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atua”.  
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetivou compreender a atual conjuntura relativa ao universo educacional 

e as concepções formativas de docentes que atuam nos cursos presenciais de Pedagogia, no 

contexto permeado pela Indústria Cultural. Partimos do pressuposto que o trabalho docente 

agrega valores ao desenvolvimento social dos indivíduos, em específico, ao curso de Pedagogia 

que possibilita a formação de novos docentes. Desse modo, reconhecer a percepção formativa 

diante da sociedade organizada pelo capital (a qual estabelece relação intrínseca com a Indústria 

Cultural), se esta é promovida para a adaptação ou para promover a emancipação social torna-

se relevante. Para fundamentar esta pesquisa, recorremos a teóricos da Teoria Crítica 

Frankfurtiana em que se destacam Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse, 

dentre outros autores que estabelecem relação com a temática abordada, como Crochik, Chauí, 

Brzezinski e Saviani. Dentre os conceitos que embasam a discussão, destacam-se a formação, 

docência, Indústria Cultural, Ideologia e Emancipação. Assim, o aspecto norteador deste estudo 

pode ser sintetizado na seguinte questão: qual a concepção formativa dos docentes que atuam 

nos cursos presenciais de Pedagogia diante da possível influência da Indústria Cultural? Além 

do estudo bibliográfico, foi realizada uma pesquisa empírica, em que contamos com a 

colaboração de 36 docentes, vinculados ao curso presencial de Pedagogia em cinco Instituições 

de Ensino Superior do Sudoeste goiano. O trabalho foi estruturado em três capítulos. Assim, o 

Capítulo I trata da formação do indivíduo no contexto do capital, em que evidencia os aspectos 

históricos da sociedade desde a Idade média, bem como a observação de sua estrutura 

econômica e política, visando a compreensão da contemporaneidade e o projeto de formação 

de indivíduos conduzidos pelo capital. O Capítulo II aborda especificamente da formação 

docente, fazendo uma leitura histórica da educação no Brasil, desde a colonização até a 

estruturação do curso de Pedagogia, evidenciando a influência regimentar de uma educação 

formal, presente no mecanismo de Indústria Cultural. O Capítulo III ressalta a formação docente 

no contexto da Indústria Cultural. Neste, tratamos das análises da pesquisa empírica, 

apresentando as percepções dos docentes vinculados aos cursos de Pedagogia, suas concepções 

sobre formação, ideologia e Indústria Cultural, entre outros aspectos educacionais. De modo 

sucinto, como considerações finais, evidencia-se que a concepção formativa docente, proposta 

nos cursos de Pedagogia, não é homogênea, havendo uma disparidade quanto a perspectiva 

formativa apresentada por estes. Entretanto, encontramos docentes rendidos a concepção 

permeada pelo capital, vinculados tanto as instituições públicas, quanto a instituições privadas, 

que ainda contribuem para propagar a semiformação, sendo estes em baixo percentual. 

Deparamo-nos, também, com docentes que se opõem à formação e ao desenvolvimento apenas 

instrumental. Desse modo, comparecem, em maioria, para possibilitar uma educação orientada 

à formação cultural, de resistência, para, assim, promover indivíduos autônomos, emancipados 

e esclarecidos. No entanto, tal estudo nos possibilitou assegurar que os docentes dos cursos 

presenciais em Pedagogia possuem uma percepção crítica perante a Indústria Cultural, 

percebendo suas influências semiformativas, e contraditoriamente, observamos que a formação, 

promovida pelos docentes nos cursos presenciais de Pedagogia, carece de reflexão, debates e 

estudos quanto ao seu projeto formativo para, assim, transpor a perspectiva de semiformação, 

na busca da desenvolvimento pleno de indivíduos. 

 

Palavras chave: Formação. Semiformação. Docente. Indústria Cultural. Pedagogia. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aimed to understand the current situation regarding the educational universe, 

seeking to identify the formative conceptions of the teachers who work in the presential courses 

of Pedagogy, in the context permeated by the Cultural Industry. We start from the assumption 

that the teaching work adds values to the social development of individuals, specifically, to the 

Pedagogy course by enabling the formation of new teachers in this way, to recognize the 

formative perception before the society organized by capital (which establishes an intrinsic 

relation with Cultural Industry), whether it is promoted for adaptation or to promote social 

emancipation. To base this research, we went through the theoretical of the Critical Theory 

Frankfurtiana in that he/she stands out, Theodor Adorno, Max Horkheimer and Herbert 

Marcuse, besides authors that establish relationship with the approached theme, like Crochik, 

Chauí, Brzezinski and Saviani, among others. Among the concepts that base the discussion they 

stand out, formation, teaching, Cultural Industry, Ideology and Emancipation. Like this, the 

aspect norteador of this study, can be synthesized in the following subject: what is the formative 

conception of the teachers who work in the face-to-face courses of Pedagogy before the possible 

influence of the Cultural Industry? Besides the bibliographical study an empiric research was 

accomplished, in that we counted with the cooperation of 36 educational, linked to the course 

presencial of Pedagogy in five Institutions of Higher education of the Southwest goiano. The 

work was structured in three chapters. Like this, the Capítulo I treats of the individual's 

formation in the context of the capital, in that it evidences the historical aspects of the society 

from the medium Age, observing his/her economical and political structure, seeking the 

understanding of the contemporaneidade and the project of individuals' formation driven by the 

capital. The Chapter II specifically approaches of the educational formation, making a historical 

reading of the education in Brazil, from the colonization to the structuring of the course of 

Pedagogy, evidencing the regimental influence of a formal education, present in the mechanism 

of Cultural Industry. The Chapter III emphasizes the educational formation in the context of the 

Cultural Industry, where we treated of the analyses of the empiric research, presenting the 

teachers' perceptions linked to the courses of Pedagogy, their conceptions on formation, 

ideology and Cultural Industry, among other education aspects. In a brief way, as final 

considerations, the conception educational formative proposal is evidenced in the courses of 

Pedagogy, it is not homogeneous, having a disparity as the formative perspective. However, we 

found yielded teachers the conception permeated by the capital, linked the public institutions 

so much, as to deprived institutions, that they still contribute to spread the semiformation, being 

these in low percentile. Though, we also came across teachers that the formation and 

development are just opposed instrumental, this way, they attend in majority to make possible 

an education guided to the cultural formation, of resistance, like this, to promote autonomous 

individuals, emancipated and explained. However, such study we made possible to assure that 

the teachers of the courses witness in Pedagogy possess a critical perception before the Cultural 

Industry, noticing their influences semiformativas, but also, and contraditoriamente, observed 

that the formation promoted by the teachers in the courses witness of Pedagogy, it lacks 

reflection, debates and studies as for his/her formative project, for like this, to transpose the 

semiformation perspective, in the search of the individuals' full development. 

 

Words key: Formation. Semiformation. Educational. Cultural Industry. Pedagogy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa apresenta, como desafio, compreender a atual 

conjuntura relativa ao universo educacional e as concepções formativas de docentes que atuam 

nos cursos presenciais de Pedagogia, no contexto permeado pela Indústria Cultural1. Assim, 

partimos do tema, empenhados em identificar como os conhecimentos, adquiridos pelos 

docentes no Ensino Superior, podem influenciar ou não a formação docente de novos 

professores. 

Buscamos abranger a formação docente do Ensino Superior, diante de 

possibilidades, e os desígnios da educação institucionalizada (Educação Superior em 

específico) para compreender como este profissional se apresenta diante da formação regida 

pela Indústria Cultural e como este processo se concretiza nos cursos presenciais de Pedagogia. 

O problema de pesquisa proposto neste trabalho, pode ser assim sintetizado: Qual 

a concepção formativa dos docentes que atuam nos cursos presenciais de Pedagogia diante da 

possível influência da Indústria Cultural? 

 Mediante a pesquisa empírica, observamos se o contexto capitalista encontra 

reforço nos cursos de Pedagogia; se estes cursos apenas reproduzem conhecimentos estipulados 

e apregoados pela Indústria Cultural para consolidar a semiformação2 social e se este aspecto 

configura um processo (de)formativo. Este contexto também requer a apropriação da realidade, 

especialmente na sociedade capitalista, permeada por um cenário de industrialização cultural e 

influências de consumismo e alienação.  

O interesse pela temática apresentada, encontra motivação no fato da pesquisadora 

atuar como docente no curso de Pedagogia desde 2015, e paralelamente como gestora em uma 

unidade de Educação Básica na rede municipal de Ensino de Rio Verde- GO, desde 2011, 

presenciando assim, o percurso que vai desde a formação inicial até a atuação docente. Assim, 

de modo informal, observou-se uma disparidade na formação dos professores e divergências 

formativas entre o Curso de Licenciatura em Pedagogia até sua efetivação na prática docente.  

                                                             
1Indústria Cultural: Termo cunhado por Adorno e Horkheimer (1985), que evidencia que nos moldes da indústria 

se perpetua o domínio de todas as esferas da vida social pela falsa cultura, sendo reguladas, principalmente, pelo 

lucro, transformando-se, assim, a cultura e o próprio o indivíduo em mercadoria. A cultura sofre um processo de 

perda potencial característica, com imposição autoritária feita por um sistema imediatista e desumanizado que visa 

o manuseio dos indivíduos em sociedade, fomentando ideologias, produção e consumo de mercadorias.  
2 Semiformação: nos termos da Indústria Cultural, a consciência humana é dominada pela comercialização e 

banalização dos bens culturais, onde o tema foi tratado pela primeira vez, como fenômeno, batizado posteriormente 

de “semiformação” (ou em outra tradução de pseudoformação), trata-se portanto, de uma formação aparente, 

falseada. 
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Diante desta problemática, buscamos esclarecer se a formação docente, no Ensino 

Superior, tem perpetuado a reprodução e o domínio social de futuros docentes, averiguando se 

elementos do capitalismo, como a Indústria Cultural, configuram e contribuem com o 

desenvolvimento formativo de indivíduos de modo que os docentes nos Cursos de Pedagogia 

os percebam ou não. Ainda neste sentido, verificar se a Indústria Cultural, em específico, exerce 

algum domínio sobre a própria formação dos docentes nos Cursos de Pedagogia no Sudoeste 

Goiano. 

Considerando, então, que a educação vai além de um espaço de atuação docente e 

conhecimento sistematizado, com um contexto de inúmeras possibilidades e vivências, cabe 

refletir: A concepção de formação que os sujeitos dispõem revela uma formação cultural ou 

reflete a semiformação? A concepção de formação é determinada pela Instituição de Ensino 

Superior (IES) ou é característica singular do docente, advinda de sua própria formação? Há 

esclarecimento quanto ao processo semiformativo, apregoado pela Indústria Cultural na 

sociedade capitalista, presente nos cursos de formação docente? 

Nesse sentido, esta pesquisa baseia-se em quatro conceitos principais, a saber: 

Formação, Docência, Indústria Cultural e Semiformação. A pesquisa está fundamentada na 

concepção Teórico Crítica, embasada em análises conceituais da Escola de Frankfurt e 

sustentada, principalmente, em Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Além 

desta concepção, baseamos em autores que estabelecem relação com a temática abordada, como 

Crochik, Chauí, Brzezinski e Saviani, entre outros teóricos, os quais contribuem com 

contextualização histórica e crítica do Curso de Pedagogia.  

