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EPÍGRAFE 

 
 
 

A sociedade burguesa se transformou num sistema 
totalitário que se estabilizou por causa do medo dos 
oprimidos. Esse sistema segue as leis da economia de 
mercado e é sustentado pela burocracia que é quem 
decide sobre a vida e sobre a morte dos homens. Ela 
extermina muitos deles – os judeus, os homossexuais e 
os que pensam diferente dela. 

 Max Horkheimer 
 
 
 
 

Indubitavelmente a crítica da razão conduz à ciência, ao 
passo que o uso dogmático da razão, sem crítica, 
conduz, pelo contrário, a afirmações infundadas, a que 
se podem opor outras por igual verossímeis e, sem 
dúvida, ao cepticismo. 

Immanuel Kant 
 
 
 
 

Com o abandono do pensamento – que em sua figura 
coisificada como matemática, máquina, a organização 
se vinga dos homens dele esquecidos – o 
esclarecimento abdicou de sua própria realização. Ao 
disciplinar tudo que é único e individual, ele permitiu 
que o todo não compreendido voltasse, enquanto 
dominação das coisas contra o ser e a consciência dos 
homens. 

Adorno & Horkheimer 
 
 
 
 

Que o homem seja um ser corpóreo, dotado de forças 
naturais, vivo, efetivo, sensível, objetivo, significa que 
tem como objeto de seu ser, de sua exteriorização de 
vida, objetos efetivos, sensíveis, ou que só em objetos 
reais, sensíveis, pode exteriorizar sua vida. 

Karl Marx 
 

 



 

 
 

RESUMO 
 
 

COELHO, Anderson de Sousa. Avaliação educacional e a produção da 
submissão: análise crítica à luz de Theodor Wiesengrund Adorno. 2010. 
211f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010. 
 
 
Esta pesquisa vincula-se a linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais e 
tem como objeto de estudo o desvendamento da (de) formação cultural a partir da 
razão instrumental (ou tecnicista) projetada pelo capitalismo neoliberal na década 
de 1990. A pesquisa se caracterizará em desvelar os aspectos ideológicos que 
determinam o papel da educação e da avaliação educacional delineada em 
valores e princípios projetados pela classe dominante (burguesia). Definiu-se 
como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e como referencial 
teórico-metodológico a análise crítico-reflexiva das obras clássicas da Teoria 
Crítica da Escola de Frankfurt, principalmente a epistemologia de Adorno e 
alguns intelectuais, tais como: Horkheimer, Marcuse e Benjamin. Pretende-se, 
com os resultados da pesquisa, argumentar sobre o potencial da Teoria Crítica no 
debate acerca de questões da relação entre a educação, avaliação educacional e a 
sociedade capitalista neoliberal, destacando o Brasil. Com base no que Adorno 
apontou como possibilidade de uma “educação para a emancipação”, procura-se 
demonstrar a potencialidade do autor para sustentar, teoricamente, ações 
educativas, privilegiando a esfera avaliativa educacional comprometidas com a 
liberdade dos indivíduos. 
 
 
Palavras-chave: 01 – Avaliação Educacional; 02 – Teoria Crítica; 03 – 
Educação e Cultura Brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

COELHO, Anderson de Sousa. Educational Evaluation and production of 
submission: a critical analysis in light of Theodor Wiesengrund Adorno. 
2010. 211f. Dissertation (Graduate Program in Education) – School of Education, 
Federal University of Goias, Goiânia, 2010. 
 
 
This research links to online research Cultural and Educational Processes and 
aims to study the unveiling of the (de) formation cultural background from 
instrumental reason (or techniques) designed by neoliberal capitalism in the 
1990s. The research will be characterized in unveiling the ideological aspects 
that determine the role of education and educational assessment outlined in the 
values and principles designed by the ruling class (bourgeoisie). Defined as the 
methodological procedure and literature as a theoretical and methodological 
analysis critical and reflective of the classic works of Critical Theory of the 
Frankfurt School, especially Adorno’s epistemology and some intellectuals, such 
as Horkheimer, Marcuse and Benjamin. We intend, with your search results, 
argue about the potential of Critical Theory in debate about matters of the 
relationship between education, educational assessment and the neoliberal 
capitalist society, especially Brazil. Based on what Adorno pointed out as a 
possibility of an “education for empowerment”, seeks to demonstrate the 
capability to support the author's theory, educational activities, focusing on the 
educational sphere evaluative committed to the freedom of individuals. 
 
 
 
Keywords: 01 – Educational Evaluation; 02 – Critical Theory; 03 – Brazilian 
Education and Culture.  
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INTRODUÇÃO 
 

A educação ocupa papel relevante na sociedade, que vai além da 

transmissão e acumulação de conhecimentos. A educação pode se constituir como 

afirmadora da autonomia como também pode atuar de forma a negar esse princípio. 

Posto que, pelas desigualdades sociais e pelas contradições socioeconômicas e culturais 

inerentes na sociedade capitalista, a educação externaliza valores e princípios 

contraditórios a liberdade dos indivíduos. Desse modo, faz-se fundamental tomar 

consciência crítica quanto à gênese e o sentido dessas contradições e possibilidades.  

Tais possibilidades estão imbuídas de sentidos dados à formação de 

crianças, jovens e adultos que devem, através da experiência educativa vivida, inserir-se 

em um mundo exterior ao das instituições de ensino, as quais, por isso, acabam por se 

delinear como etapa preparatória para a vida social, para o trabalho, para a 

“participação” política. A educação escolarizada está, portanto, na sociedade e, ao 

mesmo tempo, apartada. Materializa-se enquanto relação social específica no momento 

em que se realiza e faz parte do todo social. Refere-se ao presente e ao futuro, à relação 

com a sociedade de agora e com a que, de algum modo, pretende-se constituir ou 

conservar com a inserção das novas gerações escolarizadas. Essa pretensão está exposta 

nas teorias que embasam os projetos educacionais. Teorias que refletem uma intenção 

formulada, consciente ou inconscientemente, de manter ou alterar o sentido das coisas, 

relações sociais e condições materiais de vida.   

Neste sentido de coisas, iniciei a carreira docente no ano de 1997, e desde o 

princípio, me questionava sobre as práticas pedagógicas, sobretudo, a contextualização 

da avaliação educacional no desenvolvimento da educação. Pelas reflexões que fazia 

durante e após as aulas, com os diálogos com outros professores e nos vários conselhos 

de classe, buscava modificar a prática avaliativa, mas, continuamente, buscava refletir 

se existiriam novas possibilidades de avaliar, de forma que rompesse qualquer 

possibilidade de autoritarismo, exclusão ou paternalismo. Da mesma forma, por estar 

em contato permanente com o cotidiano escolar, muitas questões, dúvidas e 

inquietações estiveram e continuam presentes, pois muitas são as dificuldades e 

contradições que envolvem a avaliação educacional. Assim sendo, ao estudar, conhecer 

e refletir profundamente sobre o contexto da avaliação educacional consegue identificar 

nas práticas pedagógicas exercidas na escola modelos que negavam a autonomia do 

indivíduo e, ao mesmo tempo, outras propostas alternativas que visavam um contexto 
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contrário à exclusão. Nesse contexto, entendemos que ao refletir criticamente a 

educação, a avaliação educacional na sua inter-relação com a sociedade, nos traz 

subsídios que nos auxiliam a enxergar como as questões culturais, políticas, econômicas 

e sociais interferem e, por vezes, são determinantes nos processos educacionais. 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a avaliação educacional, e 

busca para tal investigação teórica, a pesquisa bibliográfica. Apresenta uma abordagem 

qualitativa ao explorar o tema sob a perspectiva da Teoria Crítica da Sociedade, a qual 

evidencia reflexões quanto ao sentido da educação na sociedade contemporânea 

(capitalista) marcada pela razão instrumental (ou tecnicista). Com este embasamento 

teórico, adota-se como referência teórica as contribuições do intelectual da chamada 

‘Escola de Frankfurt’ Theodor Wiesengrund-Adorno (1903-1969) e alguns também 

ligados diretamente a ‘Escola de Frankfurt’, tais como: Max Horkheimer (1895-1973), 

Herbert Marcuse (1898-1979), Walter Benjamin (1892-1940), entre outros. Nesta linha, 

se investiga as possíveis contribuições dos autores mencionados para a fundamentação 

de uma avaliação crítica e emancipatória.  

Nesse quadro, recuperar a perspectiva da transformação social impõe a 

necessidade de proceder à análise crítica de superação do capital, bem como a de buscar 

outra exigência indispensável: o pensamento de Marx. Ora, as contradições do capital e 

seu caráter fragmentador – indivíduo e sociabilidade – talvez nunca tenham se 

evidenciado com tanta clareza mesmo das aparências mais imediatas como no momento 

histórico delineado pela mundialização do capital e do ciclo capitalista neoliberal. 

Entretanto, talvez também nunca tenha estado tão ausente a perspectiva de sua 

superação e de constituição de uma sociabilidade fundada na lógica onímoda do 

trabalho – imperativos para a continuidade da autoconstrução humana. É no interior 

desses parâmetros que busca se inserir nesta pesquisa a análise dialética, voltada para o 

pensamento crítico do Estado e da política no sistema capitalista, tal como ele se 

apresenta no contexto ideológico na luta de classes a partir da análise educacional, 

privilegiando-se a reflexão da avaliação educacional. Nesse sentido, Marx assevera: 

 
[...] a análise dialética torna transparentes as relações, os processos e as 
estruturas capitalistas. Opera como técnica de desmascaramento, pois 
exige as críticas das idéias, conceitos ou representações, sob as quais as 
pessoas, as classes sociais e as coisas aparecem na consciência e na 
ciência. [...] Análise dialética ao mesmo tempo constitui e transforma o 
objeto. Adere destrutivamente ao objeto, na medida em que desvenda e 
desmascara os fetichismos as suas contradições e os seus movimentos 
(apud IANNI, 1987, p. 12-13).  
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Nesta referência, o trabalho analisa a avaliação educacional, tal como se 

delineou na década de 1990, sua constituição como mercadoria e formas particulares de 

experiência, padrões de comportamento que reafirmam a ideologia1 consumista e 

individualista do capitalismo a partir da razão instrumental (ou tecnicista). Para tanto, 

considera a inserção da educação e da avaliação educacional na dinâmica do ciclo 

capitalista neoliberal. Posto que, esse movimento faz parte de uma série de 

metamorfoses nas concepções da ideologia burguesa para a manutenção e reprodução 

do sistema e que se coloca no cerne do processo de racionalização técnica2 (ou 

instrumental) que engloba a sociedade ocidental como um todo e que Theodor W. 

Adorno e Max Horkheimer (1985) chamaram de “Esclarecimento”. 

A partir de Dias Sobrinho (2000), o estudo se dedica refletir as implicações 

da avaliação educacional, seus limites e possibilidades, na sua trajetória durante a 

década de 1990 no Brasil na sua contextualização do capitalismo neoliberal. Destarte, se 

busca nas concepções de Hoffmann (1993), será proposto um diálogo que rompa o viés 

classificatório delineado pela razão instrumental (ou técnica). Em Zanardini (2008), 

evidenciaremos a ontologia que embasa as justificativas das disparidades sociais 

privilegiando a avaliação educacional, apresentando a problemática da reforma do 

Estado e da promoção do Estado Avaliador, alternativa para um Estado que se pretende 

não mais financiador da educação, mas incentivador, regulador e controlador das 

políticas educacionais e do desenvolvimento sócio-econômico. Nessa perspectiva, está o 

conceito de Estado-avaliador apontado por Afonso (2000). Segundo o autor esse 

modelo estatal privilegia os resultados e secundariza a importância dos processos. O 

                                                 
1 Parafraseando Marx, Warde (1979) assevera que a ideologia “é a expressão consciente de interesses reais de classe” 
(por oposição aos interesses reais da outra classe) “e sua operacionalização em formas de ação concreta para atingir 
esses objetivos (por oposição antagônica à ação concreta da outra classe). Como a ideologia da classe dominante 
tende a ser expressão de interesses cujas respostas exigem a permanência das estruturas e, portanto, das relações de 
exploração e dominação, ela sempre faz intervir na sua “visão do mundo” o elemento “falsidade”. Isto é, para a classe 
dominante a preservação da sua condição de dominante implica escamotear o caráter de exploração e dominação das 
relações que ela mantém com a classe que se opõe a ela no processo educativo (WARDE, 1979, p. 45-46). 
2 No Dicionário do pensamento social do século XX, Klovdahl (1996) afirma que a racionalidade técnica representa 
uma transformação no direcionamento da ciência na sociedade capitalista. Para o autor, a racionalidade técnica surge 
das inúmeras tentativas de ligar a ciência mais estreitamente à tecnologia, em prol de se alcançar metas econômicas 
ou outros objetivos nacionais. Enquanto a racionalidade dos séculos anteriores enfoca a cognição e a preocupação em 
validar métodos científicos para o conhecimento geral, a racionalidade técnica visa ao aperfeiçoamento científico em 
prol do desenvolvimento econômico capitalista. Na racionalidade técnica, a ciência passa a ter uma ligação maior 
com o Estado, pois ela serve ao desenvolvimento bélico. O capital também se apropria da ciência, e ela começa a ser 
desenvolvida de acordo com os interesses do capitalismo. A preocupação agora não está mais em pensar o mundo, ou 
criar coisas para o mundo, e sim em gerenciar os processos produtivos do capitalismo. Afirma Klovdahl (1996): “[...] 
conceitos que antes se pensava pertencerem ao mundo dos negócios – contratos, orçamentos de tempo e gerência de 
tempo, produtividade etc, passaram a figurar com destaque na administração da ciência e da tecnologia” 
(KLOVDAHL, 1996, p. 667). Nesse sentido, o autor afirma que dois fatores colaboraram para a consolidação da 
racionalidade técnica: o reconhecimento de que tecnologia e ciência poderiam aumentar o poder bélico dos Estados e 
a crença de que ciência e tecnologia poderiam elevar, consideravelmente, o desenvolvimento capitalista (p. 667). 
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autor crítica o papel do Estado-avaliador e a ênfase que ele dá aos resultados ou 

produtos adotados pelas políticas neoliberais e que se origina sob a influência 

positivista3. Afonso (2000) defende a necessidade de pensar a avaliação educacional em 

uma perspectiva menos reguladora e mais emancipatória, pois tornaria possível propor 

mudanças na educação. 

A avaliação educacional, neste trabalho, é compreendida e defendida, pelo 

pesquisador, enquanto elemento que viabiliza desvelar percursos, conhecer a realidade 

avaliada, propondo momentos de reflexão e possíveis alternativas de intervenção. 

Devendo aliar-se aos aspectos sociais, humanos, políticos e culturais inerentes do 

processo avaliativo. Não obstante, a definição de avaliação educacional que referencia 

esta pesquisa será a de Afonso (2000):  

 
A avaliação educacional (seja a avaliação pedagógica das aprendizagens 
dos alunos, a avaliação profissional dos professores, a avaliação 
institucional das escolas ou, mesmo, a avaliação das políticas 
educacionais) deve visar, sobretudo, objetivos de desenvolvimento 
pessoal e coletivo, ou seja, deve estar prioritariamente ao serviço de 
projetos de natureza mais emancipatória do que regulatória (p. 43). 

 
Com o exposto, entendemos que a avaliação educacional não pode ser 

considerada como um fenômeno isolado e desprovido de intenções, finalidades e 

ideologias. Doravante, quando nos referirmos à avaliação educacional nesta pesquisa, 

estaremos englobando diferentes modelos de avaliação: de aprendizagem, de currículo, 

de sistemas e de programas. O cuidado com esses processos devem priorizar o 

significado que essas relações têm para os indivíduos envolvidos (direta ou 

indiretamente), pois as relações estabelecidas, entre motivos e finalidades, são de 

                                                 
3 Nessa questão, nos reportarmos à obra Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista (1998) do 
pensador brasileiro Michael Löwy (1938-     ). Segundo Löwy (1998), é o pensador francês Auguste Comte (1798-
1857) que deve ser considerado o fundador do positivismo por inaugurar a visão de mundo positivista em ideologia, 
ou seja, em princípio conceitual e axiológico que vise à conservação da ordem estabelecida (p. 35). Entretanto, 
segundo o autor, é o pensador francês Émile Durkheim (1858-1917) é que deve o sistematizador da sociologia 
positivista enquanto disciplina científica, já que em suas obras encontram-se estudos sociais mais aprofundados que 
não se podiam observar nas obras de seu antecessor. De acordo com Löwy (1998) Durkheim assim como Comte, 
estava consciente do caráter contra-revolucionário de seu método positivista e de seu naturalismo sociológico (p. 35). 
No entanto, continua Löwy (1998), deve-se elogiar a busca do positivismo pela verdade, embora a impraticidade e 
inveracidade dos assuntos dispostos por Comte e Durkheim (Ibid., p. 36). Löwy (1998) ainda estabelece que o 
Positivismo está fundamentado nas seguintes premissas fundamentais: (01). A sociedade é conduzida por leis naturais 
e invariáveis, ou seja, independentes da vontade e ações humanas; na vida social, impera uma harmonia natural; (02). 
A sociedade pode ser epistemologicamente referenciada pela natureza e analisada pelos mesmos métodos, démarches 
e processos; (03). As ciências da sociedade, assim como as da natureza, devem restringir-se à observação e à 
elucidação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre de avaliações de valor ou ideologias, rejeitando a 
priori todas as pré-noções e preconceitos (Ibid., p. 36). Nessa direção, segundo Löwy (1998), o axioma da 
neutralidade valorativa das ciências sociais conduz o positivismo a negar o contexto histórico-social do 
conhecimento. De acordo com o autor, a relação entre conhecimento científico e classes sociais geralmente não é 
posta: é uma problemática que evita a esfera conceitual e teórica do positivismo, fazendo que este seja incoerente a 
uma sociologia do conhecimento (Ibid., p. 36).  
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relevância no processo educativo. Com isso, podemos analisar a necessidade de 

contemplar racionalmente, na esfera educativa, um prisma contrário a modelos 

fragmentados e parciais de avaliação educacional, pois, esse modelo de racionalidade 

coopera negativamente para uma formação cultural abrangente e, desta forma, ao 

refletirmos criticamente sobre essa questão, nos imporia rever práticas fundamentadas 

em um sistema social excludente.  

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), o paradigma de racionalidade teve 

berço no mito desde a antiguidade e se integrou ao temor do indivíduo perante os 

obstáculos da sobrevivência impostos pela natureza, e tendeu a se estabelecer como um 

tipo de superioridade intelectual da natureza, interligada, sobretudo, ao progresso 

técnico-científico, iniciado com o capitalismo e intensificado na Revolução Industrial. 

Com o domínio da burguesia, o trabalho na sociedade passou a se limitar a um modelo 

de razão instrumental (ou tecnicista) vinculado a uma classificação sistemática que 

impôs aos indivíduos um padrão de vida fundamentado em objetivos práticos. Em 

decorrência desse paradigma, todos os contextos naturais e humanos se enquadraram 

nas possibilidades de presciência e de reprodução, unidos a objetivos específicos e 

subordinados ao âmbito produtivo. A possibilidade do “novo” passou a se reduzir como 

mero fator produtivo a serviço do obscurecimento da consciência da classe trabalhadora. 

Marx (2004) argumenta que, quando o ser humano não entende o que ocorre nas 

relações sócio-econômicas, passa a acreditar que elas são naturais. Dessa forma, se 

naturaliza a submissão e as desigualdades sociais e econômicas.  

Conquanto, a primazia impetrada pelo domínio da produção se estendeu a 

sociedade como um todo, transferindo para ela a opressão da sua mentalidade 

mercantilista e quantificadora. Estabelecida daquilo que Herbert Marcuse (1975) definiu 

como sendo o “princípio de desempenho” (p. 64), a civilização ocidental não somente 

constituiu o trabalho como primazia, mas também definiu o consumo e o seu modus 

operandi como o padrão para o novo modo de vida. O padrão de raciocínio baseado na 

troca se prolongou para todas as esferas da vida, atingindo até mesmo as relações entre 

os seres humanos que foram se tornando cada vez mais coisificadas. Comprometidos 

com o acúmulo de capital e com a geração de lucros, todas as iniciativas da sociedade 

acabaram representando meios para esse fim, o que resultou na exploração dos 

indivíduos, também como simples meios. Com a redução dos valores humanos4 na 

                                                 
4 Cf. COMTE-SPONVILLE, 2009. 
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relação valor de uso e valor de troca capitalista, tudo passou a ter um preço, sendo 

passível de troca. Aquilo que Adorno e Horkheimer (1985) qualificaram como “frieza 

burguesa”, isto é, o desinteresse das pessoas umas pelas outras, cujas relações são 

regidas com base na indiferença, foi um dos efeitos desse processo.  

Contudo, Marx (2004) afirma que as superestruturas jurídicas e políticas do 

Estado estão integradas e conectadas pela ideologia da esfera econômica, que certifica e 

assevera seus valores e as suas premissas. Nessa direção, o Estado e as demais 

instituições que o formam e a integram passam a ser a manifestação e os agentes da 

ideologia. Sobre esta discussão, o Estado fundamenta e assegura os aparelhos de 

produção e reprodução do capital. Dessa forma, o sistema capitalista unifica diversos 

campos da vida social, por exemplo: o Estado, a escola, a família, a indústria, entre 

outros. De uma forma geral, estes setores se localizam sob o “escudo” dos mecanismos 

do modo histórico e social de produção do capitalismo que os manipula e oculta no 

sentido de alcançar a hegemonia nas relações sociais. As instituições sociais, enquanto 

componentes de expressão e de domínio da sociedade capitalista desenvolvem normas e 

técnicas que conduzem e garantem a reprodução e a expansão do capital.  

Assim sendo, de acordo com Rossi (1980), a funcionalidade de um Estado 

capitalista se consubstancia na regulação da sociedade a partir dos interesses da classe 

dominante (a burguesia) em detrimento da classe submissa (o proletariado), ou seja, se 

institui como instrumento de uma ideologia e força coercitiva de dominação de uma 

classe social sobre outra. Nesse contexto, definem-se estratégias de dominação nas 

instituições sociais, e, por conseqüência, nas escolas em todos os seus fundamentos 

teóricos e metodológicos. Nesse sentido, a escola, instituição encarregada de organizar e 

socializar os conhecimentos historicamente acumulados, enfrenta dilemas na busca da 

edificação da qualidade que a legitime, enquanto lugar privilegiado de construção e 

transmissão desses conhecimentos. Assim sendo, entender a escola requer o 

reconhecimento de que a sociedade capitalista é um espaço de relações e conflitos, onde 

se formam estruturas de poder e domínio dos sujeitos entre si, norteados pelas relações 

sociais entre classes distintas. Este fato nos leva a refletir sobre a escola nesse contexto, 

e afirmar a existência de diferentes interesses que norteiam a educação nessa sociedade. 

De acordo com Zanardini (2008, p. 07), o modo de produção capitalista, em 

seu atual estágio, exige processos e instrumentos de avaliativos tendo em vista avaliar e 

controlar o sucesso ou o fracasso dos indivíduos nas proposições educacionais que 
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implementa. Consoante a esse processo, o Estado regula os investimentos em educação, 

decorrendo daí a importância dos mecanismos de avaliação tomados em seus resultados 

como parâmetro de investimento na área. Dessa forma, a avaliação educacional, ao 

servir de mecanismo de controle social, cumpre o objetivo de regular os investimentos 

em educação. Segundo o autor, como em toda visão de mundo e toda prática social 

existe uma ontologia que a embasa e a perpassa, com o processo de avaliação 

educacional não é diferente. Seu aspecto ontológico é embasar a conservação de uma 

estrutura social que se sustenta sobre a exploração do trabalho. Para a manutenção desse 

status quo, é imperiosa a realização de uma dupla tarefa: conter em níveis de segurança 

a barbárie – condição inexorável desse modo de produção – e acenar ideologicamente 

com a “possibilidade” de desenvolvimento político e econômico para os países 

capitalistas atrasados industrialmente, também chamados de periféricos. A construção 

dessa possibilidade se sustenta, dentre outros elementos, nos resultados dos mecanismos 

da avaliação educacional. 

A reforma da Educação Básica5, a partir da década de 1990, foi 

instrumentalizada para garantir a efetivação da reforma do Estado. Despontou, nesse 

movimento um novo modo de gerir a educação, isto é, era necessário adequar à gestão 

educativa às leis do mercado. A avaliação figurará como elemento de gestão 

educacional, servindo como parâmetro de distribuição de recursos às instituições 

educacionais. Dessa forma, Dias Sobrinho (2000) assevera que em nível internacional e 

nacional o capitalismo projeta mecanismos de avaliação educacional que visam 

controlar o sucesso e o fracasso educacional em base meritocrática. O autor declara que, 

no caso brasileiro, o MEC, na década de 1990, estabelece algumas ferramentas 

estatísticas em nível sistêmico com fim de fiscalizar (ou controlar) a qualidade e/ou 

melhorar a gestão do sistema educacional em todos os seus níveis. Entre estes 

instrumentos podemos citar: a instituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais6 

(PCN’s), os sistemas de avaliação educacional – SAEB, o ENEM. Segundo García-

Guadialla (1995): “O Estado, assumindo bravamente o papel de “regulador das 

instituições públicas”, pressiona as instituições educativas por “maior rendimento 

através das novas formas de avaliação, credenciamento e contribuição financeira ligada 

à qualidade dos resultados” (apud DIAS SOBRINHO, 2000, p. 100).  

                                                 
5 No Brasil, de acordo com a Lei nº. 9.394/1996 (LDBEN), em seu Artigo 21, Inciso I, a Educação Básica é formada 
pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.  
6 Os PCN’s, o SAEB e o ENEM são institucionalizados a partir da Lei Federal nº 9.131 de 24 de novembro de 1995 e 
a LDBEN – Lei Federal nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996.  
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Nesse sentindo, assume grande importância os subsídios teóricos do 

intelectual alemão Max Weber (1864-1920) sobre a questão da organização burocrática 

descrita e projetada no princípio do que vem a ser o mérito. Toda a história do 

desenvolvimento do Estado moderno, segundo Weber (1982), se identifica com a 

burocracia, da mesma forma que toda a evolução do capitalismo moderno se identifica 

com a burocratização crescente das organizações empresariais ou estatais. As formas de 

dominação burocrática predominam em todos os elementos. Isso significa que a 

burocracia não fica restrita à empresa e ao Estado, mas se expande para as demais 

esferas da vida social, como a escola, a igreja, o exército, entre outros. Nesse sentido, a 

avaliação educacional meritocrática, como fenômeno burocrático, visa controlar e 

expandir princípios e/ou valores delineados pelo modo de produção capitalista.  

Segundo Weber (1982): “[...] todo modelo da vida cotidiana é talhado para 

se adequar a essa estrutura” (p.      24). Assim, a escola é marcada por aspectos burocráticos 

e inserida em um sistema de ensino também organizado em normas burocráticas. Nesse 

sentido, concordamos que os princípios de racionalização, aplicados à organização do 

ensino, destinam-se a responder às exigências da sociedade capitalista quanto à 

preparação e reprodução da força de trabalho por ela requerida, o que leva a organizar a 

escola nos moldes das empresas produtivas. Pois, afinal, a própria burocracia que deve 

em parte a sua função e legitimação ao monopólio de um tipo específico de saber, 

necessita do sistema escolar para a sua reprodução. Conforme Weber (1982), uma 

organização burocrática assenta-se na existência de normas e regulamentos gerais, 

impessoais e abrangentes, no caráter formal das comunicações, nas rotinas e 

procedimentos padronizados, na divisão metódica do trabalho, na organização 

hierárquica dos cargos e na definição precisa dos papéis dos sujeitos.  

Destarte, ao se considerar a questão quantitativa em detrimento das questões 

qualitativas, entende-se que tais políticas educacionais se enquadram ao contexto da 

razão técnica (ou instrumental) e, com isso, fortalece a pseudo-formação7 na educação 

brasileira, pois se projeta como instrumento de submissão e dominação do indivíduo. A 

razão instrumental (ou tecnicista) que a cultura (e a educação) tem ostentado na atual 

sociedade, tem determinado ás situações em que desenvolve a formação. Nesse sentido, 

o que hoje se manifesta como formação cultural sustenta-se em uma “pseudo-formação 

                                                 
7 Para Adorno (2003): “[...] a formação do indivíduo nada mais é que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação 
subjetiva. Porém a cultura tem um duplo caráter: remete à sociedade e media esta a pseudo-formação” (p. 176). 
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socializada” (ADORNO, 2003, p. 142). Entretanto, se no contexto atual prevalece esta 

razão instrumental, instrumento para subserviência do ser humano aos princípios 

impostos pelo capital, em detrimento de uma razão emancipatória, que potencialize o 

processo de Formação Cultural, não quer dizer que este estado de coisas seja 

irreversível. Como os próprios autores enfatizam: “[...] a liberdade na sociedade é 

inseparável do pensamento esclarecedor” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 12).  

Não obstante, a harmonização instrumental das condições educacionais e 

avaliativas tem fundamentado a formação burguesa, a inteligibilidade das formas de 

reflexão e das práticas de conhecimento assinaladas pela chamada “razão esclarecida” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985) tem arrefecido as perspectivas de autonomia do 

ser humano e infligindo obstáculos a um processo formativo dimensionado para a 

“auto-reflexão crítica” (ADORNO, 2000), isto é, a consciência da pseudo-formação, é a 

única solução aceitável para a existência da cultura (ADORNO, 2003). Segundo Adorno 

e Horkheimer (1985): “O que aparece como triunfo da racionalidade objetiva, a 

submissão de todo entre ao formalismo lógico, tem por preço a subordinação obediente 

da razão ao imediatamente dado” (p. 38). 

Na educação, o processo formativo do indivíduo se dimensiona para o 

mercado de trabalho capitalista. Nesta direção, a avaliação educacional se consubstancia 

como instrumento norteador das divisões de classe social inerente a sociedade 

capitalista. Aos mais capazes ou adaptados, as notas ou conceitos mais altos, aos menos 

capazes ou não adaptados, as notas ou conceitos mais baixos. Esse fator define a 

dominação por meio da seletividade social, econômica e cultural, e ao mesmo tempo, 

em que capitalismo, através da indústria cultural, alimenta a ideologia das condições de 

igualdade a todos os indivíduos8.  

Nessa direção, retoma-se Weber (1982), para quem a dominação é a 

manifestação concreta do poder, sendo este se define pela possibilidade de um indivíduo 

fazer valer no interior de uma relação social a sua vontade, mesmo passando por cima 

das resistências, e a dominação pode ser considerada a possibilidade de pessoas que 

estejam dispostas a obedecer às ordens que lhes são dadas. O poder e a dominação estão 

presentes em todas as relações sociais, mas só se tornam política quando a vontade do 
                                                 
8 Indústria cultural (Kulturindustrie) é um termo cunhado por Adorno e Horkheimer, membros da Escola de 
Frankfurt. O termo aparece na obra Dialética do Esclarecimento (1985). Os autores analisam a produção e a função 
da cultura no capitalismo. Os autores definem Indústria Cultural como a conversão da cultura em mercadoria. O 
conceito não se refere aos veículos (televisão, jornais, rádio, entre outros), mas ao uso dessas tecnologias pela classe 
dominante. A produção cultural/intelectual passa a ser guiada pelo consumo mercadológico. 
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agente se orienta em função de um agrupamento territorial que tem como fim se realizar 

através da própria existência deste grupo. Para Weber (1982): 

 
A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um 
determinado mandato pode fundar-se em diversos motivos de submissão. 
Pode depender diretamente de uma constelação de interesses, ou seja, de 
considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes por parte daquele 
que obedece. Pode também depender de mero ‘costume’, do hábito cego 
de um comportamento inveterado. Ou pode fundar-se, finalmente, no 
puro afeto, na mera inclinação pessoal do súdito. Não obstante, a 
dominação que repousasse apenas nesses fundamentos seria 
relativamente instável. Nas relações entre dominantes e dominados, por 
outro lado, a dominação costuma apoiar-se internamente em bases 
jurídicas, nas quais se funda a sua ‘legitimidade’, e o abalo dessa crença 
na legitimidade costuma acarretar conseqüências de grande alcance. Em 
forma totalmente pura, as ‘bases da legitimidade’ da dominação são 
somente três, cada uma das quais se acha entrelaçada — no tipo puro — 
com uma estrutura sociológica fundamentalmente diversa dos quadros 
dos meios administrativos (p. 128).  
 

Nessa acepção, a eficiência dita o sentido das ações burocráticas do Estado 

capitalista, que se mostra eficiente na avaliação e no controle social impondo como 

norma que para a educação transpor o escrutínio da eficiência, que essa deva ser 

constantemente avaliada e rotulada pelos seus resultados. Para tanto, muitos aspectos 

que interferem no aprendizado por parte dos estudantes, são desconsiderados, recebendo 

atenção maior o rendimento dos alunos em testes ou provas que intentam mensurar seus 

conhecimentos. Dias Sobrinho (2000) admite que as reformas educacionais da década 

de 1990 consolidam uma política avaliativa que busca controle e a dominação social 

através da valorização dos dados estatísticos (ou técnicos) enquanto fim em si mesmo, 

secundarizando os aspectos sociais, econômicas e culturais. Nesse contexto, o que se 

privilegia são os aspectos quantitavistas em relação às informações qualitativas, ou seja, 

ocorre a subtração da razão crítica em detrimento da racionalidade instrumental (ou 

técnica): “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação, é o 

caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena (ADORNO, 2002, p. 09).  

Nessa orientação, Hoffmann (1993) alerta para a incompatibilidade das 

atuais práticas avaliativas para uma educação democrática, que levou a atenção dos 

educadores, políticos e da sociedade para a dimensão social e política da avaliação 

educacional, intensificando os estudos e as pesquisas na área. Ressalta que no Brasil, as 

questões debatidas na esfera da avaliação educacional, os princípios externalizados nos 

documentos legais e as novas experiências desenvolvidas expressam as tendências 
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universais de mudanças. Hoffman (1993) aponta a preocupação de vários estudiosos 

contemporâneos em superar o viés positivista e classificatório das práticas avaliativas 

educacionais, delienando-as em seu sentido ético, de juízo consciente de valor, respeito 

às diferenças e a formação autonoma do indivíduo. 

Assim, é importante construir uma análise crítico-reflexiva sobre as 

concepções e práticas avaliativas dominantes na educação e seus efeitos, questionando 

quais as concepções de avaliação educacional dominantes e como esta acontece de fato 

na escola e o que legitima as práticas de avaliação concretas. Nesse aspecto, um fator a 

se considerar é o que podemos chamar de ‘avaliação assistencialista’ (ZANOLLA, 

2002). Com vistas a “incluir os excluídos” na ordem capitalista, se projeta na avaliação 

educacional como um instrumento ‘facilitador’ para correção das injustiças sociais que 

existem no sistema capitalista. Nesse processo, a avaliação educacional perde seu 

caráter para a autonomia e conforma-se como mecanismo de controle social, ou seja, ao 

invés de incluir, o processo exclui, pois, a acepção crítica da avaliação se esmaece em 

um processo de pseudo-formação, definindo-a como uma formação danificada pela 

necessidade capitalista de dominação.  

É no contexto de repressão ao lado da apreensão crítica e transformadora do 

conhecimento, que passa a ser fundamentais compreender as condições que (im) 

possibilitam a crítica de uma práxis prisioneira das condições existentes. Nesse sentido, 

a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, em particular as idéias de Adorno, contribui 

para a crítica reflexiva da educação e das questões avaliativas a partir do controle 

ideológico capitalista nestas esferas sociais. Não obstante, o objetivo das análises de 

Adorno, é a articulação de uma educação emancipatória que se encontra limitado pelas 

condições objetivas do capitalismo. Doravante, de acordo com Adorno (2000), as 

limitações impostas pelo capitalismo não inviabiliza a formulação e as tentativas de 

concretização de uma educação para a emancipação, tendo em vista que a educação 

ainda permanece como possibilidade de se opor à barbárie. A relação escola e sociedade 

é decisiva na transformação individual e social, e, nessa direção, Adorno (2000) afirma 

o que é preciso considerar: “A desbarbarização da humanidade é o pressuposto imediato 

da sobrevivência. Este deve ser o objetivo da escola, por mais restritos que sejam seu 

alcance e suas possibilidades” (p. 117).  

De outro modo, a educação, como processo de formação, possibilita o 

indivíduo inserir-se no processo histórico-cultural como sujeito, servindo-se do seu 
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entendimento sem a tutela de outrem. Adorno a partir da reflexão kantiana, faz a defesa 

do Esclarecimento, sustentando relação entre educação e emancipação, como 

possibilidade de sair do estado de menoridade a que o homem está submetido. De certo 

modo, emancipação e conscientização têm o mesmo significado e, se de uma parte a 

educação tem o objetivo a adaptação do indivíduo, de outra não pode consentir em ser 

meramente formadora de indivíduos bem ajustados (ADORNO, 2000, p. 143). 

Enfim, defendemos uma práxis educacional que pretenda ser emancipada e 

emancipadora, não se esquivando da responsabilidade de promover a formação cultural 

para o desenvolvimento da identidade autocrítica, como possibilidade de desvelamento 

das situações de dominação e manutenção do status quo, em contraposição ao processo 

de coisificação que opera na atualidade, buscando recuperar as potencialidades que, no 

processo de barbarização humana, ficaram impedidas de se realizar através da educação, 

e, por conseguinte, da avaliação educacional.  

Com a intenção de oferecer uma visão crítica da problemática em questão, o 

texto percorrerá três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado: “Decifra-me ou devoro-

te”: a relação entre trabalho, transformação social e educação, tem como objetivo 

principal do texto dialogar acerca das transformações sociais em curso e as suas 

implicações na educação brasileira e internacional a partir do desenvolvimento histórico 

do sistema capitalista. Não obstante, será estabelecida uma interface dialógica entre o 

contexto educacional e o contexto da avaliação educacional. 

No segundo capítulo, intitulado: “Que se abram as cortinas para o circo”: 

a educação e o capitalismo neoliberal no contexto da reforma educacional e as 

estratégias políticas para a avaliação educacional na década de 1990, será abordado às 

concepções das propostas de reforma de Estado que foram postas em prática no Brasil 

pelo governo federal na década de 1990, debateremos as estratégias utilizadas pelo 

discurso neoliberal. Nesse capítulo, será elaborada, principalmente, uma relação crítico-

reflexivo das alterações políticas, sociais e econômicas no período neoliberal na inter-

relação com o contexto da avaliação educacional.  

Em relação ao capítulo três, intitulado: Avaliação educacional e a produção 

da submissão: uma análise possível a partir de Theodor Wiesengrund Adorno?, o 

objetivo é buscar a reflexão sobre as proposições teórico-metodológicas da Escola de 

Frankfurt, especialmente de Theodor W. Adorno acerca das críticas tecidas sobre a 



 21 

razão instrumental (ou técnica) delineada pelo capitalismo. A partir dessas reflexões, 

serão realizadas análises sobre a educação, privilegiando a contextualização crítica da 

avaliação educacional durante a década de 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

“Decifra-me ou devoro-te”: 

a relação entre trabalho, transformação social e educação 

 
Tudo que é sólido se desmancha no ar, tudo o 
que é sagrado é profanado, e os homens são por 
fim compelidos a enfrentar de modo sensato suas 
condições reais de vida e suas relações com seus 
semelhantes.  

Karl Marx 

 
1.1. Da auto-atividade ao trabalho: a perda gradativa da liberdade 

 
Entendendo a educação como manifestação do trabalho, recorremos a Marx 

(1988), para quem o capitalismo é o modo de produção que possui a distinção entre os 

proprietários dos meios de produção (burguesia) e os trabalhadores que vendem aqueles 

sua força de trabalho (proletário). De acordo com esse autor (p. 14), os burgueses se 

constituem a classe minoritária e não são produtores, são proprietários do capital, isto é, 

das máquinas, dos equipamentos, das terras, das instalações, entre outros. Em relação 

aos proletários, Marx (1988) declara que são a maioria e recebem salários abaixo do 

valor real do seu trabalho, contribuindo, desse modo, para aumentar o lucro capitalista. 

Assim sendo, as relações sociais entre proprietários (burguesia) e trabalhadores 

(proletário) fundamentam o processo de produção, organizado através de empresas, que 

visam à acumulação do capital, e, reinvestir os lucros gerados pela sua própria 

atividade. Segundo Marx (1988), o capitalismo comporta a opressão e o domínio 

ideológico da classe dominante (burguesia) sobre a dominada (proletário) refletida a 

partir das desigualdades sociais e econômicas. 

Marx (1988) estabeleceu grande importância do trabalho na constituição 

humana (a concepção materialista da história), evidenciando que homens e mulheres são 

as únicas “criaturas” que trabalham, possuindo história e cultura. Pelo trabalho, o ser 

humano transforma a natureza e cria seu meio ambiente; trabalhando o ser humano se 

relaciona com outros seres humanos, produz máquinas, obras de arte, cria instituições 

sociais, crenças religiosas, metodologia e hábitos diferentes. Dessa forma, em Marx 

(1988), para o entendimento crítico da história e do funcionamento da sociedade 

capitalista é imperativo compreender a produção e o modo como os seres humanos se 

relacionam no processo produtivo. Em Marx (2004), o trabalho e o ser humano concreto 

estão em relação recíproca de produção, isto é, o ser humano produz o trabalho e o 
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trabalho produz o ser humano. Mas ambos são considerados, em sua concretude, como 

resultado do trajeto humano na história.  

Nesse contexto, recorremos a Hobsbawm (1998) tendo como delimitações 

históricas as três revoluções tecnológicas delineadas pelo capitalismo – a 

industrialização, a automação rígida e a automação flexível –, para refletir acerca das 

mutações material e ideológica do sistema capitalista, com o objetivo de desvelar a 

função atual da educação. Segundo o autor, para alcançarmos esse entendimento global 

e de longo prazo da história da humanidade e, por imediato, de como a natureza do ser 

humano modificou-se progressivamente, faz-se imperativo compreendermos o conceito 

de “trabalho social em geral” (p. 173). O conceito de trabalho é indispensável para a 

visão marxista da História e, consequentemente, primordial para este historiador 

marxista, pois considera que “[...] a base de uma sociedade, a qualquer momento de seu 

desenvolvimento histórico, deve começar pela análise de seu modo de produção” 

(HOBSBAWM, 1998, p. 177). 

Procurando explicitar a importância do conceito de trabalho no processo de 

investigação histórica, Hobsbawm (1998) acrescenta que o investigador dos 

acontecimentos do passado, ao realizar sua investigação, deve procurar evidenciar “[...] 

o modo pelo qual o homem se adapta à natureza e a transforma pelo trabalho” e, ainda, 

os “[...] arranjos sociais pelos qual o trabalho é mobilizado, distribuído e alocado” (p. 

177). Dessa forma, a sociedade e suas relações sociais estão articuladas ao momento 

histórico no qual se inserem. Nesse sentido, sofrem alterações, resultando em uma 

estrutura que representa as mudanças históricas e as ideologias de sua população e seus 

representantes. Nesse sentido, entendemos que a partir dessa concepção, verifica-se que 

após várias revoluções históricas, o Estado, que deveria atuar defendendo os direitos da 

população e garantindo sua dignidade, atualmente age vinculado ao ideário capitalista, 

regime econômico que busca o lucro calcado no discurso da liberdade de mercado.  

Não obstante, de acordo com Ferreti (1996), com o advento do Iluminismo e 

o desenvolvimento capitalista, e sua exigência por um mercado de mão-de-obra livre, os 

infortúnios centrados no trabalho obrigatório diminuem. Paralelamente, desponta cada 

vez mais a preocupação com os direitos humanos. Segundo o autor, o intelectual Cesare 

Beccaria foi o precursor na luta pelos direitos humanos dos presos. Jurista italiano 

nascido em Milão em 1738, influenciado por Rousseau, Diderot e Buffon, insurgiu-se 

contra a tradição jurídica, a crueldade e desproporcionalidade das penas com relação aos 
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delitos. Suas idéias foram difundidas por todo o mundo e influenciaram de forma 

decisiva na legislação vigente na época. Entretanto, de acordo com Ferreti (1996), a 

crença da liberdade pelos iluministas é experimentada por um breve período histórico, 

projetado entre o encerramento da lei da primogenitura e o princípio do capitalismo, que 

progressivamente foi sendo substituída pela realidade de subjugação do ser humano em 

relação ao trabalho. Contudo, Ferreti (1996) afirma que o ideal de liberdade no 

Iluminismo teve seu sentido corrompido na efetivação dos princípios liberais, fundadas 

no capitalismo, à medida que trouxe miséria para a maioria das pessoas.  

Segundo Ferreti (1996), a auto-atividade vivenciada no período dos grandes 

inventos científicos e das produções artísticas trazia grande esperança de libertação dos 

sacrifícios impostos pelo trabalho desprovido da técnica, que despendia tempo e não 

vislumbrava a possibilidade de ócio para a realização de atividades prazerosas, artísticas 

e/ou formativas. Entretanto, acrescenta Ferreti (1996), a promessa de expansão 

tecnológica destinada à humanização, foi desviada para os interesses do capital, cuja 

base, que se encontra na compra e venda da força de trabalho e na extração da mais 

valia, é diametralmente oposta à distribuição igualitária de riquezas.  

Marx (1988) declara que a alienação, o fetiche da mercadoria e a divisão 

hierárquica do trabalho no capitalismo reduzem o trabalho à condição de mercadoria, 

impedindo o aprimoramento das potencialidades humanas. Segundo Marx (1988):  

  
[...] parece ser coisa trivial, imediatamente compreensível. Analisando-a, 
vê que ela é algo muito mais estranho, cheia de sutilezas metafísicas e 
argúcias teológicas. [...]. A mercadoria é misteriosa simplesmente por 
encobrir características sociais do próprio trabalho dos homens 
apresentando-as como características materiais e propriedades sociais 
inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social 
entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-
la como relação social existente à margem deles, entre os produtos de seu 
próprio trabalho. [...] Uma relação social definida, estabelecida entre os 
homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. 
Para encontrar um símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. 
Aí, os produtos do cérebro humanos parecem dotados de vida própria, 
figuras autônomas que mantém relações entre si e com os seres humanos. 
É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das 
mercadorias. Chamo a isto de fetichismo, que está sempre grudado aos 
produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. É 
inseparável da produção de mercadorias. Esse fetichismo do mundo das 
mercadorias decorre conforme demonstra a análise precedente, do caráter 
social próprio do trabalho que produz mercadorias (p. 70-71). 
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A análise dessa contradição no início do capitalismo é feita por Karl Marx 

(1818-1883) na obra: “O Capital”. Nos capítulos XII (Divisão do Trabalho e 

Manufatura) e XIII (A Maquinaria e a Indústria Moderna), são descritas as formas 

organizacionais do trabalho e a crescente alienação do trabalhador à medida que se 

distancia cada vez mais do produto de seu trabalho.  

Na transição do feudalismo para o capitalismo se situa a origem da 

industrialização, através da cooperação que se estende para a manufatura. Esta se 

produz de duas formas: simples e complexa. Na simples, o capitalista (burguês) agrupa 

na oficina trabalhadores do mesmo tipo de trabalho. Segundo Marx: “[...] cada um 

desses artífices, talvez com um ou dois aprendizes, produz a mercadoria por inteiro e 

leva a cabo, portanto, as diferentes operações exigidas para sua fabricação, de acordo 

com a seqüência delas” (MARX, 1988, p. 255). Nesse tipo de produção, o artesão 

fabrica o produto todo. Porém, a situação externa e a exigência de uma produção maior 

com maior rapidez fez surgir uma organização complexa. De acordo com Marx (1988):  

 
Em vez de o mesmo artífice executar as diferentes operações dentro de 
uma seqüência, são elas destacadas umas das outras, isoladas, justapostas 
no espaço, cada uma delas confiada a um artifício diferente e todas 
executadas ao mesmo tempo pelos trabalhadores cooperantes (p. 255).  

  
De acordo com Hobsbawm (2007), a manufatura institui a divisão do 

trabalho e a constituição do trabalhador parcial, porém, em sua forma simples ou 

complexa, ainda garante a experiência formativa, pois o trabalho continua sendo 

artesanal, dependendo da mão do indivíduo que domina e manipula o instrumento, 

dando forma ao produto ou parte dele. Todos se sentem capazes de fazer o produto 

inteiro e ajudar os companheiros nas fases da produção. 

Progressivamente as ferramentas se especializam, e as habilidades 

cognitivas se estreitam, já que cada tarefa é cogente a uma instrumento e a uma 

habilidade específica. Para Marx (1988): “[...] o período manufatureiro simplifica, 

aperfeiçoa e diversifica as ferramentas, adaptando-as às funções exclusivas especiais do 

trabalhador parcial. Com isso, cria uma das condições materiais para a existência da 

maquinaria, que consiste em uma combinação de instrumentos simples” (p. 262).  

Dessa forma, a especialização foi se tornando um fator de elevação do lucro, 

a amortização do tempo na produção de uma mercadoria se tornou preceito consciente 

de acumulação de capital, gerando a fabricação de ferramentas mais especializadas. 
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Esse processo foi se organizando ao mesmo tempo ao processo de interligação das 

etapas específicas, com vistas de diminuir o tempo morto, ampliando a produção. 

Quanto às implicações dessa gradativa divisão do trabalho, Marx (1988) assevera que: 

 
[...] na sociedade do modo de produção capitalista a anarquia da divisão 
social do trabalho e o despotismo da divisão manufatureira do trabalho se 
condicionam reciprocamente [...]. Ela aleija o trabalhador convertendo-o 
numa anomalia, ao fomentar artificialmente sua habilidade no pormenor 
mediante a repressão de um mundo de impulsos e capacidades produtivas 
[...]. Os trabalhos parciais específicos são não só distribuídos entre os 
diversos indivíduos, mas o próprio indivíduo é dividido e transformado 
no motor automático de um trabalho parcial, tomando assim a fábula 
insossa de Menenius Agrippa, segundo o qual o ser humano é 
representado como mero fragmento de seu próprio corpo, realidade (p. 
270). 
 

Nesse sentido, Marx (1988) nos assevera que quando se privilegiam alguns 

indivíduos e submetem outros a um trabalho imposto nada criativo e subordinado, esta 

atividade não contribui para a sua tarefa primordial, que é a realização dos homens. A 

subdivisão do trabalho acabou destruindo a liberdade humana não permitindo sua 

transcendência. Assegura Marx (1988):  

 
[...] a divisão manufatureira do trabalho é uma criação totalmente 
específica do modo de produção capitalista. [...] Assim como na 
cooperação simples, na manufatura é o corpo de trabalho em ação uma 
forma de existência do capital. O mecanismo social de produção 
composto de muito trabalhadores parciais individuais pertencem ao 
capitalista. A força produtiva originada da combinação de trabalhos 
aparece por isso como força produtiva do capital. [...] Certa deformação 
física e espiritual é inseparável mesmo da divisão do trabalho em geral na 
sociedade. Mas como o período manufatureiro leva muito mais longe essa 
divisão social dos ramos de e, por outro lado, apenas com a sua divisão 
peculiar alcança o indivíduo em suas raízes vitais, é ele o primeiro a 
fornecer o material e dar o impulso para a patologia industrial (p. 269-
270). 
 

Esse entendimento é enfatizado por Marx no capítulo XII de O Capital 

dedicado à forma manufatureira de organização do processo de trabalho, intitulado 

Divisão do Trabalho e Manufatura, no qual cita uma afirmação de Urquhart (1855) 

sobre os efeitos da divisão parcelar no trabalho: “Subdividir um homem significa 

executá-lo, se merece a pena de morte, assassiná-lo, se ele não a merece. A subdivisão 

do trabalho é o assassinato de um povo” (apud MARX, 1988, p. 272).  

Segundo Hobsbawm (2007), no final do século XVIII (1701-1800), um 

fator possibilitava a formação integral do ser humano e sua peculiaridade de sujeito no 
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processo de trabalho: a evolução da maquinaria. Para o autor, neste período, as 

máquinas se constituíam como conexão das ferramentas especializadas e dependiam da 

força humana para funcionar, porém, as mais desenvolvidas utilizavam a energia natural 

da água ou do vento e, em seguida, a energia a vapor. A invenção do motor a vapor 

conseguia impulsionar ao mesmo tempo muitas outras máquinas. Livre da força 

humana, o ritmo do trabalho passou a ser ditado pela máquina.  

Dessa forma, o sentido social dado à tecnologia no capitalismo está 

intimamente relacionado ao aumento da produtividade, ou seja, a produção incessante 

de mercadorias e a busca desenfreada do lucro. Segundo Marx (1988), tece-se novos 

patamares produtivos e se assume uma peculiaridade ideológica na composição de um 

modelo sócio-produtivo que dissocia o desenvolvimento produtivo da participação da 

força de trabalho do ser humano. A evolução técnica da indústria possibilitou que o 

trabalho fosse organizado segundo o compasso da maquinaria e a produção de 

mercadorias, bem como o embrutecimento progressivo tanto do ser humano como o 

objeto de seu trabalho (Ibid., p. 264-276). Marx (2004) assegura que o trabalhador:  

 
[...] se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias 
cria. Com a valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em 
proporção direta a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). 
O trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao 
trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de 
fato, mercadorias em geral. [...] A produção produz o homem não 
somente como uma mercadoria, a mercadoria humana, o homem na 
determinação da mercadoria; ela o produz, nesta determinação respectiva, 
precisamente como um ser desumanizado (entmenschtes Wesen) tanto 
espiritual quanto corporalmente – imoralidade, deformação, 
embrutecimento de trabalhadores e capitalistas (p. 80-93).  

 
Para Marx (1988, p. 48), os efeitos da maquinaria foram: a assimilação da 

força de trabalho das mulheres e das crianças, a ampliação da jornada de trabalho e a 

intensificação do trabalho. De acordo com o autor, com as duas últimas, foi possível 

aumentar a mais-valia9, já que o trabalhador aceita trabalhar mais horas por receio de ser 

substituído pela massa da mão-de-obra desempregada, pois, com a desvalorização do 

valor do trabalho específico, até as crianças são capazes de operar a máquina (MARX, 

1988, p. 45-48). Segundo Marx (1988, p. 266-267), a produção se torna mais intensa 

com o seu crescente aprimoramento. De acordo com o autor, além de gerar desemprego 

                                                 
9 Na obra, O Capital (1988): “A mais-valia produzida pelo prolongamento da jornada de trabalho chamo de mais-
valia absoluta; a mais-valia que, ao contrário, decorre da redução do tempo de trabalho e da correspondente mudança 
da proporção entre os dois componentes da jornada de trabalho chamo de mais-valia relativa” (p. 239). 
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e miséria, as máquinas inauguram nova forma de relacionamento entre as pessoas, que 

substituiu o antigo modelo pela relação homem-máquina e gerou a deformação psíquica 

das habilidades de uma geração inteira formada pelas crianças submetidas ao trabalho. 

