdades a
partir das teorias sociais críticas contemporâneas sobre justiça social. Tal exercício de
articulação teórica proposto busca uma aproximação das categorias políticas de justiça
imbricadas aos diagnósticos da sociedade capitalista contemporânea apresentados pelas
autoras Nancy Fraser e Iris Young, a partir dos conceitos de representação e participação
nos processos de tomadas de decisão. São argumentações que permitem problematizar
os elementos mobilizados por diferentes grupos a respeito das ações afirmativas de acesso
ao ensino superior, tendo em vista que a universidade é locus de disputas, conflitos e de
deliberação política.
Palavras-chave: Justiça Social; Ação Afirmativa; Ensino Superior; Nancy Fraser; Iris
Young.
Desde o início dos anos 2000, ocorreu uma intensa expansão do acesso à educação
superior no Brasil. Parte desse processo de ampliação é explicada pelo aumento de
matrículas e número de concluintes nos níveis fundamental e médio de ensino; bem como
pelo aumento considerável de políticas de ação afirmativa de acesso ao nível superior
implementadas recentemente no âmbito privado e público (PICANÇO, 2016). No
entanto, o cenário do ensino superior no país ainda está distante de superar as
desigualdades ou de atender as demandas de acesso: o chamado “gargalo no ingresso ao
ensino superior” (RIBEIRO, 2011) mostra que a expansão desse nível de ensino não tem
sido significativa frente à de outros níveis escolares ou do próprio crescimento da
população a médio e longo prazo, deslocando as pressões por acesso aos níveis superiores.
Além disso, as taxas de matrícula e o perfil universitário das últimas décadas,
principalmente no nível superior público (foco específico de nosso estudo), ajudam a
corroborar o argumento da desigualdade.

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Campinas – São
Paulo (UNICAMP); É bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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Essas constatações dizem respeito aos processos de exclusão, seletividade,
hierarquia e estratificação históricos do ensino superior brasileiro por ora resumidos em
3 eixos de argumentação analíticos: (1) os processos de organização e atribuição de status
às instituições de ensino de modo a direcionar as universidades de ponta às camadas mais
privilegiadas - este é um processo que remonta desde o final do século XIX e em escala
mundial (PRATES, 2007); (2) o padrão de expansão do ensino superior assentado nas
instituições privadas, devido às demandas históricas das classes médias e altas (NEVES,
2012); (3) os processos posteriores, já ao final da década de 1990, que permitiram a quase
universalização do ensino fundamental e expansão do ensino médio, possibilitando que
outras camadas sociais pudessem demandar acesso ao ensino superior (PICANÇO, 2016).
Esse é, inclusive, um contexto considerado marco para as discussões sobre inclusão e
igualdade no ensino superior, a partir dessas “novas demandas”. Eis que se apresentam
as políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior como um dos elementos chave
para tais discussões.
Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é investigar as escalas de
desigualdade no acesso ao ensino superior brasileiro sob a ótica de teorias críticas
contemporâneas a respeito da justiça social ou dos discursos sobre justiça social. Desse
modo, pode-se ampliar e problematizar meios e formas de compreender justamente
porque as desigualdades educacionais são um dos motores de reprodução dos amplos
processos de opressão e dominação no país. Além disso, tal relação torna-se profícua
para investigação acerca das disputas e conflitos dos diferentes grupos em torno das
políticas de ação afirmativas no âmbito de acesso ao ensino superior.
Nesse contexto, a título de situar o debate e investigação a respeito de tais
políticas, tem-se como pano de fundo um panorama sobre seus processos de constituição
e implementação no Brasil. De início, identificam-se características como a
heterogeneidade e fragmentação em seus modelos nas universidades. Esses traços
referem-se: à concepção e ao contexto segundos os quais as políticas foram criadas; ao
modelo instituído de política e, ainda, ao grupo destinatário das mesmas (CAMPOS,
DAFLON, FERES JÚNIOR, 2013).