Para ampliar a discussão teórico-metodológico, realizamos uma investigação 

empírica, utilizando como instrumentos de coleta de dados a entrevista semiestruturada e 

questionário sociodemográfico dos docentes que atuam no curso de Pedagogia, em IES do 

Sudoeste goiano3. 

A pesquisa efetivou-se em cinco (05) Instituições de Ensino Superior do Sudoeste 

goiano que oferecem o curso de pedagogia de modo presencial. As cinco instituições que 

oferecem o Curso de Pedagogia de modo presencial, são: Universidade Federal de Goiás- UFG, 

na cidade de Jataí-GO; a Universidade Estadual de Goiás- UEG, em Quirinópolis-GO; 

Universidade de Mineiros- UNIFIMES, na cidade de Mineiros- GO; e em Rio Verde- Go duas 

                                                             
3 A microrregião do Sudoeste de Goiás foi selecionada devido a relevância de seu potencial produtivo e 

desenvolvimento apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014), que reconhece esta 

microrregião do Estado de Goiás, como a mais expressiva no desenvolvimento econômico do Estado e do País.  
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instituições sendo, a Universidade de Rio Verde – UNIRV e Instituto de Educação Superior 

Almeida Rodrigues- ISEAR. 

 Foi realizado, inicialmente, um levantamento da quantidade de docentes 

vinculados a esses cursos e, diante da quantidade de sujeitos, optamos por delimitar as 

disciplinas comuns, observando as ementas que traziam propostas semelhantes de estudos nas 

cinco matrizes curriculares analisadas e que poderiam contribuir para identificar a problemática 

desta pesquisa.  

Assim, consideramos as disciplinas que indicavam discutir a atual conjuntura social 

e que estabeleciam proximidade ao conceito de Indústria Cultural, bem como aquelas que 

sugeriam discussões pertinentes à reflexão educacional, política e social. Para tanto, 

entrevistamos professores que ministravam disciplinas como: Sociologia da Educação, História 

Geral da Educação, Sociedade, cultura e infância; Políticas Educacionais; Filosofia da 

Educação, Comunicação e Mídia, Diversidade; Arte e Educação; Interação família e escola; 

Tecnologias da Informação e Comunicação para a Educação; Educação em espaços não 

escolares; Cultura, Currículo e Avaliação; Psicologia da Educação; Multiculturalismo; 

Fundamentos e metodologia das atividades culturais e artísticas; e, também, a disciplina de 

Antropologia Educacional.   

Por esse critério, foi solicitada a participação de trinta e sete (37) docentes, 

enviando, inicialmente, um e-mail que, de modo sucinto, expunha a intenção de pesquisa. 

Porém, destes, trinta e quatro (34) docentes concordaram em participar da pesquisa. Uma 

docente alegou não dispor de tempo para a realização da entrevista semiestruturada que duraria, 

em média, trinta minutos. Em outra instituição, não obtivemos resposta do e-mail por parte de 

outra docente, além de uma negativa da coordenadora do curso de Pedagogia em participar da 

pesquisa.  

Finalmente, a pesquisa foi realizada com trinta e seis (36) docentes, pois ao término 

das entrevistas, em cada instituição, os coordenadores de curso poderiam indicar algum outro 

professor que pudesse colaborar, realizando, também, a entrevista semiestruturada. Deste 

modo, tivemos a indicação de dois (2) docentes que, prontamente, se dispuseram a participar 

da pesquisa. 

Após o agendamento da entrevista com cada docente, foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Diante da autorização, prosseguimos com o 

preenchimento do questionário sociodemográfico e com a entrevista semiestruturada, baseada 

em questões norteadoras, com gravação de áudio. Posteriormente, todas as entrevistas foram 
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transcritas, realizando uma análise e definição das respostas mais significativas que contribuíam 

com as reflexões propostas. 

Zelando pelo critério de anonimato, os sujeitos foram nomeados por “Docente” 

acrescido de uma letra (da letra “A” até a letra “I”) e um número relacionado a instituição que 

estão vinculados (indo de 1 até 5) e foram atribuídos de modo aleatório. 

O trabalho foi estruturado em três capítulos. Assim, o Capítulo I trata da formação 

do indivíduo no contexto do capital, em que se retrata os aspectos históricos da sociedade desde 

a Idade média, observando a estruturação econômica e política para a compreensão da 

contemporaneidade. Evidenciamos como se deu a transição do Feudalismo ao Capitalismo, a 

consolidação hegemônica da burguesia, além de ressaltarmos o contexto social e cultural da 

formação do indivíduo nesta sociedade. Ainda neste capítulo, buscamos uma reflexão sobre o 

indivíduo enquanto ser social. Trabalhamos os conceitos de cultura, trabalho e educação, 

amparados na Teoria Crítica4 e a possibilidade de uma formação cultural do indivíduo para o 

alcance da emancipação social, rompendo com o contexto posto pela sociedade capitalista de 

exploração e dominação do indivíduo. 

O Capítulo II trata, especificamente, da formação docente no contexto do capital, 

fazendo uma leitura histórica da educação no Brasil desde a colonização até a estruturação do 

curso de Pedagogia, elucidando a influência regimentar de uma educação formal como 

ferramenta do capital. Nele, evidenciamos o papel da Indústria Cultural neste aspecto formativo 

de dominação regida pela semiformação, como mecanismo de consolidar a dominação posta 

pelo capital. Observamos, ainda, algumas situações fomentadas na educação formal, a fim de 

consolidar a semiformação. Ressaltamos a educação institucionalizada, como um espaço 

privilegiado para se estruturar um trabalho voltado para a formação cultural dos indivíduos que 

requer, inicialmente, a percepção dos docentes diante da situação social regida pela Indústria 

Cultural, para promover inicialmente um trabalho de oposição ao processo de ideologização 

social. 

No Capítulo III tratamos das análises da pesquisa empírica, em que buscamos 

evidenciar o contexto de docência e formação dos docentes dos cursos presenciais de Pedagogia 

do Sudoeste Goiano, diante da Indústria Cultural. Evidenciamos as apropriações teóricas dos 

                                                             
4 Teoria Crítica: “A Teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto os homens como produtores de 

todas as suas formas históricas de vida. As situações efetivas, nas quais a ciência se baseia, não é para ela uma 

coisa dada, cujo único problema estaria na mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade”. 

(HORKHEIMER, 1983, p.155) 
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docentes que atuam neste curso. Além disso, observamos como definem Formação, Ideologia5 

e como percebem a influência da mídia na formação do indivíduo, bem como suas percepções 

acerca da formação docente e do conceito de Indústria cultural. Utilizamos a análise quantitativa 

e qualitativa, buscando embasamento teórico diante dos dados apresentados. Estes foram 

evidenciados por entrevista transcrita, gráficos e quadro-síntese, a fim de ressaltar análises mais 

pontuais. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca elucidar a formação dos docentes do Curso 

de Pedagogia diante da Indústria Cultural, caracterizando as percepções que dispõem a despeito 

de alguns conceitos abordados na pesquisa, a fim de compreender se promovem a semiformação 

e adaptação social ou contrapondo este cenário, para além do capital, buscam a formação 

cultural do indivíduo emancipado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Ideologia: a partir da conceituação de Marx (2001) pode ser compreendida como um conjunto de ideias de um 

único grupo (burguesia) para prevalecer como verdade absoluta sobre os demais indivíduos. 
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2 FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO NO CONTEXTO DO CAPITAL 

 

Neste capítulo, partimos de uma análise histórica, a fim de compreender o contexto 

social em que a formação do indivíduo está vinculada. Desse modo, evidenciamos, o domínio 

ideológico, cultural, político e econômico no dualismo social, que parte do Feudalismo ao 

Capitalismo, para, assim, analisar suas formas de domínio social e formação do indivíduo para 

esta sociedade.  

Abordamos os aspectos constituintes do indivíduo e da sociedade regida pelo 

capital. Destacamos, ainda, os processos de transformação social com o fortalecimento do 

capitalismo e consolidação da burguesia, que prossegue no contexto atual perpetuando forças 

de domínio social, ao converter a cultura, o trabalho e a formação dos indivíduos aos moldes 

da industrialização, gerando o processo de conformismo e adaptação social. 

Ressaltamos que este cenário pode ser rompido mediante a perspectiva crítica de 

formação, conforme discussões apresentadas nas seções subsequentes. 

 

2.1 Trabalho, cultura e formação do indivíduo 

 

Visando a compreensão sobre docência e formação, veiculada mediante as 

instituições de ensino, precisamos, inicialmente, abranger a gênese do indivíduo num contexto 

cultural, observando influências na sua constituição como ser social. Ao abordarmos essa 

temática, faz-se necessário irmos ao encontro de seu conceito e, assim, refletirmos sobre seu 

amplo significado, de modo que seja possível reconhecer as múltiplas interpretações que se pode 

ter ao debater sobre cultura, que requer distinguir suas definições.  

Adorno e Horkheimer (1973, p. 96) ressaltam que “cada uma das formações 

passadas que foram abrangidas sob o nome de ‘cultura’ [...] todas as épocas ‘culturais’ foram o 

que foram não por simples expressão de uma pura essência interna da humanidade mas, 

outrossim, através do processo vital da sociedade e de sua realidade nas coisas [...]”. Para os 

frankfurtianos6 a cultura está condicionada a um processo formativo vinculada ao movimento 

civilizatório do indivíduo em sociedade. Remetem-se a Freud para dizerem sobre a evolução 

                                                             
6 Frankfurtianos:  Grupo de autores que se vincularam, inicialmente, ao movimento intelectual de 1923 com a 

criação do “Instituto para Pesquisa Social”, em Frankfurt, na qual se destacam como a primeira geração: 

Horkheimer, Adorno, Benjamin e Marcuse. Inicialmente, buscavam o estudo das obras de Marx, considerando sua 

crítica à economia política burguesa, posteriormente, voltaram-se aos estudos de história, política e sociologia, 

discorrendo sobre Platão, Kant, Hegel, entre outros pensadores sendo, elaborada a “Teoria Crítica” para contrapor 

ao pensamento da identidade e não-oposição a “Teoria Tradicional” originária da filosofia de Descartes. (MATOS, 

2006).          
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formativa do homem ao sair da condição de ser vivo (animal) para se tornar ser social e adquirir 

domínio das forças da natureza produzindo bens necessário a sua subsistência até o contexto 

civilizatório necessária para reger as relações dos homens entre si. 

Assim, consideram, a cultura e civilização7 mutuamente dependentes, entretanto, 

advertem que é intolerável a cultura se submeter a civilização técnica na sociedade moderna e 

nesse sentido, apresentam um estudo criterioso desta temática, com crítica contundente sobre os 

bens sociais que horrorizam a produção necessária, para uma fabricação excedente, com fins 

lucrativos.  