Posteriormente, mesmo conquistas como a redução das horas de trabalho, 

obtidas depois das revoltas contra as máquinas, só comprovaram o quanto que no 

processo produtivo capitalista estava alienando o trabalhador (proletário). Nesse 

sentido, Marx (1988) afirma, “[...] era mister tempo e experiência para o trabalhador 

aprender a distinguir a maquinaria de sua aplicação capitalista e atacar não os meios 

materiais de produção, mas a forma social em que são explorados” (p. 272). 

A organização sindical se enfraquecia, mas a obstinação dos mais velhos 

garantia o domínio das máquinas, pois, somente estes indivíduos detinham o 

conhecimento desses instrumentos. Segundo Coriat (1985), esses conhecimentos se 

consubstanciavam como: “[...] a última resistência operária ao trabalho assalariado” (p. 

81). Nesse instante, se constituiu a expropriação do saber do operário, por meio da 

análise dos tempos e ritmos, bem como, da organização científica do trabalho. Segundo 

o autor, esse processo chamado de taylorismo-fordismo ou automação rígida iniciou-se 

nos EUA, nas três últimas décadas do século XIX (1801-1900) e nas quatro primeiras 

décadas do século XX (1901-2000), em um tempo de ampliação do capital, devido ao 

petróleo, às descobertas da química, da eletricidade e metalurgia, e a invenção do 

telégrafo, que favoreceu uma rede de comunicação mundial, a partilha dos mercados e o 

conflito entre sindicatos e patrões.  

Não obstante, segundo Coriat (1985), o objetivo do taylorismo, teorizado 

por Frederick Taylor (1856-1915), era resolver o que Taylor chamou de “falta de zelo” 

dos operários na produção de mercadorias. Procedendo, em primeiro lugar, no salário 

por produto e depois em uma organização científica e rígida dos ritmos e tempos do 

trabalho. Com a forma de remuneração por item, o operário recebia em conformidade 

com a sua produção individual (CORIAT, 1985). Nessa direção, de acordo com Coriat 

(1985), o capitalista (burguês) calculava o salário base a partir da referência de tempo. 

Esse método, que claramente parecia bom, aos poucos se revelou cruel, pois resultou em 

“[...] um aumento da intensificação do trabalho, sem que por isso ocorra [esse] um 

aumento do trabalho” (Ibid., p. 85). Segundo Coriat (1985), no inicio, essa forma de 

pagamento não deu certo porque o conhecimento dos ritmos e tempos das máquinas 

estava nas mãos dos operários (proletários), por isso, organizados, fixavam um tempo 
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onde todos trabalhavam em um ritmo médio. Então, para pôr fim a este controle, Taylor 

reorganiza cientificamente a produção (p. 85-86). 

Destarte, em primeiro lugar, se inicia a decomposição do saber-fazer dos 

operários obtida pela tradição oral e que passava de geração em geração. (CORIAT, 

1985). Segundo Coriat (1985): “[...] a direção científica encarrega-se de receber todos 

os elementos que, no passado, estavam na posse dos operários, de classificar essas 

informações, de sintetizá-las e destes conhecimentos deduzirem regras, leis e fórmulas” 

(p. 91). Coriat (1985, p. 91-92) acrescenta que esse conhecimento é restringido aos seus 

itens mais simples, é sistematizado e classificado no seu tempo mínimo, em minutos 

exatos, no “melhor tempo” possível, em tarefas, que se constitui as menores partes do 

trabalho. Essas tarefas, nas mãos da direção, são ensinadas aos trabalhadores no treino 

do contramestre. Enfim, é imposta uma nova hierarquia nos postos de trabalho, 

dividindo concepção de execução e instaurando uma grande massa de mão-de-obra 

desqualificada (CORIAT, 1985). Dessa forma, Coriat (1985) entende que o método 

taylorista consiste em decompor o trabalho para o desempenho de uma tarefa específica 

em seus distintos componentes, e então buscar as formas mais eficientes de cumprir 

cada uma das atividades destes elementos (Ibid., p. 91-93).  

Não obstante, segundo Coriat (1985), a idéia é alterar o conhecimento 

prático do artífice em um conjunto de processos administrados, sendo possível abolir 

metodologias impróprias ou excessivamente lentas e o trabalho poderia se tornar mais 

eficiente. Doravante, Coriat (1985) reconhece que um dos ‘subprodutos’ da definição 

taylorista do trabalho foi que seria possível elencar, para cada tipo de atividade, as 

habilidades ou competências que o trabalhador a ela deveria ter para se ajustar ao 

capitalismo. Segundo o autor, os termos aptidão e seleção projetam-se na avaliação 

educacional determinando as discussões de aplicabilidade dos testes (provas) nas 

exigências adaptativas para o capitalismo (p. 92). Desse modo, entendemos que a 

difusão desse modelo revela uma ontologia que favorece a seleção e a formação não 

como ruptura das condições desiguais, mas a otimização das relações produtivas 

ajustadas à ordem. Patto (1996) confirma esse conjunto ao afirmar que neste período: 

“[...] fortalece a crença na possibilidade de oportunidades iguais que tentavam viabilizar 

através de dois recursos: o uso de instrumentos que queriam infalíveis na mensuração 

das verdadeiras disposições naturais e a expansão e aprimoramento do sistema escolar” 

(PATTO, 1996 apud ZANARDINI, 2008 p. 73). Dessa forma, após Taylor, as aptidões 
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que se busca não se limitam a habilidades e operações específicas, mas a competências 

mais gerais, como motivação e experiência.  

Logo, Zanardini (2008, p. 53) declara que a qualidade ontológica da 

avaliação educacional no processo educativo está relacionada a questões histórico-

sociais que culminam em difusão de valores. O autor admite que este processo 

juntamente com o desenvolvimento social do ser adquire um nível de exemplaridade 

refletindo no agir humano-social, se tornando parte do processo de reprodução social (p. 

53). Assim sendo, “[...] a avaliação é parte do processo de mudança e conservação que 

caracteriza a reprodução e construção social da espécie humana” (ZANARDINI, 2008, 

p. 53). Sendo uma ação deliberada por atos mais ou menos conscientes, ligada a uma 

alternativa social, a avaliação sofre como a sociedade que lhe empresta sentido, 

sucessivas metamorfoses de acordo com os imperativos sociais de cada época histórica. 

A seguir, Zanardini (2008, p. 53-54) assegura que a coerência de avaliar, no processo 

educativo, é ajustada pelas exigências sócio-econômicas de cada época; se as condições 

sociais de cada período se diferenciam a uma declarada oposição, tal aspecto é 

transferido para a avaliação educacional, delimitando-se de acordo com o seu 

desempenho social e a direção de sua (in) eficácia como processo social. Consideramos 

este fato fundamental ao nos reportarmos à avaliação educacional meritocrática, 

realizada nos moldes do capitalismo (ZANARDINI, 2008, p. 54).  

Um segundo passo para o desenvolvimento da tese taylorista é o 

desenvolvimento de ferramentas e máquinas novas, uniformizadas ou estandardizadas. 

Para Coriat (1985): “Ao definir o instrumento de trabalho, a direção define as condições 

de sua utilização – despojado do saber no que diz respeito ao manejo do instrumento, o 

operário perde o seu poder de ‘travagem’” (p. 100). Portanto, o objetivo de Taylor, 

segundo Coriat (1985), não era reunir saberes científicos, mas ampliar as possibilidades 

de controle do trabalho e aumentar a velocidade de emprego dos instrumentos, gerando 

a produção em série e a produção em massa. Dessa forma, segundo o autor, as 

uniformizações dos instrumentos e dos produtos provocaram a massificação do 

consumidor. A individualidade do ideal de liberdade iluminista se esmaece. Inverte-se a 

relação entre sujeito e objeto, o sujeito torna-se objeto.  

Com base em Zanardini (2008, p. 52), acreditamos que o sentido ontológico 

da educação e da avaliação educacional no processo de construção do ser social se deve 

ao fato da mesma se estabelecer como um momento do ser social que acontece mesmo 
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quando este processo não é de todo consciente ao sujeito que o realiza. Ou seja, “[...] o 

ato de avaliar é imanente ao processo mediante o qual o homem se constrói e realiza sua 

história ao responder às alternativas que lhe são apresentadas tanto na sua relação com a 

natureza quanto com outros homens” (Ibid., p. 52). O autor afirma que a educação no 

seu contexto avaliativo opera como elemento inseparável da práxis social na escolha das 

possibilidades de reação prática a uma dada problematicidade de uma determinada 

concepção de formação do indivíduo, auxiliando o norteamento das escolhas que se 

realizam ou negam os determinantes sociais, econômicos e culturais de um particular 

sistema sócio-econômico (p. 53). 

Não obstante, como consideramos o desenvolvimento econômico 

condicionante da práxis social, os valores que se afirmam ou se negam se referem 

necessariamente ao embate das classes essenciais em torno desse desenvolvimento, 

sofrendo ou empreendendo as pressões daí advindas. Deste modo, tal como Zanardini 

(2008, p. 54), acreditamos que a finalidade de um determinado processo educacional, e, 

conseqüentemente, avaliativo é delineado a partir de um dado desenvolvimento 

econômico e social está diretamente ligado à sua negação e contestação ou afirmação e 

legitimação. Dessa forma, se nos reportarmos ao desenvolvimento do capitalismo, a 

educação e a avaliação educacional é parte basilar do processo de mudança e/ou 

conservação que caracteriza a reprodução e construção social.  

Conquanto, devido à dicotomia entre trabalho mental e trabalho manual no 

sistema de modo de produção capitalista, a necessidade de trabalhadores diretamente 

ligados à produção é reduzida, pois as atividades podem ser desempenhadas por 

qualquer pessoa. Para Braverman (1987): “[...] a separação de mão e cérebro é a mais 

decisiva medida simples na divisão do trabalho tomada pelo modo capitalista de 

produção [...]” (p. 113), pois dessa forma os vínculos entre teoria e prática são rompidos 

e o trabalhador deixa de ser sujeito, tornando-se facilmente controlável. Nesse sentido, 

Braverman (1987) cita um editorial publicado no International Molders Journal que 

sintetiza a gravidade do golpe direcionado ao trabalhador com a automação rígida: 

  
O grande patrimônio do trabalhador assalariado tem sido o seu ofício. Em 
geral, pensamos no ofício como a capacidade para manipular destramente 
as ferramentas materiais de um ofício ou profissão. Mas o verdadeiro 
ofício é muito mais do que isso. O elemento realmente essencial nele não 
é a perícia manual ou a destreza, mas alguma coisa armazenada na mente 
do trabalhador. Este algo é em parte o profundo conhecimento do caráter 
e usos das ferramentas, materiais e processos do ofício, que a tradição e 
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experiência deram ao trabalhador, mas, além e acima disso, é o 
conhecimento que o capacita a compreender e superar as dificuldades que 
constantemente surgem e variam não apenas nas ferramentas e materiais, 
mas nas condições em que o trabalho deve ser feito (p. 121). 

 
Dessa forma, constata-se que a verdadeira competência e habilidade é o 

conhecimento do trabalhador, que possibilita unir teoria e prática e que promove a 

liberdade, porque carregada de individualidade e subjetividade. Isto não se adquire com 

o treinamento de um ofício fragmentado que, ao contrário, somente promove a 

alienação (MARX, 1984). As metamorfoses tecnológicas e a recomposição do sistema 

produtivo iniciada por Taylor foram concretizadas em uma primeira experiência por 

Henry Ford (1863-1947) nas suas linhas de montagem na produção de carros populares. 

Essa racionalidade produtiva adentra as demais indústrias com o início da I Guerra 

Mundial (1914-1918) e a necessidade de rápida e intensa fabricação de botas, remédios 

e alimentos em larga e uniforme escala. A produção em larga escala trouxe duas 

mudanças no período da automação rígida: a introdução da linha de montagem e o 

estímulo ao consumo de massa. Este último acarretou mudanças no campo subjetivo. É 

neste contexto que a obra Eros e civilização de Herbert Marcuse adquire significado 

singular. Segundo Marcuse (1975), a produção de necessidades e a manipulação da 

consciência são elaboradas no domínio do capital sob toda a vida do indivíduo: 

      
O elevado padrão de vida, no domínio das grandes companhias, é 
restritivo num sentido sociológico concreto: os bens e serviços que os 
indivíduos compram controlam suas necessidades e petrificam suas 
faculdades. Em troca dos artigos que enriquecem a vida deles, os 
indivíduos vendem não só seu trabalho, mas também seu tempo livre. A 
vida melhor é contrabalançada pelo controle total sobre a vida (p. 98).  

     
Não obstante, no contexto histórico da recomposição capitalista mencionado 

no parágrafo anterior, em relação à educação brasileira, Rossi (1980) afirma que entre 

1920 e 1930 ocorreram várias reformas estaduais com novas propostas pedagógicas 

(Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro, Anísio Teixeira na Bahia e Francisco Campos 

em Minas Gerais). Em 1922, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 

Fernando de Azevedo e outros vinte e seis educadores, condenaram o elitismo na 

educação brasileira, preconizando uma escola pública gratuita, leiga e obrigatória. Rossi 

(1980) declara que em 1930, Francisco de Campos criou o estatuto das Universidades e 

organizou o ensino médio. Durante o Estado Novo foram promulgadas as leis orgânicas 

do ensino, dividindo o curso secundário em ginasial e colegial (clássico ou científico), 
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criando o ensino profissional ministrado através das empresas e industrias tais como o 

Senai e o Senac.  

Destarte, o contexto econômico da década de 1930 foi marcado por uma 

crise de superprodução. O Estado, até então independente do capital, passou, segundo 

Harvey (1992, p. 124), a pensar em “[...] arranjos políticos, institucionais e sociais que 

pudessem acomodar a crônica incapacidade do capitalismo de regulamentar as 

condições essenciais de sua própria reprodução.” Harvey (1992) afirma: 

 
O Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. Na medida 
em que a produção de massa, que envolvia pesados investimentos em 
capital fixo requeria condições de demanda relativamente estáveis para 
ser lucrativo, o Estado se esforçava por controlar ciclos econômicos com 
uma combinação apropriada de políticas fiscais e monetárias [...] Os 
governos também buscavam fornecer um forte complemento ao salário 
social com gastos de seguridade social, assistência médica, educação, 
habitação, etc (p. 131). 
 

Neste período, os EUA passam a ser o centro do poder econômico, agindo 

como o banqueiro do mundo em troca da abertura dos mercados de capital ao poder das 

grandes corporações. Porém, nem todos eram beneficiados pelo fordismo. Uma grande 

parcela da população mundial foi condenada à miséria e exclusão. Ao mesmo tempo em 

que as pessoas foram motivadas ao consumo, este não podia se realizar para a maior 

parte delas. Percebem-se os efeitos do taylorismo-fordismo através de Adorno e 

Horkheimer (1985): “Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre 

a mesma, como substrato da dominação. Essa identidade constitui a unidade da 

natureza” (p. 24). Destarte, a razão potencializada converteu-se em mito, já que o 

domínio que exerce sobre as coisas é à base de uma nova alienação. Acrescenta-se, 

ainda, as palavras de Harvey (1992): “[...] questões de sexualidade, de família, de 

formas de coerção moral, de consumismo e de ação do Estado estavam vinculadas ao 

esforço de forjar um tipo particular de trabalhador adequado ao novo tipo de trabalho e 

processo produtivo” (p. 122).  

De acordo com Dale (1988), esses reflexos são sentidos de forma 

impactante na educação. Desde a gênese do capitalismo, houve em toda a Europa 

movimentos políticos que buscavam a afirmação da escola pública como garantia da 

liberdade e igualdade. Entretanto, contextualiza Dale (1988), o que aconteceu foi o 

ascensão de uma escola que não promovia a igualdade, já que regulava a instrução em 

“doses homeopáticas”, como recomendava Adam Smith, a partir da sua idéia de divisão 
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de trabalho de uma indústria. Dale (1988) ainda acredita que essa educação dualista 

delineava o conhecimento em forma livresca e formativa para poucas pessoas, ou seja, a 

educação tem a função de moldar o cidadão, dentro de um limite desejável para o 

capitalismo. Segundo Correia (2004): “Adam Smith [...] entende que a divisão do 

trabalho pressupunha a educação dos trabalhadores, os quais deveriam saber ler, contar 

e escrever. O povo educado seria ordeiro, submisso, livre de crendices e superstições. 

Daí a cidadania passiva” (p. 16). 

De acordo com Rossi (1980), a junção entre educação e progresso se inicia 

com a gênese da acepção clássica sobre a evolução e crescimento econômico, o que 

esteve associado aos movimentos modernizadores impulsionados pelo processo de 

industrialização e pelas vantagens do comércio internacional. Dessa forma, Rossi (1980, 

p. 67-68) afirma que, desde o princípio, não se centralizava as sugestões de melhora dos 

indicadores econômicos e sociais ligados ao trabalho, mas dos requisitos imperativos 

para que a força de trabalho estimulasse a dinâmica de acumulação do capital. 

No pensamento econômico clássico, a educação não é vista de forma 

genérica, relacionada às condições de vida, padrões de consumo e formas de 

relacionamento e socialização. Frigotto (1995, p. 36-37), ao mencionar trechos da obra 

de Adam Smith, A riqueza das nações, afirma que o autor entende o ser humano 

educado em alguma forma de trabalho como resultado de uma instrução trazida pelo seu 

empregador, e quanto mais amplia a habilidade e a qualificação à sua função no 

emprego, maior o cuidado com a obediência de suas funções, uma vez que esse 

indivíduo educado se compara a um dos instrumentos de trabalho, com a distinção de 

que, um pagamento acima dos salários habituais comuns, iria compensar o empregador. 

“[...] todo o custo de sua educação, com, pelo menos, os lucros habituais de um capital 

igualmente valioso [...]” (SMITH, 1996 apud FRIGOTTO, 1995, p. 107).  

Não obstante, no começo do século XX, iniciou-se em diversos locais do 

mundo, sobretudo nos EUA, as propostas da chamada “Escola Nova”. Seu maior 

expoente foi John Dewey (1859-1952), no entanto, destacamos Montessori, Decroly, 

entre outros. Parafraseando Dewey, Lourenço Filho (1978), afirma que a educação é 

uma necessidade social. Ela diz respeito à própria vida e não a uma mera preparação 

para a mesma. O conhecimento não visa fim específico, mas deriva da experiência que o 

solicita e dirige. A educação deveria privilegiar a ação, as discussões, a reflexão, enfim 

o formação dos estudantes.  Segundo o autor, o conhecimento se estende na mediação 
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humana para se adaptar ao já existente. Era preciso formar um indivíduo conformado e 

adaptado aos valores capitalistas. 

De acordo com Lourenço Filho (1978), as três teorias da aprendizagem que 

influenciaram a ‘Escola Nova’ foram: a do Condicionamento, que possibilitava a 

modificação de respostas, instalando novos padrões de ajustamento, tendo como 

principais representantes: Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), John B. Watson, (1878-

1958) e Burrhus Frederic Skinner (1904-1990); a Aprendizagem por ensaio e erro, 

representada por Edward L. Thorndike (1874-1949) e a Aprendizagem mediante 

apreensão de formas ou configurações, principalmente com os estudos do alemão 

Wolfgang Köhler (1887-1967). Apesar das contradições, o autor considerava as três 

teorias convergentes e complementares (LOURENÇO FILHO, 1978). 

Segundo Zanardini (2008, p. 71-72), a história da avaliação educacional no 

Brasil se prepondera o caráter de medição e a harmonia entre os termos avaliar e medir. 

O autor assevera que medir significa atribuir uma unidade de medida convencionada, de 

forma que, pode ser considerada uma ferramenta ou uma forma de extrair informações 

de um modelo de avaliação educacional. Nesse momento, nos valemos de Patto (1996), 

quando a autora afirma que esse movimento de mensuração e classificação intelectual 

vicejou nas décadas de 1920, 1930, perdurou por toda a década de 1940, como “rotina 

quantificadora” (apud ZANARDINI, 2008, p. 75). Não obstante, Zanardini (2008, p. 

73) assegura que as difusões dos testes tinham em vista a otimização e a organização 

racional do trabalho, fatores julgados imperativos para a industrialização e modernização 

da sociedade brasileira. Sua esfera de aplicação era às instituições escolares10 onde se 

dava a mensuração baseando-se na “maturidade” ou capacidade diagnosticadas pelo 

rendimento quantitativo dos indivíduos. Nesse instante, concordamos com Zanardini 

(2008, p. 74-75), ao observar que tais aspectos alcançam-nos atualmente, na medida em 

que os testes e provas ocupam espaço privilegiado nas instituições de ensino, com vistas 

a elaborar critérios de seleção.  

No que concerne a avaliação educacional, na obra Avaliação: políticas 

educacionais e reformas da educação superior, Dias Sobrinho (2003) afirma que durante 
                                                 
10 Para Patto (1996): “A nova palavra de ordem é a higiene mental escolar. Com intenções preventivas, as clínicas de 
higiene mental e de orientação infantil disseminaram-se no mundo a partir da década de vinte e se propõem a estudar 
e corrigir os desajustamentos infantis. Sob o nome de psico-clínicas, clínicas ortofrênicas, clínicas de orientação ou 
clínicas de higiene mental infantil, elas servem diretamente à rede escolar através do diagnóstico, o mais 
precocemente possível de distúrbios da aprendizagem. A obsessão preventiva tem como lema ‘keep the normal child 
normal’ (mantenha normal a criança normal) e em seu nome são criadas as ‘clínicas de hábitos’ para crianças em 
idade pré-escolar” (apud ZANARDINI, 2008, p. 74). 
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as décadas de 1950 e 1960 até os anos iniciais da década de 1970, se desenvolve nos 

EUA o entendimento que as escolas são responsáveis pelos resultados sociais dos 

indivíduos, inclusive, no caso dos rendimentos insatisfatórios e que deve prestar contas 

aos seus usuários e instâncias superiores. Nessa obra, Dias Sobrinho (2003) ainda afirma 

que se ampliam, neste período, trabalhos acadêmicos sobre a avaliação educacional 

seguindo orientações positivistas e quantitativistas, bem como fenomenológicas e 

qualitativas. O autor observa que a ampliação conceitual da avaliação educacional é 

delineada a partir do âmbito institucional, ou seja, da instituição escolar e não somente 

aos alunos. Dessa forma, se expande avaliações, em nível sistêmico, que avaliem a 

produtividade dos professores, conteúdos, metodologias de ensino, entre outros. Segundo 

o autor, se assiste ao deslocamento do foco da avaliação dos objetivos educacionais para 

a tomada de decisões (DIAS SOBRINHO, 2003). 

Segundo Romanelli (2003), no que tange ao Brasil, a segunda metade da 

década de sessenta é marcada por um sistema governamental autoritário ou ditatorial. 

De acordo com o autor, o golpe militar frustra qualquer possibilidade de transformação 

da educação brasileira, pois, de acordo com a ideologia apregoada por esse sistema, 

qualquer proposta deveria ser diretamente aprovada pelo governo federal ou eram 

consideradas “comunizantes e subversivas”. No entanto, Romanelli (2003) assegura que 

o período de 1946 à segunda metade da década de sessenta, talvez tenha sido o mais 

fértil da história da educação brasileira, onde atuaram educadores que deixaram seus 

nomes na história da educação brasileira. Podemos citar como exemplo: Anísio 

Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Florestan Fernandes, Carneiro Leão, 

Armando Hildebrand, Pachoal Leme, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, Durmeval 

Trigueiro, entre outros (ROMANELLI, 2003).  

O período do regime militar (1964-1985) espelhou na educação o caráter 

antidemocrático de sua proposta ideológica de governo: professores foram presos e 

demitidos; universidades foram invadidas; estudantes foram presos e feridos no 

confronto com a polícia, e alguns foram mortos; os estudantes foram calados e a União 

Nacional dos Estudantes proibida de funcionar (ROMANELLI, 2003). É no período 

mais cruel da ditadura militar, onde qualquer expressão popular contrária aos interesses 

do governo era abafada através da violência física, que é instituída a Lei 5.692, a 

LDBEN, em 1971. O aspecto marcante desta lei era ampliar a educação 

profissionalizante (ROMANELLI, 2003).   
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Doravante, as pressões externas em prol do economicismo na educação 

promovem as reformas educacionais no ensino superior e ensino de 1º e 2º graus, dando 

um tom tecnicista à educação, gerando fragmentação dos conteúdos e expropriação do 

saber docente. Segundo Romanelli (2003), a formação técnica recebida de forma 

precária nas escolas públicas é buscada nas próprias empresas, nos cargos subordinados 

aos técnicos recém-formados nos cursos de ensino superior. A dualidade é agravada e 

manifesta-se na massificação e desmobilização política da população. Enfim, segundo 

Romanelli (2003), a Pedagogia Tecnicista foi opção do regime militar e tanto o 

professor como o aluno foram legados ao segundo plano: os de mero executores de um 

plano educacional concebido, planejado e controlado por especialistas.  

Nessa direção, durante as décadas de 1960 e 1970 o aparelho estatal 

brasileiro aprofunda medidas institucionais de perspectiva tecnicista e economicista. A 

promulgação das leis 5.540/68 (Reforma Universitária), 5.692/71 (Reforma do Ensino 

de 1º e 2º graus), bem como a criação e financiamento pelo poder público de 

movimentos para-escolares, como o MOBRAL (Lei nº. 5.370/67)11 e o Projeto 

Minerva12, envolvendo os meios de comunicação como às emissoras de rádio e 

televisão, na transmissão de programas educativos, são formas de determinação para a 

transposição mecânica de subordinação da educação e da cultura ao modelo e condições 

de reprodução global do capital em sua fase monopolista (ROMANELLI, 2003).   

De acordo com Dias Sobrinho (2003), as propostas oficiais em âmbito da 

avaliação educacional – em todos os seus níveis – remonta do início da década de 1960 
                                                 
11 Segundo Romanelli (2003), o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) foi criado no dia 15/12/1967 
através da Lei n.º 5.370. Segundo a autora, o MOBRAL propunha erradicar o analfabetismo aproveitando-se, em sua 
didática, do Método Paulo Freire. No entanto, enquanto Paulo Freire propunha a “educação como prática da 
liberdade”, o projeto pedagógico do MOBRAL propunha intrinsecamente o condicionamento do indivíduo ao status 
quo. De acordo com Romanelli (2003), esse projeto de alfabetização tinha a finalidade de adequar-se ao projeto de 
desenvolvimento capitalista implantada de forma centralizada pelo governo autoritário no período da ditadura militar 
(1964-1985). Valendo-se de dados oficiais do MEC, Romanelli (2003, p. 75) externaliza que esse projeto conseguiu 
alfabetizar aproximadamente 3.338.477 pessoas entre o seu início e final.. Foi elaborado por um grupo 
interministerial e presidido pelo economista Mário Henrique Simonsen, recebeu apoio da comunidade empresarial e 
dos setores sociais mais conservadores da sociedade. De acordo com Romanelli (1991), em 1985 e após dezoito anos 
de existência – entre fortes denúncias de corrupção – foi extinto, dando lugar à Fundação Nacional para a Educação 
de Jovens e Adultos (EDUCAR) (p. 75-80). 
12 Castro (2007) declara que o Projeto Minerva foi criado em 01/09/1970, concebido pelo Ministério da Educação, 
Fundação Padre Anchieta e Fundação Padre Landell de Moura, com base na Lei 5.692/71, fundamentado no Código 
Brasileiro de Telecomunicações (1962) e tendo como suporte a portaria interministerial de nº 408/70, que 
determinava a transmissão de programação educativa em caráter obrigatório, por todas as emissoras de rádio do país 
(p. 49). De acordo com a autora, o foco principal do projeto era a educação de jovens e adultos, atendendo aos níveis 
de 1º e 2º graus. O programa era destinado especialmente a alunos com 16 anos com nível de escolaridade 
correspondente à 4ª série (Ibid., p. 49-50). O rádio foi escolhido por ter um custo mais baixo no que se referia à 
aquisição e manutenção de aparelhos receptores e pela familiaridade da clientela com o rádio, bem como por ter a 
possibilidade de alcançar a população onde quer que esteja. Castro (2007) assevera que o objetivo era preparar mão-
de-obra e não a formação de cidadãos críticos, questionadores, capazes de compreender os processos em que estão 
inseridos (Ibid., p. 55). O Projeto Minerva, de acordo com Castro (2007), durou 20 anos apesar das severas críticas e 
do baixo índice de aprovação (77%) dos inscritos não conseguiram obter o diploma (Ibid., p. 57). 
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e se inter-relaciona com a promulgação da Lei Federal nº 5.692/71, considerada a 

LDBEN do governo militar no Brasil (1964-1985). No contexto avaliativo, essa lei, em 

seu artigo quatorze expressava: “Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em 

notas ou menções, preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os 

resultados obtidos durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja 

exigida.” Segundo o autor, apesar das palavras indicarem um processo formativo e 

processual, a avaliação educacional enfatizava, em nível de ação governamental, a 

fiscalização e o controle de docentes, gestores e alunos nas escolas e universidades, 

vislumbrando uma modelo punitivo e controlador. Dias Sobrinho (2003) ainda declara 

que a modernização submete a educação a um modelo “produtivista” de eficiência, 

como se as escolas fossem idênticas a empresas privadas.  

Romanelli (2003) nos declara que desde a década de 1930, a escolarização 

brasileira é controlada visando à manutenção da ordem social, atendendo matrículas e 

aprovações quantitativamente superiores o Estado pretende silenciar a pressão popular 

ansiosa por ascensão sócio-econômica via educação formal.  

 
A expansão de ensino assumiu o aspecto de uma luta de classes. Do 
ponto de vista das camadas populares, o que elas propunham era garantir-
se o acesso, às posições das classes altas. Do ponto de vista destas, o que 
era preciso ser feito, e o foi, era manter o controle dessa expansão, de 
forma que ela se fizesse em limites estreitos e assegurasse certo grau de 
seletividade capaz de, em face da impossibilidade de conter a demanda, 
fazer com que subissem apenas os “mais capazes” (Ibid., p. 191). 
 

Nessa direção, na obra Sociedade de consumo (1987), Pietrocolla analisa a 

reprodução das disparidades sociais, econômicas e culturais no desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro. Nessa produção teórica, além do autor buscar a análise crítica da 

história da educação no Brasil, sobretudo no final da ditadura militar, também 

externaliza dados estatísticos oficiais na comprovação de suas afirmações. Os dados 

oficiais, segundo Pietrocolla (1987), apontam que nas décadas de 1960 e 1970 se 

ampliam as matrículas no sistema educacional brasileiro, no entanto, sem a redução das 

desigualdades sociais. Nessa obra, Pietrocolla (1987) indica que os dados oficiais do 

Ministério da Educação desse período indicavam que para cada 1000 crianças que 

ingressavam no primeiro ano primário, somente 466 (46,6%) atingiram a segunda série. 

Na quarta série, ainda restavam 239 (23,9%). Destas, somente 152 (15,2%) ingressavam 

em 1964 no ginásio, 91 (9,1%) alcançavam a 04ª série e 84 (8,4%) o último ano do 

colégio. Dessas somente 56 (5,6%) alcançavam o primeiro ano universitário, em 1973.  
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Face a essa realidade, qual o papel da educação e do Estado enquanto 

planejador e investidor? A resposta dessa indagação parte do realinhamento produtivo e 

da cultura mercantil que o Brasil estava atravessando no período do regime militar 

(1964-1985). O Estado brasileiro, segundo Pietrocolla (1987, p. 81), valendo-se de seu 

poder de promover o desenvolvimento nacional a partir do sistema capitalista, investe 

em formas de reordenação de controle sócio-político no sentido de adequar a educação e 

a formação dos indivíduos a partir do viés econômico vigente.  

Destarte, Pietrocolla (1987, p. 80), considera que a subordinação da 

educação e da cultura ao modelo de reprodução global do capital em sua fase 

monopolista faz com que se generalize o uso de testes educacionais com fundamentos 

de perspectiva quantitativista e puramente técnica. De acordo com esse autor, o alcance 

desse fenômeno despolitiza o debate e permite suprimir o que não for considerado 

“eficiente e produtivo”. Nesse sentido, concordamos com Dias Sobrinho (2003) ao 

afirmar que a avaliação educacional se consolida como forma de garantir o controle e a 

qualidade desse processo, aparelhando as políticas e práticas visando garantir o controle 

e a eficácia interna e externa de qualquer organismo social, seja público ou privado.  

Essa racionalidade técnico-burocrática visa à maximização de resultados, 

projetando processos de seleção, classificação e identificação de méritos, influenciados 

por um modelo sócio-político e epistemológico positivista e tecnológico (instrumental) 

de gestão escolar. Esse padrão é assinalado como portador de novas perspectivas para a 

manutenção do processo de formação do indivíduo a partir da ideologia do capital.  

Doravante, é indispensável o estudo do realinhamento produtivo e da cultura 

mercantil na sua inter-relação com a formação do individuo e a sua conseqüente 

adaptação a partir da massificação e despolitização política do indivíduo.  

 
1.2. Realinhamento produtivo, cultura mercantil e formação do indivíduo: o 
falso sentido da liberdade como trabalho integrado  
 

Na segunda metade do século XX (1901-2000), o modelo taylorista-fordista 

entra em crise. Na obra Condição pós-moderna, David Harvey (1992) relata que o 

avanço industrial no Japão e Europa Ocidental, a criação de mercados de exportação, à 

implantação de multinacionais no sudeste asiático, a redução do consumo e a alta da 

inflação nos EUA geraram a desvalorização do dólar, a flutuação da taxa de câmbio e a 

redução do poder estadunidense. Além desses problemas, a rigidez dos ritmos e tempos 



 40 

na indústria ampliou os acidentes de trabalho, as faltas, as doenças psíquicas e ondas de 

greve. O aumento da exclusão não poderia ser detido, pois o Keyneisianismo não mais 

atingia a rigidez com as obrigações públicas (HARVEY, 1992, p. 135). 

Não obstante, nas décadas de 1970 e 1980, o capitalismo é marcado por 

forte reestruturação, que resulta no que Harvey (1992) chamou de acumulação flexível.  

 
A acumulação flexível [...] se apóia na flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional [...] os horizontes temporais da 
tomada de decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a 
comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte possibilitou 
cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez 
mais amplo e variado (p. 140). 
 

No cerne desses acontecimentos e tendo em vista a sustentação da sociedade 

desigual, de acordo com Sousa (2003), a burguesia se vê forçada a encontrar 

argumentos “válidos” ou objetivos que justificassem a ordem social. Segundo essa 

autora, nesse momento, de afirmação hegemônica os testes de aptidão e de capacidade 

se mostram como ferramentas imprescindíveis ao projeto hegemônico burguês. Sousa 

(2003) admite que a difusão e a aplicação dos testes tinham em vista a otimização e a 

organização racional do trabalho capitalista, fatores julgados importantes para a 

industrialização e modernização da sociedade brasileira. De acordo com Sousa (2003): 

 
[...] nos estudos sobre avaliação da aprendizagem reflete os princípios da 
pedagogia tecnicista, oriundos da teoria geral da administração, que 
direcionam a política educacional do Estado Brasileiro pós-64. De cunho 
empresarial-tecnocrático, delineou-se a partir de padrões de racionalidade, 
eficiência e redução de gastos (p. 45).   
 

Contudo, ao ostentar o domínio das instituições, e, por conseguinte da 

escola e a sua esfera avaliativa, o processo de formação do indivíduo, o controle social, 

econômico e cultural que dela advém se torna ‘invisível’ ou abstrata ante ao poderio do 

capital, desta forma, torna-se mais perverso. Marcuse (1975) analisa esse processo:  

 
Com a racionalização do mecanismo produtivo, com a multiplicação de 
funções, toda dominação assume a forma de administração. No seu auge, 
a concentração do poder econômico parece converter-se em anonimato; 
todos, mesmo os que se situam nas posições supremas parecem 
impotentes ante os movimentos e leis da própria engrenagem. O controle 
é [...] administrado por escritórios em que os controlados são os 
empregadores e empregados. Os patrões já não desempenham uma 
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função individual. Os chefes sádicos, os exploradores capitalistas, foram 
transformados em membros assalariados de uma burocracia, com quem 
os seus subordinados se encontram como membros de outra burocracia 
(p. 97). 
 

Nesse momento, nos reportamos a Kuenzer (1989), quando assegura que os 

custos sociais desse processo foram altos para a população que se encontra abaixo da 

linha da pobreza, vivendo na miséria, fome, violência, desemprego, subemprego e 

doenças endêmicas. De acordo com a autora, as mudanças não uniformizaram o produto 

final (as mercadorias), bem como não propiciou a liberdade da subjetividade humana, já 

que as competências exigidas não devolvem o tempo e o espaço autônomo e muito 

menos a experiência autônoma entre o sujeito e o objeto. Vale ressaltar as idéias de 

Adorno e Horkheimer (1985) que: “[...] a distância em relação ao objeto, que é o 

pressuposto da abstração, está fundada na distância em relação à coisa, que o senhor 

conquista através do dominado” (p. 28). Não obstante, Kuenzer (1989) garante que a 

educação polivalente e integral requerida pelo capital e que designa a capacidade da 

pessoa de atuar em várias tarefas com a mesma desenvoltura, necessita de análise mais 

profunda, pois visa somente à formação de capacidades estreitas, mesmo proclamando 

que permite unir saber teórico e prático, concreto e abstrato. 

Na verdade, o trabalho integrado traz falso sentido de liberdade no trabalho, 

pois, mesmo sendo reunida em tarefas associadas, não é capaz de desenvolver a 

autonomia do ser humano. Marx (2004) assevera que esse fato ocorre porque os fins que 

norteiam a produção capitalista prevêem a manipulação (alienação) da vida do 

trabalhador sob o prisma do consumo. Segundo o autor, esse fenômeno obscurece a 

essência do trabalho e desconsidera a relação adjacente entre o trabalhador (o trabalho) 

e a produção. Marx (2004) assegura:  

 
O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis 
nacional-econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos 
tem para consumir; que quanto mais valores cria, mais sem-valor e 
indigno ele se torna; quanto mais bem formado o seu produto, tanto mais 
deformado ele fica; quanto mais civilizado o seu objeto, mais bárbaro o 
trabalhador; que quanto mais rico de espírito o trabalho, mais pobre o 
espírito e servo da natureza se torno o trabalhador. A economia nacional 
oculta o estranhamento na essência do trabalho porque não considera a 
relação imediata entre o trabalhador (o trabalho) e a produção. Sem 
dúvida. O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação 
para o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. 
Produz beleza, mas deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho 
por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um 
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trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas 
produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador (p. 82). 
 

Nessa direção, o trabalhador produz, cria valor, refina o seu produto, que 

deixa de pertencer a ele, tornado-se de outrem e não do trabalhador. Concebido assim, o 

trabalho na esfera econômica e social capitalista não é visto como fator de realização 

humana, mas fonte de sofrimento e escravidão, pois, o trabalhador se nega, afasta-se de 

si mesmo e, alienado, torna-se desumanizado, desfigurado (reificação do homem e 

fetichização da mercadoria), distinguindo o capitalismo de outros sistemas econômicos. 

 
[...] o trabalho é externo (Äusserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence 
ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se 
nele, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma 
energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu 
espírito. O trabalhador só se sente, por conseguinte e em primeiro lugar, 
junto a si (quando) fora do trabalho e fora de si (quando) no trabalho. 
Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está em casa. O 
seu trabalho não é, portanto, voluntário, mas forçado, trabalho 
obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas 
somente um meio para satisfazer as necessidades fora dele. Sua 
estranheza (Fremmudheil) evidencia-se aqui (de forma) tão pura que, tão 
logo inexista a coerção física ou outra qualquer, foge-se do trabalho como 
de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se 
exterioriza, é um trabalho de auto-sacrifício, de mortificação. Finalmente, 
a externalidade (Äusserlichkeil) do trabalho aparece para o trabalhador 
como se (o trabalho) não fosse seu próprio, mas de outro, como se (o 
trabalho) não lhe pertencesse, como se ele no trabalho não pertencesse a 
si mesmo, mas um a outro. Assim, como na religião a auto-atividade da 
fantasia humana, do cérebro e do coração humano, atua independentemente 
do indivíduo e sobre ele, isto é, como uma atividade estranha, divina ou 
diabólica, assim também a atividade do trabalhador não é a sua auto-
atividade. Ela pertence a outro, é a perda de si mesmo (MARX, 2004, p. 
82-83).  
 

Não obstante, para Zanardini (2008, p. 43) é essencial refletir os princípios 

ontológicos da avaliação educacional como constituinte do fenômeno trabalho, bem 

como a distinção ontológica conferida a este processo pela classe dominante (ou 

burguesa). Zanardini (2008, p. 43-44) assegura que esse fator se distingue de forma 

intencional e diferenciada, e, dessa forma, parte de acepções distintas de indivíduos. 

Segundo o autor, a avaliação educacional analisada na esfera do trabalho resulta em um 

estudo que vislumbra a metamorfose qualitativa na práxis social, incitando os 

indivíduos à autonomia, ao passo que a avaliação educacional delineada pelas classes 

dominantes está relacionada à conservação da sociedade capitalista que intenta a 

manutenção da dominação burguesa a partir da difusão ideológica para uma adequação 

social, econômica e cultural via educação (ZANARDINI, 2008, p. 44-45). 
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Sem embargo, Marcuse (1975, p. 50-52) assevera que na sociedade 

industrial, as necessidades humanas são falseadas pelo capitalismo que, para se 

sustentar, induz ao consumo de produtos supérfluos através dos apelos e propagandas 

veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Ao oferecer igual status econômico a 

uma grande parte da população, essa assimilação não indica o desaparecimento das 

classes, mas sim a preservação do sistema social através das “satisfações” 

compartilhadas pela população subjacente. Ao perder-se a real satisfação das 

necessidades, perde-se também o exercício da liberdade. Para Marcuse (1975):  

 
Hesito em empregar a palavra liberdade porque é precisamente em nome 
da liberdade que os crimes contra a humanidade são perpetrados. Essa 
situação não é certamente nova na História: pobreza e exploração foram 
produtos da liberdade econômica; repetidamente, povos foram libertados 
em todo o mundo por seus amos e senhores, e a nova liberdade dessas 
gentes redundaram em submissão não ao império da lei, mas ao império 
da lei dos outros. O que principiou como submissão pela força cedo se 
converteu em servidão voluntária, colaboração em reproduzir uma 
sociedade que tornou a servidão cada vez mais compensadora e agradável 
ao paladar. A reprodução, maior e melhor, dos mesmos sistemas de vida 
passou a significar, ainda mais nítida e conscientemente, o fechamento 
daqueles outros sistemas possíveis de vida que poderiam extinguir servos 
e senhores, assim como a produtividade de repressão. Hoje em dia, essa 
união de liberdade e servidão tornou-se natural e um veículo do progresso 
A prosperidade apresenta-se, cada vez mais, como um pré-requisito e um 
produto marginal de uma produtividade auto-impulsionada, em constante 
busca de novas saídas para o consumo e a destruição, no espaço, exterior 
e interior, embora seja impedida de extravasar nas áreas de miséria tanto 
as internas como as externas. Em contraste com esse amálgama de 
liberdade e agressão, produção e destruição, a imagem de liberdade 
humana está deslocada: converte-se em projeto da subversão dessa 
espécie de progresso. A libertação das necessidades instintivas de paz e 
tranqüilidade, do Eros associai autônomo, pressupõe a emancipação da 
afluência repressiva: uma inversão no rumo do progresso (p. 14-15). 
 

Marcuse (1973) estabelece estudos que analisam o pensamento e o chamado 

comportamento unidimensional13, que conserva o universo totalitário e aceito por todos, 

                                                 
13 Marcuse constrói o conceito de “homem unidimensional”, que nos permite discutir os efeitos dos princípios 
burgueses no desenvolvimento comportamental dos homens. Este conceito é analisado por sob diversos prismas, nos 
interessa entendê-lo como fruto do desenvolvimento de “falsas necessidades, trazidas à vida pela tecnologia 
(MARCUSE, 1973). De acordo com Marcuse (1973): “As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; encontram 
sua alma em seu automóvel, hi fi, casa em patamares, utensílios de cozinha. O próprio mecanismo que ata o indivíduo 
a sua sociedade mudou, o controle social está ancorado nas novas necessidades que ela (a sociedade) produziu.” 
Marcuse (1973) procura identificar novas formas de controle baseadas na racionalidade tecnológica. A tecnologia 
enquanto mecanismo de transformação material e social, não é neutra; pelo contrário, ela é ideológica e obedece à 
racionalidade tecnológica da época, modificando-se de acordo com a razão instrumental. Para Marcuse (1973): “[...] 
o aparato impõe suas exigências econômicas e políticas para a defesa e a expansão ao tempo de trabalho e ao tempo 
livre, à cultura material e intelectual. Em virtude do modo pelo qual organizou a sua base tecnológica, a sociedade 
industrial contemporânea tende a tornar-se totalitária. Pois, “totalitária” não é apenas uma coordenação política 
terrorista da sociedade, mas também uma coordenação técnico-econômica não terrorista que opera através da 
manipulação das necessidades por interesses adquiridos. “Impede, assim, o surgimento de uma oposição eficaz ao 
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ou seja, a reflexão perde seu poder de crítica a realidade diante do todo, 

homogeneizando-se. Essa racionalidade é promovida pelos formuladores da política, 

que veiculam na mídia um discurso homogêneo, que se torna “prescrição hipnótica” 

(MARCUSE, 1973), já que incorporam expressões da opinião pública, como por 

exemplo, a contestação dos hippies, e transformada em moda e consumo. Controlando a 

linguagem, passam a dominar também o pensamento. Destarte, a educação, ao aliar esse 

princípio, perde sua dimensão de resistência, se projetando como adaptação ao existente. 

A consciência social torna-se consciência técnica, se volta ao imediato, já que identifica 

a prática possível com a prática atual submetida à técnica (MARCUSE, 1973). 

Marcuse (1997) declara que a razão da sociedade industrial é oposta da 

emancipação delineada por Kant, no Iluminismo, pois, ao contrário de promover o 

esclarecimento e a libertação pelo trabalho, o desenvolvimento da tecnologia quase 

destruiu a possibilidade da razão crítica. Marcuse (1997) esclarece: 

 
A racionalidade, antes uma força crítica, transforma-se numa força de 
ajustamento e submissão. A autonomia da razão perde seu significado na 
mesma medida em que os pensamentos, sentimentos e ações dos homens 
são moldados pelas exigências técnicas do aparato por eles mesmos 
criado. A razão encontrou seu túmulo no sistema de controle, produção e 
consumo padronizados [...] este aparato, corporificação e túmulo da 
racionalidade individualista, requer agora a exclusão da individualidade 
(p. 122). 

 
Nessa direção, nos reportamos a Palangana (2002), onde adverte que a cada 

ciclo, o capitalismo promove um tipo de formação que estabeleça a ajuste do indivíduo 

aos valores da ordem vigente. Para evidenciar esse fato, o autor assevera que atualmente 

são exigidas competências não requeridas pelo capital no contexto histórico da 

automação rígida. Entretanto, Palangana (2002) garante que as mudanças que ocorreram 

não empreenderam a possibilidade de autonomia (ou a emancipação) do indivíduo: o 

pensamento, os hábitos, os sentimentos, gradualmente, estão inter-relacionadas dependem 

das necessidades econômicas (p. 12). Parafraseando Adorno, Palangana (2002) certifica: 

“[...] quanto mais o indivíduo crê ser, menos ele é, ou seja, mais é reduzido ao estado de 

massa, onde não se sabe quem é quem” (p. 171). Segundo Palangana (2002), no 

trabalho organizado burguês:  

 

                                                                                                                                               
todo.” A tecnologia é instrumento e modo de produção, ela é também “[...] 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 (Ibid., p. 73). 
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[...] não há espaço para uma formação individual omnilateral14, no sentido 
marxiano, porque os trabalhadores, mesmo que manipulando tecnologias 
que requerem mais informações, apresentam uma consciência 
uniformizada, lendo a realidade social através das lentes do capital (p. 
171). 

 
Não obstante, em interface com a avaliação educacional, concordamos com 

Zanardini (2008, p. 45) na sua argumentação, na qual, assegura o estabelecimento da 

reflexão ontológica dos processos avaliativos em que se constituem no nível em que – e 

por analisá-la fonte no e do trabalho e, assim, inseparável dele – se observa a primazia 

do trabalho como intrínseca a práxis social. Conquanto, Zanardini (2008), demonstra 

que a avaliação educacional na sociedade incide a partir do embate decisivo que ela 

cumpre, mesmo que ao curso de distintas mediações no processo de trabalho na 

constituição do ser social. Enfim, para o autor, a avaliação educacional auxilia no 

processo de hominização como elemento do fazer homem do homem, pois, esse 

processo passa a existir com o trabalho desde o instante que separa o gênero humano e o 

distingue dos outros animais, o que lhe confere hominidade (ZANARDINI, 2008, p. 45). 

Essencialmente, cabe-nos refletir a partir de Marx (1988), quando assegura 

que o homem não se adapta instintivamente a mudanças externas, mas muda, ele mesmo 

e de forma consciente, o ambiente que o circunda e a si próprio no e pelo processo de 

trabalho. Nessa relação, o autor garante:  

 
Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças 
a seu próprio domínio. [...] No fim do processo de trabalho obtém-se um 
resultado que já no início existiu na imaginação do trabalhador, e, 
portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma 
da matéria natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu 
objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua 
atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação 
não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é 
exigida a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção 
durante todo o tempo do trabalho, e isso tanto mais quanto menos esse 
trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, 
atrai o trabalhador, portanto, quanto menos ele aproveita, como jogo de 
suas próprias forças físicas e espirituais. Os elementos simples do 
processo de trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho 
mesmo, seu objeto e seus meios (p. 142-143). 

 

                                                 
14 A formação omnilateral, segundo Marx e Engels (1984) compreende o desenvolvimento integral do indivíduo, em 
todas as potencialidades e em todos os sentidos, pois “[...] o homem desenvolvido é precisamente aquele que tem 
necessidade da totalidade das manifestações da vida humana” (p. 238). 
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Destarte, nos reportamos a Zanardini (2008) no instante que, influenciado 

pela concepção marxiana, admite o trabalho como ação fundante do ser social, ação que 

estabelece a prática social, ação que implica uma intencionalidade anterior e, ao 

considerarmos ontologicamente qualquer dos aspectos que compõem o domínio da 

práxis social (ZANARDINI, 2008, p. 43). O autor entende o processo de avaliação 

educacional como resultado de intricadas interposições e cuja gênese se consubstancia 

por meio do trabalho, ou seja, o autor compreende que, no campo ontológico, estas 

mediações, bem como, o ato de avaliar devem ser entendidos na dinamização do 

trabalho na sociedade (ZANARDINI, 2008, p. 43-44). Zanardini (2008) admite a 

incoerência teórico-metodológica de se buscar a autonomia via processo educacional se 

não investigar de forma crítico-reflexiva o delineamento do trabalho no sistema 

capitalista nesta esfera humana. Acrescenta que este princípio auxilia a apreensão do 

processo educacional e a sua confrontação com o modelo de avaliação educacional que 

se cumpre sobre os princípios do capital, que da mesma forma, possui uma 

intencionalidade ontologicamente unida aos interesses da burguesia que a referenda na 

acepção formativa do indivíduo (ZANARDINI, 2008, p. 44). 

Nessa direção, Maar (1994) considera que a formação cultural está impedida 

de se cumprir, “impossibilitada de confrontar realidade e verdade [...] desenvolvendo-se 

só o lado da adaptação e não o lado da contradição” (MAAR, 1994, p. 66). Esse fato, 

Adorno nomeia de pseudo-formação. Somado a ele, a formação cultural é travada por 

uma situação como uma “crise da cultura”, uma pseudo-cultura, ou seja, uma cultura 

dotada do tempo afirmativo e falha de “negatividade”, de potencialidade crítica.  

Lembrando que a formação é a apropriação subjetiva da cultura e que esta 

impede a construção de um indivíduo autônomo, a adesão do indivíduo à ideologia, 

mentira manifesta, acaba por ser facilitada. Nota-se, que a sociedade burguesa privou a 

formação crítica, surgindo a pseudo-formação. A pseudo-formação caracteriza-se por 

conteúdos que contrariam a razão e a vida intelectual e cultural e por conteúdos 

conformistas que favorecem a fraqueza do eu, estimulam o comportamento de 

assimilação e adaptação, canalizando os interesses ao existente. Adorno (2000) 

evidencia a sujeição da sociedade capitalista à pseudo-cultura e que pode levar à barbárie. 

 
Como o desenvolvimento científico não conduziu necessariamente a 
emancipação por estar vinculado a uma determinada formação social, 
também acontece com o desenvolvimento no plano educacional. 
Caminho tradicional para a autonomia a formação cultural, a condução do 
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conhecimento na escola pode levar ao contrário da emancipação, à 
barbárie (p. 15). 

  
Quando o conhecimento e a ciência são tomados como valor de troca, 

perdem o sentido ético, e se obscurece o esclarecimento que vise emancipar o ser 

humano. Assim, a pseudo-formação que contempla conteúdos desvinculados de uma 

compreensão de mundo, pelas relações sociais e dos homens em sua subjetividade, 

retrata a dominação da educação pela sociedade vigente. E, dessa forma, dificulta ao 

indivíduo apropriar-se dos bens produzidos historicamente; impede a compreensão da 

realidade e se submete a irracionalidade, impedindo-o de ver as condições de liberdade. 

Esse fato é decorrente da crise da formação, ou seja, há uma “[...] perda da capacidade 

de fazer experiências formativas” (ADORNO, 2000 apud MAAR, 2000, p. 26). 

Contudo, o ajuste racional das categorias da formação burguesa, o acesso a 

formas de pensar e práticas de conhecer marcadas pela “razão esclarecida” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985) tem congelado as possibilidades de emancipação do homem e 

imposto limites de uma formação capaz de levá-lo à auto-reflexão crítica, isto é, à 

consciência da pseudo-formação, única possibilidade de sobrevivência que restaria à 

cultura (ADORNO, 2003, p. 410). A educação para a emancipação só é possível, de 

acordo com Adorno e Horkheimer (1985), a partir da dissecação do nexo entre 

dominação-racionalidade, que constitui o meio subjetivo de reprodução social existente.  