Esse cenário diversificado, do qual apontamos apenas alguns aspectos, sinaliza
para as possibilidades e multiplicidades de demandas pelos atores e coletivos,
historicamente excluídos da educação superior no Brasil. Nesse contexto, confirma-se o
objeto principal proposto por esse trabalho que consiste na compreensão da articulação
das disputas e conflitos dos diferentes atores em torno das políticas de ação afirmativa e,
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ainda, da demanda pelo direito de acesso à educação superior210, a partir das teorias
sociais críticas contemporâneas no âmbito da justiça social, principalmente, no que trata
das universidades públicas como espaços e locus de deliberação e debate autônomos.
Sendo assim, os potenciais analíticos de Nancy Fraser (1990; 2002; 2003; 2006;
2009; 2011) e Iris Young (2011) são apresentados como escopo fundamental que constitui
o elo de nossa investigação com o debate da teoria crítica na esfera da educação. Neste
trabalho, a relevância estaria na construção do entendimento das disputas dos diferentes
atores pelas políticas afirmativas de acesso ao ensino superior a partir da perspectiva de
análise da paridade participativa (FRASER, 2009). De maneira geral, isso significa
investigar as demandas desses grupos e seus anseios na participação da constituição de
espaços deliberativos e nos processos de tomadas de decisões (YOUNG, 2011) na
universidade.
Espera-se, desse modo, o entendimento do cerne e das principais convergências
das críticas das autoras a partir de dois movimentos conceituais principais: (1) o aspecto
político nas demandas dos atores e grupos sociais por participação paritária (FRASER,
2009); (2) e o destaque para os aspectos de representação (FRASER, id.) nos processos
de tomada de decisão (YOUNG, 2011) nas esferas deliberativas. Em nossa leitura, esses
aspectos são pontos de convergência entre Fraser e Young que nos ajudam a compreender
quais elementos informam as disputas por participação – e as condições na realidade
social para sua efetivação – e as possibilidades dos cidadãos expressarem, de maneira
legítima diante dos outros, suas demandas e necessidades. Assim, o papel institucional
presente no âmbito político de deliberação e dos processos de representação e tomadas
de decisões constitui-se também como elemento chave para as autoras e será mobilizado
neste trabalho como desdobramento central.
Para tanto, tomamos como ponto de partida de nossa proposta, as leituras de
sociedade elaboradas pelas autoras evidenciando os múltiplos aspectos dos processos e
relações sociais contemporâneos entendidos como parte imbricada das transformações
capitalistas e de reformulação dos processos de dominação. Posto isso, a crítica da
sociedade de Fraser e Young parte de um contexto de crise e decadência dos efeitos do
Estado de Bem-Estar Social, principalmente norte-americano, do início dos anos 1970.
210

Nossa pesquisa busca desenvolver ao longo do prazo do mestrado o aparato concreto dos conflitos e
disputas na Unicamp– SP, no período de 2015-2016-2017. As disputas são mobilizadas por dois principais
grupos, como delineamos: representantes institucionais em defesa do programa de ação afirmativa de
acesso vigente até então na universidade; e grupos de representantes de dentro e fora da instituição que
demandam discussão e buscam explicitar as necessidades de se aderir a outros modelos de políticas.
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Um contexto de reorganização capitalista em que, segundo Young (2011), as relações
sociais de todos os âmbitos estão pautadas por justificações de crescimento econômico e
de expansão do consumo; segundo ela, esse aspecto torna os cidadãos como “clientesconsumidores”, alterando a relação e o papel das políticas governamentais, dos aspectos
culturais, dentre outros. Esse é um processo chamado por ela de despolitização da
sociedade. No mesmo sentido, para Fraser (2009a), trata-se de um contexto de
emergência do neoliberalismo e dos processos globalizantes, reestruturando as relações
entre política e economia. Trata-se, portanto, da ressignificação do papel dos Estados
nacionais na economia e nas políticas sociais, bem como dos conteúdos democráticos
concernentes à noção de cidadania e outros. Para Fraser, com base em Luc Boltanski e
Ève Chiapello (2005), tais processos fazem parte do Novo Espírito do Capitalismo, ou
seja, é um dos momentos de “ruptura histórica” em que elementos de crise e críticas ao
capitalismo são ressignificados e reelaborados em ordem de se perpetuar e se legitimar
diante de novas formas (Id. 2009a).
Essas constatações são importantes, pois possibilitam compreender a leitura de
ambas as autoras em relação a diversos processos sociais contemporâneos. Para citar um
deles, que entendemos como elemento basilar do pensamento crítico e das concepções de
justiça social propostos por Fraser e Young, a emergência dos chamados “novos
movimentos sociais” da década de 1960 e 1970 que compõe o complexo cenário das
referidas transformações, principalmente no que tange às discussões sobre identidade,
luta por direitos, mobilização de novas formas de relações de poder e opressão e outros.
Nesse sentido, tal como estamos propondo, a maneira como as autoras articulam
tais questões possibilita que desenvolvam uma abordagem das dimensões política,
participativa e deliberativa como elementos incontornáveis para concepção de justiça
social do contexto contemporâneo. Pautadas pela experiência, pelo discurso reflexivo de
justiça (YOUNG, 2011) e, portanto, partindo sempre de dentro da vida social, as autoras
podem abarcar de maneira crítica a dimensão conflituosa, múltipla e heterogênea das
relações e processos sociais. Assim, suas concepções de justiça tornam-se complexas e
expandidas, envolvendo questões para além do chamado dilema redistribuiçãoreconhecimento (FRASER, 2002; 2006), ou o chamado paradigma redistributivo
(YOUNG, 2011). Isso significa que ambas buscam complementar o entendimento sobre
as