No entanto, outros autores comparecem com definições distintas sobre o conceito de 

cultura. Segundo Moreira (2007), é possível definir cultura abrangendo cinco significados. 

 

O primeiro e mais antigo significado de cultura encontra-se na literatura do século XV, 

em que a palavra se refere a cultivo da terra, de plantações e de animais[..] O segundo 

significado emerge no início do século XVI, ampliando a idéia de cultivo da terra e de 

animais para mente humana[...] Um terceiro sentido da palavra cultura, originado no 

Iluminismo, a associa a um processo secular geral de desenvolvimento social[...]Em 

um quarto sentido, a palavra ‘culturas’ (no plural) corresponde aos diversos modos de 

vida, valores e significados compartilhados por diferentes grupos[...] e períodos 

históricos. [...] um quinto significado tem tido considerável impacto nas ciências 

sociais e nas humanidades em geral. Deriva da antropologia social e também se refere 

a significados compartilhados. (MOREIRA, 2007, p. 26-27; grifos do autor).   

 

Nesta vertente, analisando os significados para cultura, observa-se que se referem a 

evolução de conhecimento repassada entre os povos. No entanto, existem muitas formas de 

interpretar o termo “cultura”, as quais variam da mais tradicional até as ciências sociais 

contemporâneas, que podem ser entendidas como todo modo de vida de uma sociedade e se 

referem a forma como as pessoas e os grupos sociais produzem sua própria existência a partir 

das influências que recebem, desse modo, aproxima-se da crítica expressa pelos frankfurtianos. 

Observa-se que a cultura tem dois sentidos: antropológico, ou seja, amplo, aberto a todos, e outro 

sentido restrito: referente à produção intelectual de um povo.  

O conceito antropológico de cultura foi consagrado, pela Conferência Mundial 

sobre Políticas Culturais, realizada pela Organização das Nações Unidas (UNESCO) para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no México em 1982, como “[...] o conjunto das 

características distintivas, espirituais e materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam uma 

sociedade ou um grupo social” (ARANHA, 2009, p. 58). De acordo com tais definições, 

                                                             
7 Civilização: Segundo Abbagnano (2007, p. 168) “No uso comum, esse termo designa as formas mais elevadas 

da vida de um povo, isto é, a religião, a arte, a ciência, etc., consideradas como indicadores do grau de formação 

humana ou espiritual alcançada pelo povo.” 
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observa-se que o ser humano é formado por diversas culturas que expressam sua forma de ser, 

pensar e agir dentro do seu grupo social. 

Ainda em Aranha (2009, p.59), a autora postula que “A condição humana resulta, 

pois, da assimilação de modelos sociais: a humanização se realiza mediada pela cultura [...]”. 

Desta forma, é possível afirmar que tudo que se aprende em cada comunidade é definido pela 

cultura daquele povo, que reproduz seus princípios, valores, crenças e sua forma de ser, sendo 

passada de geração em geração. 

O termo cultura também pode ser definido dentro de um sentido restrito, “[...] o da 

produção intelectual de um povo, expressa nas atividades filosóficas, científicas, artísticas, 

literárias, religiosas, em resumo, nas suas manifestações espirituais” (ARANHA, 2009, p. 60). 

A cultura, vista dentro do sentido restrito, pode ser entendida como a pessoa dotada de 

conhecimentos, sendo assim, pode ser classificada de diversos formatos. 

 Observa-se, portanto, que cultura pode ter inúmeros significados e formas de ser 

promulgada, a qual depende da interpretação, traduzindo a expressão do grupo a que compõe. 

Didaticamente, a cultura pode ser dividida em quatro partes. Segundo Aranha (2009, p. 61-64), 

 

o conceito de cultura popular é complexo, [...] consiste na cultura anônima produzida 

nos habitantes do campo, das cidades do interior ou pela população suburbana das 

grandes cidades. [...] A Cultura de massa resulta dos meios de comunicação em massa, 

ou mídia. [...] Trata-se da Cultura popular individualizada que se caracteriza por ser 

produzida por escritores, compositores, artistas plásticos, dramaturgos, cineastas, 

enfim, intelectuais que não vivem dentro da universidade [...] A Cultura erudita é a 

produção elaborada, acadêmica, centrada no sistema educacional sobretudo na 

Universidade[...]. 

 

Desta forma, podemos perceber os diversos focos voltados para cultura e suas 

distintas formas de propagação na comunidade. Observamos que o homem se constitui, 

enquanto indivíduo, pelo trabalho8 numa apropriação da cultura, com produções e usos que se 

estabelecem em comunidade, repassando saberes, experiências, pelo convívio em grupos, 

formando-se enquanto ser social. Neste sentido, precisamos compreender os aspectos históricos 

da constituição do homem enquanto indivíduo socializado. 

O conceito de cultura, partindo da concepção apresentada na Teoria Crítica por 

Adorno (2002), associa a cultura ao mecanismo industrial de produção em larga escala, sendo 

gradativamente absorvida e agora vertida em bens culturais, lançados como a própria cultura. 

Desse modo, é ressaltado o aspecto de produção não mais artesanalmente, mas de modo 

                                                             
8 Trabalho: Marx (2001) define este conceito, considerando inicialmente a atividade em que o homem emprega 

sua força para produzir meios de subsistência. Entretanto, faz uma crítica ao trabalho ao ser absorvido pelo capital, 

alienando o homem que, não se realiza mais no trabalho assim, vende sua força produtiva (salário). 
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industrializado, como um produto do capital.  Nesse sentido, a cultura ganhou valor comercial, 

assim, sobressai o valor mercadológico sobre o aspecto cultural propriamente dito, 

transmitindo-se, então, o que gera recursos financeiros, deturpando todo o sentido de 

manifestação cultural de uma civilização. 

Theodor W. Adorno foi um dos maiores críticos da degradação, gerada pelo 

capitalismo, em nome das forças que mercantilizam a cultura e as relações sociais. O referido 

autor demonstrou, na Teoria Crítica da sociedade e a partir dos conceitos de formação e 

semiformação (entre outros conceitos de suas obras), traduzindo por estas considerações, a 

engrenagem engenhosa de se produzir no indivíduo o fetiche9 da racionalidade, de formação 

falseada.  

Segundo o autor, a sociedade, fundamentada na ordem capitalista, é motivada pelo 

processo de produção em larga escala, com acúmulo de capital, exploração do trabalho e 

industrialização crescente. Neste contexto expansionista de industrialização, a própria cultura 

se converte em bem de consumo, com caráter mercadológico, agregada de uma ideologia 

consumista que se propaga pelos meios de comunicação e mídias. Este cenário é traduzido pelo 

conceito de Indústria Cultural10, apresentado pelos frankfurtianos11 Horkheimer e Adorno, em 

1947, na obra “Dialética do Esclarecimento” (1985). 

Para os autores, a Indústria Cultural exerce o controle planificado da realidade, 

baseado na mercantilização total da sociedade, do próprio indivíduo e de sua cultura. Fomenta 

uma formação de falsos sujeitos sociais que seguem a lógica do capital, agindo de forma 

irrefletida, em que se reveza entre produtor de mercadorias e, por vezes, como consumidor 

destas. 

Adorno (2002, p.14) ressalta que “A indústria Cultural se desenvolveu com a 

primazia dos efeitos, da performance tangível, do particular técnico sobre a obra, que outrora 

trazia a ideia e com essa foi liquidada [...]”. Neste contexto de padronização da cultura, o 

indivíduo busca se adequar à cultura propagada, agindo de forma irrefletida, apregoando uma 

falsa identidade do universal e particular, em que o universal pode substituir o gosto particular, 

e vice-versa, pela disseminação de bens padronizados, ao inverter o estilo próprio de cada 

indivíduo em moda, rompendo com a possibilidade de autonomia.  

                                                             
9 Fetiche: relacionado ao conceito de fetichismo que segundo Abbagnano (2007, p. 512) trata-se da “crença no 

poder sobrenatural ou mágico de certos objetos materiais[...].” 
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O empobrecimento da cultura e da arte, foi um tema debatido por Adorno (1985) 

em “Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, mediante a análise da 

arte sendo capturada e transformada em mercadoria, gerando o esvaziamento da cultura. A arte 

é tomada para gerar a padronização e instrumento de dominação cultural pela reprodução 

técnica banalizada da arte (conforme apresenta Benjamin em “A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica” de 1985, ao ressaltar sobre as mudanças na produção artística e 

decomposição da obra de arte). A arte se apresenta como produtos culturais fabricados em série 

para legitimar a falsa ideia de pertencimento social e cultural, uniformizando gostos e 

pensamentos, promovendo a integração e a dominação da sociedade administrada. Trata-se de 

um mecanismo para exercer a dominação social.  

Tais reflexões possibilitou a estruturação do conceito de Indústria Cultural. 

Todavia, Horkheimer e Adorno (1985) afirmam que a Indústria Cultural dotou-se de meios para 

padronizar gostos, informações e a própria cultura. Estamos imersos em um cenário de 

uniformização social, com a conversão crescente da cultura em cultura masoquista, que se move 

pela aparência e se impõe pela falsa universalidade social. 

Posteriormente, no texto “Teoria da semiformação (2010)”, elaborado em 1959, 

Adorno realiza uma análise da tendência do esgotamento na formação cultural do indivíduo e 

da sociedade. Adverte sobre o sentido de liberdade do indivíduo em contraponto com a sua 

adaptação, que também pode ser entendida como conformação com a realidade, ao 

desconsiderar o pensar reflexivo e privilegiar o aspecto adaptativo do indivíduo, possibilita, 

portanto, uma formação conduzida pelos interesses da sociedade capitalista. 

Imersa neste totalitarismo, a cultura torna-se a própria mercadoria, gerando, de 

modo subjetivo, a semiformação que articula todo processo para configuração em série de 

indivíduos num método de mercantilização, impedindo a reflexão, administrando o tempo, 

gostos e possíveis escolhas. 

Portanto, a cultura passa a ser tratada e pensada nos moldes da produção social, 

para se produzir indivíduos com configurações dominadas pela sociedade burguesa, definindo 

todos seus preceitos, modos e gostos sociais. Apregoando ideologias sociais para legitimar a 

exploração do indivíduo pelo trabalho, sua dominação, enquanto indivíduo social, seguindo a 

cultura estabelecida socialmente e rendendo-se ao domínio político, gerido pelo próprio 

capitalismo, que busca a perpetuação do lucro em prejuízo ao humano. 

Esta análise social só é possível, “Graças aos estudos e às críticas da ideologia, 

sabemos que o lugar da cultura dominante é bastante claro: é aquele a partir do qual se legitima 

o exercício da exploração econômica, da dominação política e da exclusão social (CHAUÍ, 
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2012, p. 33)”. Porém, não são todos indivíduos que a concebem, pois grande parte destes 

continuam sob o véu nebuloso da sociedade capitalista. Segundo esta análise, podemos 

considerar que 

em primeiro lugar, separa os bens culturais pelo seu suposto valor de mercado: há obras 

“caras” e “raras”, destinadas aos privilegiados que podem pagar por elas, formando 

uma elite cultural; [...] Em segundo, contraditoriamente em relação ao primeiro aspecto, 

cria a ilusão de que todos têm acesso aos mesmos bens culturais, cada um escolhendo 

livremente o que deseja, como o consumidor num supermercado. [...] Em terceiro lugar, 

inventa figuras chamadas “espectador médio”, “ouvinte médio” e “leitor médio”, às 

quais são atribuídas certas capacidades mentais “médias”, certos conhecimentos 

“médios” e certos gostos “médios”, oferecendo-lhes produtos culturais “médios”. [...] 