A educação crítica se efetiva com a reconstrução crítica da racionalidade 

social, revelando a deformação que produz em face de sua reificação, e conduzindo-a a 

exposição de suas contradições e, por esta via, apreendendo nela as possibilidades 

alternativas. Adorno (2000, p. 141) afirma que a sua concepção de educação não está 

ligada nem à modelagem de pessoas (ninguém tem o direito de modelar outra pessoa 

com base em algo externo a ela) nem à simples difusão do conhecimento. Dessa forma, 

continua o autor com a crítica, a educação teria como responsabilidade a produção de 

uma consciência verdadeira que possibilite a emancipação. Segundo Adorno (2000):  

 
[...] a minha concepção inicial de educação. Evidentemente não assim 
chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar 
as 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 (p. 141).  
 

Finalmente, seguindo essa linha de raciocínio, nos valemos das reflexões de 

Palangana (2002) no que tange a sua declaração que garante a manutenção da escola 



 48 

como locus privilegiado, onde há possibilidade de se promover a oposição ao 

adestramento: “[...] a educação não é capaz de mudar a cultura – até porque é parte dela 

– mas é capaz de gerar um clima mais favorável à transformação” (ibid., p. 181). Por 

isso, Palangana (2002) complementa que é imprescindível insistir “[...] na experiência 

formativa, na crítica objetiva, na abertura à história, num modo alternativo de trabalhar 

e viver” (p. 181), fazendo valer o direito de liberdade e individualidade. 

 
1.3. A educação como expressão e resposta às transformações sociais 
 

A educação, como processo desenvolvimento do ser humano, é uma 

necessidade de qualquer sociedade. A educação é um dos fatores que evidencia e 

externaliza o nível de evolução do pensamento dos seres humanos, reflete diretamente o 

nível cultural, econômico e político de uma determinada sociedade. Nesse sentido, para 

Adorno (1999), a educação não é um fenômeno “neutro”, refere-se a uma experiência 

ordenada pela sociedade conforme o modo de produção social, e apenas nesta esfera 

pode ser adequadamente entendida. A orientação normativa da educação não é imposta 

de fora, mas deve saltar de sua conformação histórica que, por suas contradições, “[...] 

exige ‘objetivamente’ a partir de si própria sua transformação” (ADORNO, 1999, p. 

183). Portanto, o domínio educativo, ou mesmo cultural, não é livre das relações sociais 

tecidas na sociedade em que está situada, ela é uma práxis social de um modelo sócio-

político historicamente delimitado. No entanto, segundo os autores Adorno e 

Horkheimer (1985), quanto mais o ser humano amplia o esclarecimento e avança o 

pensamento: “[...] o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os 

homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente 

esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal” (p. 19). 

O esclarecimento definido por Adorno e Horkheimer (1985) tem sua origem 

no sentimento do medo da dor e buscando livrar os homens deste medo o caminho é 

fazer tudo cair na esfera da dominação:   

 
Do medo o homem presume estar livre quando não há mais nada de 
desconhecido. É isso que determina o trajeto da desmitologização e do 
esclarecimento, que identifica o animado ao inanimado, assim como o 
mito identifica o inanimado ao animado. O esclarecimento é a 
radicalização da angústia mítica. A pura imanência do positivismo, seu 
derradeiro produto, nada mais é que um tabu, por assim dizer, universal. 
Nada mais pode ficar de fora, porque a simples idéia do "fora" é a 
verdadeira fonte da angústia mítica (p. 29). 
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Os autores garantem que o processo de desencantar o mundo pela razão 

deve praticar uma violência contra a natureza, dominá-la, para, de acordo com seu 

próprio programa, libertar os homens, colocando-os no lugar de senhores do mundo. 

Mas somente o “[...] pensamento que se faz violência a si mesmo é suficientemente 

duro para destruir os mitos” (Ibid., p. 19). Segundo os autores, este processo de 

dominação da natureza das coisas, do objeto, em razão de uma libertação do sujeito, há 

um processo de dominação do próprio sujeito. Assim, sob a esfera da dominação, que 

confere toda um contexto de insatisfação e ameaças à vida, pode-se dizer que o 

esclarecimento arrasta consigo a mesma dominação que deveria superar e, assim, em 

vez de servir à emancipação humana, constitui-se como obstáculo à liberdade. De 

acordo com Adorno e Horkheimer (1985): “[...] as etapas intelectuais no interior do 

gênero humano e até mesmo [...] no interior de um indivíduo designam as etapas em 

que a esperança se imobilizou e que são o testemunho petrificado do fato de que todo 

ser vivo se encontra sob uma força que domina (p. 240). 

Adorno (2000) explica que a integração é o efeito da adequação dos 

indivíduos às condições determinadas pela sociedade, ou seja, a educação não é 

idealista, mas orientada por possibilidades presentes na experiência das contradições da 

formação social efetiva. Ao discutir a influência da educação na sociedade, Adorno 

(2000) procura mostrar que a formação teria um poder de resistência ao rumo 

desordenado que a civilização humana está tomando. Segundo o autor, ela poderia, ser 

trabalhada da maneira correta, fazer com que o homem refletisse sobre a realidade e 

avaliasse de maneira crítica, não aceitando todas as imposições sociais como sendo 

naturais, mas entendendo que é ele o responsável pela produção da realidade. A partir 

dessa reflexão, o autor concorda com Marx (1984) ao afirmar que a libertação dos 

indivíduos somente ocorrerá com a mudança social: “Ao produzirem os seus meios de 

vida, os homens produzem indiretamente a sua vida material. O modo como os homens 

produzem os seus meios de vida depende [...] da natureza dos próprios meios de vida 

encontrados a reproduzir” (MARX e ENGELS, 1984, p. 15). Dessa forma, ao 

aquiescermos com Marx, à subjetividade e objetividade são históricas, pois, os seres 

humanos como seres concretos concebem a sua historicidade do seu próprio mundo, 

humanizando-o em sua expressão material e simbólica particular (MARX, 1984, p. 32).  

Assim sendo, a ilusão de se achar esclarecida e racional afetou as estruturas 

de nossa sociedade e, consequentemente, isso ecoa nas instituições escolares e em todos 
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os processos, entre eles, a avaliação educacional. Adorno (2000) analisa que a ciência 

atual atingiu a mesma condição de sagrado que tinha o mito: para que os indivíduos se 

encontre no campo da verdade e edifique o verdadeiro conhecimento, ele deve seguir as 

normas já ditadas pelo método científico, que é quase como que os mandamentos e 

preceitos religiosos que os homens têm o dever de seguir. Segundo Adorno (2000): 

 
Outrora, enquanto exigência de nada aceitar sem verificação e 
comprovação, ela significava liberdade, emancipação da tutela de dogmas 
heterônimos. Atualmente ciência se converteu para seus adeptos em uma 
nova forma de heteronomia, de modo que chega a provocar arrepios. As 
pessoas acreditam estar salvas quando se encontram conforme regras 
científicas, obedecem a um ritual científico, se cercam de ciência (p. 70). 

 
Em nossa compreensão, essa relação é também encontrada no contexto 

educacional e avaliativo, que passou a ser denominado processo tecnicista ou pedagogia 

tecnicista. Este pressuposto partia neutralidade científica e das premissas de eficiência, 

racionalidade e produtividade. Sendo assim, passou-se a defender a reordenação do 

processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Segundo Dias Sobrinho 

(2000), no contexto da avaliação educacional, essa acepção tecnicista (ou instrumental) 

tem sua integração com os objetivos pré-estabelecidos e mensuráveis, cujo objetivo é 

verificar se os comportamentos finais foram alcançados. Dessa forma, como alertava 

Adorno e Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento (1985), a razão técnica 

passa a se impor como única forma de razão, o pensamento que antes almejava a 

liberdade passou a ser totalitário devido ao uso de maneira equivocada a que foi 

submetido pela técnica. Portanto a educação que os homens se submetem na sociedade 

administrada não conduz a liberdade e autonomia de pensamento, mas sim a heteronomia 

e alienação intelectual quanto material (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). 

Conquanto, a educação é considerada um dos principais veículos de 

socialização e de promoção do desenvolvimento individual. Inserindo-se em um 

contexto histórico, social e cultural mais amplo, os sistemas educativos acabam por 

ilustrar os valores que orientam a sociedade e que esta quer transmitir. É neste sentido 

que se pode falar, globalmente, de uma cultura, que se cria e preserva através da 

comunicação e cooperação entre indivíduos em sociedade e, especificamente, em uma 

cultura escolar, isto é, em um conjunto de aspectos, transversais, que caracterizam a 

escola como instituição. Conforme Rossi (1980), desde a sua gênese, à escola cabe a 

função de transmitir e referendar uma determinada estrutura social e econômica, de 
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geração a geração, definindo forçosamente uma hegemonia cultural prevista a partir de 

interesses hierárquicos no interior da sociedade (p. 25). Instituída como dever do 

Estado, em algumas nações, desde o século XVIII (1701-1800), a educação teve como 

tarefa uniformizar ideologicamente o pensamento acerca da convivência social, validando 

um sistema de referência particular (capitalista) como sendo de interesse universal.  

Segundo Silva (2001), a formação burguesa tem se instituído de uma 

socialização apoiada em processos de adaptação, dos mais simples e visíveis aos mais 

elaborados e objetivados, como é o caso da escola, que se consolida como organização 

do trabalho que, ao reproduzir a racionalidade instrumental, que estabelece na educação 

caráter conservador e conformador do capitalismo. De acordo com a autora, as 

tendências da formação humana administrada e a educação delimitada no domínio da 

técnica e da tecnologia, reportam a formação escolar à condição de mercadoria, 

assumindo o mercado como paradigma. Nessa acepção, Adorno e Horkheimer (1985) 

declaram que o caráter instrumental que a cultura adquire na sociedade, tem limitado as 

condições da formação humana. O ajuste racional das categorias na base da formação 

burguesa, o acesso a formas de pensar e a práticas marcadas pela “razão esclarecida” 

tem reduzido as probabilidade de autonomia do ser humano e imposto limites à 

formação capaz de levá-lo à auto-reflexão crítica, isto é, à consciência da pseudo-

formação, única possibilidade de sobrevivência que restaria à cultura.  

Não obstante, Adorno e Horkheimer (1985, p. 19), a escola burguesa presta 

um relevante serviço ao poder hegemônico, adaptando os indivíduos com o perfil 

socialmente esperado pelo sistema, abrange a inserção dos indivíduos nas relações de 

produção, a de produzir “consumidores” pela difusão de comportamentos, condutas, 

hábitos, valores, idéias e ideologias, tendo em vista a reprodução capitalista. Dessa 

forma, segundo os autores, a formação política crítica, essencial para a construção do 

sujeito social se esvai no curso da história, reproduzindo sem resistência as estruturas 

racionais dominantes na sociedade capitalista. Entretanto, Adorno (2000) afirma que no 

capitalismo, marcado por práticas sociais excludentes e por uma educação assentada no 

controle do indivíduo, qualquer intenção de formação humana para a emancipação 

deveria tomar como fim a formação cultural voltada para a “auto-reflexão crítica” (p. 

121). O que decorre dessas observações, é que a educação, imbuída de uma acepção 

libertadora, deve firmar o seu rumo histórico, pautado na obrigação com a libertação de 

todos os seres humanos, ou seja, uma ‘educação para a emancipação’.  
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Adorno e Horkheimer (1985), em sua crítica ao esclarecimento, afirmam 

que “a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal” 

(p. 19). Entre os “sujeitos”, os seres humanos, o esclarecimento era e, é, somente 

parcial. Não é à toa que os estabelecimentos de ensino são penosamente mantidos pelo 

poder público e o capital privado investe na formação tecnicista, ratificando o perfil 

lógico-instrumental da razão dominante. Nesse contexto, o discurso vigente sobre a 

educação aponta para a consolidação de um processo de uma ideologia que avance em 

um tipo de formação interligada com a qualificação (ou adaptação) para o capitalismo. 

Segundo Marx (1988), a manufatura (ou a indústria) cria o trabalhador fragmentado, o 

trabalhador individual “mutilado” 15, “uma classe de trabalhadores sem qualificação” e a 

“graduação hierárquica” dos trabalhos. Desde já, tal divisão manufatureira do trabalho, 

se apodera de “outras esferas da sociedade” e lança as bases para o avanço da 

especialização, que levou A. Ferguson (1767), professor de A. Smith, a exclamar: 

“Estamos criando uma nação de hilotas e não existem livres entre nós” (apud MARX, 

1988, p. 266). Nesse sentido, Marx (1988) garante: “[...] o processo desenvolve-se na 

manufatura, que mutila o trabalhador, convertendo-o em trabalhador parcial. Ele se 

completa na grande indústria, que separa do trabalho a ciência como potência autônoma 

de produção e a força a servir ao capital” (p. 270-271).    

Todavia, Marx (1988) assevera que a capacidade da divisão manufatureira 

do trabalho também se impõe a necessidade do aperfeiçoamento contínuo da ferramenta 

que é empunhada pelo trabalhador parcial. Segundo o autor, o hábito de realizar a 

mesma atividade parcial, simples e repetitiva, transforma o trabalhador em órgão do 

modo de produção “[...] enquanto a conexão do mecanismo global o obriga a operar 

com regularidade de um componente de máquina” (MARX, 1988, p. 263) e são criadas 

as bases para o desenvolvimento da maquinaria e grande indústria (Ibid., p. 263). 

Conquanto, a maquinaria é “[...] o mais poderoso meio de prolongar a jornada de 

trabalho para além de qualquer limite natural” (MARX, 1988, p. 26), o trabalho em 

máquinas, de um lado, facilita, e, por outro, “[...] torna-se um meio de tortura, já que a 

máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo” (Ibid., p. 

41). De acordo com o autor, a base técnica da maquinaria é revolucionária, pois 

                                                 
15 A manufatura “[...] se apodera da força individual de trabalho em suas raízes. Ela estropia o trabalhador 
convertendo-o numa anomalia, ao fomentar artificialmente sua habilidade particularizada mediante a repressão de um 
mundo de impulsos e capacidades produtivas, assim como nos Estados de La Plata abate-se um animal inteiro apenas 
para tirar-lhe a pele ou o sebo. Os trabalhos parciais específicos são não só distribuídos entre os diversos indivíduos, 
mas o próprio indivíduo é dividido e transformado no motor automático de um trabalho parcial. [...] Agripa, segundo 
a qual um ser humano é representado como mero fragmento de seu próprio corpo” (MARX, 1988, p. 270).   
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revoluciona ininterruptamente “as funções dos trabalhadores e as combinações sociais 

do processo de produção. Com isso, Marx (1988) assegura que ela revoluciona 

firmemente a divisão do trabalho no interior da sociedade e lança sem cessar massas de 

capital e massas de trabalhadores de um ramo da produção para outro” (p. 87), gerando 

assim, pela simplificação máxima do trabalho, a capacidade de cada trabalhador poder 

transferir-se de um campo de trabalho para outro; o trabalhador torna-se um apêndice 

das máquinas. O processo de subsunção real desfigura as condições das quais o 

trabalhador trabalha, “submetem-no, durante o processo de trabalho, ao mais mesquinho 

e odiento despotismo, transformam seu tempo de vida em tempo de trabalho” (Ibid., p. 

25), e acabam com as capacidades intelectuais do trabalhador (ibid., p. 25). 

Outro golpe à qualificação, que, segundo Braverman (1987) significa o 

“domínio completo, envolvendo habilidades manuais e intelectuais, de um determinado 

processo de trabalho” (p. 99), é dado pela racionalidade taylorista-fordista. De acordo 

com Braverman (1987), esse fato ocorreu quando Taylor, por meio de uma nova 

concepção na organização do trabalho, retirou o controle do processo do trabalho dos 

trabalhadores – o saber fazer – e repassou para a gerência. Segundo o autor, o 

trabalhador ideal, por Taylor, era aquele que fosse quieto, econômico, ambicioso, 

ignorante, seguro, obediente, individualista e forte. Cada trabalhador era sabatinado 

individualmente para evitar qualquer consciência de interesse coletivo de classe. Taylor 

queria saber qual era o interesse individual do trabalhador para seduzi-lo com um 

pequeno aumento salarial desde que ele fizesse tudo o que lhe fosse solicitado. Taylor 

buscava encontrar um “tipo comum” de trabalhador, denominado por ele de “tipo boi”.  

  
Quanto à seleção cientifica dos homens, é fato que nessa turma de 75 
carregadores apenas cerca de um homem em oito era fisicamente capaz 
de manejar 47,5 toneladas por dia. Com as melhores intenções, os demais 
sete em cada oito não tinham condições de trabalhar nesse ritmo. Ora, o 
único homem em oito capaz desse serviço não era em sentido algum 
superior aos demais que trabalhavam na turma. Aconteceu apenas que ele 
era do tipo do boi – espécime que não é raro na humanidade, nem tão 
difícil de encontrar que seja demasiado caro. Pelo contrário, era um 
homem tão imbecil que não se prestava à maioria dos tipos de trabalho. A 
seleção do homem pois, não implicava encontrar algum indivíduo 
extraordinário, mas simplesmente apanhar um entre os tipos comuns que 
são especialmente apropriados para esse tipo de trabalho. Embora nessa 
turma apenas um homem em oito fosse adequado para fazer o trabalho, 
não tivemos a mínima dificuldade, em obter todos os homens de que 
necessitávamos – alguns deles ali mesmo na turma e outros nas 
vizinhanças – que eram rigorosamente apropriados para o serviço. 
(TAYLOR apud BRAVERMAN, 1987, p. 99-100).  
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Está implícita nessa citação, o pressuposto de Taylor de que há indivíduos 

que nasceram para fazer (executores) e outros que nasceram para mandar (criadores). 

Basta que a gerência saiba fazer esta separação colocando cada um no seu lugar. Para 

realizar seu projeto, Taylor parte de 03 princípios: 

 
1º) O administrador assume [...] o cargo de reunir todo o conhecimento 
tradicional que no passado foi possuído pelos trabalhadores e ainda de 
classificar, tabular e reduzir esse conhecimento a regras, leis e fórmulas; 
2º) Todo possível trabalho cerebral deve ser banido e centrado no 
departamento de planejamento ou projeto; 3º) O trabalho de todo o 
operário é inteiramente planejado pela gerência pelo menos com um dia 
de antecedência, e cada homem recebe, na maioria dos casos, instruções 
escritas completas, pormenorizando a tarefa que deve executar, assim 
como os meios a serem utilizados ao fazer o trabalho [...]. Esta tarefa 
específica não apenas o que deve ser feito, mas como deve ser feito e o 
tempo exato permitido para isso [...]. A gerência cientifica consiste muito 
amplamente em preparar as tarefas e sua execução (TAYLOR apud 
BRAVERMAN, 1987, p. 103-108). 
 

Conquanto, no sistema capitalista, tanto a divisão social do trabalho, quanto 

à divisão do trabalho na manufatura estão a serviço da acumulação de riquezas, 

requerida pela própria lógica de funcionamento desse sistema. Braverman (1987) 

assevera que o processo de trabalho: “[...] é subdividido nos seus mínimos 

componentes, o conhecimento que tem o trabalhador é expropriado pela gerência 

capitalista e o trabalhador passa a ser controlado por essa especificação detalhada de seu 

posto de trabalho” (p. 72). Braverman (1987) assegura que a divisão do trabalho na 

manufatura tem a prerrogativa de impedir o desenvolvimento das potencialidades 

humanas. É esclarecedor a sua seguinte afirmação: 

 
A divisão do trabalho na sociedade é característica de todas as sociedades 
conhecidas; a divisão do trabalho na oficina é produto peculiar da 
sociedade capitalista. A divisão social do trabalho divide a sociedade 
entre ocupações, cada qual apropriada a certo ramo de produção; a 
divisão pormenorizada do trabalho destrói ocupações consideradas neste 
sentido, e torna o trabalhador inapto a acompanhar qualquer processo 
completo de produção. No capitalismo, a divisão social do trabalho é 
forçada, caótica e anarquicamente, pelo mercado, enquanto a divisão do 
trabalho na oficina é imposta pelo planejamento e controle. Ainda no 
capitalismo, os produtos da divisão social do trabalho são trocados como 
mercadorias, enquanto os resultados da operação do trabalhador 
parcelado não são trocados dentro da fábrica como no mercado, mas são 
todos possuídos pelo mesmo capital. Enquanto a divisão social do 
trabalho subdivide a sociedade, a divisão parcelada do trabalho subdivide 
o homem, e enquanto a subdivisão da sociedade pode fortalecer o 
indivíduo e a espécie, a subdivisão do indivíduo, quando efetuada com 
menosprezo das capacidades e necessidades humanas, é um crime contra 
a pessoa e contra a humanidade (p. 72).  
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Acerca do desdobramento dessa avassaladora desqualificação taylorista-

fordista sobre a alienação do homem trabalhador relativamente ao processo de trabalho 

no qual se envolve, Braverman (1987) é novamente bastante esclarecedor: 

 
[...] o trabalho tornou-se cada vez mais subdividido em operações 
mínimas, incapazes de suscitar o interesse ou empenhar as capacidades de 
pessoas que possuam níveis normais de instrução; [...] essas operações 
mínimas exigem cada vez menos instrução e adestramento; [...] a 
moderna tendência do trabalho, por sua dispensa de ‘cérebro’ e pela 
‘burocratização’, está alienando setores cada vez mais amplos da 
população trabalhadora (p. 70). 
 

Nessas condições, em que o trabalhador é explorado até o limite de suas 

forças e igualado a um simples portador de força de trabalho, nos deparamos com a 

situação descrita por Marx (2004): 

 
O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador 
se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadoria cria. 
Com a valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em 
proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador 
como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, 
mercadorias em geral (p. 80).  
 

Não obstante, observamos que, mesmo sendo um pouco mais amplas, as 

aptidões exigidas com a automação flexível são voltadas para a adaptação burguesa, e, 

portanto, não resolvem o problema da qualificação. Dessa forma, o discurso de que o 

capital oferece qualificação é incoerente, pois, como “elemento” totalizador do 

capitalismo, é contraditório, sobretudo, segundo Marx (1988), tendo como substância 

basilar o trabalho, ele necessita depreciá-lo, o restringindo a capital variável (parte do 

capital que possibilita a valorização do valor e, por isso, é nomeada “variável”), e lhe 

fazendo oposição (p. 157-158). De acordo com o autor, para tanto, reduz-se a si próprio 

a capital constante, aos meios de produção (parte do capital que transfere seu valor aos 

produtos, mediante a ação do trabalhador, e daí serem chamada por Marx (1988) de 

“constante”). Com isso, constitui-se como totalidade formal (MARX, 1988, p. 167-

168). Entretanto, precisa evitar que o trabalho constitua-se como totalidade e, para isso, 

não permite que o trabalhador se aproprie dos meios de produção e do produto total do 

trabalho, o que constituiria a negação do capital, e sua superação (Ibid., p. 168-169). 

Assim, o capital, além disso precisa incluir e negar a força de trabalho; ele precisa dela 

para se constituir enquanto capital, mas precisa negar-lhe. Pois, as relações sociais entre 
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os diferentes trabalhos privados aparecem aos indivíduos como elas realmente são: “[...] 

relações reificadas entre as pessoas e relações sociais entre coisas” (Ibid., p. 71).  

No sistema capitalista, a escola absorve os objetivos da sociedade em que 

está introduzida, fazendo com que o processo de educação formal e, por conseguinte, 

avaliação educacional seja usada como instrumento de garantia ao controle das funções 

sociais por ela prevista. Segundo Maar (2003): “[...] poderia ter êxito em esclarecer as 

pessoas que este fenômeno é apenas parte de um contexto mais amplo (a formação 

socialmente determinada da sociedade capitalista)” (p. 476). Assim sendo, a educação 

no capitalismo busca o controle do processo ensino-aprendizagem, de tal forma, que 

este não corra o risco de atribuir a incerteza frente ao capital, mantendo o poder das 

classes dominantes sobre as classes dominadas. A forma como está organizado o 

trabalho na escola, incluindo-se as práticas avaliativas, tende a reproduzir, pois, a 

estrutura de poder presente na sociedade. Deste modo, Adorno e Horkheimer (1985) 

afirmam que neste contexto: “O pensamento perde o fôlego e limita-se à apreensão do 

fatual isolado [...] o pensamento reduzido ao saber é neutralizado e mobilizado para a 

simples qualificação nos mercados de trabalho específicos e para aumentar o valor 

mercantil das pessoas” (p. 182).  

De acordo com Adorno (1994), o capitalismo em moldes industrializados 

avançados e as consequentes revoluções tecnológicas contemporâneas desenvolveram 

sobremaneira o braço da dominação, manipulação, alienação presentes no histórico 

conceito de ideologia burguesa e abafaram qualquer possibilidade emancipatória do 

indivíduo (p. 184-203). Assim, ao analisar a questão pela ótica explicitada, é possível 

entender o quanto a educação e, por conseqüência, a avaliação educacional16, que não 

estando a favor de uma formação crítica e emancipatória, está contribuindo, 

significativamente, para a inviabilização de um processo educacional que desvele a 

ideologia delineada pelas ações, princípios, valores e práticas de exclusão social, 

econômica e cultural projetadas pelo sistema capitalista.  Adorno (1994) nos assegura: 

“Na sociedade industrial tardia, todo indivíduo está só: e a expressão que se tornou 

célebre, a multidão solitária, é um testemunho desse fato” (p. 222).  

Destarte, cabe ressaltar, que o modelo das políticas educacionais durante a 

década de 1990 pelo neoliberalismo no Brasil, nas quais a prioridade passa a ser a 

implementação de sistemas de monitoramento e acompanhamento da qualidade e do 
                                                 
16 Cf. AFONSO, 2000, p. 43. 
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desempenho escolar via avaliação educacional amplia o controle do Estado sobre os 

indivíduos e amplia as bases ideológicas da competitividade, seletividade e o 

individualismo presentes nas relações sociais capitalistas. Corrêa (2000) assegura que de 

acordo com a apreensão neoliberal: “[...] a mercoeascola é a única concepção de escola 

pública, porque está organizada de acordo com os interesses do mercado, ou seja, são 

considerados como valores positivos e naturais à desigualdade, o mérito individual, a 

concorrência e a competição (p. 118). Com essas funções, é inegável que o objetivo 

formativo da avaliação educacional vai muito além da simples função de aprovar ou 

reprovar alunos. Ela se consubstancia em uma questão política inserida no sistema 

capitalista. Conquanto, as estratégias de reformas educacionais delineadas na década de 

1990 no Brasil se baseavam em uma acepção particular de qualidade, um novo discurso 

conservador (ou tradicional) no campo da educação: a qualidade mercadológica, 

sobrepondo-se através dos valores empresariais na escola (CORRÊA, 2000, p. 125). 

Entende-se que tais políticas educacionais se enquadram ao contexto da 

razão instrumental ou técnica e têm fortalecido a pseudo-formação na educação 

brasileira, pois, abrange-se como instrumento de submissão e dominação do indivíduo, 

visando (re) afirmar os valores opressores do capitalismo. Contudo, de acordo com 

Adorno (2000), a educação deve formar criticamente não para a adaptação, mas para a 

autonomia que se origina do esclarecimento da razão kantiana. Ao longo da afirmação 

capitalista, o indivíduo foi subjugado de dois modos: tanto pelas relações de produção 

que fragmentaram o saber, como pela educação e cultura reificada responsável pela 

instrumentalização da consciência. Esses fatores impediram a emancipação e a 

liberdade no período do iluminismo. De acordo com Adorno (1994): 

 
Para não desesperar no duro universo do trabalho assalariado e da sua 
disciplina, e chegar a cumprir nele o próprio papel, não bastava mais a 
mera obediência. “Temer e amar”, ordena simultaneamente Lutero. O 
impiedoso rigor para consigo mesmo e para com os outros devia se tornar 
a segunda natureza dos indivíduos humanos; e, se somente com Kant é 
que a subordinação ao imperativo categórico do dever se encontra sua 
formulação de princípio, pode-se dizer, porém, que esse era alvo para 
qual a sociedade burguesa se dirigia desde o início de seu percurso. Ele 
resultava do simples uso da razão: quem considera o mundo com espírito 
sóbrio e sem se deixar desviar por coisas esdrúxulas não pode deixar de 
reconhecer que tem se adequar, de se subordinar. E, segundo o ideal 
burguês, quem deseja atingir algo, ou simplesmente não morrer, deve 
aprender a dar satisfação aos outros (p. 216).  
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A educação precisa ter sentido na busca de uma auto-reflexão crítica, pois o 

seu objetivo é de humanizar, em uma tentativa de combater a barbárie. Entendendo que 

barbárie é uma condição de violência, seja física, moral ou intelectual. Adorno (2000, p. 

169) explica que “[...] a exigência de emancipação parece ser evidente numa 

democracia”. Mas segundo sua análise não é isso que ocorre. Em parceria com 

Horkheimer ele escreve que “[...] tornar inteiramente supérfluas suas funções parece ser, 

apesar de todas as reformas benéficas, a ambição do sistema educacional” (1985, p. 13).  

O que decorre dessas observações é que a educação, imbuída de uma visão 

libertadora, precisa firmar o seu rumo histórico baseado na libertação. Para Adorno e 

Horkheimer (1985) esse fato é possível se: “Apesar dos percalços e retrocessos, a 

humanidade chegaria, em última instância, a realizar a promessa humanística, contida 

na concepção kantiana da razão libertadora. A razão acabaria por realizar-se 

simultaneamente com a liberdade, a autonomia e o fim do reino da necessidade” (p. 20). 

Por sua perspectiva crítica, a educação é subversiva da ordem opressora, no sentido de 

anunciar a ruptura não apenas com uma formação meramente técnica e instrumental a 

serviço do mercado, consolidando um aprendizado aberto para a história, fiel à vocação 

humana de ser mais em comunhão com o outro diferente; mas, a longo prazo, com toda 

uma estrutura desumana que mantém milhões de pessoas em situação de indigência. “A 

desbarbarização da humanidade”, afirma Adorno (2000): “[...] deve ser o objetivo da 

escola, por mais restritos que sejam seu alcance e suas possibilidades [...] Por isto, 

apesar de todos os argumentos em contrário no plano das teorias sociais, é tão 

importante do ponto de vista da sociedade que a escola cumpra sua função” (p. 117). 

Contudo, a cultura hodierna se caracteriza pela ditadura da mesmice 

produzida pela tecnologia fetichizada e mantida pelo poder absoluto do capital: uma 

verdadeira “indústria cultural”17. Nesse contexto, os indivíduos são destinados a serem 

trabalhadores e consumidores. Através da manipulação e geração da necessidade 

                                                 
17 O termo Indústria Cultural surge em 1947 na obra Dialética do esclarecimento com o objetivo de substituir a 
expressão ‘cultura de massa’, pois, este termo nos leva a acreditar que exista uma cultura surgindo das massas, ou que 
existe uma diferença entre a ‘cultura das massas’ e a ‘cultura da elite’, o que não passa de uma mentira, pois, segundo 
Theodor W. Adorno e Max Horkheimer a cultura é a mesma para todos os homens. De acordo com os autores: “[...] a 
cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. 
Cada setor é coerente em si mesmo e todos são um conjunto” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 113). No 
capítulo intitulado Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das Massas (1985, p. 113-156), os autores 
estabelecem os aspectos basilares da cultura mercantilizada, destacando tanto a sua, à época, recente evolução como 
promissora indústria, capaz de render aos seus investidores grandes lucros, quanto sua tarefa de domínio social sutil, 
sem o imperativo de extinção das instituições democráticas, garantidor da conservação dos privilégios de classe e da 
opressão do trabalho alheio em um período da história em que tudo poderia ser diferente, pois o desenvolvimento 
tecnológico seria capaz de propiciar o básico para a subsistência de todos. 
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retroativa, as pessoas são levadas a consumir aquilo que julgam necessitar e, ao fazerem 

isso, percebem que a satisfação prometida não se efetiva, levando-as constantemente a 

consumir. Nesse sentido, Adorno e Horkheimer (1985) afirmam: “[...] a racionalidade 

técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da 

sociedade alienada de si mesma” (p. 114).  

Segundo Kant (2005a), para o esclarecimento, processo que possibilita “[...] 

a saída do homem de sua menoridade” (p. 100), pode-se encontrar na educação uma 

forte aliada. Conquanto, a mediação reflexiva é inerente à atividade educativa, desperta 

e, muitas vezes, auxilia o homem na procura por si mesmo e na sua compreensão de si. 

A atividade educativa possui a prerrogativa de “[...] habituar os jovens espíritos a esta 

reflexão” (Ibid., p. 98). Nesse instante, percebe-se que a educação enfoca em um 

importante ponto da formação e desenvolvimento humano. Concomitantemente, a 

escola, quando se encontra disposta a exercer sua dimensão educativa, direciona-se a 

despertar a razão do homem, sendo ela, portanto, um dos principais locais para a 

apresentação do mundo às novas gerações e contribuir para a formação dos alunos. 

Ao mesmo tempo em que a escola e a atividade educativa por ela realizada 

estabelece um elo com o indivíduo, também se relaciona com a sociedade que serve de 

palco para sua atuação. Os valores repassados e a forma como se configura a atividade 

escolar refletem tudo que é sustentado socialmente. Há uma grande importância quanto 

à função social exercida pela escola e sobre a adaptação que os homens obtêm para se 

posicionarem nesta esfera. Nesse sentido, os valores que prevalecem na sociedade 

podem ser utilizados como desvio aos propósitos verdadeiros da educação, servindo a 

interesses alheios a autonomia. No entanto, com base para a reprodução da sociedade 

capitalista, a educação têm sua função caracterizada, construída e implementada em um 

contexto tecnicista (ou instrumental). Segundo Adorno e Horkheimer (1985): 

 
[...] o entendimento que vence a superstição deve imperar sobre a 
natureza desencantada. O saber que é poder não conhece nenhuma 
barreira, nem na escravização da criatura, nem na complacência em face 
dos senhores do mundo. Do mesmo modo que está a serviço de todos os 
fins da economia burguesa na fábrica e no campo de batalha, assim 
também está à disposição dos empresários, não importa a sua origem. Os 
reis não controlam a técnica mais diretamente do que os comerciantes: ela 
é tão democrática quanto o sistema econômico com o qual se desenvolve. 
A técnica é a essência desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem 
o prazer do discernimento, mas o método, a utilização do trabalho de 
outros, o capital (p. 20). 
  



 60 

Com o exposto, nos reportamos a Hoffmann (1993) acerca do processo de 

avaliação educacional. Segundo a autora, a eficiência ou rigor é mensurada por um 

controle técnico-burocrático que, na qual, privilegia as provas e testes, e, nessa relação à 

separação entre notas altas (mais adaptados ou vencedores) e notas baixas (menos 

adaptados ou fracassados)18 são permeados por valores que visam à manutenção e das 

desigualdades sócio-econômicas e determinar comportamentos adequados ao sistema. 

Dessa forma, os processos que permeiam a avaliação educacional, se consubstancia em 

uma rede de controle e dominação. Portanto, de acordo com Hoffmann (1993): 

 
As notas e as provas funcionam como redes de segurança e controle 
exercido pelos professores sobre seus alunos, das escolas e dos pais sobre 
os professores, do sistema sobre suas escolas. Controle esse que parece 
não garantir o ensino de qualidade que viemos pretendendo, pois as 
estatísticas são cruéis em relação à realidade das nossas escolas. [...]. A 
verdade é que tal sistema classificatório é tremendamente vago no sentido 
de apontar falhas no processo. Não aponta as reais dificuldades dos 
alunos e dos professores. Não sugere qualquer encaminhamento, porque 
discrimina e seleciona antes de mais nada. Apenas reforça a manutenção 
de uma escola para poucos (p. 26).  

 
Nesse momento, tomamos como referência Romanelli (2003), a autora 

analisa que a Pedagogia Tecnicista remonta da segunda metade da década de 1950 e foi 

vinculada ao meio educacional brasileiro entre as décadas de 1960 e 1970, com o 

objetivo de harmonizar a política econômica à ação educativa. No Brasil, segundo a 

autora, essa acepção ocorre no período em que a escolanovismo19 “cede” lugar a 

                                                 
18 Hoffmann (1993) garante: “A avaliação tem se caracterizado como disciplinadora, punitiva e discriminatória, como 
decorrência, essencialmente, das ações corretivas do professor e os enunciados que emite a partir dessa correção. Daí 
a crítica que faço sobre a utilização de notas, conceitos, estrelinhas, carimbos, e outras menções nas tarefas dos 
alunos. O sentido discriminatório da avaliação começa nesse momento. As crianças comparam as tarefas entre si, o 
número de estrelinhas, os décimos e centésimos. Classificam-se, eles mesmos, em burros e inteligentes, e têm sua 
auto-estima abalada a ponto de surgirem bloqueios intransponíveis” (Ibid., p. 111). 
19 De acordo com Romanelli (2003), a Escola Nova pode ser entendida como um grande movimento educacional de 
caráter renovador, que lançou suas bases no Brasil a partir dos anos de 1930. Segundo Romanelli (2003), a Escola 
Nova considerava que a educação deveria ser menos centrada nos aspectos formalistas e nas relações de autoridade e 
ocupar-se em formar os indivíduos para o exercício da democracia e da participação social. Os principais pensadores 
da Escola Nova foram John Dewey, Decroly e Maria Montessori. Não obstante, John Dewey foi sem dúvida um dos 
maiores expoentes do pensamento da Escola Nova. Para esse autor, a educação se dava por meio da ação, e não da 
instrução, por isso sua crítica se voltou para o caráter mecanicista da pedagogia tradicional. Para Dewey (apud 
Romanelli, 2003), a educação deveria privilegiar a ação, as discussões, a reflexão, enfim o desenvolvimento dos 
estudantes. Em relação à avaliação da aprendizagem, Dewey apresentava dois princípios fundamentais: primeiro, ela 
deve estar integrada ao processo ensino-aprendizagem; em segundo lugar, o papel da avaliação não é o 
disciplinamento externo, e sim interno, pelo qual os estudantes se formam na ação de serem avaliados e de se auto-
avaliar. A Escola Nova não abandona por completo a idéia de que a avaliação é uma forma de controle. Ao conceber 
a avaliação como controle interno, acaba admitindo e legitimando a necessidade da existência de forças 
disciplinadoras no contexto escolar (Ibid., p. 148). Esse movimento contou com o apoio de educadores brasileiros, 
tais como: Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Cecília Meireles. Segundo a autora, um dos 
fatores que diferenciava a Escola Nova de outros movimentos era seu programa teórico. Baseado nos novos estudos 
relacionados à psicologia do comportamento humano, esse programa forjava novas maneiras de pensar e questionar o 
papel tradicional desempenhado pela família, pela Igreja e pelo Estado na formação educacional dos indivíduos 
(Ibid., p. 148). Um dos críticos mais incisivos a esse movimento, é Saviani (1994). O autor considera que, apesar de 
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tendência tecnicista, pelo menos no de política oficial; os marcos do razão tecnicista são 

as leis 5.540/1968 e 5.692/1971, que organizam o ensino superior e o ensino de 

primeiro e segundo graus (agora chamado ensino médio). No entanto, no que refere a 

avaliação educacional, ainda observamos situações da influência da razão tecnicista (ou 

instrumental) nas escolas, que secundariza as questões sociais, econômicas e culturais 

dos indivíduos e privilegia os aspectos quantitativos e estatísticos (notas) a partir de 

comportamentos ou atitudes adaptados ao sistema estabelecido. Nesse contexto, 

Hoffmann (1993) assevera: “Nessas ocasiões não se avalia os educandos em suas 

crenças verdadeiramente espontâneas, mas o induzimos a memorização, à reprodução 

da fala do professor, do texto do livro (p. 31-83).  

Doravante, na crítica à racionalidade instrumental desenvolvida por Adorno 

e Horkheimer (1985), a aspiração por uma sociedade mais justa exige do homem 

mudanças radicais. Para esses frankfurtianos, a apropriação da racionalidade técnica (ou 

instrumental) pela sociedade capitalista está no cerne das contradições que esta explicita 

e, consoante a tese tal apropriação resulta na promoção de um processo de regressão do 

homem à barbárie. Perspectiva que resta evidente na observação destes teóricos, de que, 

“[...] o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os 

economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é 

a racionalidade da dominação” (p. 114). 

Destarte, no plano estabelecido pelas modernas sociedades capitalistas, a 

relação entre o poder instituído e o binômio ciência-técnica contemplam uma 

perspectiva nefasta: a de conceber, ao longo da história, um conjunto de diferentes 

formas de dominação, movidas pelo incremento das forças produtivas. Esse ponto de 

vista observa Adorno e Horkheimer (1985), não é intrínseca à ciência e a técnica em si, 

mas à forma como está posta a relação com o sistema burguês. O que pode acontecer, 

segundo os autores, é atentarmos ao fato de que são as prioridades delineadas pelo 

poder que contextualizam o progresso tecnológico.  Assim sendo, Adorno (2002) alerta: 

“Que o braço estendido da humanidade alcance planetas distantes e vazios, mas que ela, 

em seu próprio planeta, não seja capaz de fundar uma paz duradoura, manifesta o 

absurdo na direção do qual se movimenta a dialética social” (p. 70).  

                                                                                                                                               
pregar a existência de uma educação mais democrática, o conjunto teórico escolanovista não realizou uma crítica 
social sobre o papel da educação que permitisse transformá-la. De acordo com o autor, a Escola Nova partilha do 
otimismo ingênuo ao achar que somente a educação é capaz de transformar as relações e dominação social. A Escola 
Nova não é revolucionária, é a expressão da revolução capitalista, não dos trabalhadores (Ibid., p. 30-32). 
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Adorno e Horkheimer (1985) afirmam que a vinculação da educação à 

ordem econômica e posta em prática pelas sociedades contemporâneas, dá testemunho 

da falsidade destas sociedades na sua relação com a natureza e dos indivíduos entre si. 

Nesse curso, os autores entendem que: “A essência das coisas revela-se como sempre a 

mesma, como substrato da dominação. Esta identidade constitui a unidade da natureza” 

(p. 24). Não obstante, na sua inter-relação com o capitalismo mediada pela lógica do 

mercado, o Estado se constituiu como um instrumento de sobreposição aos grupos 

sociais, como uma força coercitiva e de dominação de uma classe social sobre outra. 

Marx e Engels (1998) asseguram: “A burguesia, afinal, com o estabelecimento da 

indústria moderna e do mercado mundial, conquistou para si própria, no Estado 

representativo moderno, autoridade política exclusiva.” (p. 12).  

Assim sendo, O Estado ao induzir iniciativas no contexto da avaliação 

educacional, é influenciado para atender às exigências de um sistema social seletivo 

(excludente). Portanto, assim sendo, as transformações decorrentes do capitalismo, as 

suas ações e desdobramentos das políticas sociais – particularmente da avaliação 

educacional – foram dimensionadas em uma ideologia de dominação político-cultural a 

partir da educação. Nessa direção, Marx e Engels (1998) afirmam: “O Poder Executivo 

do Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda 

a burguesia” (p. 13). Como conseqüência, entendemos que essa concepção política, 

econômica e cultural esmaece o processo educacional como mero produto e produtor do 

status quo do sistema capitalista. Neste sentido, para romper essa situação, é preciso 

que: “[...] a educação seja uma educação para a contradição e para a resistência” no 

existente, para se contradizer e resistir como modo de ir além do plano da reconstrução 

cultural [...] referindo-se ao plano da vida real efetiva (ADORNO, 2000, p. 181).  

Contudo, as normas e os desdobramentos das ações intervencionistas nos 

sistemas e políticas educacionais no Brasil convergem-se na história por um conjunto 

diverso de crises, conflitos, contradições, desajustes e períodos de transição, que 

modificaram a estrutura econômica, social, os regimes políticos, a relação Estado-

sociedade e a dinâmica educacional em todos os seus níveis. Dessa forma, a formulação 

de políticas públicas na avaliação educacional segue o movimento conflituoso e 

contraditório da realidade na qual estão inseridas, necessitando de adequação 

ideológica, organizacional, curricular e avaliativa das instituições e dos sistemas como 

um todo a totalidade social, político, econômico e cultural ditados pelo modo de 
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produção hegemônico. A relação entre as exigências do mercado de trabalho, o sistema 

econômico e o sistema educacional é discutida por Romanelli (2003): 

 
[...] as relações que podem existir ente o sistema educacional e o sistema 
econômico são, assim mais profundas: elas se medem não apenas em 
termos de defasagem, mas também em termos de exigências reais do 
modelo econômico. Ambas determinam o grau de avanço ou de atraso da 
escola [...]. O fato de o progresso tecnológico não ser o fator dinâmico do 
desenvolvimento tem conseqüências para a evolução do sistema 
educacional, na medida em que este, percebendo a defasagem em que se 
situa, em relação àquele, se propõe mudanças. Mas estas serão feitas em 
função das reais exigências daquele (p. 56). 

 
Assim sendo, entendemos que as relações entre trabalho, educação e 

avaliação educacional resultam de uma rede complexa de determinações, mediações e 

tensões entre diferentes esferas da vida social, ou seja, a econômica, a social, a política e 

a cultural. Delimitando o contexto do capitalismo neoliberal, Corrêa (2000) declara: “A 

sociedade global é uma realidade nos planos econômicos, políticos, social e, 

principalmente, cultural pelas transformações significativas nas condições de vida e de 

trabalho, modos de ser, sentir e pensar e imaginar dos homens nestas últimas décadas” 

(p. 32). Nessa direção, para Romanelli (2003), a escola sempre esteve associada à 

conservação de privilégios de uma determinada classe social. Para isso, se valeu de 

instrumentos capazes de difundir valores e conceitos que propiciam o obscurecimento 

da dominação. Deste modo, Adorno e Horkheimer (1985) esclarecem que se 

reportarmos à história do capitalismo, veremos que por mais que se tenha alterado a sua 

relação com o domínio produtivo, dada as transformações produtivas, as contradições 

que compõem o cerne deste modo de produzir a vida se ampliam. Assim sendo, os 

autores advertem que mesmo estando conectada ao poder dos gerenciadores da 

sociedade, a educação, intencionalmente, socializa a ideologia dos grupos dominantes e 

contribui para manter o controle de qualquer insurreição dos grupos submissos ao capital.  

Doravante, com o exposto, encontramos nos princípios da avaliação 

educacional capitalista neoliberal na década de 1990, uma razão seletiva e excludente, 

onde se determina quem será aceito e excluído. Nesse sentido, torna-se imperativo 

entendermos esse fenômeno e como se insere como mecanismo de manutenção de uma 

situação, a ponto de contribuir para um conformismo, a uma apatia social gerada por 

uma violência, via de regra consentida, “[...] favorecendo a fraqueza do eu, estimulando 

o comportamento de assimilação e adaptação das massas, canalizando os interesses ao 

existente” (ADORNO, 2000, p. 21). Nessa perspectiva, fica evidente a necessidade de 
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emancipação de tudo aquilo que está como normativo na sociedade ao quais os sujeitos, 

absorvidos pela lógica, se adaptam. Adorno (2000) assegura: “O pathos da escola hoje, 

a sua seriedade moral, está em que, no âmbito do existente, somente ela pode apontar 

para a desbarbarização da humanidade, na medida em que se conscientize disto” (p. 

117).  Dessa forma, ao confrontarmos a avaliação educacional na sua relação histórica 

com o capitalismo, estaremos desvelando um dos fenômenos de controle e exclusão que 

se projeta na nossa existência acrítica e passiva. Adorno (2000) explica: “Na situação 

mundial vigente, em que ao menos por hora não se vislumbram outras possibilidades 

mais abrangentes, é preciso contrapor-se à barbárie principalmente na escola” (p. 117). 

Não obstante, a meta é intuir a realidade como desafio a ser enfrentado e 

superado, e não mais como um limite intransponível. A assimilação da situação da 

decodificação crítica é vital o engajamento para a transformação, pois não é possível 

combater o indiscernível. Nessa direção, Adorno (2000) nos indica um caminho a ser 

projetado nas escolas: “[...] mostrando-se aos alunos as falsidades” presentes na vida da 

sociedade culturalmente construída e “[...] despertando a consciência quanto a que os 

homens são enganados de modo permanente” (p. 182-183). 

 
1.4. A relação educação, sociedade capitalista e avaliação educacional 

 
A relação educação-sociedade tem sido empregada em diversas teorias que 

norteiam diferentes matizes conceituais. Em cada uma delas, o que delimitamos a 

priori, concordando com Ferreira (1993) é que a avaliação educacional abrange 

funcionalidades a partir do contexto sócio-econômico em que está revestida a sociedade. 
  

A cada nova concepção de racionalidade corresponde um projeto de 
educação para os homens. Baseado na idéia de que o grupo hegemônico 
traça o perfil do homem que deve prevalecer na sociedade, (...) 
produzindo novas racionalidades que afetam a subjetividade social e a 
cultura política dos povos – e, conseqüentemente seus projetos 
educacionais (p. 01).  
 

Assim, a crítica da avaliação educacional no trabalho pedagógico em 

relação à discussão apresentada requer situá-la na interface que a educação mantém na 

sociedade. Para Hoffman (1993), uma parte importante do tempo escolar é destinada a 

avaliação educacional, que reflete os valores apregoados pelo grupo social que educação 

serve (p. 14-16). Em outras palavras, se quisermos saber o que uma sociedade valoriza, 

basta observarmos a sistematização da avaliação educacional. Acerca da avaliação 

educacional na sociedade capitalista, ela nos fala que ela se consubstancia em uma: “[...] 
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escola elitista, alicerce do capitalismo, e que reforça a privatização da escola para a 

manutenção da pirâmide social escolar. Essa escola surgiu sempre de parâmetros de 

uma classe social privilegiada [...] pelas suas condições sociais” (p. 16). Dessa forma, a 

educação, e por conseqüência, a avaliação educacional não é neutra ou desinteressada, 

ou seja, a avaliação educacional está situada em uma instituição social que está 

alicerçada em um modelo sócio-político determinado (HOFFMANN, 1993, p. 26). 

Conquanto, o capitalismo se incorpora em distintas esferas da vida social: o 

Estado, a escola, a família e o meio social. Estas esferas encontram-se submetidas nos 

mecanismos do capital que os manipula no sentido de alcançar uma situação de 

vantagem em troca. De acordo com Marx (1988): “O capital é trabalho morto, que 

apenas se reanima, à maneira dos vampiros, chupando o trabalho vivo e que vive tanto 

mais quanto mais trabalho vivo chupa” (p. 180). Não obstante, as instituições sociais – 

enquanto meio de controle capitalista – desenvolvem valores que regem e asseguram a 

sustentação do capitalismo. Doravante, no texto Ideologia, Adorno (1994) trabalha as 

questões que consideram o conceito de ideologia como fenômeno que deve ser 

considerado histórica e contextualmente: “Não só autonomia, mas a própria condição 

dos produtos espirituais de se tornarem autônomos são pensadas, com o nome de 

‘ideologia’, em uníssono com o movimento histórico real da sociedade” (ADORNO, 

1994, p. 184). Assim, desenvolvem-se os produtos ideológicos, bem como suas funções, 

com suas utilidades, desejadas ou não, a respeito dos interesses particulares resultando 

na divisão social do trabalho. Adorno (1994) afirma: “O significado de ideologia e do 

que são as ideologias só pode ser compreendido se reconhecermos o movimento 

histórico desse conceito, que é, ao mesmo tempo, o da coisa” (p. 185).  

Nota-se que, na sociedade burguesa, todas as instâncias estão submetidas às 

influências e às gerências da ordem do capital. As capacidades totalizadora e ideológica 

do capitalismo são inegáveis: o sistema do capital e se constitui como totalizador 

irrecusável e irresistível, não importa quão repressiva tenha de ser a imposição de sua 

função totalizadora em qualquer momento e lugar em que encontre resistência. Portanto, 

de acordo com Adorno (2003): “[...] o poder da totalidade sobre os indivíduos 

prosperou com tal desproporção que tem que reproduzir em si esse vazio de forma” (p. 

396). Diante disso, entende-se que esta idéia no campo da educação, busca tornar a 

escola responsável pela formação de força de trabalho de acordo com os valores 

capitalistas, útil ao capital, adestrando os indivíduos às normas, à ideologia e à lógica do 
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mercado, ofuscando as reflexões sociais, econômicas e culturais. Segundo Adorno 

(2003): “[...] os conteúdos objetivos, coisificados e com caráter de mercadoria da 

formação cultural perduram à custa de seu conteúdo de verdade e de suas relações vivas 

com o sujeito vivo o qual, de certo modo, corresponde à sua definição” (p. 396).  

Contudo, as conseqüências de se viver em um sistema pautado pela 

maximização do lucro, exclusão econômica e social são múltiplas e profundas. Todas as 

esferas da vida humana e suas organizações sociais são afetadas direta ou indiretamente 

pelas ações do sistema capitalista. Nesse sentido, a racionalidade técnica (ou 

instrumental) capitalista faz presente em indivíduos que pensam estarem agindo pela 

sua própria vontade, livre da alienação do trabalho. De acordo com Horkheimer (1990): 

“[...] os indivíduos acreditam agir livremente, enquanto que os traços fundamentais da 

própria ordem social se subtraem à vontade destas exigências isoladas” (p. 209).  

Não obstante, a teoria marxiana pode ser uma referência para compreender e 

explicar a influência da economia capitalista nos mais diversos setores da vida social. A 

formação do Estado é um desses aspectos que obedece a esta orientação, pois, enquanto 

expressão da contradição entre a sociedade civil e a sociedade política (MARX e 

ENGELS, 1984) pode reproduzir ou alterar a lógica das relações e dos papéis sócio-

culturalmente construídos. Segundo Marx (1988), essas relações forma a estrutura 

econômica da sociedade, sobre a qual se organiza a superestrutura jurídica e política, e à 

qual correspondem formas sociais determinadas de consciência da vida social, política e 

espiritual. Isto é, nessa rede de conexão é que se encontra estabelecido o modo de ser de 

cada indivíduo que se quer formar. Por isso, se faz cogente a reflexão de Marx (2003): 

 
[...] cheguei à conclusão de que as relações jurídicas – assim como as 
formas de Estado – não podem ser compreendidas por si mesmas, nem 
pela dita evolução geral do espírito humano, inserindo-se pelo contrário 
nas condições materiais de existência [...] A conclusão geral a que 
cheguei é que, uma vez adquirida, serviu de fio condutor dos meus 
estudos, pode formular-se resumidamente assim: na produção social da 
sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, 
necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que 
correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças 
produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção constitui a 
estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva 
uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e 
intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu 
ser; é o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência (p. 
04). 
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As superestruturas jurídicas e políticas do Estado estão interligadas e 

rejuntadas pela ideologia da base econômica, que assegura e reafirma seus princípios. 