injustiças

e

dominações

provenientes

exclusivamente

do

âmbito

econômico/material/de classe e/ou exclusivas do âmbito de status e injustiça de não
reconhecimento, sem suprimi-las.
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Tendo em vista essas problematizações, o que significa, portanto, uma concepção
de justiça social direcionada aos aspectos representativos e de participação nos processos
de tomadas de decisão? Para Young (2011), essas categorias permitem compreender
processos e maneiras de “re-politizar” a sociedade, dando voz aos grupos oprimidos.
Segundo ela:

A ideia de justiça aqui desloca o foco dos padrões distributivos para questões
de participação nos processos de deliberação e tomada de decisão. Para que
uma norma seja justa, todo aquele que a segue deve, em princípio, ter uma voz
efetiva a ser considerada e ser capaz de concordar sem coerção. Para que uma
condição social seja justa, deve permitir que todos satisfaçam suas
necessidades e exerçam sua liberdade; assim, a justiça exige que todos sejam
capazes de expressar suas necessidades. (YOUNG, 2011, p. 34).

Nesse contexto, em convergência com Fraser, segundo nossa leitura, Young
aborda os conflitos e as disputas nos processos deliberativos através de seu aspecto
político, permitindo uma nova gama de possibilidades de diálogo diante das múltiplas
demandas e necessidades que, por sua vez, não são impessoais e universais, como proprõe
a lógica racional da sociedade administrada (Id., 2011). Assim, compreende-se que o
aspecto de politização dos movimentos sociais daquele contexto emerge quando tais
grupos demandam maior participação na construção e na decisão de pautas que dizem
respeito ao seu próprio âmbito coletivamente. Nesse sentido, tal busca por participação
nas tomadas de decisão pode ser evidenciada em diversos aspectos das formas como tais
movimentos organizam-se e projetam-se aos âmbitos deliberativos. Assim, como
importante desdobramento dessas questões, tem-se que a busca por participação permite
apresentar assuntos e questões consideradas “pessoais” ou do âmbito privado como
políticas, e, portanto, como objetos de “discussão pública e explicitamente questões de
escolha e decisão” (Ibid.).
Sendo assim, nesse movimento proposto de aproximação entre as autoras pela
mobilização dos aspectos políticos para uma concepção ampliada de justiça social, Nancy
Fraser apreende que:

ao estabelecer regras de decisão, a dimensão política também estipula os
procedimentos de apresentação e resolução das disputas tanto na dimensão
econômica quanto na cultural: ela revela não apenas quem pode fazer
reivindicações por redistribuição e reconhecimento, mas também como tais
reivindicações devem ser introduzidas no debate e julgadas. (FRASER,

Nancy, 2009, p.19).
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É nesse contexto que o elemento de representação ganha força na argumentação
da autora, pois é ele que proporciona o “pertencimento social”, ou seja, ter ou não
representação na dimensão política, significa legitimar ou deslegitimar aqueles que
compõem o grupo de tomadas de decisões e que definem quais e como serão as disputas
(sejam elas de ordem econômica ou de status) travadas, bem como suas representações
no espaço público: “Em outro nível, pertinente ao aspecto da regra decisória, a
representação diz respeito aos procedimentos que estruturam os processos públicos de
contestação.” (FRASER, 2009, p. 20). Tal comprovação acarreta diversos alcances
normativos de distintos níveis a respeito da dimensão política, sendo um deles, o caráter
justo ou não dessas representações:

as fronteiras da comunidade política equivocadamente excluem alguns que, de
fato, são titulares do direito à representação? As regras decisórias da comunidade
atribuem, para todos os membros, igual capacidade de expressão nas
deliberações públicas e representação justa no processo público de tomada de
decisão? (FRASER, Nancy, 2009, p.20).