Em quarto lugar, define a cultura como lazer e entretenimento (CHAUÍ, 2009, p. 35-

36). 

 

Portanto, trata-se de um mecanismo de conversão cultural do indivíduo aos padrões 

sociais estabelecidos pela burguesia, configurando, desde os modos sociais, sua formação 

enquanto indivíduo para produção e consumo irrefletido de bens de produção. 

A sociedade capitalista aperfeiçoa seu domínio e aparatos de dominação social, 

transformando a cultura social nos moldes industriais, de produção em larga escala de 

indivíduos alienados, rendidos e convencidos socialmente dos modelos a seguir. Nesse sentido, 

CHAUÍ (2012, p. 34) afirma que “A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve 

seduzir e agradar o consumidor”. 

A cultura passa a ser concebida como mercadoria de semiformação do indivíduo, 

intrinsecamente relacionada a formação destes com proporção social, no entanto diante do 

domínio irracional que esta estabelece, a Indústria Cultural12 atua de modo camuflado, porém 

de maneira eficaz. Chauí (2012, p. 35) considera que “[...] é preciso levar em conta a maneira 

como a divisão cultural tende a ser ocultada e, por esse motivo, reforçada com o surgimento da 

cultura padronizada ou da indústria cultural”. A cultura se converte num círculo de 

manipulação, agindo pela técnica, dispondo de inúmeros aparatos tecnológicos, midiáticos e 

ideológicos para conduzir a dominação de massa e, assim, modelar indivíduos, reduzindo estes 

a meros consumidores, reforçando a discrepância social e a divisão de classes permanente.  

Para Horkheimer e Adorno (1985, p. 100), “O fato de que milhões de pessoas 

participam dessa indústria imporia métodos de produção que, por sua vez, tornam inevitável a 

disseminação de bens padronizados para a satisfação de necessidades iguais”. Neste sentido, 

surge com a sociedade moderna um empobrecimento da cultura frente à Indústria Cultural, ao 

                                                             
12A opção do termo denominado de Indústria Cultural foi adotado para substituir o termo cultura de massas para 

não conduzir a interpretações errôneas, relacionando o conceito de uma cultura que emerge das massas 

espontaneamente, sobretudo o conceito de Indústria Cultural, o qual está relacionado a crítica da produção de bens 

culturais com fins mercadológicos, de mercantilização da cultura (HORKHEIMER e ADORNO, 1985). 
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promover a produção técnica da arte e padronização da formação, a qual busca propagar um 

nivelamento ilusório, promovendo um modelo de cultura que se traduz em produção, 

propagação e consumo de mercadorias, para que a sociedade burguesa prossiga a engrenagem 

de dominação e adaptação controlada. 

Na tentativa de compreender como esta sociedade edificou o contexto administrado 

de civilização para a apropriação do princípio cultural corrompido, ao  se utilizar de inúmeras 

instituições sociais no cumprimento do propósito de gerar lucros e a semiformação, realizamos, 

uma retomada histórica, buscando conhecer seu procedimento para a consolidação social. 

Iniciamos, desde a Idade Média até os tempos atuais, para reconhecer a consolidação da 

sociedade burguesa e os modos de propagação no capitalismo, haja vista que os aspectos 

históricos da sociedade possibilitam um melhor entendimento das contradições sociais da 

atualidade.  

Optamos por realizar um recorte histórico em que partimos do contexto da Idade 

Média (com início na Europa, no Século V d.C., estendendo até o Século XV d.C.) por 

considerar este um período de intensas mudanças sociais, que nos possibilita reconhecer como 

a burguesia se consolida e perpetua seu domínio social. Este período está dividido em dois 

momentos, sendo a “Alta Idade Média” (Século V ao X d.C.) e a “Baixa Idade Média” (Século 

X ao XV d.C.), passando das invasões germânicas ao Império Romano no Ocidente até a sua 

retomada e o renascimento comercial.  

Nasce a denominada Idade Média com a desintegração do Império Romano do 

Ocidente. Segundo Perry Anderson (2001), este período retrata o momento de desestruturação, 

advinda com a expansão descompensada, marcada pela militarização, com avanço do 

cristianismo e as invasões bárbaras, fatores que colaboraram para o aceleramento deste contexto 

social.  

Entretanto, a desintegração do Império Romano do Ocidente passou por um 

processo de esvaziamento das cidades, devido à urbanização do campo, com crescimento 

demográfico e desenvolvimento político e econômico na área rural, conforme enfatiza Marx 

(2011, p. 638) ao ressaltar que “[...] a Idade Média (época germânica) parte da terra como sede 

da história, cujo desenvolvimento posterior se desenrola então como oposição entre cidade e 

campo; a [história] moderna é a urbanização do campo, não a ruralização da cidade, como entre 

os antigos”. 

Portanto, a urbanização do campo e a formação de feudos constituiu uma nova 

forma de organização social, com exploração do trabalho em troca da permanência nas terras 

dos senhores feudais. Assim, com a tensão do escravismo, o enfraquecimento da atividade 
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comercial e da vida urbana conduziram a uma nova ordem social, chamada feudalismo13, com 

subsistência pela atividade servil agrária, caracterizado como um sistema político, econômico, 

social, cultural, baseado nos feudos (que são as terras, as propriedades) definidas como 

propriedades fundiárias.  

A despeito disso, quem detinha os feudos, os chamados senhores feudais, 

apreendiam também grande parte do poder político, econômico e social. Os servos, trabalhavam 

nas terras em troca da segurança e defesa; de moradia e de subsistência. Observa-se que o 

homem, mesmo enquanto “ser livre”, se excede no trabalho por sua subsistência e, na busca de 

riqueza, sobrecarrega-se de trabalho, no entanto, o que muito consegue é o enriquecimento dos 

“senhores” (donos das propriedades e dos meios de produção), restando-lhes apenas o suficiente 

para sobreviver. Marx (2011, p. 636) retrata este cenário social, ressaltando que 

 

os antigos valorizavam unanimemente o cultivo da terra como a atividade genuína do 

homem livre, escola do soldado. Nela se conserva a antiga estirpe da nação; ela se 

modifica nas cidades, onde se estabelecem comerciantes e artífices estrangeiros, bem 

como os nativos que se deslocam para onde os atrai o ganho. Onde quer que haja 

escravidão, o liberto busca seu sustento por meio de tais negócios, nos quais muitas 

vezes acumula riquezas: desse modo, esses ofícios também na Antiguidade estavam 

geralmente em suas mãos e, em consequência, eram inconvenientes para o cidadão; 

daí a opinião de que a admissão dos artífices à plena cidadania seria problemática (em 

geral, eles estavam excluídos entre os antigos gregos).  

 

Além disso, o feudalismo consolidava e fortalecia o domínio político e econômico, 

configurando o período chamado de “Alta Idade Média”. A sociedade feudalista tinha sua 

economia fundamentada na agricultura, com trocas entre produtos e mercadorias. Dispunha, 

ainda, de moedas, porém pouco utilizadas neste período. Entretanto, o poder desta sociedade 

concentrava-se nos donos das propriedades. Estes detinham o domínio jurídico, econômico, 

político e cultural, uma vez que eram donos de terras e, concomitantemente, donos também do 

poder social.  

Marx (2011) ressalta o contexto de desigualdades que imperava na sociedade desde 

a Idade Média, com a configuração da sociedade feudal, o domínio social e a divisão de classes 

marcantes, também, neste período histórico.  

                                                             
13 Feudalismo: Loyn (1997, p. 146) traz as considerações de Marc Bloch ao definir o Feudalismo como, “Um 

campesinato em sujeição; uso generalizado do serviço foreiro (isto é, o feudo) em vez de salário...; a supremacia 

de uma classe de guerreiros especializados; vínculos de obediência e proteção que ligam homem a homem e, dentro 

da classe guerreira, assumem a forma específica denominada vassalagem; fragmentação da autoridade – levando 

inevitavelmente à desordem; e, em meio a tudo isso, a sobrevivência de outras formas de associação, família e 

estado.” 
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Outro aspecto, que marca este período, é que o cristianismo passou de doutrina 

perseguida a doutrina hegemônica na ordem feudal. Assim, a Igreja Católica torna-se o 

principal organismo político e cultural da Idade Média, sendo a religião oficial do Império 

Romano, conforme destaca Anderson (2001). Deste modo, consolidava-se como instituição 

feudal, com predomínio da ideologia e cultura, determinando os pensamentos da Europa e 

estabelecendo o controle cultural, fundamentada no Teocentrismo14. 

O indivíduo, nesta sociedade, estava rendido aos domínios do feudalismo e às 

relações sociais reprimidas pelo cristianismo, com a Igreja Católica Romana. Esta exigia o 

dízimo de toda produção do trabalho, pregando uma ideologia de relações sociais, camuflada 

pelo comando social.  

Assim, estavam sujeitos aos mandos e desmandos do senhor feudal e do 

cristianismo. Este último utilizava subterfúgios para exploração do homem pela crença que 

aquele cenário social havia sido imposto por um ser superior, a saber, “Deus”, e que todos 

deveriam se sujeitar e aceitar a vontade superior. Neste cenário, portanto, o indivíduo se rendia 

ao domínio da igreja que se apresentava como um instrumento de domínio social para gerar o 

conformismo e obediência social, reforçando o contexto feudal. 

A sociedade medieval se dividia em grupos, quais sejam: “Consumidora”, formada 

pelo Clero (clero secular e clero regular) e Nobreza (vassalos e suseranos) e os “trabalhadores”, 

constituídos por Camponeses (Servos) que trabalhavam nos feudos. Deste modo, a 

determinação do grupo social era dada pelo nascimento, o elo familiar, ressaltando ainda que o 

feudalismo era composto por costumes romanos (colonato e cristianismo) e os costumes 

bárbaros. Outro aspecto importante, que Marx (2011) evidencia no contexto da Alta Idade 

Média, está relacionado à necessidade de utilização de moedas, difusão dos produtos e ao 

princípio da mercadoria15. 