Nesse sentido, o Estado e as demais instituições que o compõem e o integram passam a 

ser a expressão e os agentes desta ideologia (MARX, 1984). Dessa forma, o Estado 

fundamenta os mecanismos de produção e reprodução do capital. Nessa perspectiva, o 

conjunto das relações materiais concretas do homem é tomado por Marx (2003) em sua 

totalidade, e o indivíduo enquanto ser social é situado como produto e produtor da sua 

própria história, isto é, como uma síntese das relações que estabelece historicamente. 

Nessa direção, nos reportamos a Mészáros (2002), que explica a 

importância e a necessidade do Estado, especialmente o moderno, para o capitalismo: A 

formação do Estado Moderno. Para este autor, o Estado é uma exigência para assegurar 

e proteger permanentemente a produtividade do sistema. O capital chegou à dominância 

no reino da produção material paralelamente ao desenvolvimento das práticas políticas 

totalizadoras que formam o Estado Moderno. Pois, de acordo com Mészáros (2002): 

 
[...] o papel totalizador do Estado moderno é essencial. Ele deve sempre 
ajustar suas funções reguladoras em sintonia com a dinâmica variável do 
processo de reprodução socioeconômico, complementando politicamente 
e reforçando a dominação do capital contra as forças que poderiam 
desafiar as imensas desigualdades na distribuição e no consumo. Além do 
mais, o Estado deve também assumir a importante função de 
comprador/consumidor direto em escala sempre crescente. Nessa função, 
cabe a ele prover algumas necessidades reais do conjunto social (da 
educação à saúde e da habitação e manutenção da chamada infraestrutura. 
ao fornecimento de serviços de seguridade social) e também a satisfação 
de apetites em sua maioria artificiais (alimentar não apenas a vasta 
máquina burocrática de seu sistema administrativo e de imposição da lei, 
mas também o complexo militar-industrial, imensamente perdulário, 
ainda que diretamente benéfico para o capital) atenuando assim, ainda 
que não para sempre, algumas das piores complicações que surgem da 
fragmentação da produção e do consumo (p. 110).  

 
Destarte, entendemos que as inúmeras dimensões do Estado estão 

submetidas à ótica do capital. Contudo, a escola se constitui como instância de 

importância fundamental na viabilização de difusão do aparelho ideológico capitalista. 

Assim sendo, a funcionalidade de um Estado no capitalismo, se consubstancia na 

regulação da sociedade a partir dos interesses da classe dominante, se institui como 

instrumento de uma ideologia e força coercitiva de dominação de uma classe social 

sobre outra. Marx (1998) declara: “A sociedade burguesa moderna, que brotou das 

ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos das classes. Estabeleceu novas 
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classes, novas condições de opressão, novas formas de luta no lugar das antigas” (p. 

10). Conquanto, a apropriação e acumulação material das classes sociais se constitui 

como aparelho de seleção e valorização do mérito. Assim sendo, foram definidas 

estratégias de dominação nas instituições sociais, e por conseqüência, nas escolas, em 

suas bases teóricas e metodológicas em nível avaliativo. As instituições sociais, 

enquanto elementos de expressão e de controle da sociedade capitalista desenvolvem 

procedimentos que regem e asseguram a reprodução do capital. Mészáros (2002) melhor 

explica sobre essa lógica: 

 
[...] o fato de ter, ele próprio (o sistema capitalista), surgido no curso da 
história como uma poderosa – na verdade, até o presente, de longe a mais 
poderosa – estrutura “totalizadora” de controle à qual tudo o mais, 
inclusive seres humanos, deve se ajustar, e assim provar sua “viabilidade 
produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar. Não se pode 
imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente – e, 
neste importante sentido, “totalitário” do que o sistema do capital 
globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a 
questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a 
indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus 
próprios critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu 
“microcosmo” até as mais gigantescas empresas transnacionais, desde as 
mais íntimas relações pessoais aos mais complexos processos de tomada 
de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e 
contra os fracos. No entanto, é irônico [...] que os propagandistas de tal 
sistema acreditem que ele seja inerentemente democrático e suponham 
que ele realmente seja a base paradigmática de qualquer democracia 
concebível (p. 96).  

 
Dessa forma, ao investigarmos o processo educativo, em especial, a 

avaliação educacional, deve-se entender, primeiramente, quais os princípios e valores 

norteadores que o capitalismo instrumentaliza em nível objetivo e subjetivo, bem como 

na constituição coletiva e individual dessa sociedade e indivíduo. Em outras palavras, 

“[...] o ser do homem é seu processo de vida real [...]” (MARX, 1984, p. 22). A questão 

do trabalho deve se edificar como um fenômeno que interfere diretamente na 

consubstanciação das relações sociais, principalmente na esfera educacional, demarcando 

valores e princípios de comportamento. Segundo Adorno (2002), não se pode deixar de 

elaborar uma investigação crítica sobre as formas de desenvolvimento do ser humano 

como sujeito no conjunto de gerações da história, bem como, e, ainda, sobre a gênese e 

o sentido que edifica da razão técnica (ou instrumental) na formação humana e, por 

conseqüência, avaliação educacional. De acordo com Adorno o ambiente em que: 
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[...] a técnica adquire poder sobre a sociedade encarna o próprio poder 
dos economicamente mais fortes sobre a mesma sociedade. A 
racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação, é o 
caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena (2002, p. 09). 
 

Como Zanardini (2008) e Hoffmann (1993), entendemos que o contexto 

avaliativo não se efetiva sob padrões isolados, desinteressadas ou ingênuas. Sendo um 

dos aspectos importantes do trabalho pedagógico, exerce funções distintas nos objetivos 

educacionais, sociais e econômicos, delimitados historicamente na sociedade em que 

está localizada. Em suas obras, os autores analisam a necessidade do debate acerca das 

implicações da reprovação e da repetência e, investigar os determinantes sociais, 

culturais, econômicos e políticos que facilitam a vida escolar de alguns e impõe o 

fracasso de muitos. Zanardini (2008) assegura: “O modo de produção capitalista, em seu 

atual estágio de desenvolvimento, exige e implementa processos e mecanismos de 

avaliação tendo em vista avaliar e controlar o sucesso ou o fracasso das proposições 

educacionais que implementa (p. 22). Nesta perspectiva, entendemos que conteúdo do 

prática educacional somente pode ser entendido como um aspecto técnico, ausentando-

se de qualquer conotação política e crítica. A finalidade dessa ideologia tecnocrática é 

qualificar uma mão-de-obra dócil, disciplinada, numerosa, que atende às exigências do 

sistema capitalista. Assim sendo, Hoffmann (1993) admite que o aspecto evidenciado na 

prática educativa seja de que a avaliação educacional ampliou a sua influência nos 

processos de ensino, que passou a por uma pedagogia do exame (baseada na pedagogia 

tecnicista) que é quantitativa e classificatória. De acordo com Hoffmann (1993):  

 
O temeroso é que a escola vem perdendo gradativamente o sentido crítico 
e necessário à vida que enfrentamos hoje. [...] O que revela a sua 
concepção de escola para a memorização de fatos que não adquirem 
significado algum ao longo de sua vida, fatos transmitidos, memorizados, 
esquecidos (p. 30-31).  

 
Doravante, esse fato decorre da ênfase no caráter cientificista da avaliação e 

nos métodos e procedimentos operacionais. As discussões centram-se nos aspectos 

técnicos do processo avaliativo, sem situá-lo na sua dimensão política e ideológica. 

Desse raciocínio, entendemos que a objetivação por meio do trabalho é condição 

humana, ontológica, no entanto, o processo de alienação é histórico decorrente do modo 

de produção capitalista. Compreendemos que a função seletiva da avaliação educacional 

decorre da “ordem capitalista”, que, enfatizando o lucro, a exploração e a competição, 

cria dois grupos sociais fundamentais antagônicos; os donos dos meios de produção e os 
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vendedores de força de trabalho. Segundo Marx (1988), a alienação no processo de 

produção capitalista se constitui no não reconhecimento do trabalhador em seu trabalho, 

ou seja, a forma histórica por que passa o processo do trabalho constitui em um retorno 

para o trabalhador em que este não se reconhece mais como sujeito, porém como objeto. 

De acordo com Marx (1988):  

 
As formas que certificam os produtos do trabalho como mercadorias e, 
portanto, são pressupostos da circulação de mercadorias, já possuem a 
estabilidade de formas naturais da vida social, antes que os homens 
procurem dar-se conta sobre o caráter histórico dessas formas, que eles 
antes já consideram como imutáveis, mas sobre seu conteúdo ( p. 73). 
 

Destarte, como um dos elementos pedagógicos, a avaliação educacional não 

se submete às mesmas regras, como, também, se apresenta como elemento direcionador, 

ao impor formas de pensar e de agir. Nessa abrangência, Zanardini (2008) assevera: 

 
A avaliação necessariamente conduz a um posicionamento frente à 
porção do real que se toma para objeto de exame. Ou seja, o juízo de 
valor, pela sua especificidade mesma, como processo humano, portanto 
social, reflete num posicionamento de não indiferença, o que significa 
obrigatoriamente um posicionamento e consequentemente uma decisão 
frente ao que se avalia, recaindo-se em três possibilidades de decisão: 
deixar, ou agir de forma que se mantenha a situação, o objeto ou a ação 
como se encontra, introduzir modificações para que o objeto avaliado se 
modifique positivamente ou suprimir a situação, a ação ou o objeto (p. 
40). 
 

Assim sendo, é vital discutir os pressupostos ontológicos da avaliação 

educacional como constituintes do trabalho pedagógico, bem como a distinção 

ontológica a este processo pela classe burguesa. Não obstante, de acordo com Marx 

(2004), o trabalhador é sujeito porque participa ativamente do processo, ele o faz 

acontecer, porém, as relações desse processo de objetivação e exteriorização retornam 

ao trabalhador na sua condição no processo não mais de sujeito, mas de objeto, como 

produto e não produtor. Nessa direção o autor afirma: “O homem nada mais é do que 

trabalhador e, como trabalhador, suas propriedades humanas o são apenas na medida 

em que o são para o capital, que lhe é estranho” (Ibid., p. 91). Segundo o autor, o ser 

humano se coisifica como produto do capital passando a servi-lo, mesmo que, para isso, 

ele tenha que se conduzir por atitudes contrárias à sua condição humana, ao seu 

processo de autonomia e emancipação. Nesse contexto: “[...] o trabalho na qual o 

homem se exterioriza, é um trabalho de auto-sacrifício, de mortificação” (Ibid., p. 83).  
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Conquanto, segundo Zanardini (2008), o atual ciclo capitalista, que, pode 

ser chamado de neoliberalismo20, é permeado por um fenômeno apontado de 

globalização21. De acordo com o autor, trata-se de um ponto de vista que oculta às 

diferenças sociais e autentica as políticas autocráticas que conduz a reconciliação dos 

processos produtivos e de circulação, tanto de mercadorias como de dinheiro com vistas 

a manter a alta valorização do capital financeiro internacionalizado (p. 31). Acrescenta 

Zanardini (2008): “[...] a ideologia da globalização se presta a responder à necessidade de 

legitimação e dissimulação da enorme concentração de poder de decisão que se manifesta 

nas relações de dominação nos aspectos econômicos, políticos e culturais” (p. 31).  

Tanto Zanardini (2008) como Dias Sobrinho (2000) nos alertam que no 

período neoliberal se inicia a massificação de provas avaliativas que servem como 

instrumentos que mensuram quantitativamente a qualidade de ensino como um todo, 

sendo que esses instrumentos secundarizam as particularidades sociais, econômicas e 

culturais. Segundo Dias Sobrinho (2000), sob influência de princípios da pedagogia 

tecnicista, o baixo rendimento dos alunos em testes avaliativos servem de justificativa 

para os problemas sociais ou econômicos, como por exemplo, a pobreza e condições de 

miserabilidade de várias formas que figuram como marca indelével da sociabilidade 

regida pelo capital. Segundo o autor, esse ‘Estado Avaliador’ regula os investimentos 

em educação, decorrendo daí a importância desses mecanismos avaliativos tomados em 

seus resultados como parâmetros de alocação dos recursos financeiros. Dessa forma, a 

avaliação educacional serve como mecanismo de controle social e cumpre objetivos de 

fiscalização (ou regulação) dos investimentos do poder estatal em todos os níveis 

educacionais (p. 60). Enfim, Dias Sobrinho (2000) alerta que o aspecto ontológico desse 

modelo avaliativo é embasar a manutenção de uma estrutura social que se sustenta sobre 

o antagonismo de classes sociais a exploração do trabalho (p. 62).  

Desse modo, segundo Zanardini (2008), a educação que se propaga, mostra 

como imperativo o ajuste das diferenças sociais. Trata-se da educação eficiente, capaz 

                                                 
20 “O neoliberalismo, do ponto de vista político-ideológico é uma “superestrutura ideológica e política que 
acompanha uma transformação histórica do capitalismo [...]” (THEBORN, 1995 apud Corrêa, 2000, p. 17). “O 
neoliberalismo é também um corpo coerente, “autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo o 
mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional” (ANDERSON, 1995 apud CORRÊA, 
2000, p. 37).” Contudo, Corrêa ainda afirma que o neoliberalismo se consolida como: “[...] um programa de reformas 
e ajustes estruturais de efeito ampliado pelo monopólio da ciência e da novas tecnologias, o que possibilitou uma 
expansão do capital até atingir a atual etapa de globalização” (CORRÊA, 2000, p. 37). 
21 Segundo Corrêa (2000): “Globalização e neoliberalismo não são sinônimos, mas ocorrem de forma articulada. 
Globalização é a atual forma do capitalismo de expressão histórico-social desse incessante movimento de e 
internacionalização do capital [...] particularmente, do capital financeiro e especulativo” (p. 16). 
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de reverter os baixos resultados nos testes avaliativos, dotando-os de habilidades e 

competências requeridas pela sociabilidade assentada no lucro, bem como acenar como 

possibilidade de saída de uma condição econômica desfavorável, a pobreza, por meio do 

empoderamento dos mais pobres, tornando-os assim, pobres eficientes. Desse modo, 

Zanardini (2008) afirma: “A eficiência dita o tom das ações do Estado capitalista, que se 

mostra eficiente na avaliação e no controle social impondo como norma que para a 

educação transpor o escrutínio da eficiência, que essa deva ser constantemente avaliada 

e rotulada pelos seus resultados” (p. 38). Nessa direção, Corrêa (2000) assegura que: “O 

critério mercantil promove o individualismo, desmobiliza ações de solidariedade e de 

participação social, mas tranquiliza a consciência uma vez que a lógica do modelo é 

considerada a lógica da natureza: vence o mais capaz” (p. 41).  

Essa influência do capitalismo na avaliação educacional pode ter a gênese à 

na crítica que Adorno e Horkheimer (1985) fazem à sociedade moderna, privilegiando o 

uso da razão: “O saber que é poder não conhece nenhuma barreira, nem da escravização 

da criatura, nem na complacência em face dos senhores do mundo” (p. 20). Neste 

estudo, os autores declaram que embora o pensamento racional tenha sido exercido 

desde a Antiguidade, foi com a ascensão da burguesia que a razão consolidou uma nova 

vitalidade. O Esclarecimento propunha um abandono do mito (e da imaginação) pelo 

saber. Prometia-se uma nova visão das coisas onde a dominação (sobre a natureza) 

imperava. Segundo Adorno e Horkheimer (1985), a razão para ganhar o status de 

verdade, agora deveria ser eficaz, de tal modo que os critérios de calculabilidade e 

utilidade foram elevados como princípios fundamentais; isto gerou uma razão unitária, 

bem ao estilo daquilo que Bacon propunha - una scientia universalis (Ibid., p. 22).  

Não obstante, Adorno e Horkheimer (1985) afirmam que nesse novo 

pensamento – que poderia ser chamado de racionalismo – as coisas são domadas por 

“análogos”: tudo é conferível, subtraindo-as grandezas abstratas (p. 23). A implicação 

disto é que se aniquilaram as qualidades; agora “o ser se resolve no logos” (p. 23). A 

razão potencializada resumiu-se em mito, já que o domínio das coisas é à base de uma 

nova alienação: “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” (Ibid., p. 37). 
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Dessa forma, no próximo capítulo, refletiremos com abrangência a interface 

da educação – privilegiando a avaliação educacional – e a adaptação técnico-burocrática 

do Estado brasileiro a partir da perspectiva neoliberal durante a década de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

“Que se abram as cortinas para o circo”: 

a educação e o capitalismo neoliberal no contexto da reforma 

educacional e as estratégias políticas  

para a avaliação educacional na década de 1990 

 
Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as 
histórias das caçadas continuarão glorificando o caçador. 

Eduardo Galeano, 1995. 

 
2.1. A reforma do Estado na década de 1990 

 
Importa assinalar, apoiados em Marx (2004), que “O Estado e a organização 

da sociedade não são, do ponto de vista político, duas coisas distintas. O Estado é a 

organização da sociedade” (p. 144). No que tange às condições necessárias para 

reprodução e manutenção das relações capitalistas de produção, discutimos o Estado a 

partir da contradição de classes. Tal expressão são históricas e constituem-se em 

variantes ideológicas do Estado burguês. Desse modo, a ontologia que os fundamenta 

tem em vista a reprodução e manutenção das relações capitalistas de produção para as 

quais o Estado é indispensável. Segundo Marx (2004, p. 144), as funções do Estado 

constituem-se em funções políticas, em vista do seu papel de fator de coesão, e estas 

correspondem aos interesses políticos da classe dominante. No entanto, o poder e a 

dominação estão presentes nas relações sociais, mas só se torna política quando a 

vontade do agente se orienta em função de um agrupamento territorial que tem como 

fim a ser realizado através da existência deste grupo. Nesse sentido, para Weber (1982):  

 
A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um 
determinado mandato, pode fundar-se em diversos motivos de submissão. 
Pode depender diretamente de uma constelação de interesses, ou seja, de 
considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes por parte daquele 
que obedece. [...] Não obstante, a dominação que repousasse apenas 
nesses fundamentos seria relativamente instável. Nas relações entre 
dominantes e dominados, por outro lado, a dominação costuma apoiar-se 
internamente em bases jurídicas, nas quais se funda a sua ‘legitimidade’, 
e o abalo dessa crença na legitimidade costuma acarretar conseqüências 
de grande alcance. Em forma totalmente pura, as ‘bases da legitimidade’ 
da dominação [...] se acha entrelaçada – no tipo puro – com uma estrutura 
sociológica fundamentalmente diversa dos quadros dos meios 
administrativos (p. 128). 
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Do período de transição do regime ditatorial (1964-1985) ao atual contexto 

capitalista, Bresser Pereira (1997, p. 16) afirma que foi possível estabelecer acordo 

político de grupos que chamou de “centro-direita”, defensores de um liberalismo com a 

intervenção do Estado na economia, com os “sociais democratas”, denominados de 

“nova esquerda”, para se efetivarem as reformas necessárias ao Estado.  

Essa união em defesa das reformas não se justifica pelo contexto da 

superação da dicotomia entre direita e esquerda, com o ‘fim da história’, marcada pela 

queda do Muro de Berlim. Assim, o liberalismo seria a última fase do modo de 

produção econômica, não sendo possível ser superado. Porém, segundo Bresser Pereira 

(1997, p. 17), esses grupos adquiriram o consenso de que para superar a crise seriam 

necessárias mudanças nas formas de atuação do Estado. Deve se constituir reformas nas 

políticas públicas de Estado que objetive torná-lo mais eficiente.  

 
Como nos anos 40, o foco atual sobre a função do Estado foi inspirado 
por acontecimentos excepcionais na economia global, que alteraram 
fundamentalmente o contexto em que os Estados atuam. A integração 
global das economias e a expansão da democracia reduziram a margem 
para formas de comportamento arbitrárias e inconstantes. Os impostos, as 
normas para investimento e as políticas econômicas devem corresponder 
cada vez mais aos parâmetros de uma economia mundial globalizada. A 
transformação tecnológica abriu novas oportunidades para desmembrar 
os serviços e atribuir um papel maior aos mercados. Essas mudanças 
trouxeram aos governos novos e diferentes papéis, não só como provedor, 
mas também como facilitador e regulamentador (BANCO MUNDIAL, 
1997, p. 02). 
 

Destarte, o Banco Mundial (1997), na intenção de oferecer um receituário 

mais amplo para a análise da questão da eficiência do Estado em âmbito mundial e 

como estratégia para transformá-lo em “um parceiro mais confiável” e eficiente para o 

desenvolvimento, indica uma dupla estratégia:  

 
O primeiro elemento dessa estratégia é ajustar a função do Estado à sua 
capacidade. [...] Se o Estado se concentrar mais nos elementos 
fundamentais, a eficiência aumentará. Aqui, porém, não se trata apenas 
de escolher o que fazer e o que não fazer, mas também de que modo. [...]. 
Mas a capacidade não é algo predestinado. Assim, o segundo elemento da 
estratégia consiste em aumentar a capacidade do Estado revigorando as 
instituições públicas. Isso significa elaborar normas e controles eficazes, 
coibir ações arbitrárias do Estado e combater a corrupção arraigada. 
Sujeitar as instituições públicas a uma concorrência maior a fim de 
aumentar a sua eficiência. [...] aproximar mais o governo do povo, 
mediante uma maior participação e descentralização. Assim o relatório 
não só dirige a atenção para a redefinição do papel do Estado, mas 
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também mostra como os países podem começar o processo de 
fortalecimento da capacidade do Estado (p. 03-04). 

 
De acordo com Zanardini (2008), as reformas praticadas na década de 1990 

na América Latina justificam a política avaliativa como mecanismo de controle social 

através da valorização dos resultados enquanto fins em si mesmos. Para Souza e 

Oliveira (2003 apud ZANARDINI, 2008), a avaliação como ferramenta de gestão 

educacional, objetiva o controle de resultados por parte do Estado, significando o “[...] 

estabelecimento de parâmetros para a comparação e classificação de desempenhos, 

estímulo por meio de premiação, possibilidade de controle público do desempenho do 

sistema escolar” (p. 97). Segundo Afonso (2000): 

 
[...] quer significar, em sentido amplo, que o Estado adotou um ethos 
competitivo, decalcado no que tem vindo a ser designado por 
neodarwinismo social, passando a admitir a lógica do mercado com a 
importação para o domínio público de modelos de gestão privada cuja 
ênfase é posta nos resultados ou produtos dos sistemas educativos. Como 
assinala G. Walford (1990), esta ideologia da privatização, ao enaltecer o 
capitalismo de livre-mercado, conduziu a alterações e mudanças 
fundamentais no papel do Estado, tanto ao nível local, como ao nível 
nacional. Neste sentido, por exemplo, diminuir as despesas públicas 
exigiu não só a adoção de uma cultura gestionária (ou gerencialista) no 
sector público, como também induziu a criação de mecanismos de 
controlo e responsabilização mais sofisticados. A avaliação aparece assim 
como um pré-requisito para que seja possível a implementação desses 
mecanismos (apud ZANARDINI, 2008, p. 97). 

 
Doravante, a reforma do Estado brasileiro iniciada na gestão do Presidente 

Fernando Collor de Mello, no começo da década de 1990, foi de fato concretizada 

durante os governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) por meio 

do MARE através do Plano Diretor da Reforma do Estado, cujo Ministro foi Luis 

Carlos Bresser Pereira. Estando fundamentado na proposta da administração pública 

gerencial como resposta à crise delineada durante a década de 1980, Bresser Pereira 

(1997), externaliza a sua compreensão da crise do Estado afirmando: 

 
A crise do Estado implicou a necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo; a 
globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir suas funções. Antes 
da integração mundial dos mercados e dos sistemas produtivos, os 
Estados podiam ter como um de seus objetivos fundamentais proteger as 
respectivas economias da competição internacional. Depois da 
globalização, as possibilidades do Estado de continuar a exercer esse 
papel diminuíram muito. Seu novo papel é o de facilitar que a economia 
nacional se torne internacionalmente competitiva (p. 237).  
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Segundo Corrêa (2000, p. 47), as reformas delineadas na década de 1990 no 

Brasil e nos países da América da Latina representam uma proposta articulada de 

medidas em uma ideologia conservadora e neoliberal, tratando a educação, a cultura e a 

política com metodologia de uma economia de mercado. Segundo a autora, os 

neoliberais defendem políticas de Estado a favor da liberalização comercial, privatizações 

e desregulamentação da economia. Apresentam como modelo a não intervenção na 

economia e a redução da sua atuação na esfera social, defendendo os princípios liberais 

do século XIX (1801-1900) apoiando-se em idéias que repreendem a intervenção do 

Estado na economia pelo modo de produção socialista e a social democracia, que se 

caracterizam por uma ação de desperdício de recursos públicos com políticas sociais. 

Segundo Paiva e Warde (1994): 

 
Nas últimas décadas, o keynesianismo passou a ser apontado como foco 
de uma era de desperdícios, de altos impostos, inibidores de 
investimentos, de desestímulo ao trabalho e outras mazelas. Indícios 
recessivos e crise fiscal dos Estados provocada – entre outros fatores – 
pelo seu caráter previdenciário e pela ampliação da cobertura insistiram 
em mostrar a fragilidade do controle anticíclico e em indicar um modelo 
econômico-social que distancia dos ideais socialistas e mesmo social-
democratas (p. 12). 
 

De acordo com Corrêa (2000), mesmo se analisarmos a derrota do 

Keynesianismo e a afirmação do neoliberalismo, há de se ter cuidado com as 

especificidades dos países periféricos, pois, na maioria deles, não houve a implantação 

de um Estado de Bem-estar Social. Segundo a autora, como elemento da realidade que 

não pode ser modificada, apenas maquiada e mascarada, a pobreza de parte substantiva 

da população mundial – reflexo da polarização atualizada do mundo – recebe um 

tratamento dicotômico, pois ao mesmo tempo em que não se objetiva o seu fim, esta 

deve ser mantida em níveis que minem o seu poder de rebelião contra a ordem 

econômica regida pelo capital financeiro. Nesse prisma, a instrumentalização da educação 

como produtora de condições para o fortalecimento da sociedade capitalista neoliberal e 

para o alívio da pobreza é explícita neste trecho de um documento da UNESCO (2003): 

 
Sin embargo, la educación continúa concibiéndose en América Latina y 
el Caribe no sólo como el motor fundamental de desarrollo y como la 
inversión de mayor retorno, sino también como el mejor canal de 
movilidad social y una de las principales estrategias para mejorar las 
desigualdades. Se piensa que la expansión educativa mejorará las 
competencias de la gente para desempeñarse en actividades productivas, 
lo que permitirá que las personas accedan a trabajos más calificados y 
mejor remunerados, acortando así la brecha de la desigualdad (p. 23). 
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Não obstante, as crises financeiras que alguns países passaram na década de 

1990, fez com que Bresser Pereira (1997) justificasse a adoção pelos “sociais-

democratas” brasileiros de propostas da “centro-direita pragmática” por obedecer a “[...] 

fundamentos macroeconômicos – políticas econômicas que envolvem ajuste fiscal com 

políticas monetárias apertadas, preços de mercado, taxas de juros positivas, porém, 

moderadas, e taxas de câmbio realista – e a realização de reformas orientadas para o 

mercado (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 16). Nesse sentido, de acordo com Bresser 

Pereira (1997, p. 17), para o Estado atender o mercado e novas condições da economia 

mundial é necessária à implantação de um novo modelo de gestão, denominado de Nova 

Administração Pública (BRASIL, 1995). Nessa direção, Corrêa (2000) assevera: “[...] o 

neoliberalismo depende não do caráter unitário de seu projeto político, mas de sua 

articulação com o processo mais abrangente de mudança estrutural no capitalismo, em 

especial as relações entre mercado e o Estado e entre as empresas e os mercados” (p. 37).  

Sem embargo, a análise da Nova Administração Pública (BRASIL, 1995) 

aponta para um grave problema relativo aos documentos da reforma do Estado durante a 

segunda metade da década de 1990. Segundo Bresser Pereira (1997, p. 17-20), para 

explicar a reforma, discute a dicotomia entre teoria e prática, revelando que o 

embasamento teórico se fundamenta em teorias conservadoras como a teoria da Escolha 

Pública22, apontando que as ações dos políticos na busca de maximizar os votos para a 

sua eleição, correspondem à ação dos burocratas na tentativa de elevar o orçamento. 

Essa tese se justifica nos estudos de Schumpeter (1883-1950) nas obras: Teoria do 

Desenvolvimento Econômico (1982) e Capitalismo, Socialismo e Democracia (1984).  

Neste período, os princípios da teoria da Escolha Pública elabora por 

Schumpeter (1982; 1984), é constantemente citada Bresser Pereira (1997) para explicar 

o fim da gestão burocrática pela gestão gerencial na esfera pública. Segundo o autor, 

                                                 
22 Para maior esclarecimento, conferir: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Organizações Sociais. In: Cadernos 
MARE da reforma do Estado. Brasília: Ministério da Administração e Reforma do Estado, 1997. Não obstante, um 
dos pioneiros da ‘Teoria da Escolha Pública’ foi o economista austríaco Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). Seus 
estudos avaliaram a funcionalidade do poder público na atual sociedade capitalista. Suas obras mais importantes 
foram: Teoria do Desenvolvimento Econômico (1982) e Capitalismo, Socialismo e Democracia (1984). Schumpeter 
(1982) analisa a representatividade funcional dos diferentes instrumentos de voto, desvelando, a partir da sua opinião, 
que não há mecanismo ideal para obter escolhas sociais a partir de preferências individuais. A ‘Teoria da Escolha 
Pública’ se consolida nas ciências econômicas e políticas que estuda as formas como as instituições estatais tomam as 
suas decisões (SCHUMPETER, 1984). Esta tese econômica, nas análises de Schumpeter (1982/1984), investiga as 
falhas de governo associadas à deficiência de eficácia das decisões econômicas e a contínua desigualdade na divisão 
dos rendimentos. Não obstante, de acordo o autor, alguns dos temas abordados pela ‘Teoria da Escolha Pública’ são: 
os horizontes temporais dos gestores públicos eleitos e a necessidade da existência de restrições orçamentárias para 
distintos grupos de gastos, embora, o efeito em termos de eficiência econômica de alguns modelos de financiamento 
dos partidos e das eleições seja imensamente discutível a partir de diferentes grupos ideológicos de poder. 
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visava-se implantar uma gestão voltada para a eficiência, baseada na economia 

capitalista. De acordo com Bresser Pereira (1997, p. 18), uma das soluções para a 

ineficiência fiscal dos gastos públicos seria a ampliação da redução de gastos em 

campos sociais, um aspecto clássico das prescrições da teoria da Escolha Pública e das 

propostas de reforma de agências multilaterais, como o Banco Mundial.  

Dessa forma, amparados pelos preceitos da teoria da Escolha Pública e das 

propostas de reforma indicadas por agências internacionais, Zanardini (2008, p. 125), 

afirma que também estava presente na reforma do Estado, delineada pela Nova 

Administração Pública (BRASIL, 1995), a grande preocupação com a avaliação dos 

resultados, impondo-se o fortalecimento de mecanismos técnicos de controle social para 

a reprodução e manutenção do sistema capitalista. Sobretudo, esse processo: 

 
[...] deve ser compreendido a partir da necessidade que tem o capital em 
seu processo de permanente reprodução, de “revolucionar” o processo de 
produção que, entendido a partir das relações desiguais estabelecidas 
entre os homens, implica na recriação/revolução das formas de controle e 
de racionalidade, que, no contexto da globalização [...] tornam-se mais 
sutis e “flexíveis” (ZANARDINI, 2006 apud ZANARDINI, 2008, p. 
125-126). 

 
Conquanto, Zanardini (2008, p. 125) afirma que as diretrizes externalizadas 

sintonizavam-se com as propostas ditadas pelo Banco Mundial. De acordo com o autor, 

os mecanismos técnicos buscados pela avaliação de resultados seria um importante 

instrumento estratégico em direção a um setor público efetivo: 

 
Não obstante, seria possível aos países começar pela definição mais clara 
dos propósitos e tarefas e pela introdução da avaliação de desempenho 
em caráter seletivo e seqüencial. Uma vez fortalecida a avaliação dos 
resultados e instituídos controles confiáveis dos insumos, é possível 
conferir aos administradores maior flexibilidade operativa em troca de 
uma responsabilização maior pelos resultados (BANCO MUNDIAL, 
1997, p. 102). 
 

Cabe ressaltar, que de acordo com Frigotto (2001), o Banco Mundial é uma 

agência internacional financiadora, que concede empréstimos impõe normas de políticas 

econômicas e políticas sociais a serem implantadas como forma de garantir eficácia dos 

recursos emprestados. Assim sendo, Frigotto (2001, p. 23) revela que o Banco Mundial 

tem evidenciado grande controle sobre a adoção, por parte dos países periféricos, de 

uma espécie de receituário (ou normas) para o estabelecimento de ajustes econômicos, 
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tendo como política central o domínio rígido das contas internas a partir do controle da 

qualidade dos serviços.  

Não obstante, Dias Sobrinho (2003, p. 32) afirma que neste período, a 

lógica neoliberal projeta a expansão das políticas avaliativas como ponto principal da 

reforma educacional na busca do domínio e controle dos serviços prestados visando não 

apenas a gestão gerencial no tocante a qualidade, mas a contenção orçamentária. 

Segundo o autor, as avaliações educacionais no Brasil, a partir da década de 1990, tem 

base em uma lógica quantitativa, competitiva, produtivista, fragmentada, e se 

fundamenta em exames distanciados da realidade local e que segue as determinações 

dos instituições multilaterais, como o Banco Mundial, sendo utilizadas como 

mecanismo de regulação e controle do Estado sobre a educação. 

Assim sendo, Dias Sobrinho (2003) assevera que no contexto da 

internacionalização do capital, foram implementadas reformas nos Estados capitalistas 

que, dentre outros aspectos, primaram pela não intervenção nas leis de mercado, ao 

mesmo tempo em que expandiu seu controle sobre as políticas sociais. Segundo o autor, 

as reformas do Estado surgem como possibilidades de reestruturação capitalista em 

meio à crise cíclica. Dias Sobrinho (2003) admite que as avaliações educacionais sejam 

balizadoras das políticas educacionais do Estado como gestor da educação em todos os 

seus níveis, fornecendo subsídios que permitam o controle de suas missões, finalidades, 

programas, projetos; isto é, um mecanismo que possibilita a prestação de contas de seus 

resultados: “[...] ou seja, devem apresentar indicadores que demonstrem que as metas 

estabelecidas foram cumpridas e que são eficientes” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 60).  

Dessa maneira, Zanardini (2008, p. 127) declara que o caráter promotor e 

regulador do Estado neste período, propiciou a incursão de princípios neoliberais no 

sistema educacional, propondo políticas que objetivava – a modelo do mercado – 

eficiência rumo à qualidade. De acordo com o autor, na proposta neoliberal, os sistemas 

educacionais enfrentam uma grave crise de produtividade, mais do que uma crise de 

expansão, posto que, no contexto brasileiro, a universalização já teria sido conquistada 

(ZANARDINI, 2008, p. 127). Destarte, a ampliação das escolas teria ocorrido sem o 

uma distribuição competente dos serviços oferecidos; tratar-se-ia de uma crise de 

qualidade, expressão da ineficácia da escola e da incompetência dos que nela trabalham, 

logo ela careceria de uma reforma pedagógica e administrativa. Segundo Zanardini 

(2008), de acordo com esta lógica, não há falta de escolas, não há falta de professores, 
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há falta de escolas eficientes e professores competentes. De outro lado, não há falta de 

recursos, há falta de gerenciamento eficiente dos recursos existentes. Decorre desta 

lógica que a escola de “qualidade” supõe um desafio gerencial (p. 127).  

Doravante, Zanardini (2008, p. 128) afirma que a instauração desta lógica 

visando à superação da crise dos sistemas educacionais, a política educacional 

neoliberal projetou mudar a escola da esfera política para a esfera do mercado. De 

acordo com o autor, a competição entre escolas foi reforçada por um sistema de prêmios 

e de investimentos baseado no mérito, no qual o Estado tem participação garantida 

avaliando e premiando escolas – rotuladas “de excelência” – que tenham descoberto o 

caminho da qualidade. Concordamos com o autor quando assegura que o 

individualismo é exacerbado nas escolas, que são responsabilizadas por seu sucesso ou 

fracasso. Nesta qualidade, o Estado neoliberal se consolida na regulação e avaliação do 

aparelho escolar segundo critérios de sua esfera de ação (ZANARDINI, 2008, p. 128). 

Nesse instante, de acordo com Gentili (1997), o Banco Mundial e outras 

agências internacionais, têm como uma de suas políticas para efetivar o ajuste fiscal e a 

estabilização das economias dos países periféricos, com vistas á superação da crise, a 

aplicação de um programa com dez reformas a serem implementadas. Essas propostas 

ficaram conhecidas como “Consenso de Washington”. Esse acordo internacional visa à 

regulação normativa em nível internacional do comércio entre as nações capitalistas. De 

acordo com Gentili (1997), esse acordo recomenda:  

   
[...] adoção de uma disciplina fiscal; redefinição dos gastos públicos; 
reforma tributária; taxas de juros positivos, definidas pelo mercado; 
desregulamentação da economia; atração das aplicações de capital 
estrangeiro; manutenção de taxas de câmbio competitivas; políticas 
comerciais liberais, com maior abertura ao investimento estrangeiro; 
privatização e proteção à propriedade privada (incluindo os direitos 
autorais) e aos contratos (p. 14).  

 
De acordo com Gentili (1997), o controle dos países centrais em relação aos 

chamados países periféricos não são condicionados apenas pela alta dívida externa e da 

necessidade de novos empréstimos a serem contraídos junto aos países desenvolvidos 

com o aval do Banco Mundial para implementar políticas reformadoras. Segundo o 

autor, existe a união dos governos e elites locais ao “Consenso de Washington”, na 

concepção de reformas internas. Nesse sentido, Gentili (1997) afirma que: “[...] os 

princípios e propostas que definem o ajuste neoliberal não só encontram base de apoio 
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nas elites econômicas latino-americanas, mas que elas são em si mesmas, parte 

constitutiva e indissolúvel na construção dessa hegemonia” (p. 32). 

Nessa direção, concordamos com Gentili (1997), que no caso particular do 

Brasil, não podemos reconhecer que a adesão ao Consenso de Washington se deu 

apenas pela imposição. Na proposta de reforma do Estado, elaborada por Bresser 

Pereira (1997), é possível constatar que existem vários pontos em comum entre as duas 

propostas e a das reformas efetivadas durante o governo daquele período. De acordo 

com Gentili (1997), a principal justificativa para a adoção do Consenso de Washington 

no Brasil se consolida pela interpretação equivocada que a crise dos Estados é originada 

pelo seu ‘inchaço’, na sua disposição errônea de assumir compromissos sociais com os 

indivíduos desfavorecidos que não conseguem se integrar ao sistema produtivo (p. 34). 

De acordo com Gentili (1997), em contrapartida nas políticas de proteção 

social, propõe-se uma profunda mudança na lógica de atuação do Estado, em que 

compete garantir a coordenação do sistema econômico, pois o mercado passa a ser 

considerado como um ente capaz de acomodar, ou melhor, regular as demandas sociais. 

Nessa direção, Dias Sobrinho (2000) assegura que os governos neoconservadores ou 

neoliberais utilizam a avaliação educacional com o intuito de garantir o domínio da 

burguesia na sociedade. Não obstante, o autor indica que a políticas sociais para o 

Banco Mundial tem função compensatória ou assistencialista, pois, devem ser 

realizados pela iniciativa privada e subordinados à política econômica. 

Gentili (1997) considera que a agenda das reformas do Estado no final da 

década de 1970, com inspiração neoliberal, nos programas de ajuste econômico e fiscal 

dos países periféricos, apresentam 03 eixos principais, que são: a focalização, a 

privatização e a descentralização. Segundo o autor, a focalização nada mais é que a 

diminuição do Estado nas ações ligadas a programas sociais, restringindo a sua atuação 

no provimento de educação, saúde, desenvolvimento científico e tecnológico, políticas 

para habitação, assistência social e programas culturais.  

No tocante a educação, sob argumentos da qualidade educacional são 

difundidas avaliações pautadas na lógica produtivista que segundo Dias Sobrinho 

(2000), caracteriza-se pela ênfase no produto e não no processo; no quantitativo e não 

no qualitativo; na fragmentação, em detrimento da participação e da visão de conjunto. 
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Enfim, essa visão se reveste de instrumentos de medida e controle em atendimento aos 

interesses mercadológicos, uma vez que: 

 
[...] corresponde às expectativas de eficiência e produtividade que os 
Estados controladores têm a respeito da educação superior. Os sistemas 
educacionais superiores massificados pela explosão de matrículas são 
agora compelidos a se tornarem mais eficientes e produtivos, em 
situações de crescentes restrições orçamentárias [...] (DIAS SOBRINHO, 
2000, p. 24). 

    
No Brasil, de acordo com Corrêa (2000), as reformas para a maior 

liberalização da economia vêm se efetivando desde o final da década de 1970 com a 

criação de uma agência para a privatização de empresas estatais. Segundo o autor, foi 

apenas no governo desse período que a venda de empresas estatais se consolidou, 

levando para a ‘batida de martelo’ empresas lucrativas, complementando esta fase com 

uma abertura mais ampla do mercado para o comércio de produtos importados, 

caracterizando-se pela desregulamentação das atividades econômicas. 

O conceito de governabilidade de Bresser Pereira (1997) para justificar as 

reformas, foi à capacidade política de governar, que deriva da relação de legitimidade 

do Estado e de seu governo junto à sociedade. Segundo Bresser Pereira (1997), “[...] 

governança é a capacidade financeira e administrativa de uma organização para 

implementar seu projeto político” (p. 45). Assim, se projetava através das reformas23, 

condições a governabilidade do país. Contudo, essas reformas foram ajustadas pelas 

mudanças administrativas, bem como, em questões de domínio econômico e financeiro, 

se buscando o ajuste fiscal e cambial para transpor a crise, definindo-se a função que a 

economia burguesa neoliberal desempenharia no Estado (ZANARDINI, 2008, p. 105). 

Nessa lógica racionalista-empresarial de eficácia e produtividade, as 

avaliações educacionais exercem função de mercado. Dias Sobrinho (2000) enfatiza que 

as mesmas obedecem ao Estado neoliberal, que massifica a educação em todos os seus 

níveis, o serviço público e a educação com qualidade (p. 46). Como questão de Estado, 

a avaliação educacional é utilizada como regulação que visa à restrição da autonomia e 

ao controle de resultados. De acordo com o autor, esses acontecimentos incidiram na 

educação que se praticava e nas formas de otimização de seu alcance em prol de um 

melhor desenvolvimento econômico e social, compondo-se como o ethos avaliativo, 

                                                 
23 A reforma constitucional na gestão pública foi promulgada em abril de 1998 (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 13).  
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bem como a acepção de avaliação educacional atrelada ao termo accountability24, que 

acompanhará as discussões acerca das avaliações educacionais, servindo como respaldo 

ao discurso da “educação compensatória” das desigualdades sociais. Segundo Vianna 

(2005), o conceito de responsabilidade em educação (accountability), na esfera 

neoliberal, objetiva: “[...] evitar possíveis desperdícios dos recursos financeiros 

concedidos a programas curriculares e a suas avaliações, na área da educação 

compensatória (apud ZANARDINI, 2008, p. 77). 

Segundo a apresentação do Plano Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 

1995) à sociedade brasileira, “[...] a atual crise que passa o Brasil é uma forma de crise 

do Estado” (p. 17). Sua argüição para sustentar às reformas é que o Estado assuma a 

função de regulador da economia em uma economia de mercado. Essa alegação não 

leva em conta que a atual crise que os países enfrentam é do próprio capitalismo 

(GENTILI, 1997, p. 47). Justificar que a atual crise é causada somente pela crise fiscal, 

pela dívida externa ou por problemas administrativos oculta que essa crise se origina 

não apenas nas limitações da social-democracia, ao sobreestimar as demandas sociais, 

mas em fatores com a racionalização da produção, através da mecanização e automação 

industrial, causando expansão e, ao mesmo tempo, limitação do consumo com o 

desemprego estrutural. A ampliação do capital financeiro (para Marx capital dinheiro) 

entre a década de 1970 e de 1990 colaborou para o acirramento da crise quando do seu 

desequilíbrio em relação ao capital produtivo e ao capital comercial. 

Nos casos em que a crise fiscal é a razão da crise estatal, tem sido feita a 

defesa de implantar uma gestão pública baseada na eficiência e produtividade, uma 

gestão gerencial que controle os resultados, em que o cidadão deve ser um “[...] cliente 

privilegiado dos serviços prestados pelo Estado” (BRASIL, 1995, p. 01-02). No que se 

refere à educação: “O Estado, assumindo bravamente o papel de “regulador das 

instituições públicas” (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 100), pressiona as instituições 

educativas por “[...] maior rendimento através das novas formas de avaliação, 

credenciamento e contribuição financeira ligada à qualidade dos resultados” (GARCÍA-

GUADIALLA, 1995 apud DIAS SOBRINHO, 2000, p. 100). Nessa tese, a qualidade 

não tem valor ético-político, que supõe a formação como bem público, e sim um sentido 

                                                 
24 Segundo Zanardini (2008), essa palavra é de difícil tradução; contudo, percebe-se que está relacionada à expressão 
to be accountable for – ser responsável por –, daí, é preciso lembrar, que account tem um sentido contábil, financeiro. 
Nesse sentido, haveria uma preocupação com os imensos gastos governamentais para a obtenção de resultados 
decepcionantes, em decorrência, inclusive, da irrelevância metodológica da maioria dos projetos Nesse sentido, 
refere-se à avaliação como componente central do processo de otimização dos gastos educacionais (Ibid., p. 76-77). 
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instrumental-funcional, como determina o mercado. “Trata-se da seleção de uns e da 

exclusão de muitos; trata-se de privilégios, não de eqüidade social” (Ibid., p. 100). 

Destarte, entendemos que crise do Estado deste período serviu como 

alegação para justificar a reforma administrativa cujo objetivo era a implantação do 

modelo de gestão gerencial em várias áreas de atuação do Estado. Os princípios da 

gestão gerencial são transpor para a gestão pública os métodos e a lógica da 

administração empresarial, cuja base é o mercado. A intenção é dotar o serviço público 

de eficiência, produtividade e competitividade, “descentralizando” (desconcentrando) 

ações, nas atividades definidas no Plano Diretor de Reforma do Estado como atividades 

exclusivas e atividades não-exclusivas do Estado. Segundo Bresser Pereira (1997): “[...] 

as atividades exclusivas são aquelas que cabem ao Estado Social-Liberal25: definir as 

leis do país, manter o poder de impor a justiça, poder de manter a ordem, defender o 

país e representá-lo no exterior, de policiar, arrecadar impostos, regulamentar as 

atividades econômicas e fiscalizar o cumprimento das leis” (p. 23).  

Em relação ao Estado brasileiro, Bresser Pereira (2001) indica que a papel 

do Estado são delineadas por atividades exclusivas e não-exclusivas. Bresser Pereira 

(2001) destaca que em relação às atividades exclusivas, podemos dividi-las em dois 

grandes agrupamentos. O primeiro grupo é o centro estratégico, é constituído por órgãos 

de áreas que estabelecem as políticas públicas e contratos de gestão, que compreendem 

o congresso, tribunais superiores, presidência e cúpula dos ministérios que devem ser 

conduzidos em uma relação entre gestão burocrática e gestão gerencial. De acordo com 

o autor, o segundo grupo é formado por unidades que atuam de forma descentralizada, 

que incluem a polícia, órgãos de arrecadação, de regulamentação, de fiscalização, de 

fomento á área social e científica e a seguridade social, todas elas seguindo o modelo de 

gestão gerencial. Bresser Pereira (2001) explica: 

 
As atividades exclusivas são aquelas que envolvem o poder de Estado e 
que implicam um poder extroverso com relação ao Estado, na medida em 
que este, enquanto aparato, é a única organização com poder para regular 
não apenas os próprios membros da organização, mas os de toda a 
sociedade. São assim, as atividades que garantem diretamente que as leis 
e as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas. Integram esse setor 
as Forças Armadas, a Polícia, a agência arrecadadora de impostos – as 
tradicionais funções do Estado – e também as agências às quais o 
Parlamento delega diretamente e/ou através do presidente da República 

                                                 
25 Esta é mais uma definição de Bresser Pereira (1997) acerca da qual não encontramos fundamentação ou base 
teórica em outras abordagens sobre o Estado moderno e a organização política partidária. 
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determinados poderes discricionários, em especial as agências 
reguladoras, as agências de fomento e controle dos serviços sociais 
(educação, saúde e cultura) e da pesquisa científica, e a agência de 
seguridade social básica. Essas atividades exclusivas, portanto, não 
devem ser identificadas com as do Estado liberal clássico, para o qual 
bastam a polícia e as Forças Armadas. Os serviços não-exclusivos são os 
serviços que o Estado provê, mas que, como não envolvem o exercício de 
um poder extroverso, podem ser também oferecidos pelo setor privado e 
pelo setor público não-estatal. Esse setor compreende especialmente os 
próprios serviços de educação, de saúde, de cultura e de pesquisa 
científica. Por fim, o setor de produção de bens e serviços é formado 
pelas agências estatais (p. 36).  

 
Doravante, as afirmações de Bresser Pereira (2001, p. 36) enfatiza que as 

atividades não-exclusivas do Estado, as áreas relacionadas às políticas públicas. 

Segundo Bresser Pereira (2001), essas atividades são: - Saúde (os hospitais, 

ambulatórios e centros de saúde), a educação (as creches, as escolas e universidades); - 

Habitação (os órgãos de fomento e construção de casas populares); - Atividades 

Culturais (teatros, museus, centros culturais, orquestras, televisão e rádios educativas); - 

Pesquisa Científico-Tecnológica (centro de pesquisas e, sobretudo à universidade 

pública), - Assistência Social (auxílio a pessoas carentes); - Previdência Social 

(BRESSER PEREIRA, 2001, p. 36-37). Entretanto, de acordo com Zanardini (2008), 

esses serviços, se admitidos que necessitem ser promovidos pelo Estado, seja porque 

abrangem direitos humanos básicos, tais como: saúde e educação, seja porque sugerem 

externalidades, compreendendo atividades que o mercado não pode delinear sob o 

alcance de preço e lucro (pesquisa científica, saúde, educação, cultura), não existem 

motivos para serem particulares (p. 124). Todavia, continua o autor, uma vez que não 

sugerem o exercício do poder público, não existe motivo para que sejam dominados 

exclusivamente elo Estado. Se não têm de ser restrito ao Estado, não possui pretexto 

para que sejam reservados pelo Estado. Se não têm, essencialmente, de ser domínio do 

Estado nem particular, a escolha é tomar-se como regime de qualidade pública não-

estatal, ou seja, utilizar organizações de direito privado, mas com objetivos públicos, 

não visando lucros. Não obstante, Zanardini (2008, p. 124) contextualiza que 

“propriedade pública” nessa acepção, se destina a esfera pública, que necessita ser de 

todos e para todos e que não se propende ao lucro; “não-estatal” na definição de que não 

é elemento do mecanismo estatal (BRESSER PEREIRA, 2001, p. 38).  

Com o exposto, no Plano Diretor de Reforma do Estado (BRASIL, 1995), 

põe-se o imperativo de autonomia para os gestores das entidades responsáveis pela 
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prestação dos serviços públicos. O objetivo desse Plano era reforçar a capacidade de 

governabilidade do Estado por meio da “[...] transição programada de um tipo de 

administração pública, burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o 

controle interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada 

para o atendimento da cidadania” (BRASIL, 1995, p. 12). O Plano apontava como 

diferença entre a administração pública gerencial e a burocrática a “[...] forma de 

controle, que deixa de se basear nos processos para se concentrar nos resultados e não 

na rigorosa profissionalização da administração pública, que continua um princípio 

fundamental” (BRASIL, 1995, p. 15). Logo, quanto à composição organizacional, as 

sugestões abrangidas eram a descentralização e a diminuição dos níveis hierárquicos no 

sentido de que a gestão pública se tornasse real à maior participação de agentes privados 

ou organizações da sociedade civil. Em nosso entendimento, este é um aspecto que 

ratifica o deslocamento da preocupação com as metodologias para com os resultados. A 

gestão pública gerencial admitiria o domínio dos resultados através da descentralização, 

flexibilidade e abertura ao mercado (BRESSER PEREIRA, 2001, p. 36-37).  

Nesse sentido, segundo Zanardini (2008), na conjuntura da crise estrutural 

do capital, projetar instrumentos de dominação sócio-econômica. Sob os argumentos de 

ineficiência do Estado, construiu-se também a necessidade de seu ajustamento a fim de 

que, abandonando a função de promotor direto do crescimento (característica do Estado 

desenvolvimentista e nacional), atuasse como catalisador e facilitador do progresso. De 

acordo com autor, no Brasil e em outros países esse modelo chamou-se de “Estado 

mínimo”. O advento da globalização e a sua propagação revelaram a importância 

atribuída à expansão dos mercados e desembocaram diretamente no diagnóstico de 

alteração da função do Estado. Nesse sentido, a idéia é a de que o controle e a avaliação 

dessas entidades se darão pela sociedade civil, por meio de conselhos de gestão, sob 

orientação e supervisão do Estado. O objetivo final do Plano Diretor da Reforma do 

Estado é a de eficiência e qualidade os serviços públicos para melhor atender ao 

cidadão-cliente a custo menor (BRASIL, 1995, p. 01-02). Dias Sobrinho (2000) 

assevera: “Nessa “nova desordem econômica” (esta expressão é do economista espanhol 

Pedro Montes), o mercado adquire as prerrogativas de regente da sociedade. Essa 

invasão sem ética do mercado sobre a vida social é altamente preocupante” (p. 09). 