Esses são alguns questionamentos que nos permitem aproximar as propostas
teóricas brevemente articuladas do tema das desigualdades de acesso ao ensino superior
e das disputas em torno das ações afirmativas nesse âmbito. As argumentações feitas pelas
autoras norte-americanas a respeito da dimensão de representação e participação
(FRASER, 2009) nos processos de tomadas de decisão (YOUNG, 2011) no
enquadramento político das sociedades contemporâneas estão relacionadas diretamente,
em nossa leitura, às condições de acesso às esferas discursivas da universidade, por
exemplo. Tal constatação nos permite questionar em que medida os grupos excluídos do
acesso ao ensino superior possuem voz ou espaço em tais esferas deliberativas
universitárias, permitindo que suas próprias demandas e necessidades sejam
argumentadas? Nesse sentido, trata-se de investigar as disputas pela própria existência de
políticas afirmativas, mas também, veementemente, trata-se de questionar as demandas
desses grupos sobre o formato, efetividade e necessidade institucional de repensar seus
modelos.
São discussões que possibilitam complexificar as demandas de acesso ao ensino
superior e entende-las como forma de romper com os processos de institucionalização da
dominação e opressão (YOUNG, 2011) no âmbito da educação. É, portanto, através da
dimensão política de justiça social que a mobilização das disputas e conflitos em torno
de demandas por representação torna-se possível; bem como, permite, “expressar [...]
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algumas das reivindicações sobre justiça e injustiça implícitas nas políticas desses
movimentos, e explorar seus significados e implicações.” (YOUNG, 2011, p. 07).
Sendo assim, pensar como os processos de tomadas de decisões são constituídos
na universidade possibilita investigar, a partir de Fraser e Young, quais grupos e quais
demandas recebem/conseguem de fato legitimidade e representação, principalmente no
que tange às decisões sobre as políticas de ação afirmativa. Nesse sentido, as disputas em
relação à definição de quem são os sujeitos beneficiados por elas e quais os critérios que
as definem podem estar embasadas justamente pela demanda de participação desses
grupos historicamente excluídos dos espaços de deliberação política das universidades.
Por fim, tais problematizações indicam possíveis constatações. Por um lado
entendemos que os grupos lutam para que seus assuntos passem a constituir uma pauta
de interesse comum e, portanto, de discussão coletiva na universidade, demandando
representação nos processos de tomadas de decisões. Por outro lado, acreditamos que a
reivindicação em se discutir e repensar as políticas de acesso a partir de suas próprias
necessidades e de suas experiências de exclusão, mobiliza implicitamente e de maneira
indissociável também reivindicações por redistribuição – uma vez que as desigualdades
de acesso estão pautadas por questões de classe, de renda e acesso a bens materiais. Bem
como, mobiliza reivindicações por reconhecimento – tendo em vista a cultura legitimada
que seleciona aptos e não aptos para o ensino superior baseada em um racismo estrutural
da sociedade brasileira que determina, a partir das relações de cor, quem “merece” ou não
condições e possibilidades de acesso em todas as transições educacionais. Nesse sentido
e tendo em vista a complexidade dessas demandas, trata-se, como buscamos argumentar,
de reivindicação pela possibilidade de participação paritária, seja no aspecto de
autonomia para criar discursos e contra discursos nos espaços deliberativos, seja na
possibilidade de participação na constituição própria desses espaços.
É por isso que a argumentação de Fraser e Young sobre o aspecto do conflito, da
desigualdade social real, e da existência de múltiplos públicos em competição que
desenvolvem diversas rotas alternativas de acesso à participação e de mobilização de
contra discursos ganham destaque. Trazer essas dimensões à tona, possibilita-nos
evidenciar a potência crítica dessas autoras para o cenário de dominação contemporâneo.
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As categorias de semiformação e indústria cultural como impeditivos conceituais
para uma educação ambiental crítica
Luciano Rodolfo de Moura MACHADO211
Nilo AGOSTINI212