 Este aspecto retrata uma divergência dos feudos ao possibilitar o direito de 

cunhar sua própria moeda, não havendo um valor padrão que estabelecesse valor relativo aos 

produtos produzidos. Inicia-se, então, a transformação do trabalho em mercadoria e esta é 

transformada em moedas/dinheiro, configurando o período de declínio do feudalismo. A esse 

respeito, Marx (2013, p.212) afirma que “Na mesma medida, portanto, em que se dá a 

transformação do produto do trabalho em mercadoria, completa-se a transformação da 

                                                             
14 Teocentrismo: doutrina que concebe Deus como centro do universo, delegando a Deus toda configuração de 

vida humana e social do indivíduo (SEVERINO, 1994). 
15 Mercadoria: Konder (1999) evidencia este conceito a partir de Marx, considerando a mercadoria como o produto 

que se produz para o mercado, para a venda e não para o uso imediato do trabalhador que o produziu porém, com 

vistas no acúmulo de capital. 
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mercadoria em dinheiro.” Portanto, o autor retrata o cenário social estabelecido, no qual a 

mercadoria começa dominar a sociedade, por produzir lucratividade, em que a produção 

realizada pelo trabalho deixa seu “valor de uso16” para obter “valor do lucro17”, reforçando a 

configuração social, advinda com o surgimento da “mercadoria”. 

No entanto, a configuração social, com base no feudalismo, buscou manter seu 

domínio social e evitar seu declínio, como apresenta Marx (2013, p.474-475), 

 

as corporações de ofício da Idade Média procuraram impedir pela força a 

transformação do mestre-artesão em capitalista, limitando a um máximo muito exíguo 

o número de trabalhadores que um mestre individual podia empregar. O possuidor de 

dinheiro ou de mercadorias só se transforma realmente num capitalista quando a 

quantidade desembolsada para a produção ultrapassa em muito o máximo medieval.  

 

 Apesar disso, tratou-se de tentativas fracassadas, haja vista que o domínio da 

mercadoria e lucratividade imperava sobre a sociedade e o fim deste período culmina com o 

início do capitalismo. Deste modo, a sociedade feudal anuncia seu fim com a decadência do 

poder econômico, político e social. Assim,  

 

na Idade Média, a luta tem fim com a derrocada do devedor feudal, que perde seu 

poder político juntamente com sua base econômica. Entretanto, a forma-dinheiro – e 

a relação entre credor e devedor possui a forma de uma relação monetária – reflete 

aqui apenas o antagonismo entre condições econômicas de existência mais profundas 

(MARX. 2013, p. 278). 
 

Com aspecto social, permeado por grandes diferenças sociais, isso resulta no 

rompimento do feudalismo, possibilitando uma nova forma de organização social: o 

“capitalismo”, se legitima rapidamente e avigora concepções sociais. Assim sendo, enquanto, 

“A aplicação esporádica da cooperação em grande escala no mundo antigo, na Idade Média e 

nas colônias modernas repousa sobre relações imediatas de domínio e servidão, principalmente 

sobre a escravidão (MARX, 2013, p. 508)”, a nova configuração social apresentada permite 

uma diferente ideologia de cooperação nos processos de produção de capital. 

                                                             
16 Valor de uso: Segundo os estudos em Marx (2013), o valor de uso se constitui na utilidade do homem em 

comparativo a utilidade do objeto, não estabelecendo valor imediato ao trabalho humano ou relação com sua 

produção, mas o indivíduo nessa perspectiva se personifica no próprio objeto encarnado e determinado nas relações 

sociais, valor condicionado a seu trabalho não a sua produção (mercadoria), e estabelece relação ao valor de troca. 

Em Marx (2013), o valor de troca traduz a satisfação de necessidades diversas de mercadorias, posto que 

mercadorias de igual valor de uso são produzidas em suas diversidades para atender as mesmas necessidades, em 

que o mesmo produto, vertido em inúmeras configurações, é apresentado para criar uma necessidade de 

substituição de mercadorias. 
17 Valor de lucro: Em Marx (2013), trata-se do valor excedente produzido, transformado em mercadoria, com fim 

em acúmulo de capital. 
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Um aspecto importante, instituído neste contexto de acordo com Hobsbawm 

(2014a), é o surgimento das designadas “feiras” (criadas para promover a troca de mercadorias 

por outras e moedas), em que se deu origem aos burgos, composto por indivíduos que lutavam 

nas cruzadas, formando um grupo de burgueses (instituindo a burguesia) detentores de 

mercadorias comercializadas. A designada burguesia requeria consolidação. Assim, para 

garantir sua legitimidade e configurar uma mudança social, buscava efetivar-se, desde o 

princípio, como uma nova classe social, dominante, para um processo monetarizado de 

mercadorias (excedentes para geração de lucros), fortalecendo o capitalismo.  

Segundo Hobsbawm (2014a), nos séculos XV e XVI, os burgueses promoveram o 

movimento do Renascimento, com início na Itália e, posteriormente, em toda Europa. Este 

possuía o interesse de promover a transição do pensamento medieval para o pensamento 

moderno, de popularizar a ideologia burguesa que esteve marcada pelo contexto artístico e 

cultural, de propor o resgate da cultura clássica e lançar críticas ao feudalismo em favor do 

mercantilismo. 

Este mesmo autor enfatiza que o contexto social estava marcado por um novo 

cenário, haja vista que “O Renascimento” significava modernidade. Com o Renascimento, 

sobreveio uma nova ideologia baseada em alguns conceitos marcantes, a saber: classicismo 

(resgate da cultura clássica); humanismo (valorização do ser humano, livre, com controle de 

sua vida, ascensão social/econômica); individualismo (egocentrismo, trabalho próprio, 

progresso individualista, que pensa em si); hedonismo (culto ao belo, ao prazer, usufruir do 

ócio) e o cientificismo (indivíduo pensa , critica, se aprimora cientificamente, valorização da 

razão humana), pregados pela burguesia, consolidando o pensamento da sociedade como um 

todo. 

Os denominados renascentistas, de acordo com Hobsbawm (2014a), criticaram a 

descentralização política, a economia de subsistência e o teocentrismo presentes no Feudalismo. 

Contudo, propunham a centralização política, com a ideia de nação, povo, configurando a 

monarquia absolutista (aliada a burguesia) a ideia de antropocentrismo, com conceito de 

redenção econômica e de comércio com lucratividade pelo mercantilismo, mediante ao 

capitalismo. 

Os burgueses, pela disseminação cultural e artística, consolidaram-se ao 

promoverem e investirem em produções artísticas de pintores, escultores, músicos, arquitetos, 

escritores e outros artistas. Com isso, buscaram fomentar uma nova modalidade social, de 

transformação de ideias, garantindo a perpetuação da burguesia, gerando o comércio intenso 

para dispor de suas mercadorias que, com transação monetária, culminou no capitalismo. 
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Outro aspecto marcante do período, denominado Feudal, com a transição da Idade 

Média para o Período Moderno, foi o das Revoluções Francesa (1789) e Industrial (1846). 

Hobsbawm (2014a) considera que “a dupla revolução estava para atingir a expansão europeia, 

embora estivesse também a ponto de dar ao mundo não europeu as condições e o equipamento 

para seu eventual contra-ataque.” (HOBSBAWM, 2014a, p.56).  

Em relação a “Revolução Francesa”, Hobsbawm (2014a, p. 52) ressalta que “O que 

de fato aboliu as relações agrárias feudais em toda a Europa Ocidental e Central foi a Revolução 

Francesa, por ação direta, reação ou exemplo, e a revolução de 1848” e que “Em termos de 

geografia política, a Revolução Francesa pôs fim à Idade Média” (HOBSBAWM, 2014a, 

p.149). Assim, com a Revolução Francesa, extinguiu-se o feudalismo. Isso modificou todos os 

aspectos sociais, desde a concepção política à geográfica, fortalecendo um novo estilo de 

sociedade, pautada agora nos princípios do capital. 

No contexto da Revolução Francesa, conforme Hobsbawm (2014a), desencadeou-

se um cenário marcado por crises, em que a França passava por um colapso agrário, com pouca 

produção, miséria, valores altos dos alimentos, inflação, fome, desemprego, descaso das 

autoridades, características feudais de sociedade, sob regime feudal influência dos ideais 

iluminista e liberais que visavam o mercantilismo, com predomínio da burguesia e dos seus 

interesses sociais e econômicos.  

A França passava por um período com altas taxas tributárias. Era conduzida por um 

governo tirano, dominado pela “Nobreza” (aristocracia rural, donos das terras e a nobreza real) 

e pelo “Clero” (alta igreja católica) que eram isentos de impostos e, ainda, detinham o poder 

social, controlando a produção agrária. Tal governo transformava a população camponesa em 

servis, cobrava abusivos impostos desta população e não revertia os impostos em melhorias 

sociais, mas sim na manutenção dos status, dos luxos, das regalias e dos privilégios sociais. 

De acordo com Hobsbawm (2014a), a população francesa camponesa se revolta 

contra a Nobreza e o Clero, influenciada pelos ideais iluministas, apresentados pela 

“burguesia”. Estes ideais criticavam o absolutismo, a oligarquia rural, a obrigação religiosa, o 

monopólio social e pregavam a liberdade, a igualdade social, a fraternidade e felicidade global, 

laicidade e democracia. Contudo, a burguesia, com a ideologia iluminista18, apresentou-se como 

alternativa, manipulando a população para romper com os mandos da “Nobreza e Clero”, 

                                                             
18 Ideologia iluminista: ideologia burguesa vinculada ao Iluminismo que defendia aparentemente princípios de 

igualdade jurídica de todos perante a lei, tolerância religiosa ou filosófica, liberdade pessoal social e o direito à 

propriedade privada. Abbagnano (2007, p.618), inicialmente, define como a “Linha filosófica caracterizada pelo 

empenho em estender a razão como crítica e guia a todos os campos da experiência humana”. Vale lembrar que, 

partindo desta concepção, destaca-se a crítica Kantiana, vista como uma revolução do pensamento iluminista. 
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cativando a população que estava carente de autoridade, de líderes aptos e dispostos a adotar os 

problemas sociais da população camponesa. Assim, esta ideologia moldou e conduziu a referida 

população a lutar pelos interesses da própria burguesia. 

 Segundo Hobsbawm (2014a), o contexto social francês passa a ser dominado pela 

burguesia, pelos ideais iluministas que, conduzindo a população camponesa, promove a 

revolução social de derrubada da elite francesa e, posteriormente, passa a lutar entre si pelo 

governo da França, onde a “burguesia” toma o poder, assumindo o governo gradativamente, 

transformando-se na nova elite política da França. 

Tratava-se de um cenário de condições hostis de sobrevivência e exploração do 

trabalho. Contudo, os trabalhadores, que eram a maioria da população, organizavam uma ação 

coletiva para romper com este contexto social, inconformados com a falta de governo do rei 

Luís XVI e com a decadência da aristocracia. 

De acordo com Hobsbawm (2014a), na Grã-Bretanha, em 1780, desencadeava o 

avanço do capitalismo, configurado por inovações técnicas de produção de mercadorias, nova 

forma de divisão de trabalho e a utilização de tecnologias, expandindo-se.  

 A Revolução Industrial parte de uma série de transformações sociais, passando da 

produção manual para produção mecânica. O trabalho da manufatura passa a ser realizado em 

fábricas, com início na Inglaterra. Neste período, a burguesia ocupava o poder político, com um 

Estado liberal burguês, possuía um grande acúmulo de capitais e mão-de-obra disponível ao 

trabalho devido ao êxodo rural. 