Conforme Bresser Pereira (1998), seguindo os princípios da gestão 

gerencial, os cidadãos são clientes do poder público e os serviços prestados devem ser 
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de alta qualidade e satisfatório aos interesses desse indivíduo. De acordo com o autor, o 

cidadão-cliente é aquele que paga pelos serviços sociais recebidos, se diferenciando do 

cidadão-usuário, presente em propostas de governos social-democratas. O autor faz essa 

distinção em sua argumentação para dar maior clareza às propostas de se cobrar por um 

serviço oferecido pelo Estado como, por exemplo, o ensino básico. Para Bresser Pereira 

(1998): “[...] é uma tolice se supor que o cidadão deva ser sempre usuário, jamais 

pagando pelos serviços prestados pelo Estado” (p. 111). O cidadão foi decomposto em 

consumidor, conforme o Plano Diretor de Reforma do Estado, e os serviços públicos em 

produto. A idéia de cidadão-cliente nada mais é que a mercantilização dos serviços do 

Estado, que precisa mudar a sua forma de atuação, de acordo com essa nova maneira 

conceber a coisa pública. Nessa linha, Dias Sobrinho (2000) esclarece:  

 
[...] há um crescente esvaziamento de tudo o que é público, a começar 
pela redução do Estado e a diminuição de sua presença efetiva nas 
políticas públicas [...]. O enaltecimento da gestão privada tem como 
contrapartida a demolição do aparato público, embora em momento 
nenhum tenha sido demonstrado que a gestão privada seja melhor que a 
pública. Particularmente grave é o fato de que tudo é privatizável, sem 
levar em conta a significação pública e social dos serviços. Assim, o 
Estado se permite omitir e afastar-se de sua responsabilidade ante 
serviços cuja natureza é indiscutivelmente pública, justificando-se através 
da lógica exclusiva da rentabilidade, como se tudo tivesse que ser 
necessariamente e em primeiro lugar rentável, como se o rentável fosse 
prerrogativa do privado e o dispendioso ou ineficiente se associasse 
naturalmente ao público (p. 33). 
 

Segundo Zanardini (2008), em relação à educação, as ações estatais desse 

período são fundamentadas através do critério da eficácia, que, na qual, privilegiam-se 

dados quantitativos. De acordo com o autor, ao mesmo tempo em que as políticas 

públicas deveriam defender a flexibilização administrativa e a autonomia da gestão 

escolar, o Estado deveria instituir um severo modelo de controle da educação nos 

aspectos políticos, administrativos e pedagógicos mediante estruturas de avaliação de 

desempenho e de cessão de financiamento. Assim sendo, Zanardini (2008) garante:  

 
O controle de resultados era apontado como estratégia a ser utilizada pela 
administração empreendedora para orientar suas decisões, alcançar metas 
pré-estabelecidas, estruturar o mercado educacional para garantir 
minimamente as demandas sociais sem criar burocracias administrativas 
no setor público, preservando a descentralização dos sistemas (p. 98-99). 

 
Ante ao exposto, fica claro a restrição estatal nos planos do governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso em relação às políticas públicas. Ao invés de se 
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falar em privatização dos serviços público, usa-se o termo publicização que, segundo 

Bresser Pereira (1998, p. 99), nada mais é que a passagem das atividades públicas sob a 

influência privada. Nesse sentido, Zanardini (2008, p. 99) indica que o Estado 

brasileiro, tinha como objetivo se aproximar dos critérios de eficiência do setor privado 

através da abrangência de critérios de eficiência a partir de mecanismos de 

descentralização e autonomia. Para isso, segundo o autor, o Estado brasileiro, a partir da 

década de 1990, implementou um aspecto avaliador que alcançasse todos os serviços 

públicos para o controle e a fiscalização dos resultados. O autor acrescenta que esse 

modelo de Estado Avaliador é mencionado no documento Educação e conhecimento: 

eixo da transformação produtiva com eqüidade (CEPAL/UNESCO, 1995), observando 

que as atenções do Estado deveriam voltar-se para o controle da eficiência das políticas 

implantadas e o seu grau de apoio para a sustentação e manutenção dos interesses do 

capital. Cabe observar, que a avaliação educacional é imperativo nesse contexto, como 

se constata no documento Atualização das Estratégias do Setor de Educação: 

alcançando a educação para todos, ampliando nossa perspectiva e maximizando nossa 

efetividade – ESSU26, publicado pelo Banco Mundial em 2006. A linha marcante é a 

prescrição das políticas sociais compostas por projetos que tenham seu foco prioritário 

nos resultados. Aqui, segundo a nossa compreensão, a avaliação educacional 

meritocrática ganha evidência ideológica no Banco Mundial que, por via do domínio 

mediante a avaliação de resultados, alcançaria a educação no desenvolvimento 

econômico e na atenuação da pobreza (ZANARDINI, 2008, p. 23). Nessa conjuntura, 

privilegiamos o documento do Banco Mundial (2002): 

 
A ênfase nos resultados requer a inclusão de um indicador chave de 
resultados em todas as Estratégias de Assistência aos Países e de Redução 
da Pobreza e o maior uso da avaliação do impacto. Esta abordagem 
orientada pelos resultados será bem sucedida apenas se o país abraçar esta 
causa e se os doadores trabalharem juntos no desenvolvimento de 
sistemas de monitoração e avaliação de dados (p. 08). 

 
Em nosso entendimento, Bresser Pereira (2001) considera crucial que 

mesmo o Estado dinamizando a gestão da educação para a esfera privada, ele não 

perderia o controle dessa atividade, pois, através de clausulas previstas em contratos de 

gestão, o controle de resultados e desempenho, marcas da chamada concorrência 

administrada ou dos espaços de “quase-mercado” seriam controladas exclusivamente 

                                                 
26 No original o documento é denominado: Education Sector Strategy Update: Achieving Education For All, 
Broadening our Perspective, Maximizing our Effectiveness (Final Draft). 2006. 
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pelo poder público. No entanto, concordamos com Zanardini (2008, p. 99), quando 

assegura que o chamado “quase mercado educacional” é uma iniciativa de difundir 

modelos de gestão de concepção neoliberal. Em nossa observação e de Zanardini (2008, 

p. 100), a avaliação educacional é de eficaz importância nessa conjuntura, pois, através 

do controle técnico-burocrático avaliativo, buscava-se alcançar o controle e a 

fiscalização da qualidade dos serviços prestados por meio da mensuração e comparação 

de resultados estatísticos. Desse modo, advém à cobrança e a responsabilização dos 

envolvidos nas unidades escolares, sejam gestores, docentes, funcionários, pais, alunos 

ou comunidade, em relação à eficiência da educação (Ibid., p. 100). É somente desta 

forma, em nossa percepção, que se desenvolve, sob valores neoliberais uma cultura 

avaliativa classificatória e por resultados. De acordo com Mello (2002):  

 
[...] a ausência de avaliação de resultados, em termos de progresso de 
aprendizagem dos alunos, a centralização e hierarquização, produzem 
uma situação de impunidade. Ninguém é responsável e ninguém presta 
contas do que é substantivo: se os alunos estão ou não aprendendo” (apud 
ZANARDINI, 2008, p. 101). 

 
Não obstante, segundo Gentili (1997), a privatização do setor público pode 

acontecer de modo obscurecido ou pouco evidente, quando se faz a delegação do 

atendimento para uma empresa particular, com a convenção de duas extensões que 

distinguem o privado do público em diferentes formas de atividades, que são o modo de 

financiamento e a maneira de oferecer algum serviço. Gentili (1997) esclarece: 

 
[...] a privatização envolve uma dinâmica onde se combinam três 
modalidades institucionais complementares: 1) fornecimento público com 
o financiamento privado (privatização de financiamento); 2) 
fornecimento privado com financiamento público (privatização do 
fornecimento); e 3) fornecimento privado com financiamento privado 
(privatização total) (p. 74-75). 

 
Segundo Gentili (1997, p. 75), no que se refere à educação, a primeira 

modalidade, revela que o cidadão-cliente ou as empresas são obrigadas a financiar a 

escola pública, através de pagamentos, contribuições, taxas ou mensalidades. 

Acrescenta o autor, que a segunda remete à idéia de instituições particulares que 

recebem recursos públicos para custear a educação, alterando em produto. Nessa 

circunstância, nos reportamos à afirmação de Corrêa (2000), de acordo com a autora:  

 
As reformas neoliberais redefinem a educação segundo a lógica 
neoliberal, isto é, transfere a educação da esfera dos direitos para a lógica 
neoliberal, isto é, transfere a educação da esfera dos direitos para a esfera 
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privilegiada do mercado, transformando-a de um direito social que o 
Estado-Nação deve garantir aos cidadãos, como consta na Constituição 
Federal, para um serviço, uma mercadoria que deve ser adquirida no livre 
mercado (CORRÊA, 2000, p. 46). 

 
Segundo Gentili (1997), o cenário da década de 1990 expressa novas formas 

de privatização do público, no âmbito da gestão dos recursos, articulados com 

transferências de recursos públicos ao setor privado. Segundo o autor, na história 

recente, as reformas educacionais objetivaram adequar a escola aos mandos econômicos 

e político-ideológicos da burguesia. Neste projeto, o papel dos países periféricos, como 

o Brasil, foi de submissão ao capital financeiro e produtivo, deteriorando o mercado 

interno e propiciando a exploração da força de trabalho; submissão na área da ciência e 

da tecnologia; e vivência de uma democracia formal, onde a falta de conflitos e o 

desmonte das instituições sociais foram à tônica (GENTILI, 1997).  

Conquanto, de acordo com Dias Sobrinho (2003), o MEC na década de 

1990, institui mecanismo de controle em todos os níveis educacionais. Entre estes 

mecanismos, podemos mencionar a idealização dos PCN’s 27, os sistemas de avaliação – 

SAEB, ENEM, ENC, ENCCEJA, além do FUNDEF. Segundo dados oficiais oriundos 

do MEC, em nível internacional, o Brasil participa do PISA, integrante desde 2000; 

WEI, iniciado em 1997; Fórum Hemisférico de Avaliação Educacional, cuja reunião 

inicial realizou-se em Brasília em 2002 e do LLECE, criado em 1994. O LLECE, 

projeto de auxílio regional, é posto à disposição às nações da América Latina pela 

UNESCO e visa debater a aprendizagem e suas variáveis em campo técnico-político28.  

Assim sendo, se torna imperioso para o poder público avaliar o trabalho 

realizado nas escolas, tendo em vista, em uma perspectiva sistêmica, não apenas o 

planejamento de novas ações internas, mas o alcance da tarefa de formação requerida 

socialmente da educação e a sua responsabilização pelos resultados. Dessa forma, 

avaliar se tornou uma expressão de ordem dogmática na década de 1990, época 

notoriamente reconhecida como um período de políticas públicas de influência 

neoliberal. Nesse sentido, basta refletir nas análises de: Corrêa (2000), Correia (2004), 

                                                 
27 O conjunto de programas e projetos organizados a partir da década de 1990 em âmbito educacional, tais como: 
PCNs, SAEB, ENEM e outros, se fundamentaram, em nível legal, especialmente na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, na Lei nº. 9.131, de 24/11/1995, que criou o novo Conselho Nacional de Educação, e na 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, de 20/12/1996. Em relação aos procedimentos 
adotados para as avaliações, cabe ressaltar que se baseavam em exames nacionais, elaborados anualmente, com base 
nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados e destinados a aferir os conhecimentos 
e competências, adquiridos pelos alunos em fase de conclusão do ensino básico e do ensinos de graduação. 
28 Todas essas informações se encontram disponíveis no site: www.mec.gov.br. 
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Dias Sobrinho (2000; 2003), Gentili (1997; 1998), Mészaros (2002), Paiva e Warde 

(1994), Palangana (2002), Silva (1996), Sousa (2003), Zanardini (2008). Destarte, no 

contexto da Lei nº. 9.394, de 20/12/1996, em seus noventa e dois artigos, o termo 

avaliação aparece trezes vezes, mesmo alguns artigos que não tratam diretamente da 

avaliação põe-se em destaque, como é o caso do artigo vinte e três, que aponta opções 

de organização da educação básica, em ciclos grupos não seriados e outras. Outro item 

da Lei nº. 9.394/96 a ser destacado, é o artigo nono, parágrafo sexto, que situa a União 

como única gestora do processo nacional de avaliação educacional no ensino básico e 

superior em cooperação com outros sistemas de ensino, objetivando a definição de 

prioridades (BRASIL, 1996). Ainda, conforme a Lei nº. 9.394/96, destaca-se também 

no seu artigo nono, o parágrafo oitavo, que determina à União assegurar o processo 

nacional de avaliação na educação superior, com a colaboração dos sistemas que 

tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino (BRASIL, 1996). 

Assim sendo, ao enfatizar na avaliação aliado com a privatização, segue-se a 

lógica de gestão gerencial. A proposta do MARE e do Plano Diretor da Reforma do 

Estado é de abandonar a administração burocrática em todas as atividades não 

exclusivas do Estado e as que não pertençam ao núcleo estratégico. Uma das 

justificativas que sustentam esse argumento, está na sua incapacidade de suplantar o 

“patrimonialismo” do Estado brasileiro e pela sua rigidez na gestão de órgãos públicos. 

Silva (1996) comenta sobre a diminuição da intervenção do Estado na educação: 

 
[...] A retórica liberal pode pregar um Estado mínimo e menos governo 
exatamente porque a constituição histórica da sociedade capitalista pode 
ser equacionada com a dispersão dos centros de poder e de governo das 
populações, embutidos numa série de dispositivos institucionais e em 
inúmeros mecanismos da vida cotidiana. A aliança neoconservadorismo/ 
neoliberalismo não dispensa o controle e regulamentação central da vida 
das populações. Estado mínimo na retórica liberal significa apenas menos 
regulamentação da atividade econômica do capital, mas na sociedade 
contemporânea eles já não são mesmo centralizados. A educação 
institucionalizada é justamente um desses mecanismos de normalização e 
controle que embora estatal e estatalmente regulamentada não opera 
fundamentalmente através de mecanismos diretos de controle social. 
Assim, a estratégia liberal de retirar a educação institucionalizada da 
esfera pública e submetê-la às regras do mercado significa não mais 
liberdade [...] e menos regulação, mas precisamente mais controle e 
governo da vida cotidiana na exata medida em que a transforma num 
objeto de consumo individual e não de discussão pública e coletiva. 
Nesse caso, menos governo significa mais governo (p. 168). 
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De acordo com Silva (1996), os discursos da técnica e da agilidade 

administrativa não se conduzem como um fenômeno novo na história, somente foram 

re-contextualizados à luz de uma economia para o mercado. Segundo o autor, o mesmo 

ocorre na educação, em que estas ações têm nessa década, orientação técnico-

burocrática centralizada pelo MEC. Pois, os conceitos de produtividade, eficácia, 

excelência e eficiência, anteriormente colocados, estão sendo importados das teorias 

administrativas para as teorias pedagógicas. Doravante, observamos que o modelo de 

gestão pleiteado por Bresser Pereira (2001) colabora para uma prática de gestão 

educacional à qual se impõe concepções teóricas e ideológicas “acabadas”, o que leva a 

não-discussão política e do predomínio do técnico e econômico sobre a ética e os 

valores humanos. Adorno e Horkheimer (1985) alertam: 

 
Com o desenvolvimento do sistema econômico, no qual o domínio do 
aparelho econômico por grupos privados divide os homens, a auto-
conservação confirmada pela razão, que é o instinto objetualizado do 
individuo burguês, revelou-se como um poder destrutivo da natureza, 
inseparável da autodestruição. Estes dois poderes passaram a se confundir 
turvamente. A razão pura tornou-se irrazão, o procedimento sem erro e 
sem conteúdo. [...] Para os dirigentes, a forma astuciosa da auto-
conservação é a luta pelo poder fascista e, para os indivíduos, é a 
adaptação a qualquer preço à injustiça (p. 89). 

 
Em nosso entendimento, tal tendência estaria na direção oposta à 

valorização das pessoas, não como indivíduos que reconhecessem a alteridade, mas 

considerados aptos a se sobressaírem em um contexto individualista e competitivo. 

Adorno e Horkheimer (1985) afirmam: “Quanto mais se acentua a complexidade do 

organismo social, menos ela tolera a interrupção do curso ordinário da vida. É preciso 

que tudo continue hoje como ontem e amanhã como hoje. A efervescência geral não é 

mais possível. O período de turbulência individualizou-se” (p. 101). Não obstante, na 

ordem capitalista neoliberal, os critérios vigentes não são o verdadeiro e justo, ou o 

bem, o belo e o verdadeiro, mas só a perfomatividade ou a eficiência, a “[...] dominação 

sobrevive como fim em si mesmo, sob a forma do poder econômico (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p. 100).  

Assim sendo, Dias Sobrinho (2000) assevera que as reformas dos anos de 

1990 na América Latina justificam a política avaliativa como controle social através da 

valorização dos resultados enquanto fins em si mesmos. O artifício político que a 

respalda pode ser detectado na importância creditada ao processo de descentralização 

Assim, segundo Dias Sobrinho (2000), desponta o ‘Estado Avaliador’ como alternativa 
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de mudança dos papéis do Estado, rompendo com o aspecto fomentador e promotor 

direto, acentuando-se seu caráter de incentivador e regulador do capitalismo.  

A avaliação educacional nesses moldes realiza-se na necessidade de 

regulação e controle do Estado neoliberal e se mostra especialmente nas considerações 

do Banco Mundial, importante opção estratégica rumo a um setor público mais efetivo 

(BANCO MUNDIAL, 1997). Assim sendo, Zanardini (2008, p. 61) declara que 

relacionado à invenção, sugestão e aplicação de testes que mensurassem, explicitassem 

e hierarquizassem as qualidades intelectuais humanas há uma ontologia, o que significa 

afirma que existe uma intencionalidade, e em se tratando da intencionalidade ligada ao 

ideário burguês, essa se refere à legitimação e a conservação do status quo social. 

As limitações impostas pelo ajuste econômico aos bens públicos colaboram 

para secundarizar os direitos dos cidadãos, e os direitos públicos acabam reduzidos 

diante da precariedade das condições de existência. Marx (1984, p. 22) alerta: “A 

produção de idéias, de representações e da consciência está a princípio diretamente 

entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio material do dos homens, 

linguagem da vida real.” Não é de se estranhar que muitas pessoas não estejam 

interessadas na política. A ausência das discussões e a adoção de uma aparente 

“neutralidade” são justamente alguns dos objetivos do neoliberalismo. Ao alijar o 

sujeito das decisões e pôr nas mãos do setor privado, escancaram-se ainda mais o poder 

de decisão do mercado sobre a vida das pessoas. Assevera Adorno e Horkheimer 

(1985): “[...] quanto mais o processo de auto-conservação é assegurado pela divisão 

burguesa do trabalho, tanto mais ele força a auto-alienação dos indivíduos [...]” (p. 41). 

Essa tendência se associa a imposição de um novo totalitarismo, um 

totalitarismo do mercado, e este tende a estar acima das políticas sociais na adoção de 

um modelo neoliberal. As decisões políticas estarão dependentes dos grupos e 

corporações privadas, bem como das agências multilaterais restringindo-se a 

participação das pessoas à tomada de decisões, em que se naturaliza a perda de interesse 

por questões políticas e da discussão do papel do Estado numa sociedade democrática. 

 
2.2. As reformas na educação e as políticas para o ensino básico 
 

No início da década de 1970 até o final da década de 1980, ampliou-se no 

Brasil as vagas no ensino básico e nos anos da escolarização obrigatória. Isto se deu 

com a Lei nº. 5.692/1971 que exigiu o extensão do ensino de primeiro grau de quatro 
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para oito anos. Também houve aumento do número de matrículas no ensino médio e na 

ampliação dos cursos superiores. Na década de 1990, a demanda por qualificação está 

focalizada no ensino fundamental como “[...] o centro das atenções, porque a 

capacidade de aprender e os instrumentos básicos se adquirem nesse nível” (PAIVA e 

WARDE, 1994, p. 24).  

De acordo com Corrêa (2000), nas décadas de oitenta e noventa inicia-se um 

novo ciclo capitalista (neoliberalismo), há uma profunda negação do público. Sua 

prática consistiu principalmente no corte de gastos sociais, reformas (“flexibilização”) 

nas legislações trabalhistas e educacionais, bem como a privatização (desestatização) de 

diversos bens públicos. Segundo a autora, na educação, houve redução dos gastos 

através da descentralização da gestão ao financiamento. Nas relações sociais, radicaliza-

se o discurso mercantil como ordenador natural das ações humanas: “Uma das 

estratégias neoliberais consiste em transferir a educação da esfera política para a esfera 

do mercado, transformando a educação como um direito, em educação como 

propriedade” (CORRÊA, 2000, p. 127).  

As reformas educacionais na América Latina, onde se deu a ampliação da 

rede pública, não ocorreram apenas por influência política, mas também pela influência 

econômica. A educação básica passou a constituir, ao longo dos últimos três séculos, 

uma das estratégias para o aumento da eficiência do capitalismo, necessitando hoje, de 

uma nova realidade de produção, em que não basta uma qualificação específica para 

operar uma técnica ou máquina. No caso do Brasil as: “[...] reformas educacionais 

empreendidas [...] se baseiam em um contexto especifico de qualidade, uma nova 

retórica conservadora na esfera educacional: a qualidade como critério mercantil, 

aplicando os princípios da empresa na escola” (CORRÊA, 2000, p. 127).  

Em relação ao Brasil, podemos confirmar que esse ponto de vista é 

alcançado por eixos normativos da legislação federal. A partir do capítulo III, seção I, 

artigo 205, da Constituição Federal de 1988: “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovido e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.” Esse argumento é re-consolidado através da Lei nº. 

9.394, de 20/12/1996, nos títulos primeiro e segundo, artigos um e dois, que vinculam o 

“mundo do trabalho” no sistema capitalista com a prática educativa em nível nacional. 

Nesse contexto, parafraseando Adorno, Maar alerta: “[...] quanto mais à educação 
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procura se fechar ao seu condicionamento social, tanto mais ela se converte em mera 

presa da situação social existente” (ADORNO, 2000 apud MAAR, 2000, p. 11).   

Não obstante, é iniludível o paradoxo imposto pelas normas que 

regulamentam toda a atual educação formal brasileira. Em seu artigo terceiro, 

parágrafos primeiro e segundo, a LDBEN estabelece, respectivamente, a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, bem como, a liberdade e a pluralidade 

de pensamento e práticas como princípios para a educação nacional. Todavia, a intenção 

é ardilosamente elidida pelo fato da mesma legislação relacionar o exercício efetivo da 

cidadania com a mera adaptação (qualificação) para o trabalho capitalista, bem como, 

não levando em conta as desigualdades sociais Afirma Paiva e Warde (1994): 

 
Hoje a inovação começa na administração e não na fábrica, exigindo-se 
qualificação nova e mais elevada: de um lado a automação demanda 
outras habilidades e linguagens, ao mesmo tempo em que as atividades de 
planejamento e controle exigem maiores conhecimentos em níveis mais 
elevados e qualidades que facilitem o trabalho cooperativo (p. 24). 
 

De acordo com Corrêa (2000, p. 135-136), essa concepção tem afetado as 

instituições formadoras de professores, as universidades, como os sistemas de ensino e 

toda a rede de assistência social. Segundo a autora, a implantação da reforma nos 

Estados e na educação não se dá ao acaso, é fruto de um movimento disposto por 

agências multilaterais para a adaptação e ajuste da economia e das políticas sociais nos 

países periféricos, adotado como forma de contrapor às crises do capitalismo. Acerca 

dos aspectos da formação no sistema capitalista nas últimas décadas, Corrêa (2000) 

assevera: “São esferas que se articulam e se tensionam numa “rede de relações” 

instituinte dessa formação, como uma totalidade dialética. Essas relações são, 

historicamente de coerção, cooptação, conflito e contradição” (p. 135).  

Em nosso entendimento, a adoção de medidas que buscassem contestar às 

crises do capitalismo, vislumbra a possibilidade de abrandar os altos índices de 

desigualdades sociais inerentes ao sistema capitalista. De acordo com Dias Sobrinho 

(2000), durante a década de 1990, ampliou-se profundamente as desigualdades: os 20% 

mais ricos têm receitas no mínimo 150 vezes maiores que os 20% mais pobres e geram 

86% do consumo, enquanto que os 20% mais pobres geram 01% do consumo. 

Aproximadamente 02 bilhões de pessoas são pobres ou indigentes; 03 bilhões auferem 

menos de 02 dólares por dia; 800 milhões passam fome e são desnutridos; 01 bilhão não 

tem acesso aos serviços de saúde e educação, e sequer têm água potável; 02 bilhões não 
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dispõem de energia elétrica; mais de 04 bilhões e 500 milhões não podem servir-se dos 

meios de telecomunicação; 350 mega-milionários possuem uma receita anual que 

excede a soma do PIB de 40 países onde vivem, cerca de 02 bilhões e 500 milhões de 

pessoas (PNUD, 1998 apud DIAS SOBRINHO, 2000, p. 11). Na América Latina, 

segundo a CEPAL/UNESCO (1995) a década de 1990 foi marcada pelo aumento das 

desigualdades sociais: ampliou em vinte milhões o número de pobres, cujos percentuais 

passaram de 43% para 44% do total da população da América Latina. Nessa conjuntura, 

a CEPAL/UNESCO (1995) propôs articular políticas com a intenção de ampliar a 

produtividade. Conquanto, Zanardini (2008, p. 135) assegura que esses critérios são 

meios de articulação entre a reforma da educação, o processo de reforma do Estado 

brasileiro e as mudanças nas relações neoliberais.  

Segundo Marx (1998, p. 29), a condição para a existência da classe 

burguesa é o aumento do capital e não a reversão das diferenças sócio-econômicas. 

Pois, a manutenção dessas diferenças é imperativo para a consolidação da burguesia 

como classe dominante e na suposta imutabilidade das estruturas sociais e naturalização 

do capital. De acordo com Zanardini (2008), o capitalismo não pode eliminar a pobreza, 

deve mantê-la em planos suportáveis, para si, pois, as diferenças sociais é uma condição 

vital para a sobrevivência do sistema. Segundo o autor, faz parte da ontologia 

capitalista, manter parte substantiva dos seres humanos vivendo em condições de uma 

espécie de barbárie “controlada”. Nesse contexto, distintos artifícios ideológicos são 

lançados para dissimular essa situação, dentre os quais figura a educação como 

elemento de reversão a pobreza no capitalismo (Ibid., p. 55). Warde (1979) declara:  

 
[...] para a classe dominante a preservação da sua condição de dominante 
implica escamotear o caráter de exploração e dominação, ela sempre faz 
intervir na sua “visão de mundo” o elemento “falsidade”. Isto é, pra a 
classe dominante a preservação da sua condição de dominante implica 
escamotear o caráter de exploração e dominação das relações que ela 
mantém com a classe que se opõe a ela no processo produtivo (p. 46). 
 

Não obstante, a educação durante a década de 1990, se mostra como um 

instrumento imprescindível para o ajuste das diferenças sociais. Trata-se da educação 

eficiente, capaz de reverter os baixos índices nos testes avaliativos, dotando-os de 

habilidades e competências requeridas pela sociabilidade assentada no lucro, bem como 

acenar como possibilidade de saída de uma condição econômica desfavorável, a 

pobreza. Assim sendo, segundo a concepção da CEPAL/UNESCO (1995) é de formar 
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recursos humanos para o capitalismo. A formação de recursos humanos seria essencial 

para uma alteração produtiva orientada para a modernização tecnológica e para reverter 

o quadro de pobreza dentro da lógica capitalista. No entanto, segundo Marx (1998):  

 
A condição essencial para a existência e para o poder da classe burguesa 
é a formação e o crescimento de capital. A condição para o capital é o 
trabalho assalariado. O trabalho assalariado fundamenta-se 
exclusivamente na competição entre os trabalhadores. O avanço da 
indústria, cujo promotor involuntário é a burguesia, substitui o 
isolamento dos trabalhadores, em virtude da competição, pela 
combinação revolucionária, devido à associação. O desenvolvimento da 
indústria moderna, portanto, tira sob seus pés a própria fundação sobre o 
qual a burguesia apropria-se de produtos. O que a burguesia, portanto, 
produz, acima de tudo, é seus próprios coveiros (p. 29). 

 
Em nossa apreensão, essas ações incidiram na educação e na avaliação 

educacional que se praticava e nas formas de otimização econômica e social burguesa 

durante a década de 1990, servindo como respaldo ao discurso de uma educação 

compensatória que amenizasse as diferenças sociais inerentes ao capitalismo. Posto que, 

as avaliações educacionais desempenham como instrumento do Estado para a 

fiscalização, prestação de contas e de retorno educacional no que diz respeito ao 

investimento financeiro e, principalmente, nas exigências de maior racionalização e 

eficiência gerencial. Sobre a avaliação educacional, Dias Sobrinho (2000) afirma: 

 
[...] no quadro de restrições orçamentárias e seguindo a crença da 
importância da educação para o desenvolvimento dos países, os exames 
gerais ganham importância como instrumento de medida de eficiência e 
eventualmente de estabelecimento de “ranking” das instituições 
educacionais. Embora não no mesmo mecanismo de exames gerais, mas 
na mesma lógica, a accountability, que corresponderia mais ou menos à 
prestação de contas, baseada no discurso da responsabilidade social, 
porém com forte conotação contábil [...]. A avaliação faz parte das 
propostas de quase todos os governos e de organismos financiadores 
internacionais, não só para regular e orientar o funcionamento do sistema 
educativo, mas também para justificar a exclusão (p. 156-160). 

 
No contexto internacional, Dias Sobrinho (2000) assevera que os 

organismos multilaterais acreditam que há relação direta entre educação, desenvolvimento 

e mobilidade social. Segundo o autor, as políticas educacionais para os países periféricos 

tinham como argumento ideológico de que a educação nestes países é atrasada, de baixa 

qualidade e equidade. No que se refere ao Brasil e a América Latina na esfera 

educacional, a CEPAL/UNESCO (1995) delineava mudanças que mediasse à eqüidade 

e a segurança nacional para a ampliação capitalista. Nesse contexto, concordamos com 
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Zanardini (2008, p. 99) quando assegura que neste período se desenvolveu uma linha 

discursiva que defendia a importância da educação como meio de reverter às 

desigualdades sociais. A CEPAL/UNESCO (1995) expressa esta racionalidade: “[...] 

em face do rígido espírito hierárquico haverá que impulsionar a autonomia individual, a 

capacidade de inovar, de renovar se, de criar e participar, condições essenciais todas 

para o exercício da cidadania e para render no mundo do trabalho” (p. 119). Cabe 

ressaltar, que a CEPAL/UNESCO (1995), apresenta um discurso que, pôr Paiva e Warde 

(1994), é uma opção aos valores do capitalismo neoliberal como padrão de formação 

humana. Parte da idéia: “[...] a incorporação e a difusão deliberada e sistemática do 

progresso técnico constituem o pivô da mudança produtiva e de sua compatibilização 

com a democracia política e com uma crescente eqüidade social” (p. 15).  

Com o exposto, entendemos que os parâmetros de qualidade nas escolas 

públicas no Brasil estão definidas em uma legislação dimensionada durante a década de 

1990, período marcado por um contexto de capitalismo neoliberal. Sobretudo, as 

avaliações de dados organizacionais que o poder público vale-se para a fiscalização das 

práticas administrativas e pedagógicas, bem como os princípios que norteiam a 

distribuição de recursos financeiros para as unidades escolares se consubstanciam em 

normas delimitadas pela Constituição Federal de 1988 (Títulos III e VIII), Leis Federais 

9.394/96 e 9.424/96, e, também, pelos Decretos 2.264/97 e 3.860/2001. No tocante a 

avaliação educacional, de acordo com Dias Sobrinho (2000, p. 168), nesse período, 

assume a função de fornecer subsídios ao Estado para a orientação das ações e visando à 

qualidade em princípios norteadores neoliberais. Segundo o autor, com isso, a redução 

de recursos para as políticas públicas, em especial na educação, é justificada pela 

interpretação de que as instituições públicas são incompetentes, dispendiosas e não 

atendem às necessidades da sociedade. De acordo com Warde (1979):  

 
Legitimando a sua ideologia, pelo exercício do poder de Estado e pela 
dominação dos aparelhos do Estado (legitimação que legitima o Estado e 
os aparelhos que o sustentam), a classe dominante impõe o seu discurso 
ideológico como único e verdadeiro “horizonte” de compreensão e 
valoração para toda a sociedade (p. 45-46). 

 
Nesse contexto, de acordo com Dias Sobrinho (2000), induz a escola a criar 

estratégias para reduzir o chamado fracasso organizacional oriundos dos conceitos 

avaliados como insatisfatórios e dos índices de reprovação. Dessa forma, visando 

garantir a ampliação dos recursos financeiros e a diminuição da fiscalização do órgão 
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gestor, os gestores dessas unidades escolares são postos a constituírem ações 

administrativo-pedagógicas que privilegiem a questão quantitativa da avaliação 

educacional em detrimento do qualitativo, o que se contrapõe ao artigo vinte e quatro, 

parágrafo quinto, item ‘a’ da Lei Federal nº. 9.394/96. Segundo Dias Sobrinho (2000):  

 
[...] a qualidade da avaliação pode ser julgada segundo a qualidade de sua 
contribuição ao debate crítico, informando-o e melhorando-o. Por isso, 
devem ser tomadas como importantes as distintas perspectivas e as 
múltiplas dimensões de uma instituição, a diversidade de interesses dos 
grupos, que produzem sua cotidianidade, sua história, seus 
compromissos, suas condições e condicionamentos circunstanciais (p. 
91). 

 
Dessa forma, através dessa ideologia discursiva, entendemos que a esfera 

avaliativa se torna enfraquecida quanto a uma formação humana crítica, reflexiva e 

contestadora. Com o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem desqualificado, 

a educação se torna mero instrumento de reprodução das condições sociais já existentes, 

pois, o que importa não é possibilidade da transformação via reflexão crítica, mas 

apenas a inserção adaptativa, harmoniosa, indiferente e passiva em relação ao sistema 

capitalista. De acordo com Zanardini (2008, p. 77), a avaliação educacional, nessa 

representação ideológica, se consolida em uma prática que assume um caráter quase 

obsessivo de compensar as iniquidades capitalistas. De acordo com autor, a avaliação 

educacional como possibilidade dialética de crítica, contestação e transformação social 

se obscurece e enquadra-se como elemento compensatório e paternalista de integração e 

harmonização da sociedade burguesa. Não obstante, esse tipo de ação nega a autonomia 

e emancipação dos indivíduos. Nesse sentido, Adorno diz que a adaptação – promovida 

pela instituição escolar – não deve conduzir à perda da individualidade de um 

conformismo uniformizador. E ainda completa: “[…] só podemos viver a democracia e 

só podemos viver na democracia quando nos damos conta igualmente de seus defeitos e 

de suas vantagens” (ADORNO, 2000, p. 144). 

Segundo Corrêa (2000), essa preocupação burguesa é a chave que desvenda 

os discursos de ocultação dessas contradições através de ações compensatórias que 

buscam a equidade ou inclusão social. Para Corrêa (2000), em virtude disso, os 

intelectuais da burguesia têm defendido uma educação que qualifique as pessoas para o 

mercado de trabalho, promova um desenvolvimento harmonioso e, ainda, produza um 

desenvolvimento humano que respeite a natureza e a distinção das tradições e da 

cultura. De acordo com a autora, essa reconstrução discursivo-ideológica tem: “[...] o 
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objetivo de criar nas consciências um novo senso comum para que não somente aceitem 

as reformas liberais, mas as defendam como se fossem suas, promovendo a 

naturalização da exclusão ou “exclusão sem culpa” (p. 57). Entretanto, continua a 

autora, incoerência da retórica dominante é sintetizada na fórmula que visa unir 

formação do trabalhador adaptado a lutar com unhas e dentes por um trabalho e 

formação do cidadão solidário, que participa sem realizar questionamentos críticos e se 

une à comunidade para resolver os problemas sociais através da filantropia. Para 

difundir esse entendimento, a ideologia da classe dominante veicula a noção de que: “A 

educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais 

próspero e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso 

social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional” 

(CEPAL/UNESCO apud BRASIL, 1995, p. 66-67).  

Assim sendo, a tese de que as escolas pautadas no ideário da inclusão são os 

meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias segue essa mesma lógica. 

Corrêa (2000) explica que a difusão dessas idéias tem como resultado ideológico a 

redefinição das políticas públicas a partir de uma nova função do Estado, a re-

politização dos problemas educacionais e a abdicação do ideal de lutar por uma 

transformação radical da sociedade. De acordo com autora:  

 
[...] o neoliberalismo é mais do que uma alternativa teórica, econômica, 
econômica, ético-política, educacional porque constitui uma ideologia 
que ao penetrar no senso comum pode tornar-se hegemônica como se 
fosse à única leitura possível e viável para os problemas criados pelo 
próprio capitalismo (p. 41). 
 

Dessa forma, o discurso da inclusão sobre a promoção de uma mudança de 

valores para concretização de uma a sociedade burguesa reforça a idéia de que os 

problemas sociais decorrem de uma mentalidade individualista, de uma crise de valores 

que estaria passando a humanidade e não dos princípios e valores capitalistas. Em nossa 

interpretação, a idéia desta reflexão estrutura-se, ideologicamente, é que a sociedade 

capitalista produz um discurso que legitima as desigualdades a partir da falsa idéia de 

“inclusão” que a educação produz diante do desequilíbrio das forças capitalistas. Corrêa 

(2000) assevera: “Trata-se de uma internalização da concepção de dominação, das 

idéias hegemônicas (elaboradas por intelectuais tradicionais) que passam a serem, na 

realidade concreta, as experiências vividas das classes dominadas” (p. 59).  
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Conquanto, para Marx e Engels (1984), essa inversão na consciência 

acontece porque a vida material está igualmente invertida, uma vez que tem prevalecido 

toda forma de dominação, repressão e expropriação, das desigualdades pelo 

ocultamento dos antagonismos irreconciliáveis na sociedade de classe: as contradições. 

Não obstante, todo esse processo de alienação é compreensível nos pressupostos da 

indústria cultural e que tem íntimas relações com o esclarecimento (Aufklãrung). 

Segundo Adorno (1994): 

 
A satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às pessoas ao 
despertar nelas a sensação confortável de que o mundo está em ordem, 
frustra-as na própria felicidade que ela ilusoriamente lhes propicia. O 
efeito de conjunto da indústria cultural é o da antidesmistificação, a de 
um antiiluminismo (anti-Aufklãrung); nela, como Horkheimer e eu 
dissemos a desmistificação, a Aufklãrung, a saber, a dominação técnica 
progressiva, se transforma em engodo das massas, isto é, em meio de 
tolher a sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos autônomos 
independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente (p. 99). 

 
Destarte, segundo Marx e Engels (1984), a produção da essência humana 

submete as relações sociais e altera a vida em objeto e o objeto em vida desde a origem 

do trabalho alienado ao seu produto que é a mercadoria. Em todas essas expressões 

reais, a busca do reconhecimento do sujeito no objeto, no consumo ou no trabalho, é 

provocada pelas relações de produção que, em outras ocasiões, também são causadas 

por essas expressões. Nesse sentido, explicam Adorno e Horkheimer (1985), a educação 

não pode fica aprisionada a modelos mitificados, visto que a realidade heterônoma 

exige constante reflexão. Os autores defendem que o pensamento crítico não deve se 

submeter ante ao progresso técnico e as mudanças sociais e isso exige “[...] que se tome 

partido pelos últimos resíduos de liberdade, pelas tendências ainda existentes a uma 

humanidade real, ainda que pareçam impotentes em face da grande marcha histórica” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 09). Assim sendo, no tocante a avaliação 

educacional, é necessário questionar a legitimidade de alguém ou mesmo de um sistema 

escolar em determinar o que as pessoas devem e não devem aprender, inviabilizando a 

liberdade, visto que “[...] constitui-se, em uma importantíssima proporção, em função de 

condições sociais, de modo que o mero pressuposto da emancipação de, que depende 

uma sociedade livre já se encontra determinado pela ausência de liberdade da 

sociedade” (ADORNO, 2000, p. 172). Esse fato é contraditório com a idéia de um 

indivíduo autônomo, uma vez que, para Adorno e Horkheimer (1985), essa iniciativa 

não é um mero projeto da razão, mas, sim, uma tarefa com a finalidade de diagnosticar a 
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realidade social, negar o sistema capitalista pela sua iniqüidade, e criar uma consequente 

práxis social capaz de intervir na sua mudança.  

Conquanto, Zanardini (2008) considera em seus estudos o caráter 

economicista que o Banco Mundial (1997) assumiu durante a década de 1990 em 

relação às políticas educacionais. Ao analisarmos a questão educacional abordada pelo 

Banco Mundial, segundo o autor, alerta-se pela metodologia economicista, sobretudo 

pelos custos do sistema de ensino. Destaca-se, dessa forma, “[...] a importância de boas 

políticas econômicas (inclusive a promoção da estabilidade macroeconômica), capital 

humano bem desenvolvido e abertura à economia mundial para um crescimento 

sustentável de base ampla e a redução da pobreza” (BANCO MUNDIAL, 1997, p. 18). 

Deste modo, o modelo economicista que o Banco Mundial assume na década de 1990, 

aponta reformas de adequação do Estado à gestão gerencial, trazendo em seu discurso o 

alívio da pobreza tendo em vista a redução da burocracia e à rigidez das normas.  

Destarte, a reforma do Estado, baseada na ênfase à lógica gerencial, 

demandou a reforma educativa e trouxe novas formas de gestão à educação. A 

centralização burocrática do Estado não abrange a eficácia gerencial, acentuando seu 

papel de controlador e admitindo a função de Estado Avaliador (AFONSO, 2000), ou 

seja, o Estado investidor, gestor e provedor de recursos deu lugar ao Estado Avaliador, 

gerador e controlador de políticas de médios e longos prazos (SHIROMA et al, 2002 

apud ZANARDINI, 2008, p. 189-190). Dessa forma, para que os gastos incidam sobre 

os resultados das instituições públicas prestadoras de serviços, o governo deve adotar e 

implementar estratégias de participação, avaliação e aferição de rendimentos e atuação a 

serem nomeados sob a forma de rankings29, ou seja, entende que deve financiar os 

resultados e não os recursos ou distribuir os recursos tendo como parâmetros os 

resultados em níveis quantitativos ou estatísticos. Para Souza e Oliveira (apud Zanardini, 

2008), a avaliação educacional como instrumento de gestão educacional objetiva o 

controle de resultados por parte do Estado, significando o “[...] estabelecimento de 

parâmetros para a comparação e classificação de desempenhos, estímulo por meio de 

premiação, possibilidade de controle público do desempenho do sistema escolar” 

(SOUZA E OLIVEIRA, 2003 apud ZANARDINI, 2008, p. 97).  

Portanto, as reformas dos anos de 1990 na América Latina justificam a 

política avaliativa como controle social por via da valorização dos resultados técnicos 
                                                 
29 Cf. LEITE, 2010. 
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ou estatísticos enquanto fins em si mesmos. O político que a respalda pode ser detectado 

na proposição e importância creditada ao processo de descentralização.  

 
A descentralização está produzindo muitos benefícios na China, na Índia, 
em grande número de países latino-americanos e em muitas outras partes 
do mundo. Ela pode melhorar a qualidade do governo e a representação 
dos interesses das empresas e da população. E a concorrência entre 
províncias, cidades e localidades pode estimular o desenvolvimento de 
políticas e programas mais efetivos (BANCO MUNDIAL, 1997, p. 12). 

 
Com o exposto, Zanardini (2008) nos expõe que o Banco Mundial (1997), 

neste período histórico, tinha como meta a “descentralização” 30 da educação com o 

financiamento direto às unidades escolares dando-lhes autonomia para o gerenciamento 

dos recursos31, apresentando a participação da comunidade como poder fiscalizador nas 

decisões quanto aplicação desses recursos as políticas educacionais dessas escolas. De 

acordo com o Banco Mundial (1997), a descentralização deve: “Sujeitar as instituições 

públicas a uma concorrência maior a fim de aumentar a sua eficiência. [...] aproximar mais o 

governo do povo, mediante uma maior participação e descentralização (p. 03-04). Nesta 

acepção, Zanardini (2008) declara que ao mesmo tempo em que as políticas públicas 

deveriam patrocinar a descentralização administrativa e a autonomia da gestão escolar, 

o Estado deveria instituir um severo padrão de controle da educação em suas feições 

políticas, administrativas e pedagógicos diante instrumentos de avaliação de 

desempenho e de concessão de financiamento. Segundo o autor, o controle de resultados 

era apontado como estratégia a ser utilizada pela administração empreendedora para 

orientar suas decisões, alcançar metas pré-estabelecidas, estruturar o mercado 

educacional para garantir minimamente as demandas sociais sem criar burocracias 

administrativas no setor público, preservando a descentralização dos sistemas. Dessa 

forma, a avaliação educacional é concebida como meio de alcançar a eficiência 

educacional, e os seus custos devem ser determinados pelos resultados mercantilistas. 

Segundo o autor, essa concepção determina o financiamento per capita, 

fundamentando-se entre o número de matrículas, de aprovações e reprovações, ou seja, 

pela eficiência determinada pelo (ZANARDINI, 2008, p. 99-102). 

                                                 
30 O Banco Mundial propõe a descentralização como instrumento capaz de introduzir pressões competitivas, como 
observamos no seguinte trecho: “A descentralização da prestação de serviços – transferindo recursos e 
responsabilidades a níveis mais baixos de governo – é outro meio potencialmente poderoso de introduzir pressões 
competitivas internas, principalmente na provisão de bens públicos locais” (BANCO MUNDIAL, 1997, p. 95). 
31 Conferir a Lei Federal nº. 9.394/96 em seu artigo 77. 
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Destarte, Dias Sobrinho (2000) assegura a perspectiva avaliadora no Estado 

visa mensurar a eficiência dos mecanismos de descentralização e autonomia no contexto 

educacional. Segundo o autor, esse padrão é referido no documento Educação e 

conhecimento: eixo da transformação produtiva com eqüidade (CEPAL/UNESCO, 

1995), ressaltando que as atenções se voltam para o controle da eficiência das políticas 

implantadas e o seu grau de contribuição na sustentação e manutenção dos interesses do 

capital (DIAS SOBRINHO, 2000). Nesse sentido, entendemos que a avaliação 

educacional, durante a década de 1990, se constituiu como uma das estratégias de 

implementação de políticas públicas sob a influência neoliberal. Conforme esse 

entendimento: “As leis de mercado querem se impor como a única matriz de leitura da 

realidade, qualquer que seja essa realidade. [...] Não é à toa que a década de 90 foi 

chamada a década da avaliação” (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 69-184).  

Não obstante, as proposições delineadas por Adorno (2000) em A filosofia e 

os professores, esclarece-nos que o projeto formativo é intrínseco na contextualização 

de um modelo avaliativo. A reflexão crítica em torno da educação deve se inter-

relacionar historicamente a partir dessas duas esferas distintas e ao mesmo tempo 

dinâmicas entre si. Conquanto, o texto analisa os objetivos avaliativos a partir de um 

processo de seleção nas escolas superiores do Estado de Hessen, Alemanha. Apesar de o 

assunto permear uma realidade histórico-geográfica distinta do Brasil, suas análises 

iluminam um contexto educacional bastante propositiva. Em nosso entendimento, 

Adorno (2000) tece uma crítica contundente da relação entre a formação cultural dos 

indivíduos e a proposta avaliativa nas escolas. Adorno (2000) não deixa de enfatizar a 

sua inquietação de um projeto educativo que resguarde a espontaneidade (liberdade) na 

formação cultural dos indivíduos: “Levo a idéia da liberdade acadêmica extremamente a 

sério e considero inteiramente indiferente a maneira pela qual um estudante se forma, se 

como participante de seminários e aulas ou unicamente mediante a leitura por conta 

própria (p. 53). No entanto, o que Adorno (2000) busca no texto é ampliar o conjunto 

das suas análises em relação à concepção avaliativa na contraposição entre aprovados e 

reprovados em um contexto educacional na sociedade alemã. Segundo Adorno (2000): 

 
[...] a minha critica não visa unicamente àqueles que foram reprovados no 
exame. Muitas vezes estes são somente menos habilidosos, mas de modo 
algum menos qualificados do que aquela maioria que e aprovada em 
função de critérios formais. Entretanto, o que caracteriza uma situação 
fatal — de fato trata-se de uma situação, não havendo culpa individual 
dos nao-exitosos — e deixar sua marca também naqueles que são 
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aprovados sem problemas no exame, ou naqueles que, para utilizar uma 
expressão em ultima analise humilhante, formam a media aprovada. [...] 
Em minha opinião e melhor falar abertamente dessa questão, estimulando 
a reflexão a respeito, do que silenciar enredado numa situação que impõe 
rotina e resignação aos examinadores e provoca desprezo nos candidatos 
quanto ao que deles se exige, sentimento que frequentemente apenas 
mascara o desprezo por si mesmos (p. 52). 

 
Doravante, Adorno (2000) busca dimensionar um projeto de formação 

cultural e avaliativo, em nível educacional, que dinamize a liberdade em sua 

contextualização. No entanto, em uma sociedade capitalista, esse projeto se mostra 

irreal em relação às desigualdades sociais, econômicas e culturais inerentes ao próprio 

sistema. Pois, a avaliação educacional se define como um dos processos educacionais 

que deve garantir as normas de seleção e excelência do sistema social vigente. No 

entanto, Adorno (2000) destaca que o individuo somente se emancipará, “[...] quando se 

liberta do imediatismo de relações que de maneira alguma são naturais, mas constituem 

meramente resíduos de um desenvolvimento histórico [...] (p. 67-68). Doravante, nessa 

concepção, concordamos com Dias Sobrinho (2000) que, em suas reflexões, estabelece 

que as análises avaliativas devem levar em conta: “[...] quando a avaliação é praticada 

no âmbito educacional e, sobretudo, quando adquire formas e sentidos institucionais, 

seus significados e efeitos ultrapassam em muito o objeto imediato e interessam ao 

campo ideológico mais amplo” (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 14).  

Nesse contexto, analisamos que a reforma educacional brasileira durante a 

década de 1990, implantou projetos de mudanças na gestão da escola e para o seu 

desenvolvimento pedagógico. Essa lógica de gestão abrange amplamente as propostas 

neoliberais. Não obstante, Sacristán (1996) observa que as reformas educacionais 

podem ser distinguidas por dois tipos de mudanças: as externas e as internas. As 

mudanças externas têm conotação política que dependem de uma direção de plano 

governamental. De acordo com o autor, deve-se buscar estabelecer relações de 

igualdade de oportunidades entre diferentes grupos ou a adequação a novas formas de 

produção, à economia e ao mundo do trabalho, pois estas visam valorar principalmente 

a eqüidade, ou seja, “[...] a adequação do sistema educacional a um novo paradigma 

produtivo” (SACRISTÁN, 1996, p. 56).  

Sacristán (1996) entende que as mudanças internas referem-se aos métodos 

pedagógicos nas escolas, nos currículos, na avaliação educacional, formação de 

professores e de técnicos, na alteração nos postos de trabalho, na gestão interna. 
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Segundo o autor, são medidas para a mudança no funcionamento/estruturação das unidades 

escolares submetidas por um poder centralizado. De acordo com Sacristán (1996, p. 56): 

 
[...] serve para analisar as sensibilidades políticas para explicar os 
fracassos nas funções externas, fracassos devidos ao funcionamento 
interno [...]. Os programas políticos de reforma costumam ser uma 
mistura nem sempre explicitada de intenções e de práticas pertencentes a 
essas duas orientações, sem que se distingam muito bem as medidas, os 
tempos, as resistências, os meios e as estratégias muito diferentes que são 
exigidas num caso e no outro. 

 
Com isso, em nossa compreensão, se ampliam as responsabilidades nas 

escolas, que envolve: o repasse de recursos e a ação de captação de novos insumos junto 

à comunidade e empresas, mas também aponta para o desenvolvimento de projetos ou 

planos pedagógicos que obedeçam a parâmetros curriculares e metas pré-estabelecidas 

pelo órgão central, ou seja, as secretarias estaduais e municipais subordinados as 

diretrizes impostas pelo MEC e que entendem a educação como um elemento que 

possibilita a equidade ou a eliminação das desigualdades no cerne do sistema capitalista. 

Não obstante, Gentili (1998) entende que este discurso não vem por acaso, 

pois, a acepção de igualdade se contrapõe à noção de equidade defendida pelos 

economistas neoliberais. Segundo Gentili (1998), a questão da igualdade no contexto 

neoliberal se consolida como elemento autoritário na sociedade, pois, em um sistema 

justo, as diferenças devem ser respeitadas e até mesmo exacerbadas como componente 

de motivação para os indivíduos se sobressaírem antes os desafios e a competitividade. 

Existe, dessa forma, a defesa da concorrência entre os indivíduos, escolas e entidades 

como promotoras da qualidade do ensino. Assevera Gentili (1998): 

 
Eqüidade e igualdade contrapõem-se, sendo a primeira uma noção que 
promove as diferenças produtivas entre os indivíduos, enquanto a 
segunda tende a reproduzir em critério homogeneizador de caráter 
artificial, a serviço de aparentes interesses coletivos que negam as 
diferenças mencionadas e, conseqüentemente, a própria individualidade 
das pessoas (p. 44). 

 
Não obstante, no que se refere à esfera educacional, Gentili (1998) 

considera que o princípio de equidade proposta por pensadores neoliberais não garante 

condições de igualdade para os indivíduos em uma mesma rede de ensino, dado o 

caráter competitivo e individualista que estas assumem na proposta neoliberal. Dessa 

forma, o fenômeno da qualidade se sobressairia como um possível fator de equidade. 

Entende Gentili (1998):  
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Trata-se, enfim, de transferir a educação da esfera da política para a 
esfera do mercado, negando sua condição de direito social e 
transformando-a em uma possibilidade de consumo individual, variável 
segundo o mérito e a capacidade dos consumidores [...]. Longe de ser um 
direito do qual gozam os indivíduos, dada sua oportunidade que se 
apresenta aos indivíduos empreendedores, aos consumidores 
‘responsáveis’, na esfera de um mercado flexível e dinâmico (o mercado 
educacional) (p. 19). 
 

Contudo, Cunha (1994) afirma que em relação ao princípio de se fazer uma 

educação de qualidade, existe a presença inexorável da retórica neoliberal. Esta 

qualidade está amplamente relacionada à reforma educacional e as questões do mercado 

ou à eficiência para a produção capitalista neoliberal. Segundo a autora, a retórica da 

qualidade remete a uma perspectiva empresarial ou a uma gestão gerencial, que atende 

também pelo nome de Teoria da Qualidade Total (TQT). Cunha (1994) observa que a 

TQT restringe à escola a gestão empresarial aos sistemas de ensino, ou mesmo, reduz a 

ação pedagógica a um padrão de qualidade capitalista. Assevera Cunha (1994): 

 
Pressupondo que o trabalho da gestão escolar é central, a proposta 
consiste na adaptação de elementos do modelo japonês à administração 
das instituições educacionais através de um enfoque gerencial nas suas 
atividades, inclusive pedagógicas, visando o aperfeiçoamento da 
qualidade do processo educativo (p .88). 