Este texto pretende contribuir com uma reflexão a partir do texto de Wolfgang
Leo Marr (2003), “Adorno, semiformação e educação”, o qual nos auxilia na
conceitualização e esclarecimento de termos preciosos, presentes na obra de Theodor W.
Adorno, para entendermos a nossa sociedade e como ela se reproduz numa simbiose e
unidade com o sistema capitalista. Desejamos, a partir destas análises, avançar na direção
e no encontro dos termos apresentados com os princípios da Educação Ambiental Crítica,
que também procuram desvelar nossa sociedade como reprodutora das relações sociais
capitalistas, relações estas que propiciam a atual crise ecológica.
Os mecanismos do capitalismo, pelo acúmulo do capital, alimentam forças que
não mais respeitam os limites do sistema do planeta Terra para a sua regeneração. Neste
sentido, buscando problematizar as raízes e quais as possíveis respostas para este desafio,
queremos dialogar com o pensamento de Adorno, principalmente com as categorias de
“semiformação” e “indústria cultural”.
Adorno e Horkheimer (1995), na obra Dialética do Esclarecimento (1944),
cunharam o termo “indústria cultural” como aquela que proporciona o consumo mercantil
e capitalista dos bens culturais. Já a categoria de “semiformação” foi cunhada por Adorno
para traduzir como a reprodução da vida se dá sob o monopólio da cultura de massas, de
forma determinante na formação da sociedade contemporânea capitalista.
É necessário problematizarmos o consumismo como promotor de um ambiente
insustentável. Os bens culturais massificados, consumidos pela sociedade, precisam ser
desmascarados pela Educação Ambiental em um movimento histórico de ruptura com a
modernidade capitalista, de forma que evidencie que a crise ambiental é fruto de um
sistema econômico excludente e que vem esgotando os sistemas naturais.

Doutorando do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação – USF (Universidade São
Francisco).
212
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A excessiva exploração dos bens naturais excede a capacidade da reprodução
natural e assimilação de resíduos ou rejeitos pelos ecossistemas, enquanto promove a
iniquidade no uso das riquezas produzidas de uma forma desigual e injusta.
Neste sentido, as categorias de “semiformação” e “indústria cultural” podem ser
úteis à Educação Ambiental para o entendimento e o enfrentamento das forças predatórias
deste sistema. Mas de qual Educação Ambiental estamos falando?
Carlos Frederico B. Loureiro (2012), um dos maiores expoentes da Educação
Ambiental brasileira, de orientação crítica, nos aponta as bases que a sustentam e que
historicamente vem sendo construída no Brasil.
Tratamos da Educação Ambiental definida no Brasil a partir de uma
matriz que vê a educação como elemento de transformação social
inspirada no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos
sujeitos, na superação das formas de dominação capitalistas e na
compreensão do mundo em sua complexidade e da vida em sua
totalidade (LOUREIRO, 2012, p. 28).

Esta concepção de Educação Ambiental, segundo Loureiro (2012, p. 37), é
fortemente amparada pela ideia de emancipação proposta por Adorno, já que seria “um
movimento de libertação consciente e de superação permanente das formas de alienação
material e simbólica, coletiva e individual, existentes em cada fase historicamente
definida”.
Para Adorno, não existe separação entre educação e os processos emancipatórios.
A emancipação é consequência da verdadeira educação. Ainda, segundo Loureiro (2005),
percebe-se que a Educação Ambiental Crítica mantém vínculos profundos com a Teoria
Crítica e sua contribuição para a educação. A crítica à sociedade e à ciência são princípios
metodológicos mútuos.
Existe uma preocupação com a forma da construção dos conceitos, para que os
mesmos não sirvam como fator de reprodução social, a fim de que se possa superar a
dicotomia sujeito/objeto. A sociedade capitalista mantém esta dicotomia com a finalidade
de conduzir o ser humano a um estado de alienação das relações entre sociedade-natureza.
Alienação que tem suas origens, como interpretou Marx, desde o momento em
que os produtos, oriundos do trabalho da sociedade, deixaram de cumprir a função de
satisfação humana e se tornaram fetichismo (Portilho, 2005). A promoção da cultura do
“ter”, em detrimento a cultura do “ser”, é consequência desta alienação presente no
consumismo, que promove à expansão de um conjunto de valores hedonistas estimulando
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a sociedade a buscar a satisfação por meio da aquisição e exibição de um grande volume
de bens e serviços, sem se preocupar com origem e ou os impactos ambientais destes.
Para Adorno, o consumo de forma massificada é vista como uma forma de propaganda e
manutenção ideológica da sociedade capitalista.
É papel da Educação Ambiental Crítica auxiliar a sociedade a superar as relações
de alienação, dominação e expropriação, como forma de superar o que Adorno
categorizou como “semiformação”. Os processos educativos e o agir são dimensões
próprias que ganham condição para transformar a sociedade à medida que se relacionam
e se constituem de forma mútua. A teoria e a prática devem estar associadas para que
tomemos consciência do mundo e de nós mesmos. Um mundo, uma sociedade, que
reproduz comportamentos alienados e alienantes. Por isso, tomar consciência de nossa
inserção e manutenção de uma sociedade de consumo, as consequências da deterioração
do ambiente e seus riscos para toda a humanidade são processos emancipatórios.
Percebemos assim o quanto a Educação Ambiental Crítica bebe da concepção de
educação em Adorno e a sua finalidade para a emancipação. Destacamos a citação:
E assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial
de educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de
pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu
exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja
característica de coisa morta já́ foi mais do que destacada, mas a
produção de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior
importância política; sua ideia, se é permitido dizer assim, é uma
exigência política. Isto é: uma democracia com o dever de não apenas
funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas
emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto
uma sociedade de quem é emancipado (ADORNO, 1995, p. 141-142).