Portanto, a fase inicial da Revolução Industrial limitou-se à Inglaterra que, no 

século XVIII, estava consolidada com o capitalismo concorrencial, pleno desenvolvimento nos 

setores têxtil, siderúrgico e agrícola. Ao analisar a “Revolução Industrial”, Hobsbawm (2015, 

p. 18) entende que foi  

 

iniciada e largamente confinada à Inglaterra, e a transformação política associada e 

largamente confinada à França. Ambas implicaram o triunfo de uma nova sociedade, 

mas se ela deveria ser a sociedade do capitalismo liberal triunfante, ou aquilo que um 

historiador francês chamou ‘os burgueses conquistadores’. 

 

Nesta conjuntura, molda-se uma sociedade, movida pelo acúmulo de riquezas, com 

bens de produção em larga escala e exploração da mão-de-obra. Sociedade essa que se rendia 

aos míseros salários para sobrevivência e não como paga pelo trabalho oferecido, configurando 

a sociedade capitalista e a formulação do chamado “salário mínimo”.  
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Tratava-se de uma remuneração ou pagamento (salário) destinado apenas para a 

subsistência do trabalhador. Assim, os trabalhadores se rendiam as condições impostas pela 

burguesia enriquecida, que seguia beneficiada do trabalho e produção destes trabalhadores, 

gerando acúmulo de mercadoria, lucratividade e capital, configurando um contexto movido pela 

exploração do trabalho.  

Além disso, concretiza-se a expansão imperialista, marcada por transformações 

econômicas, sociais, políticas e culturais pela consolidação do capitalismo, afirmação do 

liberalismo, a urbanização e o movimento de novas ideias e ideologias sociais, com a 

constituição das duas principais classes sociais: a “burguesia industrial” (donos dos meios de 

produção, consolida-se  os detentores do poder e do capital) e a “classe trabalhadora”  (força 

do trabalhista, mão-de-obra, proletariado, classe marcada pela exploração produtora).  

Recorremos a Marx (2013) que revela este aspecto social e contribuições 

importantes para compreensão desta sociedade que passa por um conjunto de transformações 

em âmbito político, cultural, econômico e do regime social, com base no capital, fortalecendo 

o capitalismo. Todavia,  

 

a forma capitalista, ao contrário, pressupõe desde o início o trabalhador assalariado, 

livre, que vende sua força de trabalho ao capital. Historicamente, porém, ela se 

desenvolve em oposição à economia camponesa e à produção artesanal independente, 

assumindo esta última a forma da guilda ou não. Diante delas, não é a cooperação 

capitalista que aparece como uma forma histórica específica da cooperação, mas, ao 

contrário, é a própria cooperação que aparece como uma forma histórica peculiar do 

modo de produção capitalista, como algo que o distingue especificamente. Assim como 

a força produtiva social do trabalho desenvolvida pela cooperação aparece como força 

produtiva do capital, também a própria cooperação aparece como uma forma específica 

do processo de produção capitalista, contraposta ao processo de produção de 

trabalhadores autônomo se isolados, ou mesmo de pequenos mestres (MARX, 2013, p. 

508-509). 

 

O aparente movimento da ideologia de cooperação domina o indivíduo pela 

exploração do trabalho que, por este valor social, se move, gerando acúmulo e lucros aos donos 

do capital, sem valor real para si, enquanto trabalhador.  

Marx (2013) desvenda o cenário de comando social permeado pelo capital, com 

configuração e ideologia de domínio apresentados para mascarar a exploração perante o 

trabalho que dispunha de mercadorias, com valores diferenciados ao condicionado, ao 

trabalhador. Isso gerava lucratividade aos donos do capital, burlando-os desde os primórdios e 

aperfeiçoando, historicamente, seus modos de produção e domínio do indivíduo em sociedade.  

O trabalho agrega valor a mercadoria em detrimento do trabalhador que o realiza, 

entretanto não adquire valores pertinentes a esta, reforçando o cenário de exploração social. 
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Assim, o indivíduo produz para gerar mercadorias, para receber mensalmente por seu trabalho e 

não por sua produção, reforçando um duplo caráter social de “produção versus trabalho” que, 

neste cenário não se receberá valores equivalentes.  

Outro aspecto marcante, neste contexto de trabalho, foi reforçar a ideologia de 

cooperação social e a necessidade de produção em grande escala. Conforme expressa 

Hobsbawm (2015), o capitalismo desde seus primórdios impera sobre a sociedade, logrando os 

indivíduos pelo trabalho, reforçando a divisão de classes, instigando a necessidade de consumo 

e produção desmedida de mercadorias.  

Estamos diante de um cenário moldado pela produtividade, fomentado pelas 

ideologias liberais, que representa todo o processo de produção e condicionamento do homem 

aos modos de produção capitalista, fomentando gradativamente a divisão de classes, o 

fortalecimento da burguesia (donos do capital e meios de produção) e a sujeição das massas 

(classe trabalhadora, proletariado).  A esse respeito, Hobsbawm (2015, p. 255) pondera que 

“[...] era como fazer crescer o capitalismo e com ele a burguesia sem a contrapartida de um 

regime político burguês-liberal. A simples rejeição da sociedade burguesa e de suas ideias não 

era mais possível.” Assim, a sociedade estava configurada nos moldes da burguesia. 

O capitalismo se expandiu e avigorou forças de domínio social, caracterizando a 

sociedade, hora movida pela produção, hora movida pelo consumismo. Além disso, fortaleceu 

ideologias que movimentavam o comércio e civilizavam o trabalhador, a engrenagem social: 

trabalho para o consumo. Configurava, assim, uma sociedade marcada pela rivalidade, a 

ambição, individualismo e desumanidade, dividindo as grandes potências produtoras em 

“países Desenvolvidos” e os demais agrupados e designados de “países Subdesenvolvidos”, 

gerando conflitos sociais pela disputa, concorrência e poder. 

O século XX é marcado, segundo Hobsbawm (2014b), pela Segunda Guerra 

Mundial que eclodiu advinda de problemas sociais e econômicos não solucionados com a 

Primeira Guerra Mundial. Assim, pôde ser compreendida como sua continuidade, porém, de 

modo mais produtivo, conciso e desumano, moldada por uma “guerra fria”, de dor, muitas 

mortes e sofrimento social.  

Este foi um período de grandes conflitos, de revoluções em todos âmbitos sociais, 

desde a configuração política, religiosa e econômica à cultural. Culminou em processos de 

avanços sofisticados na indústria, em pesquisas e desenvolvimento, fomentado por um cenário 

de globalização econômica.  
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Após a Segunda Guerra Mundial, fomentaram-se as políticas de Neoliberalismo19, 

o qual tratou de embates as limitações de mercado e sua organização econômica, social, cultural 

e política nos países capitalistas. Assim, “Tudo que podemos dizer é que este é um movimento 

ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no 

passado (ANDERSON, 1995, p. 22)”. Este movimento globalizado estimula o comércio, pouca 

intervenção do governo no mercado de trabalho pela política de privatização, contra o controle 

de preços dentre outras ideologias econômicas-sociais. 

Observamos que o contexto retratado, em linhas gerais, aborda uma sociedade 

movida pelo acúmulo de capital, que (re)inventa mecanismos de dominação e sujeição em todos 

os aspectos sociais para promover o enriquecimento desmedido e o fortalecimento dos ideais 

de uma sociedade dividida em classes. 

Portanto, tomada por estes moldes, a sociedade capitalista é conduzida por 

ideologias advindas da classe burguesa, seguindo apta a obediência ao servilismo social e a 

alienação. Entretanto, é necessário o descortinar a sociedade vigente, não apenas “produzir” 

meros seres alienados e alienantes, é o momento de relutar para a formação de indivíduos 

autônomos, conscientes e atuantes socialmente, que será possível pela formação crítica, 

observando a formação ofertada no ambiente de educação formal, do qual trataremos, buscando 

aproximação quanto às concepções formativas dos docentes frente a atual conjuntura social e 

domínio da Indústria Cultural, que nos cabe investigar. 

Compreender os mecanismos formativos do homem em sociedade, diante de um 

contexto permeado por mudanças extremas e imerso em ideologias sociais, apresenta-se como 

desafio inicial, diante dos mecanismos formativos do indivíduo em sociedade. Nesse sentido, 

elencamos os mecanismos formativos, dentre os mais importantes,  

 

em tese, a família e a escola são instituições fundamentais para a interação entre a 

criança e a sociedade por serem espaços em que o indivíduo encontra as primeiras 

identificações para formar a identidade. Nessa medida, são instituições responsáveis 

pela formação humana e responsáveis [...], por apresentar elementos que possibilitam 

a formação dos sentidos e valores (ZANOLLA, 2011, p. 112). 

 

É mediante a família e a escola que a criança se forma enquanto indivíduo em 

sociedade. Inicialmente, aprende valores e forma sua identidade social, absorvendo aspectos 

culturais e se formando como indivíduo social. Portanto, diante destas instituições formadoras, 

                                                             
19 Neoliberalismo: “[...] trata-se de um corpo de doutrinas coerentes, autoconsciente, militantes, lucidamente 

decidido a transformar todo o mundo a sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional.” 

(ANDERSON, 1995, p.22). 
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além de outras que possamos elencar, como a igreja, o indivíduo desde a infância se molda aos 

conhecimentos passados por estas, sobretudo, assumindo uma postura social, ou para 

emancipação, ou para alienação social. 

Partimos então de definições teóricas para compreensão destes elementos sociais. 

Segundo Adorno e Horkheimer (1973), o conceito de indivíduo aparece para designar algo real, 

autossuficiente, com unicidade, considerado um ser abstrato, de natureza humana, ser único, 

singular, que busca sua autodeterminação social, mediante à identificação com outros 

indivíduos, formando, assim, uma sociedade ou grupo social. Quanto a concepção histórica do 

indivíduo, precisamos considerar que 

 

não é mero acidente fortuito que só por volta do século XVIII a palavra ‘individuo’ 

tenha passado a designar o homem singular, e que a própria coisa não seja muito mais 

antiga do que a palavra, dado que só começou a existir nos alvores do Renascimento. 

[...] um indivíduo, é uma autoconsciência social; e vale a pena lembrar aqui que 

também o conceito filosófico de ‘autoconsciência’ supera o indivíduo ‘abstrato’ e leva 

a mediação social (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p. 52). 

 

Portanto, o ser se realiza enquanto indivíduo pela convivência social, buscando sua 

autoafirmação e identificação com demais seres sociais. Assim, constitui-se na relação com 

outros, de forma plural, formando uma sociedade, onde convivem, aprendem e organizam-se 

movidos por ideais comuns. Conforme ressaltam Adorno e Horkheimer (1973, p. 47), “Mesmo 

antes de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes, relaciona-se com outros antes de se 

referir explicitamente ao eu; é um momento das relações em que vive, antes de poder chegar, 

finalmente, à autodeterminação”. 