 
Além disso, Cunha (1994) assegura que esta tese produtiva capitalista 

obscurece o envolvimento político no processo produtivo e o privilegia segundo o 

envolvimento e participação de todos os indivíduos da empresa engajados para se 

alcançar a qualidade. De acordo com o autor, essa postura privilegia e amplia a 

instrumentalidade (tecnicismo) para a mensuração e controle dos resultados da 

produtividade escolar. Esse fenômeno ocorre através de subsistemas, insumos e 

processamento dos produtos resultantes deste processo e serve aos interesses 

ideológicos do mercado neoliberal (CUNHA, 1994, p. 91). A TQT não extingue 

hierarquias, apenas cria estruturas paralelas como os Círculos de Controle da Qualidade 

(CCQ), nos quais o trabalhador é estimulado a participar. Cunha (1994) assegura: 

 
É possível observar a existência de algumas modificações em relação aos 
modelos tayloristas/fordistas de organização do trabalho. Tais mudanças 
não representam necessariamente diminuição da exploração, podem 
inclusive significar um aumento significativo desta. A Qualidade Total 
não advém de máquinas sofisticadas, mas provém do trabalho dos 
operários, de sua vontade de colaboração, diminuindo a necessidade de 
manter um contingente de inspetores. Nesse sentido é necessária a 
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participação de todos os envolvidos na produção e não apenas do 
departamento de controle de qualidade ou das chefias (p. 82). 

 
Destarte, concordamos com Dias Sobrinho (2000), quando afirma que os 

mecanismos avaliativos reforçam essa racionalidade ao legitimar as reformas, ao 

mesmo tempo em que subsidiam o escasso investimento na educação que, por sua vez, 

não contempla a possibilidade de uma educação de qualidade para todos os indivíduos. 

Como exemplo desse alinhamento, observamos que a mesma lei que referenda a 

instituição dos Parâmetros Nacionais Curriculares, Lei n.º 9.394/96, reforça a criação de 

mecanismos avaliativos internos e externos32 de princípios tecnicistas. Não obstante, 

essas exigências legais perpassam todos os níveis de ensino, cursos e instituições de 

ensino básico e superior. Destarte, o modelo de avaliação educacional reforça a 

capacidade de controle e avaliação por parte do Estado33. Segundo Dias Sobrinho 

(2000): “[...] essa concepção tecnológica de avaliação, que na prática desenvolve um 

processo de cima para baixo, acaba provocando muito mais a regulação que a 

transformação positiva da educação” (p. 172).  

Assim sendo, Gentili (1998) afirma que na esfera das políticas educacionais, 

as reformas da década de 1990 tem fundamento histórico a partir de uma “nova fase” do 

sistema capitalista. De acordo com Gentili (1998), as chamadas reformas deste período, 

de acordo com os subsídios institucionais, não consolidaram uma melhora acentuada 

nas condições gerais do sistema público de ensino. Não obstante, salientando que os 

programas de reforma política no Brasil na década de 1990, principalmente a partir da 

segunda metade, foram elaboradas no governo e sistematizadas por Bresser Pereira, 

baseados na concepção de gestão pública gerencial, seguindo a tese que crise do Estado 

era decorrente dos problemas fiscais, da sua forma de intervir na economia e no campo 

social, devido ao modelo de gestão burocrática.  

Conquanto, Gentili (1998) acredita que o Estado é uma ação humana, 

historicamente desenvolvida a partir de interesses e conflitos de distintos grupos sociais. 

Segundo o autor, as interpretações capitalistas para uma sociedade objetiva (re) pensar o 

as instituições sociais a partir de um sistema de referências que viabiliza a contradição 

social. Assim, de acordo com o autor, o Estado pode identificar os que estão incluídos e 
                                                 
32 A LDBEN de 1996 respalda a criação dos PCN e do SAEB, mesmo que este último a tenha antecedido. 
33 Veja-se, por exemplo, o constante no Art. 9º: “A União incumbir-se-á de: [...] VI – assegurar processo nacional de 
avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de 
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; VII – baixar normas gerais sobre 
cursos de graduação; [...] IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos 
das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino” (BRASIL, 1996). 
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excluídos, idealizando direitos e deveres, e os conflitos que o direito à cidadania 

acarreta. Cidadania e Estado são correlatos no poder institucional. Gentili (1998) 

assevera que na sua inter-relação histórica com capitalismo, o Estado se constituiu como 

força coercitiva e de dominação de uma classe social sobre outra. O autor garante que as 

ações públicas e os seus desdobramentos foram definidas como estratégias ideológicas 

de dominação político-cultural nas escolas. Dessa forma, existe a necessidade de 

investigar a realidade escolar, para que se possa discutir a gênese e o sentido da 

avaliação educacional. Segundo Dias Sobrinho (2000): “A atividade educativa deve 

criar as possibilidades de novas formas de compreensão da realidade e de renovadas 

maneiras de interação com as pessoas (p. 50). 

Em nossa compreensão, a exigência para que encontremos uma forma justa 

de avaliar os resultados educacionais, ou de analisar seus resultados, esbarra na ausência 

de uma análise profunda da sociedade e na falta de compreensão de sua ontologia. Faz-

se imperativo refletir a sociabilidade regida pelo capital, perceber que na medida em que 

essa perdura os problemas que engendra também perduram as possibilidades de 

transformações históricas. Segundo Zanardini (2008): “[...] a intenção de um 

determinado processo de avaliação sendo referente a um dado desenvolvimento 

econômico e social está ligada à sua negação e contestação ou afirmação e legitimação” 

(p. 54). Assim, em nosso entendimento, é tarefa dos professores ou pesquisadores 

inquirir sobre a origem e o sentido da inter-relação teoria e prática, questionar a 

conformação ao discurso que difunde o ajuste social via escola e que usa a ineficácia da 

escola para justificar a ineficácia do ajuste. Consideramos este fato essencial ao nos 

reportarmos à avaliação meritocrática, realizada nos moldes do capitalismo neoliberal. 

Destarte, a especificidade do próximo capítulo é procurar demonstrar o 

potencial da Teoria Crítica para a discussão de questões educacionais atuais, em 

especial, no campo da avaliação, particularizando o teórico alemão Theodor W. Adorno. 

Procurando investigar as evidências de suas contribuições para o revelarmos a lógica 

social que determina o funcionamento da escola, os resultados e os sentidos da 

educação, buscando confirmar a potencialidade dessa contribuição no debate sobre a 

função social da escola na atualidade, em especial no campo da avaliação educacional. 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

Avaliação educacional e a produção da submissão: 

uma análise possível a partir de Theodor 

Wiesengrund Adorno? 

 
O conhecimento não está no sujeito quando o indivíduo 
nasce, o conhecimento não está no objeto, ou seja, no 
meio físico ou social, não está na cabeça do professor 
com relação ao aluno, nem na cabeça do aluno em 
relação ao professor; o conhecimento se dá por um 
processo de interação radical entre sujeito e objeto, 
entre indivíduo e sociedade, entre organismo e meio. 

Becker, 2001. 

 
3.1. Theodor W. Adorno: educar e avaliar para a emancipação é possível? 

 
Segundo Zanolla (2002), a possibilidade de dimensionar a análise crítica da 

avaliação educacional que vise revelar o sentido e a função da educação, da escola e dos 

processos que a permeiam, tem na reflexão de Adorno uma estrutura de referência, não 

apenas para a crítica, mas, na re-orientação dos métodos e metodologias pedagógicas, 

que abrangem o processo de avaliação em sua totalidade. De acordo com a autora, a 

racionalidade instrumental imposta pelo sistema capitalista impõe a inópia do re-pensar 

crítico na interface com a educação, a sociedade e a avaliação educacional. Para buscar 

o desvelamento desse contexto socioeconômico, faz-se indispensável, à luz de uma 

perspectiva teórico-crítica, o aniquilamento de qualquer discurso ideológico que vise à 

dominação ou a subserviência de qualquer indivíduo. Nesse sentido, Adorno e 

Horkheimer (1985) afirmam: “A dominação sobrevive como fim em si mesmo, sob a 

forma de poder econômico” (p. 100).  

Contudo, Zanolla (2002) assegura que a complexidade que o termo 

educação pode alcançar, é inerente à complexidade do homem, da variedade de 

interesses que o cercam. Não poderia o termo educação ficar restrito ou preso a um ou a 

alguns assuntos. Por isso, segundo a autora, a educação abrange distintas temáticas que 

vão além das tratadas na escola. Não obstante, adicionam-se à educação quando esta 

passa a se referir à cultura escolar, ao processo de aprendizagem que o contexto 

avaliativo advoga, sendo realizado em um local específico e durante um espaço de 

tempo determinado com saberes eleitos pela sociedade para serem repassados às novas 

gerações. De acordo com Zanolla (2002), há uma escolha dos conhecimentos que irão 
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ser repassados na escola. Limites foram estabelecidos à educação para se atender em 

algumas necessidades priorizadas pela sociedade.  

Entretanto, toda a história da civilização é constituída por relações de poder 

entre grupos de indivíduos que dominam e outros que se deixam dominar; é o fator mais 

simples que caracteriza um grupo dominante e outro dominado, segundo Marx e Engels 

(1988), é a prosperidade sobre os meios de produção – instrumentos necessários para 

alavancar o desenvolvimento das forças produtivas em uma instituição social. Segundo 

Adorno (2002), esse poder econômico a liberdade, alienando o indivíduo pela 

manipulação a que esta sociedade o submete, e retirando-o da qualidade de sujeito a 

objeto. De acordo com autor, esta cultura industrializada, que estandardiza cumpre a 

função de esclarecimento, e por via da ideologia, a cultura transpõe-se como mecanismo 

de alienação pelo cerceamento do pensamento e da consciência (ADORNO, 2002).  

Diante dessa reflexão, Adorno e Horkheimer (1985), a partir da dialética 

negativa, contrapõe-se ao caráter afirmativo e deformativo da cultura que dificulta as 

possibilidades de o sujeito vivenciar e experienciar à formação humana. Existiria, assim, 

uma experiência de cultura em sua negatividade, visto que se deve apresentar as 

incoerências da realidade social, definido-a negativamente em prol da resistência e da 

contestação do status quo (ADORNO e HORKHEIMER, 1985).  Na verdade a aposta é 

na decifração da falsa promessa totalitária, da crítica a objetividade. É uma busca a 

individualização do conhecimento por uma individuação da resistência. Trata-se de por 

a emancipação como problema, através da crítica da liberdade. Adorno (2000) finaliza: 

 
Penso, sobretudo, em dois problemas difíceis que é preciso levar em 
conta quando se trata de emancipação. Em primeiro lugar, a própria 
organização do mundo em que vivemos é a ideologia dominante – hoje 
muito pouco parecida com uma determinada visão de mundo ou teoria – 
ou seja, a organização do mundo converteu-se a si mesma imediatamente 
em sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão intensa sobre as 
pessoas que supera toda educação. [...] No referente ao segundo problema 
[...] emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade 
[...] A educação seria impotente se ignorasse a adaptação e não 
preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém, seria 
questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de “well adjusted 
people”, em consequência do que a situação existente se impõe no que 
tem de pior. [...] a única concretização efetiva da 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 resistência (p. 143-183). 
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Doravante, a ideologia na cultura coisificada (ou mercantilizada), que 

submete o indivíduo e age como um mecanismo de dominação que atua pela persuasão, 

alienando a consciência humana ao dissimular a realidade (ADORNO, 2002). 

Entretanto, o aprimoramento do aparato tecnológico colabora para que a repressão que 

caracteriza a sociedade atual seja naturalizada. O incremento de novas formas de 

controle cada vez mais sutis, colabora para que os indivíduos não se rebelem contra as 

atrocidades do capitalismo. Quanto à repressão, Marcuse (1973) procura identificar 

formas de  controle baseadas na razão tecnológica (ou instrumental). Para ele:  

 
[...] o aparato impõe suas exigências econômicas e políticas para a defesa 
e a expansão ao tempo de trabalho e ao tempo livre, à cultura material e 
intelectual. Em virtude do modo pelo qual organizou sua base 
tecnológica, a sociedade industrial contemporânea tende a tornar-se 
totalitária. Pois totalitária não apenas uma coordenação política terrorista 
da sociedade, mas também uma coordenação técnico-econômica não-
terrorista que opera através da manipulação das necessidades por 
interesses adquiridos. Impede, assim, o  surgimento de uma oposição 
eficaz ao todo (p.25).  

 
Conquanto, a repressão derivada das relações de produção não se apresenta 

como violência explícita, mas podem apresentar-se nas mais sutis formas de 

manipulação da consciência34 dos indivíduos. Destarte, a educação e a avaliação 

educacional, ao incorporar esse tipo de discurso ideológico, corrompe a sua dimensão 

de resistência, apresentando-se como mera adaptação ao existente. Nesse sentido, o 

pensamento perde sua capacidade de visualizar criticamente a realidade. A consciência 

social torna-se consciência técnica, voltando-se para o imediato, já que identifica a 

prática possível com a prática atual submetida à técnica (ADORNO e HORKHEIMER, 

1985). Não obstante, em nossa apreensão, é cogente que a educação, e sobretudo a 

avaliação educacional, embora das suas contradições e ambivalências, se contraponha à 

adaptação heterônoma e contribua para a autonomia do sujeito, promovendo a reflexão 

crítica em torno de sua razão irracionalizada. Comprova Adorno (1998) que:  

 
A cultura só é verdadeira quando implicitamente crítica, e o espírito que 
se esquece disso vinga-se de si mesmo nos críticos que ele próprio cria. 
[...] A crítica não é injusta quando destrói – esta ainda seria sua melhor 
qualidade – mas quando, ao desobedecer, obedece. A cumplicidade da 
crítica cultural [...] é ditada, sobretudo pela relação do crítico com aquilo 
de que trata. Ao fazer da cultura o seu objeto, o crítico torna a objetivá-la 
(p. 11). 

                                                 
34 Exemplo disso é o estado de “consciência feliz”, conceito apresentado por Marcuse (1973, p. 68) para caracterizar 
a limitação da reflexão, que impede o indivíduo a perceber as contradições da organização social, levando o aceitar às 
formas de repressões confortavelmente. 
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No que se refere à educação, ou mesmo, na avaliação educacional, a 

importância dessa relação traz a sociedade reflexões que discute o sentido da angústia e 

do aprisionamento a (in) consciência (individual e coletiva) em uma racionalidade 

administrada e instrumentalizada. Nessa direção, Adorno e Horkheimer (1985) nos 

afirma que: “Se a estrutura dominante da sociedade reside na forma de troca, então a 

racionalidade desta constitui os homens; o que estes são para si mesmos, o que 

pretendem ser, é secundário” (p. 186). 

A racionalidade administrada reflete a subjetividade que, independente das 

intenções, desprovida de autocrítica favorece a dominação e a submissão. Para Adorno e 

Horkheimer (1985) um fato que torna possível a razão tornar-se irrazão está na 

estupidez dos que se consideram os inteligentes: 

 
São os juízos bem informados e perspicazes, os prognósticos baseados na 
estatística e na experiência, as declarações de “afinal de contas disso eu 
entendo”, conclusivos determinantes é que são falsos. Os inteligentes 
apenas definem aquilo que se mostra objetificado, resistência a prosseguir 
o curso da busca pelo conhecimento (p. 195). 

 
As reflexões que Adorno e Horkheimer (1985) elaboram sobre a sociedade 

capitalista sob a óptica da industrialização cultural, revelam que o capitalismo tem como 

aspecto importante a maximização de capital, que se consolida com o consumo e a 

produção de massa, apoderando-se da ciência e tecnologia como forças produtivas, ou 

seja, como meios mercadológicos. A indústria, a produção em massa, a estandardização 

se propagam para distintas instâncias sociais, até mesmo, banalizando a cultura e 

definindo novos princípios sociais e culturais. 

O discurso tradicional é amplamente disseminado pelos meios de 

comunicação de massa, os quais manipulam a realidade, mascarando-a de acordo com 

os interesses da classe dominante (ADORNO, 2002). A todo o momento os indivíduos 

são bombardeados com informações caóticas, fragmentadas, desvirtuando a função 

emancipadora da educação e tornando o saber um fator artificializado e superficial 

(ADORNO, 2002). Na prática pedagógica, o ato de avaliar consolida-se como 

instrumento de poder, reflexo do autoritarismo sócio-cultural que submete os indivíduos 

a comparações, revelando o aspecto perverso (ou a barbárie) visando reproduzir o 

discurso burguês. Adorno e Horkheimer (1985) afirmam: 
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Pela mediação da sociedade total, que engloba todas as relações e 
emoções, os homens se reconvertem exatamente naquilo contra o que se 
voltara à lei evolutiva da sociedade, o princípio do eu: meros seres 
genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na coletividade 
governada pela força. (...). São as condições concretas do trabalho na 
sociedade que forçam o conformismo e não as influências conscientes, as 
quais por acréscimo embruteceriam e afastariam da verdade os homens 
oprimidos. A impotência dos trabalhadores não é mero pretexto dos 
dominantes, mas a conseqüência lógica da sociedade industrial, na qual o 
fado antigo acabou por se transformar no esforço de a ele escapar (p. 47). 

 
 Como analisou Adorno, em alusão a Marx, na medida em que dissimula as 

relações sociais contidas na sua fabricação, ocultando as reais condições de exploração 

do trabalho alheio – típicas do capitalismo –, as mercadorias em geral assumem caráter 

de fetiche (ADORNO, 1999). Nesse contexto, segundo Adorno (1999), Marx descreve o 

caráter fetichista da mercadoria como “[...] a veneração do que é auto-fabricado, o qual, 

por sua vez, na qualidade de valor de troca, se aliena tanto do produtor, como do 

consumidor, ou seja, do “homem” (ADORNO, 1999, p. 77). De acordo com Adorno 

(1999), a mercadoria apresenta-se de forma distanciada da produção humana, como se 

tivessem vida própria, isto é, como se estivessem alheios ao controle tanto de quem 

produz quanto de quem consome, esses objetos se inserem em uma atmosfera de 

mistério, de magia, ou ainda, em uma espécie de ilusão. Adorno (1999) nos explica: 

 
A aparência de proximidade e imediatidade é tão real quanto é inexorável 
a pressão do valor de troca. A aceitação e o acordo social harmonizam a 
contradição. A aparência de imediatidade apodera-se do que na realidade 
não passa de um objeto de mediação do próprio valor de troca. Se a 
mercadoria se compõe sempre do valor de troca e do calor de uso – 
aparência ilusória, que os bens da cultura devem conservar, na sociedade 
capitalista – é substituído pelo mero valor de troca, o qual, precisamente 
enquanto valor de troca assume ficticiamente s função de valor de uso. 
[...] os efeitos que se dirigem para o valor de troca criam a aparência do 
imediato, e a falta de relação com o objeto ao mesmo tempo desmente tal 
aparência. Esta carência de relação baseia-se no caráter abstrato do valor 
de troca. De tal processo de social depende toda a satisfação substitutiva, 
toda a posterior substituição “psicológica” (p. 79). 

 
Doravante, o consumo dos bens culturais passa a ser guiado pelo prestígio 

que certos produtos podem proporcionar àqueles que os adquirem. Segundo Adorno: 

“[...] nessa época de superprodução o seu valor de uso se torna também problemático e 

se submete finalmente ao deleite secundário do prestígio, da moda e do próprio caráter 

de mercadoria” (ADORNO, s.d., p. 29). Isso ocorreria em função da indústria cultural 

acoplar qualidades oníricas aos seus construtos, subvertendo o seu próprio valor de uso 

e estimulando no público o desejo de possuí-los. Tendo isso em vista, em nossa 
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compreensão, uma das principais acusações de Adorno contra a indústria cultural seria a 

sua deliberada função mistificadora, responsável por construir “valores” em torno das 

suas mercadorias e resultando num novo tipo de fetichismo, onde ocorre a substituição 

do valor de uso do produto pelo seu valor de troca. De acordo com Adorno (1999):  

 
Quanto mais inexoravelmente o principio do valor de troca subtrai aos 
homens os valores de uso, tanto mais impenetravelmente se mascara o 
próprio valor de troca como objeto de prazer. Tem-se perguntado qual 
seria o fator que ainda mantém coesa a sociedade de mercadoria (e 
consumo). Para elucidar tal fato pode contribuir aquela transferência do 
valor de uso dos bens de consumo para o seu valor dos bens de consumo 
para o seu valor de troca dentro de uma constituição global, na qual, 
finalmente, todo prazer que se emancipa do valor de troca assume traços 
subversivos. O aparecimento do valor de troca nas mercadorias assumiu 
uma função específica de coesão (p. 79). 

 
Desse modo, a indústria cultural promove uma satisfação substitutiva, na 

medida em que realiza a transferência do caráter libidinal para as mercadorias, na 

medida em que difunde um tipo de prazer que estaria vinculado à aquisição e ao uso de 

seus artefatos (ADORNO, 2002). Porém, os valores e os significados que o público 

identifica nesses produtos são inteiramente fictícios, fabricados pela própria indústria 

cultural, o que faz com que a satisfação prometida por eles nunca se concretize ou que, 

no máximo, se realize apenas de modo superficial (ADORNO, 2002). Sobre a indústria 

cultural, Adorno (2002) assevera: “A indústria cultural continuamente priva seus 

consumidores do que continuamente lhe promete. [...] A indústria cultural não sublima, 

mas reprime e sufoca” (p. 35).  

Não obstante, Adorno (1998) adverte que, embora divulgue para o público a 

imagem de um delicioso pudim, o fato a indústria cultural disponibilizar para a compra 

é apenas um pacote de pudim em pó, o que confirmaria a idéia de que “[...] toda 

indústria cultural satisfaz os desejos para ao mesmo tempo frustrá-los” (p. 123). Uma 

vez não alcançada toda a felicidade almejada e, tendo em vista que as promessas da 

indústria cultural sempre se renovam, a satisfação é permanentemente adiada e as 

esperanças são sempre lançadas em direção ao consumo dos próximos produtos. Nesse 

sentido, Adorno e Horkheimer (1985) afirmam: 

 
O princípio impõe que todas as necessidades lhes sejam apresentadas 
como podendo ser satisfeitas pela indústria cultural, mas, por outro lado, 
que essas necessidade sejam de antemão organizadas de tal sorte que ele 
[o público] se veja nelas unicamente como eterno consumidor, como 
objeto da indústria cultural (p. 133). 
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Assim sendo, segundo Adorno (2002), a industrial cultural restringe o 

indivíduo a um ser genérico, que abdica de sua subjetividade ou sua individualidade, à 

subjetividade heterônoma. O poder econômico feitichiza a liberdade, alienando-o pela 

manipulação a que está submetida, e retirando-o da qualidade de sujeito a objeto. 

Adorno (2002) declara: “A cultura tornou-se ideologia não só como quintessência das 

manifestações subjetivamente elaboradas pelo espírito objetivo, mas, em maior medida, 

também como esfera da vida privada” (p. 95). De acordo com autor, esta cultura 

estandardiza o ser humano, e por via da ideologia, transpõe-se a mecanismo de 

alienação pelo cerceamento do pensamento e da consciência: “A vida se transforma em 

ideologia da reificação, e em máscara mortuária” (ADORNO, 2002, p. 95). A ideologia 

age como um dos mecanismos de dominação que atua pela persuasão, alienando a 

consciência ao mascarar a realidade (ADORNO, 2002). Assim, afirma Adorno (2002): 
 
 
 

O processo material de produção se manifesta finalmente como aquilo 
que eram em sua origem, ao lado dos meios de manutenção da vida, na 
relação de troca: como uma falsa consciência das partes contratantes uma 
a respeito da outra, como ideologia. Inversamente, contudo, a consciência 
torna-se cada vez mais um mero momento de transição na montagem do 
todo. Hoje “ideologia” significa sociedade enquanto aparência. Embora 
seja mediada pela totalidade, atrás da qual se esconde a dominação do 
parcial; por isso, de certo modo, está em todas as suas partes à mesma 
distância do centro (p. 95). 

   
Por imediato, a sociedade dominada pela indústria cultural é garantida pela 

razão instrumental (ou técnica), que confere parâmetros sociais, como a inversão de 

valores substituindo o ser pelo ter, ou mesmo, a essência pela aparência, enquanto (re) 

cria necessidades consumistas e determina as linguagens na concretização da alienação 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985). Segundo Adorno e Horkheimer (1985): 

 
A naturalização dos homens hoje em dia não é dissociável do progresso 
social. O aumento da produtividade econômica, que por um lado produz 
as condições para um mundo mais justo, confere por outro lado ao 
aparelho técnico e aos grupos sociais que o controlam uma superioridade 
imensa sobre o resto da população. O indivíduo vê-se completamente 
anulado em face dos poderes econômicos. Ao mesmo tempo, estes 
elevam o poder da sociedade sobre a natureza a um nível jamais 
imaginado. Desaparecendo diante do aparelho a que serve, o indivíduo 
vê-se, ao mesmo tempo, melhor do que nunca provido por ele. Numa 
situação injusta, a impotência e a dirigibilidade da massa aumentam com 
a quantidade de bens a ela destinados. A elevação do padrão de vida das 
classes inferiores, materialmente considerável e socialmente lastimável, 
reflete-se na difusão hipócrita do espírito. Sua verdadeira aspiração é a 
negação da reificação. Mas ele necessariamente se esvai quando se vê 
concretizado em um bem cultural e distribuído para fins de consumo. A 
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enxurrada de informações precisas e diversões assépticas desperta e 
idiotiza as pessoas ao mesmo tempo (p. 14-15). 

 
De fato, a racionalização instrumental da sociedade é mediada pelos 

conjuntos ideológicos que regem a produção material capitalista, que visa à manutenção 

e a reprodução dos valores e princípios que regem o sistema social capitalista. Não 

obstante, a uniformidade e a fragmentação da consciência dos indivíduos desenvolvida 

pelo discurso ideológico burguês, busca internalizar as relações sociais produtivas 

inerentes a esse sistema. Nesse contexto, Adorno e Horkheimer (1985) afirmam: “A 

orientação economicamente determinada da sociedade em seu todo (que sempre 

prevaleceu na constituição física e espiritual dos homens) provoca a atrofia dos órgãos 

do individuo que atuavam no sentido de uma organização autônoma de sua existência” 

(p. 190). Essa análise é amplamente discutida pelos autores, que declaram: 

 
[...] o pensamento se tornou um simples setor da divisão do trabalho, os 
planos dos chefes e especialistas competentes tornaram supérfluos os 
indivíduos que planejam sua própria felicidade. A irracionalidade da 
adaptação dócil e aplicada à realidade torna-se, para o indivíduo, mais 
racional do que a razão. Se, outrora, os burgueses introjetavam a coação 
em si mesmos e nos trabalhadores como um dever de consciência, agora 
o homem inteiro tornou-se o sujeito-objeto da repressão. O progresso da 
sociedade industrial, que devia ter eliminado como que por encanto a lei 
da pauperização que ela própria produzira, acaba por destruir a idéia pela 
qual o todo se justificava: o homem enquanto pessoa, enquanto portador 
da razão. A dialética do esclarecimento transforma-se objetivamente na 
loucura (p. 190).  
 

Deste modo, quando a educação, bem como a avaliação educacional, ao 

incorporar o discurso ideológico capitalista, corrompe a sua dimensão de resistência, 

passando a se conformar como mera adaptação. Segundo Adorno e Horkheimer (1985): 

“O patrimônio cultural está em exata correlação com o trabalho comandado, e ambos se 

baseiam na inescapável compulsão à dominação social da natureza” (p. 45). Nesse 

sentido, o pensamento perde sua capacidade de visualizar de forma reflexiva e crítica a 

realidade, tornando-se unidimensional. A consciência social torna-se consciência 

técnica, voltando-se para o imediato, já que identifica a prática possível com a prática 

submetida à técnica. Em relação à escola e a avaliação, Crochík (1998) afirma: “No que 

se refere à escola, a sua racionalização traz consigo os diversos elementos da 

racionalidade tecnológica, ou seja, é calcada na produção em série, que uniformiza os 

produtores e os produtos através da própria uniformização da produção (p. 70). 
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Nesse sentido, existe a idéia, difundida como ideologia, de que apenas o 

esforço individual forja o vencedor e, como conseqüência, este terá grande ascensão 

social. Assim, a competição delineada pela educação através da avaliação educacional 

vende a idéia da vitória em distintos sentidos, em virtude da possibilidade de o 

indivíduo se tornar o mito do sucesso capitalista, este então vive uma vida de 

expectativas que não acontecem, sendo as mesmas reforçadas pelos raros exemplos de 

sucesso (ascensão) sócio-econômica disseminados pela mídia, que, a todo instante, 

insistem na importância de ser um vencedor.  

Diante deste contexto sócio-econômico-cultural, Adorno (2000) procura o 

enfrentamento e a desmistificação das relações sociais delineadas pelo capitalismo e 

garantidas pelo poder estatal apresenta uma compreensão de educação integrada por 

princípios e valores de autonomia e educação contra a escravidão (ou submissão) e a 

barbárie. Adorno (2000) assevera: 

 
Quando o problema da barbárie é colocado com toda a urgência e 
agudeza na educação, [...], então me inclinaria a pensar que o simples fato 
de a questão da barbárie estar no centro da consciência provocaria por si 
uma mudança. Por outro lado, que existam elementos de barbárie, 
momentos repressivos e opressivos no conceito de educação e, 
precisamente, também no conceito de educação pretensamente culta, isto 
eu sou o último a negar (p. 157). 

 
Contudo, devemos ressaltar que o exercício do poder capitalista se consolida 

no aparelhamento do poder do Estado, os princípios que o Estado capitalista propugna e 

corporifica a partir dos interesses da classe dominante, e se serve dos aparatos 

repressivos e ideológicos para cumprir sua funções – repressivas e ideológicas – de 

classe. Fazendo parte do Estado, a escola – e por efeito a avaliação educacional – ocupa 

entre as instituições do sistema capitalista, um lugar fundamental no que se refere à 

construção progressiva de valores culturais. “O aparelho escolar ocupa um lugar 

privilegiado na superestrutura do modo de produção capitalista, pois ele é, de todos os 

aparelhos ideológicos, o único a inculcar a ideologia dominante sobre a base da força de 

trabalho” (BAUDELOT e ESTABLET, 1971 apud WARDE, 1979, p. 55).  

Daí ser interessante a nos reportarmos a discussão weberiana sobre 

burocracia e sua relação com a educação nos aparelhos estatais de administração 

pública. Weber (1982) afirma que a burocracia moderna funciona através de: (a) 

distribuição de forma fixa, e como deveres oficiais, das atividades regulares necessárias 

para os objetivos da organização burocrática; (b) a autoridade de dar ordens para 
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executar estes deveres é distribuída estavelmente e rigorosamente delimitada por 

normas ligadas aos meios colocados ao dispor dos funcionários e autoridades; (c) 

existem “medidas metódicas” para a realização regular e permanente de tais deveres e 

execução dos direitos correspondentes, sendo que somente pessoas qualificadas tal 

como exigido em um regulamento geral podem ser empregadas.  

Este último item que na abordagem weberiana caracteriza o funcionamento 

da burocracia moderna nos remete diretamente ao problema educacional. A “qualificação” 

é necessária para a pessoa vir a ser empregada ou integrado no mercado de trabalho. A 

burocracia moderna, segundo Weber (1982), é uma atributo do capitalismo moderno, 

sendo mais uma exceção histórica do que a regra, pois no pré-capitalistmo, a formação 

burocrática não possuía este tipo de racionalidade. De acordo com autor, esta burocracia 

se distingue pela hierarquia, pelos documentos escritos na administração de um cargo, 

pela exigência de treinamento especializado e completo, a capacidade de trabalho do 

funcionário, pela existência de regras assimiladas através de aprendizado técnico 

especial. Nesse contexto, Weber (1982) encontra alguns aspectos da burocracia que 

remetem imediatamente ao processo educacional, além daquelas que pressupõe feições 

educacionais, como, por exemplo, o fato da burocracia se fundamentar em documentos 

escritos, o que pressupõe o domínio da língua escrita. Weber (1982) indica que na 

exigência de treinamento especializado e a aprendizagem: 

 
A administração burocrática, pelo menos toda a administração 
especializada – que é caracteristicamente moderna – pressupõe 
habitualmente um treinamento especializado e completo [...]. O 
desempenho do cargo segue regras gerais, mais ou menos estáveis, mais 
ou menos exaustivas, e que podem ser aprendidas. O conhecimento 
dessas regras representa um aprendizado técnico especial, a que se 
submetem esses funcionários (p. 231). 
 

Assim, a organização burocrática requer treinamento especializado. Weber 

(1982) aborda a posição do funcionário no interior desta organização e a importância da 

educação especializada. O autor constata que para o funcionário, a ocupação de um 

cargo é uma “profissão”. Isto se revela através da exigência de um treinamento rígido e 

dos exames especiais que, em particular, se consolidam como pré-requisitos para o 

emprego (WEBER, 1982, p. 232).  

Assim sendo, Weber (1982) indica que a posição do funcionário na estrutura 

hierárquica é mais elevada se ele é portador de diplomas educacionais e os funcionários 

que possuem tal posição são comumente recrutados nas camadas sociais privilegiadas, 
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pois são estes que podem enfrentar com os altos custos do treinamento. Segundo Weber 

(1982): “[...] naturalmente, essas certidões ou diplomas fortalecem o ‘elemento 

estamental’ na posição social do funcionário” (p. 233). Segundo o autor, a importância 

da posição do funcionário pode ser observada não apenas no status de quem se encontra 

acima na hierarquia, mas também nos seus rendimentos que é derivado de tal posição, já 

que o salário é medido de acordo com o tipo de função, ligada ao grau hierárquico. A 

mobilidade no interior da hierarquia burocrática ocorre via sistemas de exames e 

diplomas educacionais (Ibid., p. 233). 

Segundo Weber (1982), a burocracia provoca um modo de vida racionalista 

e isto acaba influenciar na natureza do treinamento e da educação. A sociedade 

moderna, na abordagem weberiana, é marcada por um processo de ampliada 

racionalização e burocratização. A racionalização incita a especialização e torna a 

calculabilidade dos fatores técnicos um elemento dominante. De acordo com Weber 

(1982), a figura do especialista assume basilar importância: 

 
Quanto mais complicada e especializada se torna a cultura moderna, tanto 
mais seu aparato de apoio externo exige o perito despersonalizado e 
rigorosamente ‘objetivo’, em lugar do mestre das velhas estruturas 
sociais, que era movido pela simpatia e preferência pessoais, pela graça e 
pela gratidão (p. 251). 

 
De acordo com Weber (1982), este processo de burocratização e 

racionalização da sociedade moderna atinge as relações sociais e instituições. O 

processo de especialização transforma todas as atividades humanas em atividades 

especializadas. Segundo o autor, a formação especializada se torna uma necessidade. 

Este processo de burocratização e racionalização atinge o processo educacional, de 

pesquisa e a própria ciência. Weber (1982) cita o caso da burocratização dos institutos 

de pesquisa das universidades, que, segundo ele, é provocada pela “crescente procura de 

meios materiais de controle” (p. 260), pois os laboratórios promovem, com a 

concentração dos seus meios materiais no chefe do instituto, a separação dos 

pesquisadores e docentes de seus meios de produção (WEBER, 1982, p. 260). Assim, 

ocorre um processo de racionalização da educação e do treinamento e isto reforça a 

necessidade do sistema de exames e dos diplomas educacionais (WEBER, 1982). 

 
As instituições educacionais do continente europeu, especialmente as de 
instrução superior – as universidades, bem como as academias técnicas, 
escolas de comércio, ginásios e outras escolas de ensino médio – são 
dominadas e influenciadas pela necessidade de tipo de ‘educação’ que 
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produz um sistema de exames especiais e a especialização que é, cada vez 
mais, indispensável à burocracia moderna ( p. 277). 

 
Assim sendo, Weber (1982) nos indica a burocracia moderna, a partir de seu 

desenvolvimento pleno, coloca em primeiro lugar o sistema de exames racionais, 

especializados. Este processo de burocratização traz junto com sua exigência de 

técnicos, funcionários, todos especializados, a generalização do sistema de exames pelo 

mundo todo. Nesse contexto, afirma Weber (1982): “O desenvolvimento moderno da 

plena burocratização coloca em primeiro plano, irresistivelmente, o sistema de exames 

racionais, especializados” (p. 278). De acordo com o autor, isto é reforçado pelo 

estímulo do “prestígio social dos títulos educacionais”, conquistado através do sistema 

de exames. Isto produz também uma “camada privilegiada”: 

 
O desenvolvimento do diploma universitário, das escolas de comércio e 
engenharia, e o clamor universal pela criação dos certificados 
educacionais em todos os campos leva à formação de uma camada 
privilegiada nos escritórios e repartições. Esses certificados apóiam as 
pretensões de seus portadores, de intermatrimônios com famílias notáveis 
[...] , as pretensões de serem admitidos em círculos que seguem ‘códigos 
de honra’, pretensões de remuneração ‘respeitável’ ao invés da 
remuneração pelo trabalho realizado, pretensões de progresso garantido e 
pensões na velhice, e, acima de tudo, pretensões de monopolizar cargos 
social e economicamente vantajosos (WEBER, 1982, p. 279). 

 
Enfim, a análise weberiana da educação na sociedade moderna é 

diretamente derivada de sua tese da burocracia e do processo de racionalização que 

acompanha o capitalismo moderno. A educação burocrática e seu conjunto de 

procedimentos burocráticos são expressão parcial de um processo global, que é o da 

racionalização ocidental que acompanha a sociedade capitalista e a indústria. Isto se 

encontra em sua análise da burocracia. Weber afirma que a natureza específica da 

burocracia plenamente desenvolvida é “bem recebida pelo capitalismo” e que se 

desenvolve mais perfeitamente quando é “desumanizada”, eliminando dos negócios os 

sentimentos (amor, ódio, etc.) que fogem ao cálculo (WEBER, 1982, p. 250). Nessa 

esfera, Weber (1982) afirma: “O cumprimento “objetivo” das tarefas significa, 

primordialmente, um cumprimento de tarefas segundo regras calculáveis e “sem 

relação com pessoas” (p. 250). 

Em nossa compreensão, a calculabilidade, elemento destacado por Weber 

(1982), é produto da expansão capitalista. Esta é a fonte do que Weber denominou 

“desencantamento do mundo”. Mas, além disso, a expansão da divisão social do 
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trabalho capitalista que não só cria distintas camadas profissionais especializadas como 

cria novas e as subordina ao assalariamento, tal como a burocracia. Além disso, este 

processo não é aleatório, está ligado a um processo de mudanças históricas e ideológicas 

que promovem a burguesia e o capitalismo, e seu objetivo é a realização e reprodução da 

exploração. Nessa acepção, Weber (1982) considera: “A estrutura burocrática vai de 

mãos dadas com a concentração dos meios materiais de administração nas mãos do 

senhor” (p. 257). Não obstante, o autor analisa: “Essa concentração ocorre, por 

exemplo, de modo bem conhecido e típico, no desenvolvimento das grande empresas 

capitalistas, que encontram nesse processo suas características essenciais. Um processo 

correspondente ocorre nas organizações públicas” (p. 257). 

Não obstante, a educação, bem como a avaliação educacional, nesta acepção 

da calculabilidade (destacado Weber, 1982), baseada na razão instrumental (ou técnica) 

é produto da expansão dos valores e princípios capitalistas na totalidade das relações 

sociais. Nesse sentido, é marcante nesse processo de racionalização capitalista, o 

privilégio dos aspectos quantitativos em relação aos qualitativos, os objetivos em 

relação aos subjetivos e dirige a consciência os indivíduos por notas e resultados, o que 

dimensiona a ampliação do individualismo e da competição, ou seja, “[...] segundo regras 

calculáveis e “sem relação com pessoas” (WEBER, 1982, p. 250). Dessa forma, há 

ênfase na individualização das relações, no individualismo e no espírito de competição 

sempre presente e na falsa idéia (alienação) de que todos têm a possibilidade de sucesso 

no sistema capitalista. Nesse sentido, nos reportamos a Zanolla (2007) quando a autora 

afirma: “[...] pensar a alienação é pensar o sujeito idealizado pela fragmentação da 

consciência, o ser consciente versus o ser não-consciente. A apresentação da dicotomia 

desprovida da implicações reais de sua relação postula a idealização e a fetichização 

tanto do sujeito quanto do objeto” (p. 26). 

Conquanto, nos valemos como exemplo os dados referentes do censo 

escolar35 do Estado de Goiás sobre a avaliação educacional na década de 1990, mostram 

que as taxas de aprovação apresentam variável tendência de baixa e as taxas de 

reprovação-abandono mostram constante tendência de aumento. Expressando-se a 

ausência de concepções que margeiam a ação-reflexão-ação pedagógico nas unidades 

                                                 
35 Cf. GOIÁS. Educação em dados: censo escolar. Disponível em: www.see.go.gov.br. 
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escolares da rede estadual de educação. Com os dados acima, a avaliação educacional é, 

sem dúvida, um dos aspectos mais problemáticos na atual prática pedagógica36.  

Desse modo, um debate crítico que vise desvelar o sentido e a função da 

educação, da escola e dos processos que a permeiam, tem na análise de Adorno uma 

estrutura de referência, não apenas para a crítica, mas, para a re-orientação das práticas 

pedagógicas (abrangendo o processo de avaliação educacional em todos os seus níveis). 

Nesse curso, Zanolla (2002) alerta: “Ao analisar a escola como uma realidade dada e ao 

tentar superá-la no conceito, procura-se sobrepô-la à conotação abstrata e ilusória 

relacionada à sua realidade. [...] não significa uma ‘projeção’ do que se espera dela, mas 

é fruto de um contexto que envolve uma variável de situações, relações de poder e 

conseqüências históricas” (p. 108). 

Assim sendo, como podemos considerar que, no cerne de um contexto 

administrado, a educação e, conseqüentemente, a avaliação educacional, amplie os seus 

princípios reflexivos e vislumbre uma possibilidade de emancipação?  

Primeiramente, para nos projetarmos na análise reflexiva dessa indagação, 

devemos entender o conceito de emancipação em Adorno e toma-se imprescindível 

retomar na abordagem sócio-histórica de Marx no que se refere à contextualização da 

alienação na sociedade capitalista. Assim sendo, nos Manuscritos econômico-filosóficos 

(2004), Marx expressa com clareza a sua idéia de que a emancipação humana se daria 

pelo reencontro do homem com ele mesmo. Dessa forma, a superação da alienação 

passa, necessariamente, pelo rompimento dos elos de dominação do sistema capitalista, 

da propriedade privada e pela instalação do comunismo. “O comunismo é a supra-

sunção (Aufhebung) positiva da propriedade privada, enquanto estranhamento-de-si 

(Selbstentfremdung) humano, e por isso enquanto apropriação efetiva da essência 

humana pelo e para o homem” (MARX, 2004. p. 105).  

A questão de Marx (2004) é que a alienação produzida pela propriedade 

privada na ideologia e nas formas de dominação do capitalismo separa o ser humano, 

enquanto indivíduo, da sua condição e consciência genérica e, portanto, da sua 

capacidade de construir uma vida política. Ora, sem a ação política, a liberdade 

individual torna-se uma impossibilidade ou, no máximo, toma a forma de uma ilusão. A 

                                                 
36 Na tentativa de se adaptar aos princípios avaliativos delineados pela Lei nº 9.394/1996, o Conselho Estadual de 
Educação do Estado de Goiás estabelece critérios e parâmetros para a avaliação da aprendizagem escolar, no âmbito 
da Educação Básica do Sistema Educativo do Estado de Goiás por meio da Resolução CEE nº 194 de 19 agosto de 
2005.  
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emancipação só pode ser concebida em termos da conquista da igualdade. Nesse 

sentido, a liberdade política significa poder político do povo, em sua oposição ao poder 

do Estado de direito burguês. Nessa direção, Marx (2004) tece críticas ao Estado, 

sobretudo no que se refere ao formalismo jurídico. A igualdade é garantida na lei, mas a 

lei não se efetiva na prática. A objeção de Marx (2004) é que esse formalismo estatal 

que se apresenta como meio de emancipação política, não passa de uma ilusão, porque 

mantém o indivíduo alienado, porque não promove a esfera pública e a cidadania. 

Não obstante, em Adorno e Horkheimer (1985), o termo esclarecimento é 

empregado como o processo de “desencantamento do mundo” onde os indivíduos se 

emancipam do medo de uma condição ainda não avaliada, à qual conferem poderes 

desconhecidos para inferir o seu abandono frente a ela. É o processo pelo qual na 

história, os seres humanos se alforriam das forças míticas da natureza, pelos processos 

de racionalização, através do desenvolvimento da razão proveniente da filosofia e da 

ciência (ADORNO E HORKHEIMER, 1985). 

Na verdade, compete-nos desmistificar acerca do processo de avaliação 

educacional no sistema capitalista, conscientizando os indivíduos da verdadeira função 

da qual se reveste ideologicamente essa educação e propor uma alternativa como na 

auto-reflexão crítica. Enfim, que busquemos a compreensão dos problemas educativos a 

partir da avaliação educacional, projetando o desenvolvimento de uma práxis que 

possibilite a formação de cidadãos críticos e na supressão de uma educação alienante e 

antidemocrática. “A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma 

auto-reflexão crítica” (ADORNO, 2000, p. 121).    

Segundo Adorno (2000), educar para a autonomia exige do indivíduo a 

decodificação das formas que a sociedade capitalista se serve para negar às pessoas o 

pleno conhecimento do existente, infligindo o permanente amoldamento, e a partir desta 

reflexão, preparar esses indivíduos para se nortearem no mundo se opondo ao que está 

dado. A consolidação real da emancipação consiste em que as pessoas interessadas, 

orientem sua energia para a contradição e para a resistência. Segundo o autor, cabe-nos 

refletir acerca da avaliação educacional no ideário burguês, ou seja, a avaliação 

educacional necessita deixar de ser um processo de cobrança para se consubstanciar em 

momento de emancipação e autonomia. A escola, entendida como bastião de resistência 

frente a uma indústria tão objetificada, racional e administrada, tem um papel 

fundamental: “Mas não se deve esquecer que a chave da transformação decisiva reside 
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na sociedade e em sua relação com a escola. Contudo, neste plano, a escola não e 

apenas objeto” (ADORNO, 2000, p. 116). 

Não obstante, devemos entender que a linguagem simplória, a banalização 

da cultura impede o exercício intelectual e a possibilidade de oposição, o que conserva a 

alienação na escola e em outras organizações sociais. Os indivíduos se afastam dos 

processos de reflexivos baseados na racionalidade humana e, por conseguinte, estas 

implicações influenciam as instituições educacionais impondo a razão técnica, a 

distanciando de seu papel de educar. Perspectiva esta, que se torna evidente na seguinte 

explicação de Adorno e Horkheimer (1985): “[...] o terreno no qual a técnica conquista 

seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem 

sobre a sociedade. A racionalidade técnica é a racionalidade da dominação” (p. 14). 

Contudo, o modo de agir dos sujeitos nas escolas correspondem às 

exigências do mundo do trabalho capitalista: a fundamentação para seleção e alocação 

na escola, seu aparelhamento com princípios burocráticos e hierárquicos, como 

estratificação baseada em habilidade, idade e sexo, e recompensas em forma de notas e 

promoção. Nesse sentido, a avaliação educacional é vital no processo de socialização, 

treinando os indivíduos para aceitarem o julgamento, as recompensas, o controle interno 

e externo. Assim, ela prepara para a ética do individualismo e da competição, por se 

constituir em atividade individual. Um contexto onde se almeja a socialização na 

perspectiva de adaptação ao status quo, e visa o adestramento para a competência 

técnica e competição. “[...] prolongam-se as formas de vida social organizada segundo o 

regime do lucro” (ADORNO, 2000, p. 73) no lugar de desenvolver a crítica social 

através da reflexão, do entendimento e da emancipação. 

Para a educação, e por conseqüência, a avaliação educacional, cabe revelar a 

alienação a qual estamos sujeitados pela observação crítica-reflexiva, pois a alienação 

retira do indivíduo a capacidade da experiência que “[...] consiste 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” 

(ADORNO 2000, p. 150). Adorno (2000), ressalta que a educação para a emancipação 

vem acompanhada de uma educação contra a submissão e a barbárie. Entendendo por 

barbárie “[...] a presença de comportamentos agressivos, de impulsos destrutivos, sem 

uma relação com objetivos racionais na sociedade, os quais são incompatíveis com os 

avanços da civilização atual” (p. 159).  



 127 

Sob essa perspectiva, Adorno e Horkheimer (1985) aponta, entre outras 

discussões, um princípio que deve envolver a educação e uma reivindicação que a 

escola deve sustentar. A educação, a escola e as práticas pedagógicas (entre elas a 

avaliação educacional), deve empreender uma luta contínua contra os instrumentos 

opressor-manipulativos que o sistema capitalista delimita historicamente. Segundo os 

autores, a educação deve resgatar seu potencial de desenvolvimento da reflexão crítico-

reflexiva da consciência e da subjetividade para a não dominação e/ou submissão. O 

rompimento dessas condições requer uma racionalidade emancipatória, que parta, ao 

mesmo tempo de uma crítica radical à sociedade e permita, tanto teórica, quanto 

metodologicamente, pensar um horizonte de possibilidade a construir. Nesse contexto, 

Adorno (1995) assegura: 

 
O pensar, enquanto ato subjetivo, deve primeiro entregar-se 
verdadeiramente à coisa, onde, como ensinaram Kant e os idealistas, 
constitui ou inclusive produz a coisa. Dela depende o pensamento mesmo 
ali onde o conceito de uma coisa lhe é problemático e onde o pensar se 
propõe primeiro fundá-lo ele mesmo [...]. O momento ativo do 
comportamento pensante é a concentração. Ele se opõe ao desvio em 
relação à coisa. Através da concentração, a tensão do Eu é mediada por 
algo que se lhe contrapõe. Hostil ao pensar é a avidez, própria do olhar 
que se distrai através da janela, querendo abarcar tudo [...]. A 
concentração do pensamento confere ao pensar produtivo uma 
propriedade que o clichê lhe nega. Ele se deixa comandar, nisso não 
deixando de assemelhar-se à assim chamada inspiração artística, na 
medida em que nada o distrai da coisa. Ela se abre à paciência, virtude do 
pensamento (p. 18-19). 

 
Neste processo, com o despertar do atributo de criação, os indivíduos 

conscientes tendem a se tornar produtivos, referente à atividade do pensamento: livre e 

coerente na formulação de hipóteses e questionamentos cognitivos. Para exercer esta 

“agilidade mental”, em alusão à educação ou formação, há a necessidade de se 

desenvolver a concentração que é procedente do autoconhecimento do sujeito sobre si e 

sobre o objeto ou assunto a ser estudado, analisado e refletido. 

 
3.2. Theodor W. Adorno: a pseudo-educação e a avaliação educacional 
          

Ao longo da evolução humana, as interações sociais constituíram-se no 

meio pelo qual os indivíduos construíram as sociedades em um processo histórico. Na 

sociedade capitalista, algumas peculiaridades podem ser observadas, sendo a mais 

explícita a desigualdade da divisão de bens materiais. Entendemos que a educação pode 

ser considerada como um dos fatores de socialização e promoção do desenvolvimento 



 128 

individual. No entanto, ao se inserir em um conjunto histórico, social e cultural mais 

amplo, os sistemas educativos acabam por ilustrar os valores que norteiam a sociedade e 

o que esta quer transmitir. No que se refere ao Brasil, as pesquisas governamentais, em 

nível federal, mostram um forte processo de exclusão social delineada pelo grande 

percentual de analfabetismo, o que externaliza a baixa qualidade do ensino público em 

nosso país. Segundo Ana Saboya, responsável técnica pela Síntese de Indicadores 2007 

do IBGE, para a Agência Estado, a PNAD, na qual foi baseada a Síntese revelou para o 

total do País, em 14 de agosto de 2007, uma taxa de analfabetismo de 10,5% em 2006, o 

que corresponde a 14,4 milhões de indivíduos37.  

Assim sendo, se considerarmos a educação como processo contínuo que 

assiste e marca o desenvolvimento do indivíduo, e que envolve a preservação e a 

transmissão da herança cultural, rapidamente se deduz a importância que o sistema 

educativo, em geral, e a escola, em particular, assumem na socialização e perpetuação 

da cultura. De fato, segundo Sacristán (1996), a educação escolar cumpre papel de 

sociabilização, contribuindo para a interiorização dos valores apregoados na sociedade. 

Deste modo, as particularidades educacionais de uma determinada sociedade e as suas 

possíveis metamorfoses são influenciadas por fatores socioeconômicos e políticos em 

que introduzida historicamente. De acordo com Sacristán (1996): “[...] as reformas 

educacionais são referentes para analisar os projetos políticos, econômicos, sociais e 

culturais daqueles que as propõem e do momento histórico em que surgem” (p. 154).  

Portanto, em relação às situações referidas anteriormente, fazem com o que 

ao sistema educativo esteja associada uma determinada cultura, isto é, fazem com que a 

escola encerre um conjunto de elementos que refletem a sociedade e o contexto sócio-

cultural em que se insere. Esses elementos têm uma influência irrefragável na cultura 

escolar, contribuindo para a sua definição. Em relação à questão da cultura  da avaliação 

educacional, cabe salientar que é um tema em destaque na pauta dos debates da 

sociedade atual, reconhecida que é uma forma de conhecimento e monitoramento da 

educação oferecida a crianças e jovens orientado em um projeto de formação que oculta 

ou mascara uma realidade social tecida em uma ampla segregação socioeconômica.  

Não obstante, as reformas ocorridas em razão do projeto neoliberal a partir da 

década de noventa, incide na reorganização dos espaços públicos, afastando o Estado de 

                                                 
37 Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2007. 
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questões sociais que antes eram de sua responsabilidade e a escola passa a ser um espaço 

estratégico para a consolidação desse projeto, como explica Gentili (1997):   

 
O neoliberalismo ataca a escola pública a partir de uma série de 
estratégias privatizantes, mediante a aplicação de uma política de 
descentralização autoritária e, ao mesmo tempo, mediante uma política de 
reforma cultural que pretende apagar do horizonte ideológico de nossas 
sociedades a possibilidade mesma de uma educação democrática, pública 
e de qualidade para as maiorias (p. 244). 
 