A Educação Ambiental Crítica mantendo a sua identidade emancipatória, possui
uma postura crítica em relação às adversidades que a crise ambiental e civilizatória nos
coloca, partindo do princípio que o nosso estilo de vida é insustentável e que precisamos
juntos procurar novos caminhos. Para tanto, é necessário compreendermos o ambiente
em sua complexidade, tomando sempre o cuidado de se propiciar o diálogo entre as
ciências, aproximando as diversas dimensões que a compõe e se entrelaçam, assim como
as questões de ordem política, social e econômica que a engendram, buscando não separar
as relações das causas e dos problemas ambientais (relação do interesse privado sob os
de interesse coletivo) e seus efeitos.
Como enredo desta Educação Ambiental Crítica, percebe-se como fundamental a
defesa da democracia e o entendimento que sem ela não há espaço para a construção de
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uma sociedade que deseja romper com os modelos desenvolvimentistas, baseados na
economia de mercado e que percebe a natureza exclusivamente como fonte de recursos;
e não como bens coletivos de toda uma humanidade, inclusive das gerações vindouras.
Aqui vemos como a categoria “Indústria cultural” em Adorno e Horkheimer é de suma
importância, pois percebemos o quanto a indústria, que transforma bens culturais para o
mercado de consumo capitalista, utiliza-se da propaganda para ocultar a realidade aos
sujeitos, tornando-se estes apenas consumidores, sem refletir sobre os impactos do
consumo no esgotamento dos bens naturais.
Assim, a orientação ética do conhecimento deve estar vinculada ao
desenvolvimento da ciência com esta finalidade, primando pela busca da autonomia e da
ampla defesa das liberdades e potencialidades humanas, respeitando uma nova relação
com a nossa espécie humana e as demais espécies e todo o ambiente em que elas vivem
e sobrevivem. Esta relação do homem com o todo deve compreender as amplas conexões
de interdependência entre as espécies para o equilíbrio do sistema do planeta Terra com
a manutenção de seus diversos ciclos naturais. E qual o papel e responsabilidade da
espécie humana para a proteção de todas as formas de vida.
Para finalizar, é importante ressaltar os principais elementos, conforme Loureiro
(2005), a serem buscados na prática de uma Educação Ambiental Crítica, a fim de que
haja uma coerência entre as categorias apontadas (os suportes conceituais de Adorno
apresentados) e a prática em Educação Ambiental. É preciso o entendimento que o ato
educativo também é um ato político (viver e construir a polis – a cidade e seus entornos),
buscando a emancipação no desenvolvimento da capacidade de saber relacionar os
problemas ambientais com o contexto social. O processo educativo, construído pelo
diálogo, deve buscar o envolvimento de diferentes grupos sociais, buscando a resolução
de problemas de forma coletiva e a horizontalidade das relações, por meio da distribuição
de atribuições de forma equitativa entre os participantes, reduzindo assim uma hierarquia
de poder que expresse as desigualdades das estruturas sociais capitalistas.

Referências:
ADORNO, T.W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995.
ADORNO, T.W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos
filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
682

ISSN 1984-2392
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA

LOUREIRO, C. F. B. Trajetórias e fundamentos da educação ambiental. 4. ed. São
Paulo: Cortez, 2012.
LOUREIRO, C. F. B. Teoria Crítica. In. JÚNIOR, Luiz Antônio Ferraro (Org.).
Encontros e Caminhos: formação de educadoras (es) ambientais e coletivos educadores
(es). Brasília MMA. Diretoria de Educação Ambiental, 2005, p.323-332.
MARR, W. L. (agosto, 2003). Adorno, Semiformação e Educação. Educação e
Sociedade, Campinas, 24(83), p. 459-476.
PORTILHO, F. Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania. São Paulo:
Cortez, 2005.

683