Assim, Adorno e Horkheimer (1973) evidenciam o homem como “um ser destinado 

à vida em sociedade”, mediante à convivência com seus semelhantes, se forma plenamente, em 

sociedade. Daí a preocupação quanto à formação e com o modo de influências que tem 

dominado concepção social, haja vista que, conforme Crochik (2011, p. 83), “não há como 

pensar a concepção de homem separada da sociedade: a natureza do homem leva-o a viver em 

sociedade e uma vez que esta é constituída, ele tende a afastar-se dela, pelo menos de uma 

sociedade que produz constante e objetivamente a alienação”. 

Conforme explicitado por Crochik (2011), o entendimento sobre indivíduo está 

associado a concepção de sociedade e perpassa a compreensão de como este é instituído 

socialmente. Contudo, a formação pode ser propagada de maneira dominada, aparente, para 

formar seres alienados, pois o autor ainda evidencia que a constituição do ser, enquanto homem, 

parte da sua dominação sobre a natureza para a dominação de outros, buscando em sociedade 
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sua civilização. Neste sentido, parte do desenvolvimento cultural para uma posterior civilização 

industrial, reproduzindo a dominação dos homens socializados, uma vez que o indivíduo 

 

pertence à sociedade liberal, na de monopólios, ele atrapalha e deve ser diretamente 

socializado pela sociedade. As esferas da família e da educação devem perder a sua 

relativa autonomia, e, por meio da racionalidade industrial, educar os indivíduos para 

o conformismo. Como a consciência da racionalidade evidencia sua irracionalidade, 

isto é, que já seria possível uma vida digna de ser vivida para todos, a adesão a esse 

conformismo ocorre pela contínua ameaça de ser deixado de fora. (CROCHIK, 2011, 

p. 90). 

 

Assim, conforme nos apresenta Crochik (2011), o indivíduo se molda aos interesses 

sociais, permeados por aspectos dominantes da sociedade que exercem sobre ele e apregoa uma 

ideologia de liberdade e realização social falseada, que se executa a dominação persistente sobre 

o outro. É justamente nestes moldes que atua a burguesia, exercendo o domínio da sociedade 

como um todo e propagando seu domínio social.  Assim sendo, o domínio que surgiu na Idade 

Média persiste, com ferramentas e tecnologias mais eficazes, perpetuando-se. Diante do 

exposto, 

 

com a entronização do princípio de concorrência, a eliminação dos limites das ordens 

correlativas e o início da revolução técnica na Indústria, a sociedade burguesa 

desenvolveu um dinamismo social que obriga o indivíduo econômico a lutar 

implacavelmente por seus interesses de lucro sem se preocupar com o bem da 

coletividade (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.55). 

 

Nos moldes da sociedade burguesa, a formação do indivíduo prossegue atendendo 

seus ditames, movidos por ideologias. Tais moldes ideológicos rompem com os desígnios 

humanos para promover a alienação e desse modo gerar a adesão aos modismos sociais, dentre 

estes, o individualismo, a ganância, a barbárie e a inércia social. Assim, Adorno e Horkheimer 

(1973) ressaltam que o indivíduo rompe com os aspectos formativos culturais e adere a outros 

conceitos formativos de civilização social, ditados pela sociedade, haja vista que a cultura se 

apresenta com ênfase, também, na cultura espiritual, submetendo a civilização à produção 

material. 

Imergida neste contexto civilizatório, a sociedade (burguesa) parte da dominação 

para a exploração do indivíduo (proletariado) pelo trabalho, para se perpetuar enquanto classe 

dominante.  Adorno e Horkheimer (1973, p.27) esclarecem que “A socialização é concebida na 

base da divisão do trabalho como meio para satisfazer as necessidades materiais de uma 
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comunidade”. Neste sentido, a sociedade concebe toda sua “formatação social”20 e se move 

para sua concretização que, na sociedade capitalista, é movida pelo capital, pelo acúmulo de 

lucros mediante a exploração do indivíduo (proletariado). 

Compreender como se dá a relação educação, formação e Indústria Cultural é 

importante ao considerar as demandas sociais para o mundo do trabalho que, de modo 

estandardizado promove a ratificação de ideologias, promove a semiformação, a 

homogeneização técnica, com fins econômicos, produzindo indivíduos aptos ao trabalho, tão 

somente é o objetivo principal. 

Assim é possível compreender todo aspecto formativo social organizado para uma 

posterior conversão do indivíduo ao mundo do trabalho. A formação, requer manter a tensão e 

extrapolar as questões sociais para possibilitar uma formação humana, não apenas vinculada a 

realização pela profissão e movida pelo trabalho, mas promover o desenvolvimento ampliado 

dos indivíduos. 

Para tratarmos da formação do indivíduo como ser social mediante o trabalho, 

partimos da ontologia do ser social. Conforme traz Abbagnano (2007, p. 848), ontologia é a 

“doutrina do ser e de suas formas[...], a ciência que estuda o ser humano”. Partindo dos 

princípios fundantes em Marx que, durante suas obras, buscou desvelar a existência do homem 

e sua sociabilidade, sendo ontologia fundada e fundante que encontre na realidade a base real 

do ser social. 

A ontologia, tendo como princípio o homem como ser social, traz a concepção que 

define o indivíduo enquanto ser natural, mas que se distingue dos demais seres naturais pela 

mediação da categoria trabalho na mediação com a natureza. De acordo com Marx (2013), o 

trabalho é o processo de participação/objetivação do ser social com a natureza, por intermédio 

de sua própria ação, pois ao se relacionar com a natureza ele se apropria dos recursos que a 

natureza lhe oferece, a modifica e modifica a si, reciprocamente. Desta forma, Marx considera 

o ser social e o mundo a partir do momento em que o primeiro se reconhece no mundo, sendo 

que 

 

a existência [...] de cada elemento da riqueza material não fornecido pela natureza 

teve sempre de ser mediada por uma atividade produtiva especial, direcionada a um 

fim, que adapta matérias naturais específicas a necessidades humanas específicas. 

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição 

de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade 

                                                             
20Formatação social: Termo utilizado por Moreira (1994) para designar a formação dos indivíduos, enquanto 

sujeitos sociais nos moldes da industrialização, de uma formação técnica apenas (que se aproxima do que Adorno 

(2010) também conceitua como uma semiformação), oposta à formação ampliada e plena do indivíduo. 
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natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida 

humana (MARX, 2013, p. 167). 

 

Frente à dominação do homem sobre a natureza, Marx (2010) define o trabalho 

como a ação deste sobre a natureza que revela o aspecto central de sua constituição e que o 

diferencia perante a natureza e animais. Em sua obra “Manuscrito Econômicos e Filosóficos”, 

de 1844, compreende-se que, ao vender a força do trabalho e se deixar dominar pelo capital, 

não mais irá produzir e trabalhar para sua subsistência, mas prevalecendo a dominação sobre 

outros homens como resultado da exploração sob a produção destes, como produção excedente 

de mercadoria.  

O trabalho surge da necessidade pela sobrevivência, pelo movimento em que o 

homem se institui pelo trabalho, transformando o ser biológico em ser social. Nesse sentido, 

trabalho é ação produtora, ação criadora, por meio da qual estabelece relações com a natureza 

e com os outros homens. Portanto, é elemento fundamental de constituição da sociabilidade. 

É inegável a importância do trabalho para constituição do indivíduo como ser 

social, conforme adverte Marx (2010), porém este mesmo trabalho extrapola sua função 

constituinte de sociabilidade e integração em sociedade, pois resulta também no domínio sobre 

outros indivíduos. Assim, se em princípio produzia para sua subsistência, a produção em 

excesso possibilitou a exploração da força do trabalho e a dominação do homem por outros, 

atribuindo ao trabalho, também, o sentido de mercadoria.  

Desta forma, a dominação frente ao trabalho sedimenta uma sociedade dividida em 

classes, resultando em exploração da força produtiva pela lógica da sociedade do capital, 

configurando o trabalho não como atividade de realização e criatividade humana, e sim como 

mecanismo de produção de mercadorias e acúmulo de capital. Isso reforça a divisão de classes, 

em que a maioria da sociedade se encontra na classe dos proletariados (trabalhadores) e a 

minoria dominante na classe burguesa (donos do capital). 

Marx (2010) expõe a relação, agora estabelecida entre os homens, mediante ao 

trabalho, o que nos leva a refletir sobre o aspecto alienante produzido por esta exploração pelo 

trabalho, configurando o homem alienado pelo trabalho, assim, 

 

em que consiste, então, a exteriorização (Entäusserung) do trabalho? Primeiro, que o 

trabalho é externo(Äusserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu próprio 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 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 necessidades fora dele [...]. 

Finalmente, a externalidade do trabalho aparece para o trabalhador como se o trabalho 
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não fosse seu próprio, mas de um outro [...]. Chega-se, por conseguinte, ao resultado 

de que o homem (o trabalhador) só se sente como [ser] livre e ativo nas suas funções 

animais, comer, beber, e procriar, quando muito ainda habitação, adornos, etc., e em 

suas funções humanas só [se sente] como animal (MARX, 2010, p. 82-83; grifos do 

autor). 

 

Portanto, neste processo de exploração pelo trabalho, solidifica-se uma relação de 

alienação humana, sedimentando mecanismos produtivos que assemelham o homem aos 

animais, agindo mecanicamente e de forma irrefletida. Neste aspecto, de exploração pelo 

trabalho, se constitui como ser alienado, contrário a uma formação como ser social, não se 

realizando pelo trabalho, porém oposto a este princípio, executando o trabalho de modo 

forçado21. Para Zanolla (2015, p. 453), 

 

Assim, a noção da relação entre dialética e trabalho é acrescida pela ambivalência 

psicanalítica da autopreservação versus autodestruição, natureza versus criação; 

permeada pela angústia do conflito: o trabalho representa a repressão como condição 

para a liberdade ou a dominação. Essa base se estende à obra “Dialética Negativa” de 

Adorno (1984), em que se constata também uma coerência conceitual e (a)estética 

entre conteúdo e forma.  

 

Considerando desse modo que o trabalho contribui para a formação do indivíduo 

enquanto ser social, homem, mas carrega também a possibilidade de deformação ao propagar a 

exploração e alienação pelo trabalho, a qual deve ser combatida. 

Desse modo, visando consolidar a relação trabalho, indivíduo e educação, 

observamos em Adorno (1995), a importância do trabalho para a realização humana, contudo, 

a educação não pode ser reduzida a um conjunto de técnicas que instrumentalizará o trabalho 

ou abreviada ao processo de ensino aprendizagem. A formação requer na educação a obtenção 

de conhecimentos científicos e filosóficos, saberes ampliados como ferramentas de 

transformação enquanto ser social, de si mesmo.  

Ressaltamos neste sentido que, não se trata de uma formação idealista ou ingênua, 

mas em Adorno (1195) uma formação possível para a emancipação, reforçando potencialidades 

e desenvolvimento da consciência auto reflexiva. 

 

2.2 Constituição da sociedade brasileira e desdobramentos para formação 

 

O conceito de formação do indivíduo perpassa o contexto de formação humana. 