Assim sendo, as justificativas neoliberais para melhorar a escola no Brasil, 

no âmbito dos resultados da avaliação educacional, podem ser visualizadas em 

resultados obtidos por instrumentos elaborados para avaliar o desempenho escolar, entre 

elas a PROVA BRASIL, PISA, ENEM, SAEB entre outros, o que justifica a 

necessidade da implementação de reformas. É possível perceber, analisando tais 

avaliações, que seus resultados são bastante generalizados não dando margem para 

análises específicas sobre as condições dos indivíduos, o que envolvem fatores sociais e 

econômicos. De acordo com Zanardini (2008): “Ao veicular os resultados educacionais 

pelos relatórios dos programas avaliativos [...] e relacioná-los a um suposto fracasso da 

escola, a ontologia conservadora que os regulamentou e implementou está justamente 

amparada [...] nas estruturas sociais vigentes” (p. 46). Atrelado a esse processo, pelo que 

entendemos, vem desqualificar a escola, ao mesmo tempo em que a compara a uma 

empresa improdutiva, ocorre também o efeito da responsabilização pelo referido fracasso38. 

De acordo com Zanardini (2008): 

 
A questão da ineficiência da Educação Básica brasileira surge com maior 
força ao longo dos anos de 1990, bem como nos anos iniciais da década 
seguinte. A reversão desse quadro de ineficiência foi atribuída à reforma 
da gestão educacional, no âmbito da qual se colocou a política de 
avaliação (p. 134). 
 

Não obstante, o ato de avaliar fundamenta-se na necessidade do ser humano de 

analisar e compreender seu potencial a partir das relações sociais, tendo em vista a 

construção do processo histórico-cultural, que lhe é peculiar. Adorno (2003), na obra 

Teoria da semicultura39, apresenta uma análise que discute a conversão da formação 

                                                 
38 Para o Banco Mundial: “O problema principal do ensino brasileiro [...] não é o acesso, e sim o rendimento escolar 
[...]. Com níveis menores de repetência e fluxos escolares mais eficientes no sistema de primeiro grau, mais recursos 
poderiam ser concentrados na melhora da qualidade do ensino. [...] os problemas críticos de baixos níveis de 
escolarização e índices relativamente altos [...] de analfabetismo entre adultos na população brasileira tem suas raízes 
na qualidade inferior e baixa produtividade do sistema educacional brasileiro” (1993, p. 13-23). 
39 Neste estudo, mantivemos a tradução que se encontra na bibliografia empregada. Quanto à expressão 
‘semiformação’, preferimos por substituir pela expressão ‘pseudo-formação’, por entendermos que este último 
obedece ao sentido delineado por Theodor W. Adorno (2003). Posto que, a expressão ‘pseudo-formação’ tem o 
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humana na sociedade burguesa, em uma formação cultural ilusória. Segundo o autor, a 

apreensão da cultura como práxis, em resistência a definição de “cultura do espírito”, 

entendendo cultura como totalidade de práticas que atribui distintos conceitos nos 

planos individual e coletivo, e introduz a finalidade da formação humana nas esferas da 

assimilação e subjetivação do mundo, que transportaria as pessoas a um processo de 

uniformização e, concomitantemente, de diferenças sociais (ADORNO, 2003).  

Contudo, a razão instrumental (ou tecnicista) que a cultura (e a educação) 

tem ostentado na atual sociedade, tem determinado restrições às situações em que se 

desenvolve a formação. A harmonização instrumental das condições que têm 

fundamentado a formação burguesa, a inteligibilidade das formas de reflexão e das 

práticas de conhecimento assinaladas pela “razão esclarecida” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p. 91) tem arrefecido as perspectivas de autonomia do ser 

humano e infligindo obstáculos a um processo formativo dimensionado para a auto-

reflexão crítica, isto é, à consciência da pseudo-formação, a única solução aceitável para 

a existência da cultura: “O que aparece como triunfo da racionalidade objetiva, a 

submissão de todo ente ao formalismo lógico, tem por preço a subordinação obediente 

da razão ao imediatamente dado” (Ibid., p. 38).  

Não obstante, o momento subjetivo deste social presente como cópia, como 

objetificação coisificada, seria decifrado na Dialética do esclarecimento como pseudo-

formação. A “[...] cultura, tomada pelo lado de sua apreensão subjetiva, é a formação” 

(1985, p. 94). Nessa apreensão subjetiva do enfoque de “cultura”, apreendida nos 

termos da indústria cultural que copia a sociedade em estrita continuidade de sua 

vigência, a “consciência” como “pseudo-formação” corresponde à continuidade social, 

com uma cultura “afirmativa” (MARCUSE, 1975). Nesta acepção, Adorno (2000) 

explicita o papel fundamental da educação: a reflexão conscientizadora das contradições 

sociais destacadas na produção da sociedade capitalista na tendência da integração cega 

aos valores difundidos. Segundo Adorno (1999), a orientação normativa da educação 

não deve imposta, mas deve saltar de sua acepção histórica que, por suas contradições, 

“exige ‘objetivamente’ a partir de si própria sua transformação” (p. 183). 

Para Adorno (2003), a pseudo-formação é a forma dominante da 

consciência atual. Segundo o autor, esse fenômeno é produzido, dentre outros aspectos, 
                                                                                                                                               
sentido de falsa formação, ausência de formação, sentido utilizado no texto original de Adorno; diferentemente de 
‘semiformação’ que tem o significado de uma formação incompleta, sentido oposto ao que Adorno apregoa em 
‘pseudo-formação’. 
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pela divisão social entre o trabalho do corpo e o do espírito que o capitalismo define. 

Nas relações capitalistas, as diferenças econômicas impedem os indivíduos de pensar na 

gênese e no sentido da formação cultural, ou seja, evitam que a cultura cumpra a 

promessa de liberdade. Esta deterioração humana, em um mundo que se almejava 

civilizado, altera-se em um dos objetos centrais das reflexões de Adorno e Horkheimer 

(1985): “O irracionalismo que se denuncia nessas reconstruções vazias está muito longe 

de resistir à ratio burguesa. [...] Ela limita, é verdade, a fria razão em proveito da vida 

interna, convertendo, porém, a vida num princípio ao pensamento” (p. 91-92). 

Destarte, a racionalidade que se constitui é discutida por Adorno e 

Horkheimer (1985) como arquétipo da racionalidade do indivíduo burguês na relação 

que este estabelece com a natureza interior e exterior. Entretanto, ela não é gratuita e 

cobra o seu preço: a restrição do eu interior, o auto-sacrifício.  

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), os episódios descritos por Homero e 

vivenciados por Odisseu em seu regresso à pátria e a família, são alegorias no caminho 

do indivíduo ocidental no seu distanciamento da natureza (mito) até a menção da 

perfeição da razão que o constitui (p. 53-80). Este processo se objetiva nos aspectos que 

o capitalismo instrumentaliza nas condições que o capitalismo impõe. Nesse contesto, a 

racionalidade – esclarecida –, que prometeu ao indivíduo burguês o ‘desencantamento 

do mundo’, o submete e o condiciona. Adorno e Horkheimer (1985) afirmam: “O 

irracionalismo, de seu lado, isola o sentimento, assim como a religião e arte, de tudo o 

que merece o nome de conhecimento, e nisso como em outra coisas revela seu 

parentesco com o positivismo moderno, a escória do esclarecimento (p. 91). 

De acordo com Adorno (2000), a sociedade capitalista é marcada por 

práticas sociais excludentes e por uma educação escolar ajustada na dominação e 

submissão e controle do indivíduo, qualquer fato que leve a formação humana para a 

emancipação deveria adotar como fim uma formação cultural delineada para a “auto-

reflexão crítica” (ADORNO, 2000, p. 151). Segundo o autor, corresponde a refletir na 

probabilidade de uma formação que leve em conta a vocação do indivíduo em tornar-se 

ser autônomo – intelectual e moralmente –, simultaneamente em que, ao ser apto de 

compreender as delimitações histórico-culturais da sociedade em que vive, saiba 

compreender criticamente os instrumentos que têm limitado o indivíduo à eminência da 

barbárie e lutar contra eles. Nesse contexto, Adorno e Horkheimer (1985) esclarecem: 

“O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre 
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o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens” (p. 24). 

Lembrando que a formação é a apropriação subjetiva da cultura e que esta 

impede a constituição de um indivíduo autônomo, a adesão do indivíduo à ideologia, 

mentira manifesta40, acaba por ser facilitada. Nota-se que a sociedade burguesa privou a 

formação de sua base, surgindo a pseudo-formação (ADORNO, 2003). E, dessa forma, 

dificulta ao indivíduo apropriar-se dos bens produzidos historicamente; dificulta-lhe a 

compreensão da realidade e da irracionalidade a que se deixa submeter, impedindo-o, 

assim, de ver as condições de liberdade e de felicidade que já estão presentes. Esse fato 

é decorrente da deficiência de sua formação, ou seja, há uma “[...] perda da capacidade 

de fazer experiências formativas” (ADORNO, 2000, p. 26). 

Segundo Adorno (2003), a formação deveria se referir ao indivíduo livre e à 

sua consciência, pressupondo uma sociedade autônoma, uma humanidade sem status e 

sem exploração. Neste sentido, nas sociedades capitalistas, a formação cultural é 

convertida em pseudo-formação socializada (ADORNO, 2003). Todavia, Adorno 

(1992) afirma que a auto-reflexão crítica sobre a pseudo-cultura é a única possibilidade 

de manter viva a cultura em nossos dias, uma vez que, por se desenvolver em uma 

sociedade contraditória, a cultura tem duplo caráter: de formação e de pseudo-formação. 

Esta fortalece a ideologia e promove uma formação regressiva e à submissão. Nesse 

sentido, Adorno (1992) afirma que: 

 
[...] a triste ciência, da qual ofereço algo a meu amigo, refere-se a um 
domínio que em tempos imemoriais era tido como próprio da Filosofia, 
mas que desde a transformação desta em método ficou à mercê da 
desatenção intelectual, da arbitrariedade sentenciosa, e, por fim, caiu em 
esquecimento: a doutrina da vida reta. Aquilo que ‘vida’ significava 
outrora para os filósofos passou a fazer parte da esfera privada e, mais 
tarde ainda, da esfera do mero consumo, que o processo de produção 
material arrasta consigo como um apêndice sem autonomia e sem 
substância própria. Quem quiser saber a verdade acerca da vida imediata 
tem que investigar sua configuração alienada, investigar os poderes 
objetivos que determinam a existência individual até o mais recôndito 
nela. Se falarmos de modo imediato sobre o que é imediato, vamos nos 
comportar quase como aqueles romancistas que cobrem suas marionetes, 
[...] revestindo-as de imitações dos sentimentos de antigamente, e fazem 
agir as pessoas, que nada mais são do que engrenagens da maquinaria, 
como se estas ainda conseguissem agir como sujeitos e como se algo 

                                                 
40 Theodor W. Adorno recomenda vigilância perante o conceito de ideologia, da qual diz ser inverdade, consciência 
falsa, mentira (ADORNO, 2003). 
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dependesse de sua ação. [...] à vida transformou-se em ideologia, que 
tenta nos iludir escondendo o fato de que não há mais vida (p. 07). 

 
Assim sendo, a existência individual e coletiva na sociedade contemporânea 

capitalista desenvolvem um conjunto distinto de valores e princípios que afirmam uma 

formação regressiva e à submissão. A grande questão é que esta influência acontece, em 

regra, de modo inconsciente. No transcorrer de nossa vida vamos interiorizando idéias e 

hábitos sociais, porém, muitas vezes esta interiorização de idéias e hábitos é nociva à 

vida dos próprios indivíduos e consequentemente da sociedade como um todo. No 

entanto, conforme Kant (2006), os homens estão inclinados para a liberdade, o que pode 

ser lesivo quando ele se acostuma a ela e acaba querendo satisfazer todos os seus 

caprichos, seguindo geralmente, suas inclinações animais e/ou seu instinto. Por isso, é 

preciso recorrer à disciplina para que aprenda a submeter sua vontade aos preceitos da 

razão. “Quando se deixou o homem seguir plenamente a sua vontade durante toda a 

juventude e não se lhe resistiu em nada, ele conserva certa selvageria por toda a vida” 

(KANT, 2006, p. 14). De acordo com Kant (2006): 

 
Um dos maiores problemas da educação é o poder de conciliar a 
submissão ao constrangimento das leis com o exercício da liberdade [...] 
É preciso habituar o educando a suportar que a sua liberdade seja 
submetida ao constrangimento de outrem e que, ao mesmo tempo, dirija 
corretamente a sua liberdade. Sem essa condição, não haverá nele senão 
algo mecânico; e o homem, terminada a sua educação, não saberá usar 
sua liberdade (p. 32). 
 

Quanto ao processo de esclarecimento como condição para a autonomia ou 

a liberdade, Kant (2005a) questiona a acepção real desse período histórico, distinguindo 

época esclarecida de época de esclarecimento, afirmando que esta última concebe com 

maior precisão a atual situação da humanidade. Segundo Kant (2005a): 

 
Falta ainda muito para que os homens, nas condições atuais, tomados em 
conjunto, estejam já numa situação, ou possam ser considerados nela, na 
qual em matéria religiosa sejam capazes de fazer uso seguro e bom de seu 
próprio entendimento sem serem dirigidos por outrem. Somente temos 
claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem 
lançar-lhes livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores 
os obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens, de sua 
menoridade, da qual são culpados. Considerada sob este aspecto, esta 
época é a época do esclarecimento [Aufklãrung] ou o século de Frederico 
(p. 69 -70).   

 
Assim sendo, em nosso entendimento, essa análise kantiana colabora 

amplamente para a apreensão crítica do atual contexto da humanidade, 04 séculos após 
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o Iluminismo, que se particularizou por um avançado aprimoramento científico e 

tecnológico. Deste modo, é indispensável refletir sobre os progressos que o processo de 

desenvolvimento da razão e da autonomia têm ostentado e como têm cooperado para 

um real exercício de construção do sujeito esclarecido e autônomo. A despeito, Kant 

(2005a) depositava integralmente no indivíduo a responsabilidade de sua libertação, 

uma vez que depende dele a decisão e coragem de servir-se de si mesmo, no “saber 

ousar” e ter coragem de fazer uso da própria razão41. Segundo Kant (2005a), o 

esclarecimento pela razão se delimitava, antes de tudo, como revelação da vontade 

política do homem, como um ato que gerava insegurança, medo, conformismo. “É tão 

cômodo ser menor”, dizia Kant (2005a, p. 100), o complexo, no entanto, para um 

homem, é se libertar da menoridade que para ele se tornou quase uma natureza.  

Ao prosseguirmos nesta reflexão, é oportuno salientar, sem embargo, a 

importância e a atualidade da análise kantiana sobre a razão, a autonomia e a liberdade 

humana nos oferecem a possibilidade de refletir da atual situação política, social, 

econômica e cultural, com argumentos influenciados nos princípios do Iluminismo e da 

Modernidade. Nesse contexto, são basilares a utilização da razão e do pensamento crítico 

para projetar relações significantes e formativas para um contexto educacional rumo à 

liberdade e a auto-reflexão crítica. Dessa forma, é imperativo instituir um movimento 

que recuse a letargia e o pragmatismo – tão difundidos no capitalismo neoliberal –, na 

construção do efêmero e da informação incipiente que nos “formata” ao invés de nos 

educar para a autonomia e a liberdade. De acordo com Kant (2005b), é fundamental: 

 
Que, porém, um público se esclareça [“aufkläre”] a si mesmo é 
perfeitamente possível; mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase 
inevitável [...] Para este esclarecimento [“Aufklãrung”] porém nada mais 
se exige senão LIBERDADE. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que 
possa chamar liberdade, a saber: a de fazer uso público de sua razão em 
todas as questões [...] O uso público de sua razão deve ser sempre livre e 
só ele pode realizar o esclarecimento [“Aufklãrung”] entre os homens (p. 
48-49). 

 
Contudo, nesses termos, a nossa compreensão mediante a postulações de 

Kant, tendo em vista a análise do pensamento contemporâneo a partir da possibilidade 

da construção de uma prática educativa e avaliativa que reflita as exigências o mundo 

atual; pensar criticamente torna-se um ato de coragem e, deste modo, de autonomia e de 

                                                 
41 “Liberdade de pensamento corresponde a não submissão da razão, às leis elaboradas por outrem, constituindo-se, 
portanto, na dependência das leis racionais elaboradas por nós mesmos” (KANT, 2005b, p. 59). 
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liberdade que se governa não por um poder externo, mas pela racionalidade humana. 

Não obstante, podemos relacionar os subsídios teórico-metodológicos de Kant, 

especialmente com a constituição de políticas públicas para a educação em todos os seus 

níveis e para a sociedade em modo geral, e, sobretudo, com a análises radicais quanto à 

distorção que o conceito de liberdade de pensamento e de autonomia tem sofrido na nossa 

atual “democracia” delimitada historicamente pelo modo de produção capitalista, bem 

como tudo aquilo que nos manipula e nos cerceia, e que destrói a liberdade, a autonomia e o 

pensamento, que é condição essencial e constitutiva do ser humano.  

Com o exposto, é preciso considerar a avaliação educacional nesse contexto, 

que, infelizmente, com algumas exceções, representa uma força conservadora das 

práticas tradicionais, dificultando as mudanças nas atividades educacionais. As 

iniciativas e propostas de mudança deparam-se com um sistema oficial regulamentador 

que age no caminho de reforçar a existência do tradicional já instituído. Contudo, a 

construção do saber escolar no capitalismo, é baseada em uma lógica disciplinar 

(controlada) e prescritiva, permeadas por uma avaliação educacional delimitada através 

da razão instrumental (ou tecnicista) que legitima valores mercadológicos, 

sedimentando o processo de ensino-aprendizagem pela repetição, memorização e 

reprodução mecânica das idéias. Diante disso, Adorno (2000) assevera: 

 
A colcha de retalhos formada de declaração ideológica e de fatos que 
foram apropriados, isto é, na maior parte das vezes decorados, revela que 
foi rompido o nexo entre objeto e reflexão. A constatação disso nos 
exames é recorrente, levando imediatamente a concluir pela ausência da 
formação cultural (Bildung) necessária a quem pretende ser um formador 
(p. 53). 

 
Assim sendo, o objeto do processo de ensino-aprendizagem se consolida em 

um conhecimento fragmentado e cindido, mas validado como ciência, tem conduzido as 

práticas escolares e, por conseqüência, o ato de avaliar, a métodos e metodologias sem a 

visão da totalidade (holística). Esse ofuscamento é a condição formativa do indivíduo 

moderno, do indivíduo esclarecido, que, segundo os pressupostos da modernidade, 

deveria caracterizá-lo (ADORNO E HORKHEIMER, 1985). Diante disso, Adorno e 

Horkheimer (1985) afirmam: “[...] fica demonstrada a impotência daquilo que poderia 

refreá-los, a impotência da reflexão, da significação e, por fim, da verdade” (p. 160).  

Dessa forma, para atingir a construção de um projeto educacional que 

contextualize a auto-reflexão crítica em uma realidade marcada pela pseudo-formação, 
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e, nesta direção, possibilite contextos crítico-formativos no sistema educacional, se 

torna indispensável à elaboração de princípios e valores que questionem, em nível 

individual e coletivo, a naturalização ideológica nas relações sociais, econômicas e 

culturais do sistema capitalista. Assim sendo, para Adorno (1995), é necessário romper 

uma característica marcante da nossa época, que é a aversão à teoria – seu atrofiamento 

– que gera a conseqüente fragilidade da práxis: os homens passam a desejar transformar 

o mundo sem interpretá-lo. Nesse sentido, segundo o autor, o verdadeiro conceito de 

práxis se perde na formação do indivíduo com a destruição da teoria pelo primado da 

razão prática: “[...] Práxis sem teoria, abaixo do nível mais avançado do conhecimento, 

tem que fracassar e, segundo seu conceito, a práxis deveria realizá-lo. Falsa práxis não é 

práxis” (ADORNO, 1995, p. 211). Entretanto, a falta de auto-reflexão na práxis se 

amplia na possibilidade de alteração em fetiche, isto é, o espírito da práxis passa a ser a 

própria falta de espírito. Propagar esta antítese entre teoria e prática, segundo o autor, 

serve para renunciar à teoria. Nessa direção, Adorno (1995) afirma: 

 
[...] O espírito burguês reúne a autonomia e a aversão pragmatista pela 
teoria tão antinomicamente quanto à sociedade que o sustenta. O mundo, 
que a razão subjetiva tendencialmente só se limita ainda a reconstruir, na 
verdade deve ser continuamente transformado conforme sua tendência à 
expansão econômica e, contudo, sempre permanecendo o que é. O que 
mexe com isso é amputado do pensar: sobretudo, a teoria que quer algo 
mais que reconstrução. Dever-se-ia formar uma consciência de teoria e 
práxis que não separasse ambas de modo que a teoria fosse impotente e a 
práxis arbitrária, nem destruísse a teoria mediante o primado da razão 
prática [...] Pensar é um agir, teoria é uma forma de práxis [...] (p. 204). 
 

Assim sendo, Adorno (1995) afirma que, quando a práxis serve apenas para 

responder “o que fazer”, ela transforma-se em ideologia. O autor analisa que a 

supervalorização da prática ocorre quando se perde a capacidade de fazer experiências42: 

 
[...] O que, desde então, vale como o problema da práxis, e hoje 
novamente se agrava na questão da relação entre teoria e práxis, coincide 
com a perda de experiência causada pela racionalidade do sempre-igual. 
Onde a experiência é bloqueada ou simplesmente já não existe, a práxis é 
danificada e, por isso, ansiada, desfigurada, desesperadamente 
supervalorizada (p. 203-204). 

 

                                                 
42 “[...] aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o 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, 2003, p. 151). 
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Destarte, segundo Adorno (2003), a formação deveria se referir ao indivíduo 

livre e à sua consciência, pressupondo uma sociedade autônoma, uma humanidade sem 

desigualdades e exploração. Neste sentido, nas sociedades capitalistas, a formação 

cultural é convertida em pseudo-formação socializada. Todavia, Adorno (2003) afirma 

que a auto-reflexão crítica sobre a pseudo-cultura é a única possibilidade de manter viva 

a cultura em nossos dias, uma vez que, por se desenvolver em uma sociedade 

contraditória, a cultura tem duplo caráter: de formação e de pseudo-formação. De 

acordo com o autor, esta última fortalece a ideologia e promove uma formação 

regressiva. A pseudo-formação – o pseudo-saber – invade e destrói a possibilidade de 

realizar experiências formativas como um processo progressivo, emancipador e contínuo.  

Adorno (2002) explica que a pseudo-formação não é uma formação pela 

metade; é a negação da formação cultural e em seu lugar é colocada a falsificação da 

formação, que exclui da consciência dos indivíduos os resquícios de espanto e 

resistência. Para Adorno (2002), a pseudo-formação é a modo dominante da consciência 

atual delineada por um projeto de indústria cultural que transforma os indivíduos em 

dados estatísticos, bem como os dimensione o comportamento desse indivíduo a partir 

da classe socioeconômica em que se localiza. Nessa situação, Adorno (2002) declara: 

 
Para todos alguma coisa é prevista, a fim de que nenhum possa escapar; 
as diferenças vem cunhadas e difundidas artificialmente. O fato de 
oferecer ao público uma hierarquia de qualidades em série serve somente 
a quantificação mais completa, cada um deve se comportar, por assim 
dizer, espontaneamente, segundo o seu nível, determinado a priori por 
índices estatísticos, e dirigir-se à categoria de produtos de massa que foi 
preparada para o seu tipo. Reduzido a material estatístico, os 
consumidores são divididos, no mapa geográfico dos escritórios 
estatísticos [...]. Assim a chamada idéia geral é um mapa cadastral; cria 
uma ordem, mas nenhuma conexão. Privados de oposições e conexões, o 
todo e os pormenores têm os mesmos traços. A sua harmonia, de início 
garantida, é a paródia da harmonia conquistada pela obra-prima burguesa 
(p. 11-15). 

 
Com o exposto, observamos que nas relações avançadas do capitalismo, as 

diferenças socioeconômicas impedem os indivíduos de pensar no sentido e finalidade da 

formação cultural. Não obstante, a ideologia burguesa delineada nas relações sociais, 

evitam que a cultura cumpra a promessa de liberdade. Segundo Adorno (2002): 

 
O trabalhador, durante seu tempo livre, deve se orientar pela unidade de 
produção. A tarefa que o esquematismo kantiano ainda atribuía aos 
sujeitos, a de, antecipadamente, referir a multiplicidade sensível aos 
conceitos fundamentais, é tomado pelo sujeito da indústria. Esta realiza o 
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esquematismo como um primeiro serviço ao cliente. [...] Hoje, o enigma 
está revelado. Mesmo se a planificação do mecanismo por parte daqueles 
que manipulam os dados da indústria cultural seja imposta em virtude da 
própria força de uma sociedade que, não obstante toda racionalização, se 
mantém irracional, essa tendência fatal, passando pelas agências da 
indústria, transforma-se na intencionalidade astuta da própria indústria (p. 
13). 
 

Destarte, no contexto escolar, ainda é comum a visão de que o sujeito é 

como um técnico que visa apenas uma utilidade prática e imediata. A educação, em um 

processo formativo mais amplo, evidencia que pensar não é só raciocinar, calcular ou 

argumentar, é também dar sentido ao que somos e ao que nos acontece no dia-a-dia. E 

damos sentido ao nosso pensamento através das palavras, pois são elas que produzem 

sentidos, criam realidades e mecanismos de sujeição. Neste norteamento, Adorno e 

Horkheimer (1985) asseguram: “O esclarecimento comporta-se com as coisas como o 

ditador se comporta com os homens. Este os conhece na medida em que pode manipulá-

los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las” (p. 24).  

Nesse sentido, Adorno (2003) afirma que esse indivíduo pseudo-culto não 

pode permitir a experiência e o conceito – a teoria. Esta é trocada por clichês já prontos. 

Então, pseudo-formação é uma fraqueza em relação ao tempo, à memória, à mediação. 

A sociedade estabelecida tem base como um modelo consumista e autoritário nos priva 

de narrar experiências, ela nos deixa pobres e vazios na arte de contar histórias. Ao 

observar a sociedade percebemos a falta de sentido que nos transmite. A própria falta de 

tempo afasta os indivíduos de manterem diálogo, conversas e trocas de experiências, 

pois grande parte destes pais está dando lugar ao comodismo e ao conformismo. 

 
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 (Ibid., p. 405). 

 
A emancipação, assevera Adorno (1995): “[...] precisa ser inserida no 

pensamento e também na prática educacional” (p. 143), porém, a própria disposição do 

nosso mundo, a ideologia dominante e o processo de adaptação são problemas para a 

emancipação. De acordo com Adorno (1995): 

 
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, em conseqüência 
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do que a situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. 
Nestes termos, desde o início existe no conceito de educação para a 
consciência e para a racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja 
possível superá-la no existente, mas certamente não podemos nos desviar 
dela (p. 143-144). 
 

Assim sendo, somente se pode pensar uma educação que seja direcionada 

para a emancipação e, nesse sentido, ela seria um processo de esclarecimento em busca 

permanente de superação da ideologia, do sujeito cativo, desenvolvendo a capacidade 

de os indivíduos realizarem experiências, as quais são pressupostos para os mesmos se 

tornarem autônomos. Vislumbram, dessa forma, mecanismos de resistência à 

barbarização presentes na sociedade, pois “[...] a educação para a experiência é idêntica 

à educação para a emancipação” (ADORNO, 2000 p. 151). 

Para Adorno (2003), na pseudo-formação e nos conteúdos coisificados, com 

caráter de mercadorias, se sobrepõem ao conteúdo dos bens culturais. O oferecimento 

destes as massas, como forma de desenvolvimento da cultura, por meio da indústria 

cultural, nega-lhes a real formação porque não lhes dá condições de apropriação dos 

bens. Por isso, segundo Adorno (2003), o espírito da indústria cultural é a pseudo-

cultura, a identificação, a duplicação mais perfeita da realidade; que inviabiliza o 

pensamento, pois, não deixa brechas para a reflexão do indivíduo. Nesse sentido, 

Adorno (2003) assegura que: “Apesar de toda ilustração e de toda informação que se 

difunde (e até mesmo com sua ajuda) a pseudo-formação passou a ser a forma 

dominante da consciência atual, o que exige uma teoria que seja abrangente” (p. 389). 

Adorno (2003) assevera que a expansão da formação cultural às massas, o 

que torna os bens culturais produtos de entretenimento baratos e vazios, é a sua própria 

aniquilação. Popularizar a formação, ampliando o acesso aos bens culturais gera 

pseudo-formação, mas também é condição de formação.  

 
[...] a formação tem como condições a autonomia e a liberdade. No 
entanto, remete sempre as estruturas pré-colocadas a cada indivíduo em 
sentido heterômico e em relação às quais deve submeter-se para formar-
se. Daí que, no momento em que ocorre a formação, ela já deixa de 
existir. Em sua origem já está teleologicamente, seu decair (p. 396). 

 
Como enfatizado por Adorno (2003), a única possibilidade de sobrevivência 

da cultura – e, portanto, da formação – é o exercício da auto-reflexão crítica sobre a 

pseudo-formação. Posto que, ao retorno ou resgate da teoria é, assim, condição inerente 

de combate à pseudo-formação e a possibilidade de conduzir à experiência e à 
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emancipação. Apesar disso, uma das questões apontadas pelo autor para afrontar a 

pseudo-formação diz respeito à elaboração do passado. Esta é a possibilidade de 

esclarecimento, de inflexão em direção ao sujeito. Segundo o autor, elaborar o passado 

significa adquirir consciência da pseudo-formação; o esclarecimento racional não 

dissolve os mecanismos que promovem a pseudo-formação, mas fortalecem a 

resistência. A conscientização é, nesta aspecto, a constituição da aptidão à experiência. 

A consciência, para o autor, não é mera capacidade formal de pensar: 

  
[...] aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em 
relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e as 
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 intelectuais. Nesta medida, e nos termos 
que procuramos expor, a educação para a experiência não é idêntica à 
educação para a emancipação (Ibid., p. 151). 

  
Contudo, Adorno (2003) ao tratar as decisões a respeito da educação, 

ressalta que modelos autoritários, impostos a partir do exterior oposto a idéia do 

indivíduo autônomo, emancipado e, neste rumo, as mudanças curriculares, avaliativas 

ou os modismos pedagógicos implementados nas escolas de forma verticalizada (ou 

hierárquica) em nível burocrático ou institucional, sem consultas ao restante da 

sociedade, constituem-se como momentos repressivos que produzem a pseudo-formação. 

No campo da avaliação educacional, entendemos que a acepção conferida a 

essa experiência limita-se como mero exercício da repetição. A experiência avaliativa 

educacional, no todo pseudo-formativo tem sido adotada como sinônimo de 

experimentação ou de treinamento, e, nesse rumo, não permite a reflexão e a crítica. 

Não obstante, essa relação prescinde: “[...] da substância real da experiência sem jamais 

voltar a ela depois de atingir a abstração do nível conceitual” (MARCUSE, 1998, p. 

166-167). Não citando a avaliação educacional explicitamente, Marcuse (1998) oferece 

a elucidação do porque a experiência formativa não tem se processado com a 

completude e significação necessárias: 

 
[...] o estudante é privado do método e dos instrumentos intelectuais que 
o habilitam a compreender sua sociedade e a cultura desta como um todo 
na continuidade histórica, na qual realiza esta sociedade, que desfigura ou 
nega suas próprias possibilidades e promessas. Ao invés disso, o 
estudante é mais adestrado para compreender e avaliar em referência as 
relações e possibilidades estabelecidas: seus pensamentos, suas idéias, 
seus objetivos são metódica e cientificamente estreitados – não pela 
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lógica, pela experiência nem pelos fatos, senão por uma lógica depurada, 
por uma experiência mutilada, por fatos incompletos (p. 166). 
 

Deste modo, com o exposto, entendemos que nas relações estabelecidas na 

sociedade capitalista, os indivíduos são privados, por mecanismos ideológicos diretos 

ou indiretos, ao entendimento crítico-reflexivo da realidade. De acordo com Althusser 

(1974): “A escola ocupa entre os aparelhos ideológicos um lugar fundamental. 

Apresentada à sociedade como o lugar da elaboração e transmissão da Cultura, a escola 

cumpre as suas funções sobre a aparência de “um meio neutro, desprovido de ideologia” 

(ALTHUSSER, 1974 apud WARDE, 1979, p. 55). Dessa forma, segundo Warde (1979, 

p. 55), a importância da escola e da educação, e por consequência, da avaliação 

educacional, como aparelhos essencialmente a serviço da inculcação ideológica se 

reformam pela formação que dispensam aos indivíduos para desempenharem funções 

nos outros aparelhos do Estado e pela qualificação daqueles que vão ocupar os lugares 

no processo produtivo capitalista. Assim sendo, as políticas públicas para a educação 

seguem um trajeto conflituoso, necessitando constantes ajustes ideológicos em nível 

organizacional e avaliativo. Nessa direção, as relações entre trabalho e educação 

procedem de uma rede de determinações entre diferentes esferas da vida social, 

econômica, política e cultural. A relação entre o mercado de trabalho, o sistema 

econômico e educacional é discutida por Warde (1979): “[...] a escola prepara os 

membros das diversas classes sociais para uma sujeição à ação repressiva e ideológica 

dos outros aparelhos do Estado” (p. 55). 

Contudo, segundo Gentili (1997), as políticas educacionais do capitalismo 

neoliberal retomaram os postulados da teoria do capital humano (neotecnicismo) em 

uma perspectiva de redução ou de racionalização dos investimentos públicos na escola 

pública. Segundo o autor, a sociedade civil foi chamada a participar da escola pública 

mediante contribuições de variadas formas. Veja-se, por exemplo, o que consta no 

relatório do Banco Mundial (2002) sobre educação no Brasil: 

 
O período de 1996 a 1998 presenciou a introdução de medidas 
abrangentes de reforma nas políticas educacionais. Um longo debate de 
políticas baseado nas lições tiradas da experiência desde a adoção da 
nova Constituição em 1988 levou a formulação de uma nova lei nacional 
de educação e a medidas associadas que formam a estrutura das políticas 
de educação no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN), aprovada em 1996, versa sobre os papéis e 
responsabilidades dos diversos níveis de governo quanto à provisão de 
serviços de educação. Ao Governo Federal coube o papel principal na 
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formulação da política nacional e na garantia da qualidade e eqüidade. 
Seguindo a nova LDBEN, foram estabelecidos padrões para o currículo 
escolar e para a qualificação dos professores. O INEP, Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais, ficou responsável pela criação e 
produção de estatísticas educacionais e pela avaliação dos alunos. Aos 
governos estaduais e municipais coube a responsabilidade conjunta pela 
provisão do ensino fundamental (1ª a 8ª série). Coube ainda aos 
governos municipais a educação pré-escolar e aos governos estaduais o 
ensino médio (p. 12). 

  
Nesse sentido, as políticas educacionais durante a década de 1990, 

influenciadas pelo capitalismo neoliberal, propõem um eixo tecnicista para as reformas 

deste período. Sem embargo, entendemos que o estabelecimento de medidas tecnicistas 

em âmbito educacional se consolidam como estratégicas de formação burguesa que 

visam à manutenção e a reprodução de valores e princípios do capitalismo neoliberal. 

De acordo com Adorno (2000): “[...] a ideologia dominante hoje em dia define que, 

quanto mais às pessoas estiverem submetidas a contextos objetivos em relação aos quais 

são impotentes, tanto mais elas tornarão subjetiva esta impotência” (p. 36). Essas ações, 

desprovidas de uma crítica formativo ou mesmo da auto-reflexão da sua realidade, 

obscurecem ou mascaram as relações tecidas na sociedade capitalista e (re) produzem 

situações de desigualdades e submissão na totalidade da sociedade e se consolida em 

um falso processo de formação, pois, ao invés de libertar, o referido processo submete e 

aprisiona. Esse fenômeno Adorno (2003) denominou de pseudo-formação. Contudo, 

adotando Adorno como referência, Maar (2000) acredita que a pseudo-formação é à 

base de uma estrutura complexa de dominação e submissão. Segundo o autor, as escolas 

fixadas neste contexto, não fica imune as reformas impostas pela sociedade, pois nela há 

uma interface em nível cultural, étnica, econômica, política e científica. Nessa direção, 

Maar (2000) assevera: “[...] os referenciais da razão nos termos de uma racionalidade 

produtivista pela qual o sentido ético dos processos formativos e educacionais vaga à 

mercê das marés econômicas. A crise da formação é a expressão mais desenvolvida da 

crise da sociedade moderna” (MAAR, 2000 in: ADORNO, 2000, p. 15-16).   

A partir dessa lógica, a racionalidade competitiva dominante na educação da 

sociedade capitalista, pode ser considerada como consequência e, ao mesmo tempo, 

colaboradora de uma formação heterônoma, ou, simplesmente, pseudo-formação 

(ADORNO, 2003). No caso da avaliação educacional, ao privilegiar a lógica da 

competição, a prática educativa nega a sua dimensão de formação autônoma, negando 

também a possibilidade de colaborar para a construção de uma sociedade livre. 
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Contudo, essa iniciativa não traz contribuições à formação cultural “[...] porque 

abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque 

revelam uma inocente despreocupação diante do poder que a realidade extra-pedagógica 

exerce sobre eles” (ADORNO, 2003, p. 167). Do mesmo modo, as reflexões e 

investigações isoladas e movimentos sociais parciais não resolvem o problema da 

pseudo-formação. Enfim, com o objetivo de superar a formação parcial, instituição 

escolar ao ignorar as razões da pseudo-formação percorre caminhos que a afastam de 

sua real função. Isto é perceptível pela adesão a modismos pedagógicos, atitudes 

assistencialistas e a psicologização da educação escolar, entre outros fatores. 

A impossibilidade da formação, segundo Adorno (1995), faz parte de um 

contexto de descompasso entre cultura e civilização material, no qual os indivíduos já 

produziram as condições materiais, tecnológicas e científicas para suprimir o sofrimento 

no que se refere à fome, a saúde, às condições de habitação, de educação, dentre outros 

âmbitos que compõem a vida humana. No entanto, segundo o autor, existe uma crise do 

trabalho formador, a deformação da subjetividade pela forma concreta do trabalho 

social. Enfim, a pseudo-formação vincula-se às condições objetivas do desenvolvimento 

social e deve, também, ser analisada neste âmbito. 

Apesar das condições objetivas totalitárias que socializam a pseudo-

formação, Adorno (2003) afirma que a formação cultural tradicional, mesmo que 

questionável, é a única que serve de antítese à pseudo-formação. Destaca a importância 

da teoria, nesse sentido, porque ela não se reduz à abreviatura dos fatos e preserva a 

possibilidade de mediação. Contudo, a dominação presente no esclarecimento guarda as 

sementes da liberdade. De acordo com Adorno e Horkheimer (1985): 

 
Os instrumentos da dominação destinados a alcançar a todos – a 
linguagem, as armas e por fim as máquinas – devem se deixar alcançar 
por todos. É assim que o aspecto da racionalidade se impõe na dominação 
como um aspecto que é também distinto dela. A objetividade do meio, 
que o torna universalmente disponível, sua ‘objetividade’ para todos, já 
implica a crítica da dominação da qual o pensamento surgiu, como um de 
seus meios (p. 48). 

 
A formação, como auto-reflexão crítica que conduz a autonomia, deve 

passar pela análise da relação teoria e prática, ou mesmo, sujeito e objeto (ADORNO, 

1995, p. 229). Nessa definição, deve-se discutir o significado da educação, da escola e 

da avaliação educacional, pois, do modo que propõem uma visão mais ampla e cultural 

da formação, esses fatores desenvolvem instrumentos opressivos que visam à submissão 
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e reprodução do sistema social. A razão instrumental (ou tecnicista), que é própria do 

capitalismo, tem como predicado um movimento vertical e contraditório: ao radicalizar 

o perfil funcionalista e instrumental, coerente com o caráter sistêmico do capitalismo. 

Adorno (1999) afirma: “O pensar se coisifica no processo automático que transcorre por 

conta própria, competindo com a máquina que ele próprio produz para que esta possa 

finalmente substituí-lo” (p. 42). Dessa forma, sustenta-se um padrão incapaz de atender 

a todos, a razão instrumental, à medida que avigora, se marginaliza na mesma 

dimensão, cada vez mais indivíduos, enfraquecendo o sistema que vive em função do 

consumo, gerador de lucro (fetiche da mercadoria). 

 
O mistério da forma mercadoria consiste simplesmente no seguinte: ela 
devolve aos homens, como um espelho, os caracteres sociais do seu próprio 
trabalho como caracteres dos próprios produtos do trabalho, como 
propriedades naturais e sociais dessas coisas; em consequencia, a forma 
mercadoria reflete também a relação social dos produtores com o trabalho 
global como uma relação social de objetos existentes fora deles (apud 
ADORNO, 1999, p. 77-78). 
 

Contudo, Adorno e Horkheimer (1985) externaliza a ocorrência na 

atualidade, a perda do sentido do processo educacional decorrido da barbarização das 

relações existentes na sociedade burguesa. De acordo com Adorno (2003):  

 
A adaptação não ultrapassa a sociedade, que se mantém cegamente 
restrita. A conformação às relações se debate com as fronteiras do poder. 
Todavia, na vontade de se organizar essas relações de uma maneira digna 
de seres humanos, sobrevive o poder como princípio que se utiliza da 
conciliação. Desse modo, a adaptação se reinstala e o próprio espírito se 
converte em fetiche, em superioridade do meio organizado universal 
sobre todo fim racional e no brilho da falsa racionalidade vazia. Ergue-se 
uma redoma de cristal que, por se desconhecer, julga-se liberdade. E essa 
consciência falsa amalgama-se por si mesma à igualmente falsa e soberba 
atividade do espírito (p. 390-391). 

 
Essa pseudo-formação resulta da absorção da subjetividade pela cultura 

burguesa e encontra significado na educação ou mesmo nas avaliações educacionais 

existentes na economia burguesa, ou seja, a “[...] cultura converte-se totalmente numa 

mercadoria, difundida como informação, sem penetrar nos indivíduos dela informados” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 184). Nesse caso, a discussão que devemos 

elaborar engloba uma continuidade crítico-reflexiva dos valores que a educação e a 

avaliação educacional difundem, então, faz-se mister a discussão de um princípio 

basilar para Adorno: a luta contra o processo desumanizador (barbárie) que assola a 

humanidade, perigo este que se manifesta a partir de uma razão instrumental (ou 
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tecnicista) que, embora lógica e administrada, produz ações bárbaras e irracionais 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985). De acordo com Adorno e Horkheimer (1985): “O 

aspecto evolutivo do pensamento e tudo o que é genético e intensivo nele, é esquecido e 

nivelado ao imediatamente presente, ao extensivo” (Ibid., p. 184). 

Contudo, com o exposto, acreditamos que como ato que expressa à 

possibilidade de liberdade na educação deve delinear-se como projeto de rejeição a 

qualquer forma de alienação e opressão. Assim sendo, a educação deve constituir-se 

como experiência dialética da libertação humana, que se realiza no diálogo crítico entre 

os indivíduos. Assim sendo, de acordo com Adorno e Horkheimer (1985), é preciso 

evitar que o pensamento seja limitado aos valores e princípios norteados pelo sistema 

capitalista. Pois, se isso ocorrer, o pensamento “[...] é neutralizado e mobilizado para a 

simples qualificação nos mercados de trabalho específicos e para aumentar o valor 

mercantil da personalidade” (Ibid., p. 184).  

Esses pressupostos ético-filosóficos do pensamento adorniano, levados para 

a prática pedagógica, implicam compreender a educação como ato de conhecimento e a 

relação interativa aprender-ensinar como desafio, curiosidade epistemológica, dúvida, 

provocação, criticidade, diálogo, reinvenção, recriação. E, na esfera da avaliação 

educacional, assumidos como sujeitos históricos, possamos desenvolver atitude de 

inquietação indagadora diante dos valores difundidos pela sociedade capitalista. É nesse 

contexto que, entendendo a articulação entre ação-reflexão-ação, como processo da 

práxis avaliativa, destacamos a avaliação educacional como elemento significante na 

compreensão do trabalho pedagógico como construção histórico-social dos indivíduos 

que o transformam e são por ele transformados. 

 
3.3. Auschwitz e a educação: Theodor W. Adorno e a barbárie como 
esclarecimento 
 

Diante do assassinato de milhões de inocentes, da violência (barbárie) 

delineada pelo Estado-nacional da Alemanha nazista e aceita como natural por inúmeras 

pessoas, o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt constituiu como ponto focal de 

suas atividades, a crítica severa as questões sociais, econômicas, culturais e psicológicas 

que alimentaram o movimento nazista naquele período histórico. A crítica da sociedade 

irracional, aperfeiçoada durante a II Guerra Mundial (1939-1945), por Adorno e 

Horkheimer no exílio nos EUA, foi personalizada na crítica incisiva da Alemanha 
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nazista. Assim, a crítica à sociedade e à razão aponta distintos mecanismos que causam 

a opressão e submissão cega do indivíduo em relação ao coletivo. O nazismo 

constituiria o exemplo de dominação da educação, desdobramento histórico do processo 

de expansão da sociedade em seus fundamentos mercadológicos (ADORNO, 2000).  

O capitalismo tem negado aos indivíduos os pressupostos da verdadeira 

formação, apoderando-se, até do tempo livre – ainda que possibilite a resistência – têm 

servido mais aos interesses do capital que à formação. Quanto a isso, podemos nos 

remeter às condições desumanizantes implantadas pelo processo capitalista de 

produção. Segundo Adorno (2003) negaram aos trabalhadores os pressupostos básicos 

da formação cultural, entre eles o ócio, o tempo livre necessário para que se dedicassem 

às coisas do espírito. Como ele mesmo adverte:  

 
A desumanização implantada pelo processo capitalista de produção 
negou aos trabalhadores todos os pressupostos para a formação e, acima 
de tudo, o ócio. As tentativas pedagógicas de remediar a situação 
transformaram-se em caricaturas. Toda a chamada “educação popular” – 
a escolha dessa expressão demandou muito cuidado – nutriu-se da ilusão 
de que a formação, por si mesmo e isolada, poderia revogar a exclusão do 
proletariado, que sabemos ser uma realidade socialmente constituída (p. 
06). 

 
Com o exposto, as práticas educativas têm servido para conservar os limites 

entre os que podem e os que não podem ter uma formação – senão melhor ou 

emancipatória – ao menos com mais acesso e compreensão dos bens culturais 

socialmente produzidos. Esse estado de coisas revela uma situação em que os 

indivíduos mantém a sua menoridade social: “Na incapacidade do pensamento em se 

impor, já se encontra à espreita o potencial de enquadramento e subordinação a uma 

autoridade qualquer, do mesmo modo como hoje, concreta e voluntariamente, a gente se 

curva ao existente” (ADORNO, 2000, p. 71).  

Considerando-se que o capitalismo assume particularidades diversas em 

formações histórico-sociais específicas, em um processo social em que muitos são 

excluídos, já que não há a possibilidade da inclusão de todos, nem mesmo se 

considerarmos as diferentes formas de trabalho e remuneração, faz-se indispensável à 

existência de mecanismos para a sua manutenção. Segundo Adorno (2000): “[...] a 

memória, o tempo e a lembrança são liquidados pela própria sociedade burguesa em seu 

desenvolvimento, como se fossem uma espécie de resto irracional” (p. 32-33). Assim 

sendo, mesmo que nem todos os envolvidos tenham a clara visão dos fatos, a avaliação 
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educacional vem subsidiando não o processo pedagógico, como é de se esperar; mas, o 

processo de classificação e exclusão necessários, como já mencionamos no capítulo 

dois, a manutenção do modelo social capitalista neoliberal. Para tanto, utiliza-se o 

discurso da competência e do mérito, sendo que a escola acaba sendo a disseminadora 

da falsa teoria do esforço individual como forma de alcançar o sucesso, uma vez que os 

fatos evidenciam a impossibilidade de que todos tenham um espaço de “sucesso”, 

mesmo para os que se alcançam um nível de capacitação para o mercado de trabalho. 

Os frankfurtianos buscavam um novo sentido para o mundo existente e 

imaginavam poder contribuir para a transformação do mesmo na direção de uma 

sociedade mais justa, após conhecerem a natureza da sociedade estadunidense e 

sentirem “na pele” 43 as conseqüências da implementação do projeto nazista visando à 

solução final para a chamada “questão judaica”, eles perceberam que a civilização 

ocidental, na forma como se apresentava, perdera completamente o sentido. Como 

resultado desta perspectiva, a humanidade, cada vez mais, se sentia presa a um processo 

de decadência cuja objetivação resultava no aviltamento da condição humana. 

Indivíduos que não esbocem qualquer resistência frente ao autoritarismo da sociedade 

presente, pessoas passivas, subservientes, cumpridoras de ordens, ditames, incapazes de 

qualquer ação que as caracterizaria como um ser autônomo: é o ideal de homem 

pretendido pela burguesia. Na verdade, todo esse processo revela os prejuízos da (de) 

formação da classe que é subjugada aos preceitos do capital. Esse prejuízo acarreta uma 

passividade que subtrai a historicidade das relações sociais presididas pelo capital, um 

acomodamento às condições e contradições sociais que mantém incólume a 

irracionalidade de uma sociedade que se sonhou, um dia, na época das luzes, iluminada. 

Sobre a proposta de esclarecimento no iluminismo, Adorno (1999) responde: 

 
[...] reconhecendo as antigas potencias na herança platônico-aristotélica 
da metafísica, o iluminismo combateu a pretensão à verdade dos 
universais, como superstição. Ele julga ver ainda, na autoridade dos 
conceitos universais, o medo dos demônios, por meio de cujas imagens 
os homens procuraram, no ritual mágico, influir na natureza. A partir de 
agora, a matéria deverá finalmente ser dominada, sem apelo a forças 
ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades 
ocultas. O que não se ajusta às medidas da calculabilidade e da utilidade é 
suspeito para o iluminismo. Uma vez que pode desenvolver-se sem ser 
perturbado pela opressão externa, nada mais há que lhe possa servir de 
freio. Com as suas próprias idéias sobre os direitos humanos acontece o 
mesmo que acontecera com os antigos universais. Cada resistência 

                                                 
43 Walter Benjamin cometeu suicídio em 1940 quando fugia dos nazistas entre as fronteiras da França e Espanha. 
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espiritual que ele encontra serve apenas para multiplicar a sua força. Isso 
se explica pelo fato do iluminismo se auto-reconhece até mesmo nos 
mitos. Quaisquer que sejam os mitos para os quais essa resistência possa 
apelar, esses mitos, pelo simples fato de se tornarem argumentos numa tal 
contestação, aderem ao principio da racionalidade demolidora pela qual 
censuram o iluminismo. O iluminismo é totalitário (p. 21). 

 
Acrescenta o autor: 

 
O que o iluminismo reconhece de antemão como ser e como acontecer é 
o que pode ser abrangido pela unidade; seu ideal é o sistema, do qual tudo 
segue. Nesse ponto, suas versões racionalista e empirista não divergem. 
Ainda que as diferentes escolas interpretem os axiomas de diferentes 
maneiras, a estrutura da ciência unitária é sempre a mesma. Apesar de 
todo pluralismo dos domínios de pesquisa, o postulado de Bacon da Una 
scientia universalis é tão hostil ao desconexo quanto à mathesis 
universalis de Leibniz é inimiga do salto. A multiplicidade das figuras é 
reduzida a posição e ordenação; a história, ao fato; as coisas, a matéria (p. 
22). 

 
Não obstante, o contexto iluminista foi marcado por grande apoio da 

burguesia às reivindicações da burguesia. Os intelectuais dessa nova corrente de idéias 

surgiu no século XVIII, desenvolveu-se principalmente na França, depois se difundiu 

por todo o continente europeu. Esses intelectuais tinham o propósito de dissipar, com as 

“luzes da razão” (daí o nome Iluminismo ou Filosofia das Luzes), as trevas da 

ignorância, da superstição e do fanatismo, em que as monarquias absolutistas baseavam 

o seu poder. Dessa forma, o Iluminismo perseguia o esclarecimento do ser humano pelo 

viés racional e a busca da autonomia do sujeito. Seu grande projeto era mudar a 

mentalidade e renovar a sociedade, ou seja, destituir o mito e privilegiar o uso da 

racionalidade. No entanto, para Adorno (1999), o projeto iluminista, que buscava a 

autonomia e a liberdade do ser humano, também compreendia um contexto totalitário 

nos seus princípios. O conceito de esclarecimento se consolidava como um projeto de 

emancipação, contudo, se consolida como um projeto de verdade incondicional diante 

das propostas delineadas durante o período de seu desenvolvimento. De acordo com 

Adorno (1999), o iluminismo: “[...] se relaciona com as coisas assim como o ditador se 

relaciona com os homens. Ele os conhece, na medida em que os pode manipular. O 

homem da ciência conhece as coisas, na medida em que as pode produzir. É assim que o 

em-si das coisas vem a ser para-ele” (p. 24). 

Deste modo, segundo Adorno (2000), o projeto iluminista de um mundo 

esclarecido deve conhecer as suas contradições, no entanto, estas, relegadas em seu 

cerne um contexto totalitário, representava uma traição à humanidade e a possibilidade 
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“que Auschwitz não se repita” (ADORNO, 2000, p. 119). Assim sendo, segundo 

Adorno (2000), o discurso de modernidade, na forma como se apresenta, é o discurso da 

justificação do exercício da dominação e da violência, a expressão mais fria da barbárie 

racionalizada: de forma equivalente à postura da esfinge no mito de Édipo, ele gera toda 

e qualquer alteridade: assemelha-te ou te destruirei (ADORNO E HORKHEIMER, 

1985). É a expressão de uma educação que ao invés de possibilitar a auto-reflexão 

crítica vislumbrando a autonomia e a emancipação, apresenta instrumentos que massificam 

a dominação e a submissão no projeto capitalista de sociedade. Adorno (2000) afirma: 

 
Considero que o mais importante para enfrentar o perigo de que tudo se 
repita e contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos, fortalecendo a 
resistência frente aos mesmos por meio do esclarecimento do problema 
da coletivização. Isto não e tão abstrato quanto possa parecer ao 
entusiasmo participativo, especialmente das pessoas jovens, de 
consciência progressista. O ponto de partida poderia estar no sofrimento 
que os coletivos infligem no começo a todos os indivíduos que se filiam a 
eles. Basta pensar nas primeiras experiências de cada um na escola. E 
preciso se opor aquele tipo de folkways, hábitos populares, ritos de 
iniciação de qualquer espécie, que infligem dor física – muitas vezes 
insuportável – a uma pessoa como preço do direito de ela se sentir um 
filiado, um membro do coletivo. A brutalidade de hábitos tais como os 
trotes de qualquer ordem, ou quaisquer outros costumes arraigados desse 
tipo, e precursora imediata da violência nazista (p. 127-128). 
 

Esta degradação da condição humana, em um mundo que se pretendia cada 

vez mais civilizado, transformou-se no principal objeto das reflexões de Adorno e 

Horkheimer, como expressam de forma peremptória no prefácio da Dialética do 

Esclarecimento – “O que nos propuséramos era de fato, nada menos do que descobrir 

por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se 

afundando em uma espécie de barbárie” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 11). 

As reformas efetuadas nos moldes estruturais do capitalismo consagram os 

argumentos e as justificativas ideológicas de que uma das principais causas da 

pauperização das condições econômicas e sociais da maioria dos países é conseqüência 

direta da crise na educação. A educação, tomada em seu sentido mais abrangente, como 

uma inter-relação de ensino-aprendizagem, que se realiza no interior das contraditórias 

relações sociais – na família, na comunidade religiosa, na escola, nas ação política, nas 

interações com a tradição cultural, com os meios de comunicação etc. – e mesmo em 

um sentido mais restrito, enquanto escolarização pode ser entendida como uma das 

manifestações abrangentes do processo de formação cultural contemporâneo. Isso 

significa que a educação em geral, e, particularmente, o processo de avaliação 
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educacional estariam modelados para a sociedade administrada capitalista. Diz Adorno, 

a “[...] desumanização implantada pelo processo capitalista de produção negou aos 

trabalhadores todos os pressupostos para a formação, e, acima de tudo, o ócio” 

(ADORNO, 2003, p. 392).  

Uma formação sustentada por uma prática escolar sustentada na força, na 

superação constante de limites e obstáculos, na eliminação do outro, enfim, nas formas 

de dominação. E tem sido justificada na manutenção de procedimentos instrumentais 

(ou tecnicistas) incapazes de desenvolver a formação humana em sua plenitude. Para 

Adorno (2000), diante da força ameaçadora da massificação da sociedade é que se torna 

importante criar condições de estimulação das manifestações de conflito, de contradição 

e resistência individuais. O objetivo mais importante para essa educação para a 

resistência, para a superação das amarras sociais da dominação seria a promoção da 

autonomia e da reflexão crítica como criadoras de uma pré-condição para a 

transformação. “O único poder efetivo contra o principio de Auschwitz seria autonomia, 

para usar a expressão kantiana; o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não-

participação” (ADORNO, 2000, p. 125). 

Contudo, Adorno (2000) adverte que os mecanismos de superação da 

opressão devem ser combatidos com uma educação que forme a capacidade de 

desenvolver a crítica e de resistência ao estabelecido, e essa educação só é possível com 

o fortalecimento da autonomia, da individuação, da capacidade de enxergar o mundo 

sem as lentes da dominação, da capacidade de pensar e de agir por conta própria. No 

entanto, Adorno (2000), valendo-se de um projeto de avaliação educacional, explica: 

 
A filosofia submetida a exame converteu-se em seu contrário; em vez de 
conduzir os que se ocupam dela ao encontro de si mesmos, presta-se 
apenas a demonstrar a todos o fracasso da formação cultural, não só no 
caso dos candidatos, mas de um modo geral. A base de sustentação para 
isto é o conceito de ciência. Outrora enquanto exigência de nada aceitar 
sem verificação e comprovação, ela significava liberdade, emancipação 
da tutela de dogmas heterônomos. Atualmente a ciência se converteu para 
seus adeptos em uma nova forma de heteronomia, de um modo que chega 
a provocar arrepios (p. 70). 
 

Segundo o autor, uma educação e avaliação dessa natureza, não é capaz de 

possibilitar ações para a mudança, para construir o seu verdadeiro mundo de justiça 

social. Sobretudo, em razão da consciência se tornar coisificada, pois, uma “[...] das 

características da consciência coisificada é manter-se restrita a si mesmo, junto a sua 
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própria fraqueza, procurando justificar-se a qualquer custo” (ADORNO, 2000, p. 71).  

Nesta linha, a obra Mínima Moralia (1992) constitui outra referência importante para a 

discussão dessa questão, pois ao longo de seus aforismos Adorno (1992) insiste na 

crítica à ordem estabelecida e na possibilidade de ver e agir de outro modo: sem medo, 

ser diferente do estabelecido. 

Segundo Adorno (1995), as escolas e práticas pedagógicas, e, por 

conseguinte a avaliação educacional devem ter a meta à investigação dos mecanismos 

de dominação ou submissão e como são produzidos a segregação, de racismo e de 

xenofobia, de como eles operam nas escolas, de como eles conduzem à banalização dos 

problemas decorrentes da injustiça social e como produzem a segregação e a seleção. 

Segundo o autor, essa é a condição para mudar a escola atualmente. Essa escola precisa 

superar a perspectiva que lhe tem sido imposta de reprodutora das relações de 

dominação e, do ponto de vista das práticas pedagógicas e seus resultados, precisa 

superar a superficialidade e banalização do conhecimento, a propagação de rituais de 

massificação do pensamento, o autoritarismo e o fracasso escolar. Enfim, a escola 

precisa repensar suas ações pedagógicas que tem usurpado aos indivíduos as condições 

de experiências de autonomia. 

Dessa forma, refletir sobre a avaliação educacional é desvelar possibilidade 

de resistência em relação aos processos que conduzem a dominação ou submissão, a 

segregação e a seleção (exclusão) na sociedade capitalista. Nesse sentido, buscar a 

reflexão acerca dos valores e princípios norteadores das questões que envolvem a 

educação, e, por conseguinte, a avaliação educacional, é uma importante contribuição 

para a superação das práticas pedagógicas opressivas na sociedade capitalista. 

 
3.4. Theodor W. Adorno: Auschwitz, educação e a avaliação educacional: 
um diálogo possível? 

 
O grande pensador alemão Theodor Wiesengrund-Adorno (1903-1969) foi 

um dos mais influentes intelectuais europeus do século XX e admirável expoente da 

chamada ‘Escola de Frankfurt’. Não obstante, o personagem central deste estudo 

dispensa, a princípio, uma longa apresentação. Amplamente aceito como pensador de 

essencial autoridade para a compreensão do mundo contemporâneo, em nosso 

entendimento, reúne vigor e liberdade crítica ao transitar em distintas áreas do 

pensamento, tais como: Sociologia, Psicologia, Epistemologia, Estética, Comunicação, 
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Música, Literatura. O autor apresentou uma vida acadêmica bastante produtiva e, ao 

mesmo tempo, polêmica. A interface crítica de alguns grandes pensadores europeus e 

grandes acontecimentos históricos marcaram profundamente as suas obras44. Desse 

modo, em tempos de globalização, hegemonia do capitalismo neoliberal e a 

homogeneização da cultura, as proposições teórico-metodológicas do pensamento de 

Adorno é de imprescindível importância para essas e outras análises de suma 

importância para o desenvolvimento crítico e reflexivo dos indivíduos. 

Uma das suas grandes obras, a Dialética do Esclarecimento, escrita em 

cooperação com Max Horkheimer durante a II Guerra Mundial e publicada em 1947, se 

consolida  como uma profunda crítica à razão instrumental, conceito essencial desses 

autores frankfurtianos, ou, o que seria o mesmo, uma crítica, fundada em uma 

interpretação negativa do Iluminismo, de uma civilização técnica e da lógica cultural do 

sistema capitalista (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). Também uma severa crítica à 

sociedade de mercado que persegue o progresso técnicista visando o lucro. 

 
A tecnificação torna, entrementes, precisos e rudes os gestos e com isso 
os homens. Ela expulsa das maneiras toda hesitação, toda ponderação, 
toda civilidade, subordinando-as às exigências intransigentes e como que 
a-históricas das coisas. Desse modo desaprende-se a fechar uma porta de 
maneira silenciosa, cuidadosa e, no entanto, firme. As portas dos carros e 
das geladeiras são para serem batidas, outras têm a tendência a fechar-se 
sobre si mesmas, incentivando naqueles que entram o mau costume de 
não olhar para trás, de ignorar o interior da casa que os acolhe. Não se faz 
justiça ao novo tipo de homem, se não se tem consciência daquilo a que 
está incessantemente exposto pelas coisas do mundo a seu redor, até em 
suas mais secretas inervações. [...] E qual o motorista que não foi tentado 
pela potência do motor de seu veículo a atropelar a piolhada da rua, 
pedestres, crianças e ciclistas? Nos movimentos que as máquinas exigem 
daqueles que delas se servem localizam-se já a violência, os 
espancamentos, a incessante progressão aos solavancos das brutalidades 
fascistas (p. 33). 

   
Não obstante, Adorno e Horkheimer (1985) consideravam que a atual 

sociedade técnica, surgida do espírito Iluminista e do seu conceito de razão, não 

representa mais que o domínio racional sobre a natureza, que implica paralelamente um 

                                                 
44 Durante a sua vida, além da forte influência de autores da expressão de Hegel, Marx, Engels, Lukács, Benjamin, 
Horkheimer, Freud, Kant, Shopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Weber, Husserl, Durkheim, Kafka, Proust, 
Schoenberg (ADORNO, 1999), acompanhou (in) diretamente fatos históricos marcantes, tais como: a I Guerra 
Mundial (1914-1918) e a derrota da Alemanha; a crise sócio-econômica da Alemanha decorrente da derrota na I 
Guerra Mundial; a República Weimar (1918-1933); a Revolução Russa (1917); a ascensão fascista na Itália (1922); a 
crise capitalista de 1929; a ampliação de valores anti-semitas na Alemanha;  a ascensão nazista (Adolf Hitler) na 
Alemanha (1933); a II Guerra Mundial (1939-1945); o massacre de milhões de pessoas nos campos de concentração 
no território alemão; o assassinato de milhares de japoneses em decorrência da de duas bombas atômicas nas cidades 
de Hiroshima e Nagasaki; a descolonização da África e da Ásia (1950-1970); a ascenção socialista na China (1949), a 
‘Guerra Fria’ (1945-1989), entre outros acontecimentos. 
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domínio (irracional) sobre o ser humano; os diferentes fenômenos de barbárie moderna 

(fascismo e nazismo) não seriam outra coisa que as piores manifestações desta atitude 

autoritária de domínio sobre o outro. Segundo os autores, o processo para se chegar a tal 

perspectiva exige que da educação uma trajetória à que Adorno e Horkheimer (1985) 

percorreram ao abordar o Esclarecimento, ou seja, fazer com que a educação se volte 

criticamente contra si mesma, questionando as bases teóricas que a alicerçam e a relação 

que estabelece com o que os autores chamam de “vida danificada” (ADORNO, 1992). 

Uma proposta de educação, tal como pensada por Adorno (2000), seria uma 

educação capaz de formar sujeitos libertados da dominação de toda ordem e orientados 

para construir um verdadeiro mundo mais correto, sob a égide da justiça social e da ação 

coletiva, orientada para o bem comum. Entendemos que Adorno sempre se referiu à 

necessidade de formação de pessoas dotadas de amplo domínio de conhecimento e de 

atitudes sociais de respeito, de solidariedade e com compromisso para mudar o mundo 

“danificado” pelas relações sociais do capitalismo. Afinal, para Adorno (2000), se o 

mundo danificado era resultado da falta de capacidade do homem para resistir à 

dominação, que aliena e massifica, desenvolver a capacidade de resistência era o 

antídoto – pensar por conta própria e não se curvar aos ditames da massificação são 02 

premissas que podem ser aceitas como lições para a educação e a avaliação educacional.  

Não obstante, o imperativo categórico atribuído à educação por Adorno 

(2000, p. 119): “que Auschwitz não se repita” –, diz claramente que a concepção que 

alicerça a educação atual – instrumentalizada – deve ser revista. O primeiro passo deve 

emergir da crítica à educação que está posta, o que implica questionar os fundamentos 

da educação do indivíduo moderno – civilizado –, que se pressupunha voltada contra a 

barbárie, a tirania e a opressão. Auschwitz testemunha que a educação, embora tenha 

proporcionado – a alguns – o acesso à civilização, não conseguiu livrá-lo da tirania, da 

violência e da barbárie (ADORNO, 2000, p. 119).  

Contudo, o processo de barbárie não ocorre somente pela submissão física 

do oponente, como ficou bastante visível em Auschwitz. De acordo com Adorno (2000) 

existem outros fenômenos que demonstram a dominação ou submissão a partir de 

valores legitimados coletivamente a partir de singularidades sociais, econômicas, 

culturais. O indivíduo ao se submeter, busca a aceitação social, até mesmo anulando a 

sua individualidade. Ao inverter o sentido da individualidade ao coletivo, perde-se a 

autonomia (liberdade). Em nome do coletivo, o indivíduo defende interesses de grupos, 
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ou seja, o sentido da individualidade se submete à indiferenciação por intermédio da 

promessa de identidade na adesão a grupos. Promessa essa traída na inversão do 

coletivo, uma vez que o grupo não é mais independente do sistema do que o indivíduo. 

“Os grupos são responsáveis pela reprodução da vida” (ADORNO, 1983, p. 71).  

Apesar disso, para Adorno (2000), diante da massificação pela sociedade é 

que se torna importante criar condições de estimulação das manifestações de conflito, 

de contradição e resistência individuais. Segundo o autor, o objetivo mais importante da 

educação para a resistência e para a superação das amarras sociais da dominação seria a 

promoção da autonomia e da reflexão crítica como pré-condição para a mudança. “A 

única força eficaz contra o princípio de Auschwitz seria autonomia. E se eu posso usar a 

expressão de Kant, autonomia é à força de reflexão para a autodeterminação, para o não 

simplesmente fazer como os outros” (ADORNO, 2000, p. 37).  

A busca de massificação pela sociedade moderna não ocorre se não for 

sustentado por determinantes ideológicos que tornem os princípios formativos 

afirmados como força real, uma força que controle/fiscalize as condutas sociais, 

econômicas e culturais dos sujeitos. No sistema capitalista, para a manutenção das 

relações de poder entre as classes sociais, instrumentos sofisticados são utilizados como 

forma de persuasão, daí advém à ideologia. Segundo Zanolla (2008), para Adorno e 

Horkheimer (1985), enquanto as ideologias constituírem pseudo-consciência a 

autonomia e a humanização, a luta contra a barbárie encontrará resistência na prática 

idealizada pela regressão subjetiva, que alimenta a racionalidade administrada 

disfarçada na falsa autonomia das relações produtivas. Espera-se que tal lógica não seja 

um processo auto-suficiente na educação, locus da racionalidade formal. 

Destarte, entendemos que entre os aparelhos ideológicos que se põe em 

função da manutenção e reprodução das relações sociais mercadológicas, merece 

destaque a escola. Adorno (2003) reforça a necessidade de se considerar o caráter 

histórico da educação, afirmando que “[...] ela sempre foi à ferramenta de poder da 

burguesia. Não tivesse sido educada, a burguesia não teria se firmado com o estatuto de 

funcionários, comerciantes e proprietários” (p. 98). Ao integrar a superestrutura no 

capitalismo, ela foi desenvolvida para refletir/afirmar as relações sociais de produção 

capitalista, sendo indispensável ao sistema para que o capital possa se manter e 

expandir. Segundo Adorno (2003), “[...] essa educação não passa de um falso processo 
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de socialização que se transformou, em verdade, em uma pseudo-formação, numa 

generalização do espírito de alienação” (p. 93). 

Sendo assim, Adorno (2003) assegura que a escola no capitalismo exerce 

função seletiva, construída como local de formação para os postos de trabalho burguês. 

Segundo o autor, as desigualdades educacionais, geradas sobretudo na avaliação 

educacional classificatória e excludente, são alteradas em desigualdades sociais, 

econômicas e culturais, e que, de forma cíclica, se transformarão em desigualdades 

educacionais, perpetuando esse sistema formativo. Porém, segundo Adorno (2003), o 

que ocorre nessa educação equivocada e ideológica (uma pseudo-educação/pseudo-

formação) que recebem, é a deformação da consciência. “Tudo aquilo que possibilitaria 

uma reflexão sobre a vida social é descartado no processo educacional” (ADORNO, 

2003, p. 119). Nessa delimitação, Adorno (2003) assevera: 

 
Nessas formas de entendimento e enfrentamento da crise da educação 
tem sido excluído o seu tratamento como categoria social concreta, como 
momento particular do processo social em todas as suas relações. O que é 
realidade como educação, que se sedimentou, não apenas na Alemanha, é 
uma forma evidente, utilitarista e negativa de formação das pessoas, é 
resultado do processo social na sociedade concreta e é neste processo que 
deve ser entendida (p. 93). 
 

Deste modo, entendemos que a educação é um fenômeno dimensionado pela 

história do processo sócio-produtivo em que está vinculada. De acordo com Adorno 

(2000), a visão atual da educação é caracterizada por um processo de formação cultural 

que se limita e se obscurece diante dos valores e princípios ideológicos do capitalismo. 

Essa alienação tornou admissível o nazismo, o holocausto e os campos de concentração, 

porque ela produz sujeitos alienados, incapazes de uma relação subjetiva e crítica com 

sua realidade, ela amplia o potencial de adesão sem consciência. Nesse sentido, segundo 

Adorno (2000): “O nazismo constituiria o exemplo acabado deste componente de 

dominação da educação, resultado necessário e não acidental do processo de 

desenvolvimento da sociedade em suas bases materiais” (p. 15). Assim, se reproduz na 

vida social o aparente como o válido, o falso como verdadeiro. Em nossa avaliação, 

nesta idéia está à chave da crítica adorniana à educação: a crise da educação é a crise da 

formação cultural capitalista, uma formação alienada, mesmo que tenha sido educado 

(escolarizado/instruído). A educação vigente é uma pseudo-formação, na medida em 

que, no capitalismo, o indivíduo foi destruído e só prevalece à massa, o coletivo, o tudo 

igual. Dessa forma, entendemos que Adorno (2000) denuncia um processo real na 
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sociedade capitalista, que produz a alienação nas condições reais de vida histórico-

social. Esse processo de alienação está configurada pelo discurso ideológico que o 

referido sistema externaliza. Portanto, a análise de Adorno (2000) discute como o 

capitalismo prioriza a adaptação ao coletivo (a imitação) no lugar da percepção e ação 

autônomas. Nessa situação, Adorno (2000) afirma: “Os bens culturais que alimentam as 

massas tornam dominante o momento de adaptação, enquadrando-se numa sociedade 

adaptada, e rompem a memória do que seria autônomo” (p. 25-26). Assim sendo, de 

acordo com Adorno (2000), o resultado é a perda da consciência individual que é 

substituída pela massificação. Pois, perdem “[...] a capacidade de se relacionar com o 

outro, com algo efetivamente exterior, permanecendo apenas a capacidade de se referir 

à representação que eles próprios fazem desse outro externo” (Ibid., p. 25-26). Destarte, 

apontam-se segundo o autor, evidências tomadas a partir da produção cultural na 

sociedade capitalista e demonstram a regressão do esclarecimento à ideologia.  

Com o exposto, no que se refere ao processo de alienação capitalista, Marx 

(1984), ao explorar a categoria ‘ideologia’, afirma que esse é um conceito pejorativo, 

ilusório e que deforma a realidade, favorecendo a ideologia dominante na sociedade. 

Sendo assim, com o auxílio dos aparelhos ideológicos, todas as relações apresentam-se 

como normais e inevitáveis em neste modelo de sociedade. De acordo com Marx 

(1984), há um condicionamento à adaptação a um sistema específico dominante que 

aponta uma direção ideológica em todos os níveis da vida social e cultural. Entretanto, 

para Adorno (1994), não se afirma que a autonomia foi suprimida pela cega anuência do 

que é imposto (ideologia). Ao contrário, a via do esclarecimento é consumida pelo 

esforço que o indivíduo elabora para aceitar o que lhe é imposto. “Para ser transformado 

em um inseto, o homem precisa daquela energia que eventualmente poderia efetuar a 

sua transformação em homem” (Ibid., p. 146). 

No que se refere à educação e a avaliação educacional, esse processo que os 

indivíduos elaboram para aceitarem o que lhe são impostos, favorecendo a ideologia 

dominante na sociedade capitalista, se projetam em relações superficialidade e 

banalização do conhecimento ou da formação cultural, bem como a propagação de 

rituais de massificação do pensamento, do autoritarismo, do individualismo e do 

fracasso escolar. De acordo com Adorno (2000): “[...] a obrigação individual a 

adaptação, pretende-se que haja também, obrigatoriamente, uma adaptação das formas 

de vida coletiva, tanto mais quando se aguarda de uma tal adaptação um balizamento do 



 157 

Estado como mega-empresa na aguerrida competição de todos” (p. 44). Assim sendo, 

para evitar a contextualização de um processo de avaliação educacional que se 

instrumentalize como um dos mecanismos de adaptação das formas de vida coletiva da 

sociedade capitalista, entendemos que se faz indispensável o repensar da totalidade de 

seu processo formativo influenciado pela ideologia burguesa, que tem usurpado dos 

indivíduos as condições de experiências de liberdade e autonomia. Adorno (2000) 

assegura que: “A ordem econômica e, seguindo seu modelo, em grande parte também a 

organização econômica, continuam obrigando a maioria das pessoas a depender de 

situações dadas em relação as quais são impotentes, [...] se manter numa situação de não-

emancipacão” (p. 43). Deste modo, entendemos que a potencialidade formativa da 

avaliação educacional que busque a autonomia e a liberdade ocorre pela ação de 

rompimento ideológico que esse processo exerce através de inúmeras outras mediações 

em nível da sociedade de modo de produção capitalista. Destarte, Adorno (2000) afirma:  

 
É preciso não se conformar com a constatação da gravidade da situação e 
a dificuldade de reagir frente a ela, mas refletir acerca dessa fatalidade e 
as suas conseqüências para o próprio trabalho, inclusive o exame. Esta 
seria o começo daquela filosofia que se oculta somente àqueles que se 
encontram obnubilados frente aos motivos pelos quais ela se oculta a eles 
(p. 73). 

 
Todavia, a escola que se orienta para avaliar com base em estatísticas para 

poder “operar a seleção” sem receios, ou sem escrúpulos, não forma visando à 

solidariedade ou cooperação, não forma para a subjetividade e para a autonomia. Sendo 

assim, materializada em seus produtos, operava na destruição da autonomia como a 

capacidade de pensamento e de ação esclarecida, tornava-se mecanismo de subjugação 

das pessoas ao poder estabelecido. Adorno alerta: “Todos os sintomas da decadência da 

educação, observados nos mais diferentes lugares, também nos segmentos daqueles que 

foram muito bem escolarizados, não se esgotam nas evidências, de longa data, da 

insuficiência do sistema escolar e dos métodos de ensino” (ADORNO, 2003, p. 93). 

Assim sendo, a lógica que atravessa a educação resulta de uma ordem 

política maior, entretanto sua contingência reflete um indivíduo subsumido pelas 

relações a ele estabelecidas e estabelecidas por ele. Inverte-se tanto o sentido da 

individualidade quanto do coletivo. Em nome do coletivo se defende interesses de 

grupos. O sentido da individualidade se submete à indiferenciação por intermédio da 

promessa de identidade na adesão a grupos. Promessa essa traída na inversão do sentido 
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do coletivo, uma vez que o grupo não é mais independente do sistema do que o 

indivíduo. “A formação que por fim conduziria a autonomia dos homens precisa levar 

em conta as condições a que se encontram subordinadas a produção e a reprodução da 

vida humana em sociedade e na relação com a natureza. O poder das relações sociais e 

decisivo [...]” (ADORNO, 2000, p. 19). 

Ainda, é preciso desmistificar o tipo de prática ou conhecimento ao 

processo ascendente de homogeneização das alteridades. Para Adorno (2000), a 

justificação ao grupo oculta contradições dos chamados grupos de trabalho que 

obedecem a um planejamento desde cima, funcionando como amortecedores entre o 

coletivo anônimo e o indivíduo. Segundo o autor, a desmistificação do grupo é 

necessária para subjugar os processos indiferenciadores a que se sobrepujar o indivíduo 

ao escamotear as contradições. Ademais, os grupos são instâncias envolvidas pelas 

mediações dos sistemas sociais. Não se trata de negar a relevância dos grupos, mas de 

não conformar-se a eles cegamente, avaliar a própria subjetividade coletivamente. 

Nesse sentido, as classes ou grupos sociais se consolidam como instâncias 

mediadas dos seus sistemas sociais. No caso do sistema capitalista, as desigualdades 

socioeconômicas inerentes as classes ou grupos sociais, ou mesmo, a separação entre 

dominantes (burguesia) e dominados (proletário) perfazem uma particularidade 

marcante na organização, manutenção e reprodução desse sistema. De acordo com 

Warde (1979), é necessário levar em conta que o aspecto fundamental para a 

universalização das concepções e valores capitalistas se consolidam pelas contradições e 

na luta de classes (como já ressaltado por Marx). Conquanto, a ideologia da classe 

dominante é a ideologia dominante, assim, a ideologia dominante serve de guia às 

práticas da classe dominante na totalidade das relações sociais do sistema em que está 

dimensionado. Segundo a Poulantzas (1971): “O fato de a burguesia revelar a 

capacidade de realizar os seus interesses objetivos específicos, define o poder dessa 

classe em oposição à capacidade e os interesses de outras classes e, consequentemente, 

define uma relação específica de dominação e exploração” (apud WARDE, 1979, p. 

49). Assim sendo, em nosso entendimento, a avaliação educacional localizado nestas 

mediações sociais, se constitui como um dos instrumentos que a burguesia utiliza para 

adequar o indivíduo ao existente, e, as regras (ou normas) tem a fim de massificar a 

realidade diante do binômio sucesso-fracasso. Notoriamente, esse processo educacional 

se consolida com um processo de dominação da classe burguesa em relação à classe 
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proletária. Em relação ao sucesso, as notas altas determinam os mais capazes ou 

vencedores; para o fracasso, as notas baixas, os fracassados ou menos capazes. Nesse 

encadeamento, a avaliação educacional visa à seleção dos quem em maior ou menor 

grau se adaptam. Dessa forma, a avaliação educacional se torna um dos mecanismos 

que objetiva mensurar juízos e estabelecer valores para a conservação do sistema social 

a que está historicamente subordinado.  

Nesse sentido, uma vez que “o sistema dever ser considerado em harmonia 

com a natureza” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 82), ao mesmo tempo em que 

é possível prever os fatos a partir do sistema, os fatos devem confirmar esse sistema. 

Através do formalismo lógico, estabelecido pelo raciocínio conceitual e dentro do qual a 

realidade se enquadra, se estabelece o vínculo da razão com os fatos, isto é, com o 

imediatamente dado. Nas palavras de Adorno e Horkheimer (1985): “[...] com essa 

mimese, na qual o pensamento se iguala ao mundo, o factual tornou-se agora [...] a 

única referência” (p. 38). Por outras palavras: 

 
[...] o factual tem a última palavra, o conhecimento restringe-se à sua 
repetição, o pensamento transforma-se em mera tautologia. Quanto mais 
a maquinaria do pensamento subjuga o que existe, tanto mais cegamente 
ela se contenta com essa reprodução. [...] o esclarecimento regride à 
mitologia da qual jamais soube escapar (p. 39). 

 
Destarte, através das análises de textos Escola de Frankfurt, se evidencia a 

propriedade da epistemologia de Adorno para o entendimento e a crítica das relações 

sociais e o desvendamento da lógica social que determina o funcionamento da 

sociedade, em conseqüência, a escola e os sentidos da escolarização, bem como a 

avaliação educacional delineada por essa sociedade. Assevera Adorno e Horkheimer 

(1985): “[...] quanto mais o processo de auto-conservação é assegurado pela divisão 

burguesa do trabalho, tanto mais ele força a auto-alienação dos indivíduos [...]” (p. 41). 

A autocrítica, consciência dos limites de atuação, dados pelas contradições 

da racionalidade em curso poderia reverter essa situação. O grupo, a instituição, a arte, o 

ensino, a discussão, a reflexão, a pesquisa, a extensão, são desdobramentos do trabalho 

e seria patológico abstrair-se deles. Aliás, nenhum projeto, por mais bem intencionado, 

escapa de efetivar a desumanização, nem que seja ao fantasiar que está longe dessa 

regra. A resistência à autocrítica denuncia a renúncia à realidade em favor da ilusão.  

A finalidade da proposta de educação e da avaliação educacional, no sentido 

adorniano, “educação para a autonomia”, para a não dominação, seria promover o 
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desenvolvimento da subjetividade e da individualidade como condição para viver a 

pluralidade da vida social humana. Essa educação deve abranger a possibilidade de que 

todos os alunos dominem o conhecimento acumulado, que é patrimônio da humanidade, 

mas que abarque a construção de identidades comprometidas com a justiça social. 

Portanto, a Teoria Crítica almeja o esclarecimento dos indivíduos sobre a 

sua condição de agente histórico de produção de suas condições de vida e das relações 

sociais às quais está submetido, a fim de criar as condições capazes de mobilizá-lo para 

uma ação transformadora. Enfim, segundo a direção teórico-metodológica contida na 

Dialética do Esclarecimento (1985), para entender a sociedade, decifrar seus enigmas, é 

preciso desenvolver a crítica imanente através da crítica objetivada: buscar a dialética 

entre o idealizado e o realizado, dissecar o trajeto entre o proposto e o real (terminado). 

E, desta forma, estabelecer crítica acerca de uma proposta educativa delineada em um 

projeto avaliativo massificador, excludente e/ou seletivo nos consubstancia a 

possibilidade de busca uma alternativa educativa libertadora e emancipatória. Para 

Adorno e Horkheimer (1985), essa educação não é somente um iniciativa, ou mesmo 

um mero projeto da razão, mas uma tarefa com o objetivo de diagnosticar a realidade 

social, negar o estabelecido pela sua iniqüidade, e criar uma conseqüente práxis social 

capaz de intervir na sua mudança. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quem for a favor da permanência da cultura vergonhosa 
e medíocre, dela se faz cúmplice, mas quem a rejeita 
alimenta a barbárie que está incorporada nesta cultura.  

Theodor W. Adorno, 2000. 
 

Entendemos que a educação se constitui como um dos fatores que evidencia 

e externaliza o grau de evolução do pensamento dos indivíduos, ela reflete (in) 

diretamente o nível social, cultural, econômico e político da sociedade em que está 

localizada. As normas constituídas pelo Estado e os efeitos objetivos e subjetivos dessas 

ações intervencionistas nos sistemas e nas políticas educacionais delimitam um 

determinado contexto das relações sociais que a sociedade estabelece. De acordo com 

Adorno (2000): “Na incapacidade do pensamento em se impor, já se encontra a espreita 

o potencial de enquadramento e subordinação a uma autoridade qualquer, do mesmo 

modo como hoje, concreta e voluntariamente, a gente se curva ao existente” (p. 71). 

Não obstante, através das análises de textos clássicos da Teoria Crítica, foi possível 

observar a crítica das relações sociais da lógica que rege o funcionamento da escola e os 

sentidos da escolarização a partir do contexto avaliativo. Com base no que Adorno 

(2000) apontou como “educação para a emancipação” (p. 151), entendemos a 

potencialidade do autor na sustentação teórico-metodológica de ações que busquem 

revelar a lógica capitalista que determina a função da escola, os resultados e os sentidos 

da educação e da avaliação educacional fundamentada em uma ontologia meritocrática.   

Contudo, segundo Marx (1984), o Estado como uma ação humana, 

historicamente desenvolvida a partir de interesses e conflitos de diferentes grupos 

sociais estabelece aparelhos ideológicos que sustentem a manutenção e reprodução de 

valores e princípios da classe ou grupo social dominante, que, no caso do sistema 

capitalista, é a burguesia. Não obstante, as interpretações capitalistas para uma 

sociedade objetiva (re) pensar ardilosamente o papel das instituições sociais a partir de 

um sistema de referências que viabiliza a situação de inclusão ou de exclusão dos 

elementos do grupo. Assim, o Estado pode identificar os que estão incluídos e excluídos 

nessa ordem, idealizando direitos e deveres e polarizando os conflitos que o direito à 

cidadania acarreta. Dessa forma, cidadania e Estado são correlatos na polaridade do 

poder institucional (FERREIRA, 1993, p. 20). Conquanto, na sua inter-relação histórica 

com capitalismo, o Estado se constituiu como instrumento de sobreposição aos grupos 

sociais, como uma força coercitiva e de dominação de uma classe social sobre outra. As 
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transformações decorrentes de suas ações e os desdobramentos efetivos na formulação 

de políticas sociais – especialmente das políticas educacionais – foram definidas de 

estratégias dimensionadas em uma ideologia de dominação político-cultural a partir das 

instituições escolares. Segundo Warde (1979): 

 
Os refinamentos do discurso ideológico dominante, no que diz respeito à 
educação indicam, como se verificou em relação às três formas de 
funcionamento da escola capitalista, que a cada desvio ou obstáculo na 
concretização dos seus interesses objetivos específicos, exige-se que a 
classe dominante recomponha os mecanismos escolares de inculcação 
ideológica e discriminação social (p. 61). 
  

Segundo Corrêa (2000), as funções do Estado e seu papel na história, se 

conduzem através de um debate constante em diferentes domínios do conhecimento, 

entre elas, a Economia e a Ciência Política. De acordo com a autora, as grandes 

alterações do Estado, ampliam a incorporação ou des-responsabilização de funções 

publicas que expressam a tessitura capitalista nas suas estruturas econômica, política, 

cultural e social. Não obstante, a autora destaca que o Estado contemporâneo incorporou 

práticas de gestão (re) traduzidas do universo gerencialista do capitalismo (neo) liberal. 

Não obstante, durante a década de 1990, o Estado amplia práticas avaliativas como 

ferramenta fiscalizadora e ordenadora das políticas públicas, buscando um projeto de 

gestão de qualidade em parâmetros com a esfera privada. No entanto, essas práticas, 

segundo Corrêa (2000), não ocorreram sem contradições, pois, a sua incorporação 

implicou na internalização e externalização, pelo aparato estatal, de racionalidades 

advindas da economia de mercado, seja em ordem com a razão instrumental (ou 

tecnicista), ou mesmo assistencialista ou compensatória. Como exemplo desse 

alinhamento, assinalamos que a Lei n.º 9.394/96, também chamada de LDBEN, 

publicada em 23/12/1996, reforça a criação de metodologias avaliativas, de forma direta 

ou indireta, que resultam na forte insistência do Estado em buscar a garantir padrão de 

qualidade45. No texto A filosofia e os professores, Adorno (2000) alerta que a aliança 

entre a ausência pura e simples de reflexão e o estereotipo da visão de mundo oficialista 

delineia-se uma conformação dotada de afinidades totalitárias. De acordo com o autor: 

 

                                                 
45 Um fato marcante que deve ser ressaltado na leitura dessa lei, é que a expressão avaliação, de forma direta ou 
indireta, consta em 13 dos seus 92 artigos. Nesse sentido, destaca-se na LDBEN o artigo III, parágrafo IX, onde 
assegura que o ensino será ministrado com garantia de padrão de qualidade. Acrescenta-se o artigo 4º, parágrafo IX, 
que assegura como dever do Estado com a educação escolar pública deve ser garantido com padrões mínimos de 
qualidade, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 
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[...] e discutível inclusive a própria amplitude em que tal crença ocorreu 
no passado – mas principalmente em determinadas conformações formais 
do pensamento. Entre estas se enumeram a disposição a se adaptar ao 
vigente, uma divisão com valorização distinta entre massa e lideranças, 
deficiência de relações diretas e espontâneas com pessoas, coisas e idéias, 
convencionalismo impositivo, crença a qualquer preço no que existe. 
Conforme seu conteúdo, síndromes e estruturas de pensamento como 
essas são apolíticas, mas sua sobrevivência tem implicações políticas. 
Este talvez seja o aspecto mais sério do que estou procurando transmitir 
(p. 62-63). 

 
Conquanto, o neoliberalismo se constitui como um novo ciclo capitalista 

(neoliberalismo), com profunda negação do público. Suas metodologias consistiram no 

corte de gastos sociais, reformas (“flexibilização”) nas legislações trabalhistas e 

educacionais, bem como, a privatização (desestatização) de bens públicos. Na educação, 

houve redução dos gastos através da descentralização da gestão em relação ao 

financiamento. Nas relações sociais, se radicaliza o discurso mercantil como ordenador 

natural das atividades humanas. Corrêa (2000) assevera: “Uma das estratégias 

neoliberais consiste em transferir a educação da esfera política para a esfera do 

mercado, transformando a educação como um direito, em educação como propriedade” 

(p. 127). No caso brasileiro, este embate é aflorado com o processo de falsa 

democratização, na medida em que os segmentos sociais pressionaram por novas 

políticas públicas, mas também pela contestação à razão gerencialista e clientelista 

(assistencialista), ou mesmo compensatória das mesmas. Esta postura se apresenta 

diante da avaliação educacional como delineadora do aparato estatal. 

As reformas neoliberais redefinem a educação transferindo-a para a esfera 

dos direitos no mercado, transformando-a de direito social que o Estado deve garantir 

aos cidadãos – como consta na Constituição Federal do Brasil (1988) – em serviço, 

mercadoria a ser adquirida no livre-mercado. Trata-se de um processo em curso, com o 

objetivo de mudar a estrutura e o funcionamento de todos os níveis de ensino público e 

privado, as políticas e fontes de financiamento, o papel do governo, os objetivos da 

educação e suas formas etc. As reformas educacionais ditadas pelo Banco Mundial para 

o Brasil e vários países da América Latina representam uma proposta articulada em um 

conjunto de pacote de medidas a partir de uma ideologia neoconservadora e neoliberal, 

com um viés tecnicista no enfoque da educação e na avaliação educacional. Nesse 

norteamento, a afirmação de Sousa (2003) é esclarecedor:  
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A avaliação do rendimento escolar tem sido utilizada, principalmente no 
ensino público, como parte de uma ação política que visa a discriminar, 
através do processo educativo, aqueles que a sociedade já mantém 
discriminados sócio-econômica e culturalmente. A crença liberal no 
esforço e no mérito pessoal como responsáveis pelo sucesso do aluno em 
um processo educativo tem utilizado a avaliação como um instrumento de 
legitimação da seletividade da educação e conferido ao ensino e às 
escolas um papel subsidiário diante do fracasso aluno (p. 146). 

 
Assim sendo, em nosso entendimento, mesmo que as reformas neoliberais 

proponham, em nível discursivo, a modernizar a educação ao universalizá-lo e 

introduzir novos parâmetros de gestão, uma breve análise histórica nos permite entender 

que tais ações se consubstanciavam em projetos de recomposição capitalista e a 

manutenção do poder burguês. Para compreendermos esse tipo de racionalidade, é 

importante ter em conta que: “[...] as formas que a escola foi assumindo, em cada 

momento do capitalismo e em cada sociedade, na medida em que novas exigências 

foram se impondo a ela no cumprimento das suas funções” (WARDE, 1979, p. 55). 

Dessa forma, ao refletirmos sobre as reformas educacionais na década de 1990, 

percebemos que elas se caracterizam, entre outras acepções, em métodos que visam 

enfraquecer os movimentos de contestação frente à reprodução das relações sociais de 

exploração, bem como, mascarar e naturalizar todas as diferenças sociais, políticas, 

econômicas e culturais. Para a consolidação desse processo, Cunha (1975) afirma: 

 
[...] para fazer frente a isso, a sociedade capitalista pedia a formulação (a 
inculcação) de uma ideologia que legitimasse as relações de força a ela 
inerentes, de modo a estancar ou deslocar a contestação. Essa ideologia já 
estava pronta, em grande parte: era a concepção de que os indivíduos se 
posicionavam ou devessem se posicionar nas diferentes classes sociais 
conforme o seu desempenho escolar. Faltava a montagem de um sistema 
escolar aberto a todos para dar credibilidade a esta ideologia e, ainda 
mais, que a inculcasse (apud WARDE, 1979, p. 56-57).  

 
E, desta maneira, segundo Zanardini (2008), a avaliação educacional se 

dispõe como uma das ferramentas ideológicas que a burguesia emprega para adaptar o 

indivíduo ao já existente, as normatizações que tem o objetivo de massificar a realidade 

diante da interface acrítica vencedor-derrotado. Contudo, a avaliação educacional tem 

cumprido relevante papel para o modelo neoliberal, um papel classificatório de um 

mecanismo de exclusão nos aparelhos escolares. Nesse aspecto, a avaliação educacional 

é estabelecida como instrumento de “medo”, de ameaça e tortura prévia, de 

classificação, que concentra o foco de atenção no rendimento quantitativo. É necessário 

entender como se dá a construção do indivíduo insuficiente, ou seja, “aquele” que as 
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instituições escolares dizem quem não atingem a média, como o sistema escolar exige. 

Nesse sentido, a avaliação educacional tem a função de construir um projeto social 

excludente, assim como, tem exercido a função de exame que, além de diagnosticar e 

classificar posiciona os sujeitos na rede social de acordo com as regras pré-estabelecidas 

de desenvolvimento. Assevera Adorno e Horkheimer (1985): “[...] quanto mais o 

processo de auto-conservação é assegurado pela divisão burguesa do trabalho, tanto 

mais ela força a alienação dos indivíduos [...]” (p. 41). 

Não obstante, a Teoria Crítica almeja o esclarecimento dos seres humanos 

sobre a sua condição de agente histórico de produção de suas condições de vida e das 

relações sociais às quais está submetido com fim de criar as condições de mobilizá-lo 

para uma ação transformadora. Para Adorno e Horkheimer (1985), essa ação não é um 

mero projeto da razão, mas, sim, uma tarefa com a finalidade de diagnosticar a realidade 

social, negar o estabelecido pela sua iniqüidade, e criar uma conseqüente práxis social 

capaz de intervir na sua mudança. E, dessa forma, romper com a razão instrumental (ou 

tecnicista) que amplia, ideologicamente, conceitos formativos de ajustamento ao já 

existente. Segundo a orientação teórico-metodológica contida na obra Dialética do 

Esclarecimento (1985), para entender a sociedade, interpretar seus problemas, é preciso 

ampliar a crítica imanente por meio da crítica objetivada: projetar a dialética entre o 

idealizado e o realizado, desvelar o caminho entre o proposto e o real. 

Destarte, a apropriação e acumulação material instituem-se como 

instrumento de seleção e valorização do mérito. Essa concepção político-econômica 

esmaece o processo educacional como mero produto-produtor do status quo desse 

sistema. Não obstante, as pessoas passam, por diversas vezes, pela avaliação 

educacional, cujos aspectos legais norteiam a educação formal através dos regimes 

(normas) escolares, consolidando a razão instrumental (ou tecnicista) e deformando a 

possibilidade de uma formação cultural crítica e reflexiva Assim, as avaliações 

educacionais são tidas como obrigatórias, são expressas através do “feedback” pelo qual 

se define o caminho para atingir os objetivos pessoais e sociais determinados pela 

sociedade capitalista. Portanto, a avaliação educacional no sistema capitalista se 

consubstancia na regulação da sociedade sob interesse da classe burguesa, bem como, 

um instrumento delineado em uma força coercitiva à liberdade e a autonomia dos 

indivíduos. Nesse sentido, é revelador a afirmação de Adorno (2000): 
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Para resumir: depara-se com a consciência reificada ou coisificada. Mas 
esta, a inaptidão a existência e ao comportamento livre e autônomo em 
relação a qualquer assunto, constitui uma contradição evidente com tudo 
o que nos termos do exame pode ser pensado de modo racional e sem 
pathos como sendo a “verdadeira formação do espírito”, o objetivo das 
escolas superiores (p. 60). 

 
E, desta afirmação, observamos que a exigência inicial para encontrarmos 

uma forma racional de avaliar os resultados escolares, ou de analisar as suas 

consequências, esbarra, fundamentalmente, na ausência de uma reflexão profunda da 

sociedade capitalista, na falta de compreensão de sua ontologia para que se possa 

reconhecer a falácia dos discursos. Urge perseguir o legado primordial de Marx, analisar 

a sociabilidade regida pelo capital, perceber que na medida em que essa perdura os 

problemas que a engendram também persistem, não obstante, nas transformações 

históricas. Dessa forma, sem negar os problemas educacionais, que de fato existem, é 

preciso considerar que são as determinações mais gerais que devem compor a nossa 

ordem do dia como educadores. É tarefa de educadores, pesquisadores e todos os 

indivíduos envolvidos (direta ou indiretamente) inquirir sobre a ontologia na qual se 

inscreve nossa prática; questionar a conformação à ontologia que propaga o ajuste social 

via escola e que usa a ineficácia da escola através da avaliação educacional para 

justificar a ineficácia do ajuste.  

A questão da norma e, mais particularmente, da nota (ou conceito) acaba 

gerando distintas implicações nas inúmeras formas de posicionar (ajustar) o sujeito, a 

norma cria medida de comparação, equalizadora e diferenciadora, inclui e exclui. Ao 

tomar o sujeito comparável ao outro. Ao reconhecer a diferença, individualiza, 

diferencia e exclui o que está fora dos padrões, ou seja, fora da média, mas inserido na 

norma. A atribuição dos valores faz parte do movimento de homogeneizar os resultados 

e tornando a vida diretamente ligada aos resultados quantitativos na vida educacional. 

Nesse trajeto, a avaliação educacional funciona como um aparelho classificatório e 

punitivo tanto durante a vida estudantil quanto no transcurso da vida social e particular. 

Contudo, valendo-se com o que já foi exposto, pensamos que a avaliação 

educacional em um processo de formação cultural autêntica, deve se dinamizar de 

forma crítica e formativa. Não obstante, a abrangência de alguns predicados são 

fundamentais, tais como: a consistência, a persistência, a sistematização, a dinâmica, a 

coerência, a abertura, a disciplina e a autonomia. De modo que todos os fatores e 

agentes intervenientes sejam considerados e analisados em suas totalidades social, 
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econômica, política e cultural.  Pois, segundo Adorno (1992): “Não só a possibilidade 

objetiva – também a capacidade subjetiva de felicidade pertence primariamente à 

liberdade” (p. 79). Assim sendo, tenho que discordar profundamente com os sentidos 

delimitados pelo capitalismo neoliberal para a avaliação educacional e a educação 

escolar: o autoritarismo, o alto privilégio de informações quantitativas (objetivas) em 

detrimento das qualitativas (subjetivas), o tecnicismo, a competição exacerbada,     

individualismo, a seletividade socioeconômica, o assistencialismo, a inclusão 

compensatória, entre outros. Destarte, a afirmação de Adorno (1992) é esclarecedora: 

 
Desde que o amplo aparelho de distribuição da indústria altamente 
concentrada substitui a esfera da circulação, inicia esta uma estranha pós-
existência. Enquanto para as profissões intermediárias se desvanece a 
base econômica, a vida privada de incontáveis pessoas transforma-se na 
dos agentes e intermediários, mais ainda, o âmbito do privado é 
totalmente engolido por uma misteriosa atividade que apresenta todos os 
rasgos da atividade comercial sem que nela haja, em rigor, algo para 
comercializar. Os angustiados, desde o desempregado até ao proeminente 
que, no instante seguinte, pode atrair a cólera aqueles cujo investimento 
ele representa, crêem que só pela empatia, pela dedicação, pela 
disponibilidade, graças a truques e à perfídia do poder executivo, olhado 
como onipresente, se podem fazer recomendar pelas suas qualidades de 
comerciantes, e depressa deixa de haver relação alguma que não tenha 
posto a sua mira em relações, e impulso algum que não se tenha 
submetido a uma censura prévia, não vá ele desviar-se do aceite. O 
conceito das relações, uma categoria da mediação e da circulação, nunca 
deu bons resultados na genuína esfera da circulação, no mercado, mas em 
hierarquias fechadas, monopolistas. A sociedade inteira torna-se assim 
hierárquica, as relações turvas infiltram-se onde quer que exista ainda a 
aparência de liberdade. A irracionalidade do sistema dificilmente se 
expressa melhor no destino econômico do indivíduo do que na sua 
psicologia parasitária (p 11-12). 

 
Com o exposto, para o rompimento de realidade reificada e delineada em 

valores e princípios que fundamentam a dominação e a exploração, devemos levar em 

conta, em todos os momentos, as atitudes, as aspirações, os interesses, as motivações, os 

aspectos intrínsecos e extrínsecos inter-relacionados com a construção e transformação 

da sociedade a partir da construção efetiva da autonomia, a emancipação ou a liberdade. 

Portanto, a “[...] liberdade não consiste em escolher entre branco e preto, mas em 

escapar a toda a alternativa pré-estabelecida” (Ibid., p. 123). Ainda assim, mesmo que as 

relações que se formam na escola, educação e avaliação se travam entre princípios 

ordenados em uma lógica impositiva, tais relações mostram-se necessárias, sobretudo 

em uma sociedade que pela sua complexidade retira cada vez mais das instâncias 

contíguas a possibilidade do diálogo e o remete à sociedade. Portanto, entendemos que a 
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relação entre escola, educação e avaliação educacional, é, logo, uma das chaves 

decisivas na mudança individual e social.  

Doravante, ao entender que qualquer projeto educativo deve projetar valores 

que visem à libertação e a autonomia não apenas na retórica, mas que se consolide como 

um projeto objetivo e subjetivo de formação humana, as análises de Adorno se fazem 

importante na medida de discute à educação a partir dos conceitos de barbárie e 

emancipação (ADORNO, 2000). Ele tem como preocupação fundamental a questão da 

barbárie. Adorno (2000) define a barbárie da seguinte forma:  

 
Suspeito que a barbárie existe em toda a 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. Por outro lado, em circunstâncias em 
que a violência conduz inclusive a situações bem constrangedoras em 
contextos transparentes para a geração de condições humanas mais 
dignas, a violência não pode sem mais nem menos ser condenada como 
barbárie (p. 159-160).  

 
Adorno (2000) identifica não apenas o nazismo, mas a violência em todos 

os sentidos, pois este seria um caso de manifestação da barbárie. Durante o nazismo, a 

violência física se torna algo banal, e as pessoas passam a se identificar com ela, mesmo 

ela estando desvinculada de objetivos racionais. O papel da educação, tal como visto 

por Adorno, é impedir a volta da barbárie, isto é, o retorno do totalitarismo, do nazismo. 

Este retorno é uma possibilidade existente e é justamente por pensar assim que a 

preocupação de Adorno se centra na questão da barbárie. Adorno (2000) afirma: 

 
Há nisto evidentemente uma critica ao próprio processo educacional, que 
até hoje em geral fracassou em nossa cultura. Este fracasso e atestado 
também pela dupla hierarquia observável no âmbito da escola: a 
hierarquia oficial, conforme o intelecto, o desempenho, as notas, e a 
hierarquia não-oficial, em que a forca física, o "ser homem" e todo um 
conjunto de aptidões prático-físicas não honradas pela hierarquia oficial 
desempenham um papel. O nazismo explorou esta dupla hierarquia 
inclusive fora da escola, na medida em que incitou a segunda contra a 
primeira, tal como incitaria o partido contra o Estado na macropolítica. A 
pesquisa pedagógica deveria dedicar especial atenção a hierarquia latente 
na escola (p. 110-111). 

 
Não obstante, as condições histórico-sociais que engendraram o nazismo 

ainda existem e por isso é preciso impedir o seu ressurgimento. Se a possibilidade do 

retorno da barbárie existe, então a educação assume um papel importante no sentido de 

prevenir e impedir tal retorno. A preocupação de Adorno (2000) é em evitar a barbárie.  
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Qualquer debate acerca das metas educacionais carece de significado e 
importância frente a essa meta: que Auschwitz não se repita. Ela foi à 
barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de 
uma regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois 
Auschwitz foi à regressão; a barbárie continuará existindo enquanto 
persistirem no que têm de fundamental as condições que geram esta 
regressão (p. 119). 
 

O ponto crucial para os autores é de que a razão crítica, ao invés de trabalhar 

para a promoção do conhecimento e da liberdade, como era esperado em Kant, acabou 

por promover a “[...] mitologização do esclarecimento sob a forma de ciência positiva” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 08). Ao invés de conduzir ao conhecimento que 

vise à emancipação do espírito humano, a razão levou à técnica e à ciência positiva, que 

reforçaram as amarras que o atavam. Essa razão chamada de instrumental, longe de 

libertar, tem caráter repressivo. De acordo com Adorno e Horkheimer (1985): “A lógica 

formal era a grande escola da unificação. Ela oferecia aos esclarecedores o esquema da 

calculabilidade do mundo. [...] o número tornou-se o cânon do esclarecimento. As 

mesmas equações dominam a justiça burguesa e o troca mercantil” (p. 22). Deste modo, 

a razão fica submetida ao “imediatamente dado”, ao instrumentalidade, a 

calculabilidade, a classificação e a seletividade. Tudo se resume a fatos e números e 

aquele que não compactua dessa verdade é secundarizado. Doravante, “[...] a matéria 

deve ser dominada se o recurso ilusório a forças soberanas e imanentes, sem ilusão de 

qualidades ocultas. O que não se submete ao critério da calculabilidade e da utilidade 

torna-se suspeito para o esclarecimento” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 21).  

Deste modo, compreendemos que a função seletiva da avaliação 

educacional decorre da “ordem capitalista”, que, enfatizando o lucro, a exploração e a 

competição, cria dois grupos sociais fundamentais antagônicos; os donos dos meios de 

produção e os vendedores de força de trabalho. Ressalvada a natureza do trabalho 

pedagógico, cujo produto é não-material, a sua organização se dá influenciada pelas 

características básicas da organização capitalista do processo de trabalho. Com um dos 

componentes pedagógicos, a avaliação não só se submete às mesmas regras, como, 

também, se apresenta como o elemento direcionador, ao impor formas de pensar, de agir 

e de relacionamento do professor com os alunos. Contrapondo-se a essa realidade, 

Santos (2005) afirma que: 

 
A verdadeira avaliação é aquela que acontece no processo, consistindo, 
principalmente, na auto-avaliação e na avaliação mútua. Não tem sentido 
qualquer avaliação formal; a avaliação, nesse caso, é a maneira como o 
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professor procura determinar a natureza e a quantidade de mudanças 
efetuadas no comportamento do educando, em função dos objetivos e 
estratégias aplicadas (p. 35). 

 
Por fim, qualquer prática educativa, e, por conseguinte, avaliativa que 

circunde a epistemologia adorniana, deve abranger a possibilidade de que todos os 

indivíduos dominem o conhecimento acumulado, que é patrimônio da humanidade, mas 

que abarque a construção de identidades solidárias e comprometidas com a justiça 

social. É preciso romper sentimentos de inferioridade e a submissão, elaborando uma 

profunda ruptura na práxis de um ensino massificante e alienante. Dessa forma, segundo 

Adorno (1992): “A crítica reacionária consegue, com bastante frequência, a 

compreensão da decadência da individualidade e da crise da sociedade, mas a 

responsabilidade ontológica põe-na sobre o indivíduo em si como independente e virado 

para dentro [...]” (p. 141).  
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