Todavia, nos moldes de uma sociedade capitalista, toma alguns aspectos que destoam de uma 

                                                             
21 Parte desse trabalho foi apresentado na ANPED- Centro-Oeste/2016. 
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formação plena. A sociedade brasileira, neste sentido, rende-se aos domínios do capital e 

apregoa, também, todos os mecanismos de dominação social, baseada no liberalismo. 

Para os frankfurtianos, a formação é o próprio processo de esclarecimento, em que 

o procedimento educacional formal é parte dessa ação formativa. No entanto, se este ocorre de 

modo isolado pode esta não captar o conceito, correndo o risco em prosseguir a semiformação 

de maneira generalizada, promovendo uma formação pela metade, pela visão simplista ou 

reducionista da sociedade. 

Investir na formação no sentido cultural é o antídoto para combater a semiformação, 

como nos apresenta Adorno (2010). Esta formação dispõe de visão ampliada do indivíduo, indo 

para além dos conteúdos educacionais ofertados nas instituições de ensino, mas à partir destes, 

promover-se a formação crítica.  

Segundo Abbagnano (2007, p.545, grifos do autor) formação,  

 

no sentido específico que esta palavra assume em filosofia e em pedagogia, em relação 

com o termo alemão correspondente, indica o processo de educação ou de civilização, 

que se expressa nas duas significações de cultura, entendida como educação e como 

sistema de valores simbólicos. (ABBAGNANO, 2007, p.545, grifos do autor) 

 

Neste sentido, não seria redundante falar da necessidade de formação cultural do 

indivíduo, mas tratar da necessidade de adquirir cultura, cultivar modos de vida, promover 

reflexão. Entretanto, se pensarmos a formação partindo da constituição histórica da sociedade 

brasileira, podemos observar que segue o mesmo formato social de outras sociedades em que 

impera o capitalismo para a formação do indivíduo que prossegue o capital de formação 

instrumental, para o trabalho. 

Inicialmente, a sociedade brasileira se constitui nos moldes da sociedade feudal, 

com a colonização portuguesa, mediada por trabalho de base escravagista de índios e escravos. 

No entanto, com a evolução da sociedade no Brasil, esta também se rende aos mecanismos 

tecnológicos e industriais, fomentando a produção em larga escala, a exportação de mercadorias 

e configura o trabalho seguindo os preceitos do capital. 

Observamos que a sociedade, permeada pelo capital, se move em favor da classe 

burguesa, fortalecendo o domínio e o modo de produção capitalista, entretanto, convencida de 

exercer a democracia, manipulada socialmente. O trabalhador é o alvo dessa engrenagem, 

igualmente para manter o domínio social. A sociedade brasileira, administrada pela burguesia, 

afugenta seus trabalhadores, propondo uma formação básica e aparente que os capacite apenas 

para o trabalho. 
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Compreender como nossa sociedade brasileira se estrutura e consolida a formação 

de indivíduos, torna-se um desafio. Dessa forma, a pesquisa, embasada pela Teoria Crítica, 

busca conhecer os aspectos sociais de dominação por considerar, conforme Horkheimer (1983, 

p. 155), que “A teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto os homens como 

produtores de todas as suas formas históricas de vida. [...]. O que é dado não depende apenas 

da natureza, mas também do poder do homem sobre ela.” Trata-se de uma crítica contundente, 

apresentando-se como desafio de fazer refletir diante da relação formação-dominação. 

Para Paim (2007), nos moldes da dominação burguesa, converte-se a democracia 

de um direito social à uma ferramenta camuflada de influências sociais, permanecendo o 

domínio social burguês e, assim, perpetua-se o problema social de democracia (aparente), que 

se apresenta a serviço do capital, porém convencendo que se usufrui de direitos democráticos. 

Este processo de dominação parte da configuração social, delineada pela burguesia, 

pois, segundo este mesmo autor, a elite se incumbiu de consolidar a independência, regida pela 

classe proprietária, apropriando da ideia liberal, mas vertida de ideal democrático. Dentre outros 

aspectos de convencimento social de direitos, a sociedade brasileira vai se amoldando aos 

princípios e ideologias burguesas, perdendo a sua autonomia, suas convicções enquanto 

indivíduo, alienando-se e rendendo-se à cultura dominante.  

O pensamento liberal convence a sociedade, dominada por esta ideologia burguesa, 

que é possível adquirir uma vida social e econômica melhor, desde que se esforce para obtê-la. 

Porém, o que ocorre é um cenário de motivação, convertida em exploração da força de trabalho 

e a igualdade de direitos, apresentada como sociedade democrática, aparente, pois não 

possibilita a igualdade de condições sociais. Contudo,  

 

a evolução da elite política brasileira no sentido da substituição da prática autoritária, 

preservada a fachada constitucional, por uma forma de governo abertamente 

autoritária, através do Estado Novo, não poderia ter ocorrido sem o trabalho prévio, 

ao longo de várias décadas, seja do castilhismo, no meio político, seja do positivismo, 

no meio militar (PAIM, 2007 p.113). 

 

Foi um processo gradativo, movido pela elite burguesa, para estabelecer a 

dominação social. Assim, diante das tragédias sociais,  apresentava-se como alternativa e 

solução social, tratando desde problemas políticos e econômicos, aos de ordem social. 

Conforme trata Paim (2007), ao mencionar sobre a questão do “Castilhismo22”, como uma 

                                                             
22 Castilhismo: O estado do Rio Grande do Sul, ao longo de quase 40 anos, viveu uma experiência singular ao ter 

no governo um partido de inspiração positivista, o Partido Republicano Rio-Grandense - PRR, cujo programa 

começou a ser posto em prática logo na efetivação da Constituição Estadual de julho de 1891. Os correligionários, 
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corrente política de cunho conservador que surgiu em 1882 e com auge em 1930, no governo 

de Getúlio Vargas, que buscava converter a sociedade aos modos burgueses, promovendo 

inovações, a modernização econômica e apostando nas inovações industriais apresentadas por 

estes . 

Outro aspecto evidenciado, por Paim (2007), é o “positivismo”, pensamento 

filosófico de Augusto Comte, com surgimento na França no século XIX. O “positivismo” que, 

pelo desenvolvimento sociológico iluminista23, propunha a superação de crises (sociais e 

morais) pelo avigoramento e configuração de uma sociedade industrial. No Brasil, estas 

ideologias se configuraram a partir da Proclamação da República, expressas, até mesmo, na 

bandeira brasileira, com “Ordem e progresso”, representada pelas influências positivistas, 

determinando um período de avanços industriais e domínio social burguês, nos moldes do 

capital.  

 

Para definir o processo político como “domínio do irracional' apoia-se em duas teses 

que resumem com profundidade os impasses da sociedade industrial, se bem que por 

si mesmas não autorizem a conclusão em favor do totalitarismo. Em contexto diverso 

do que se configura no Brasil pela ação do positivismo, no campo político, as 

inferências foram bem diversas [...] (PAIM, 2007, p. 114). 

 

Parte de uma configuração social dominada, cuidando para que seja imperceptível 

o processo de dominação e o amoldamento social para cumprir suas instruções sociais, cercada 

por interesses burgueses e pequenos direitos aos proletários para manter o domínio e avigorar 

os aspectos de uma sociedade alienada.  

Os direitos sociais, advindos com a Constituição social de 1988, e a proposta de 

uma sociedade democrática, também se rendem ao domínio social, quando esta sociedade se 

mantém alienada, num processo de dormência e ignorância social, que são aspectos idealizados 

e reforçados pela burguesia. Tratamos, no entanto, de compreender o mecanismo social vigente 

em nosso país, partindo da formação do indivíduo na sociedade brasileira. 

 Segundo Paim (2007), a sociedade brasileira se condiciona e é afugentada por todas 

as modalidades de domínio social, haja vista que a burguesia detém o monopólio social e 

                                                             
sob a liderança de Júlio de Castilhos, construíram uma filosofia e prática política ditatorial que passou a ser 

identificada como Castilhismo. (KIRCHHEIN, 2006, p.2) 
23 Desenvolvimento sociológico iluminista: desenvolvimento social do iluminismo, o qual se define segundo 

Abbagnano (2007, p.618), “linha filosófica caracterizada pelo empenho em estender a razão como crítica e guia a 

todos os campos da experiência humana. Nesse sentido, Kant escreveu: O iluminismo é a saída dos homens do 

estado de minoridade devido a eles mesmos. Minoridade é a incapacidade de utilizar o próprio intelecto sem a 

orientação de outro.” 
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avigora ferramentas de domínio, apregoando seus preceitos capitalistas. Com isso, configura a 

formação do indivíduo em sociedade para cumprir a engrenagem social já estabelecida.  

O aspecto formativo do indivíduo e toda a sociedade se move e se configura na 

lógica do capital. Assim, neste contexto social, o valor de troca sobrepuja o valor de uso, 

propondo trocas para promover e movimentar o consumismo. Desse modo, mesmo que o 

produto (mercadoria) ainda tenha sua funcionalidade preservada, lança-se novas versões para 

promover o comércio, o acúmulo de capital. Tal fato foi evidenciado por Marx (2013) ao tratar 

da análise do conceito de mercadoria.  

Romper com os mecanismos sociais, estabelecidos pelo capital, sugere negar seus 

moldes sociais. Esta configuração social é regida por uma ideologia que ressalta seus benefícios 

sociais, ocultando e camuflando seus malefícios, mediante ideologias e doutrinas capitalista 

veiculadas socialmente, o que configura uma sociedade rendida aos seus moldes sociais, 

cooperando para sua perpetuação social, sem vislumbrar seus mecanismos (de)formativos do 

indivíduo em sociedade.  

Para Paim (2007), trata-se de um conjunto de doutrinas do liberalismo, fomentadas 

pela sociedade industrial capitalista que, na metade do século XIX, apropriou-se da ideia 

democrática para requerer sua legitimidade, porém conduzindo todo o arcabouço de 

representação, mantendo o poder. Esta configuração social surge de um movimento de 

doutrinação do indivíduo, partindo dos princípios do liberalismo (que prega uma liberdade do 

indivíduo em sociedade, porém não dispõe de possibilidades sociais para todos), que continua 

a se perpetuar com novas roupagens sociais, em que evidencia benefícios sociais em detrimento 

da configuração capitalista, estabelecendo culturas sociais. 

A cultura, na sociedade civil capitalista, segundo Paim (2007), perpetua-se através 

dos mecanismos ideológicos, convertendo os indivíduos à doutrina liberal, assumindo esta 

cultura como a cultura dominante para socialização. Para se sentirem integrantes sociais, 

aderem aos seus preceitos. Neste contexto, configuram os mecanismos sociais para manterem 

uma aparente normalidade e naturalidade social que adaptam os indivíduos à sociedade 

capitalista estabelecendo como padrão a cultura dominante. 

Partindo de uma análise marxiana da sociedade capitalista, observamos a 

configuração social, pautada numa cultura produzida ideologicamente, nos preceitos liberais e 

em sua renovação no neoliberalismo, estabelecendo políticas sociais que agregam seu 

doutrinamento e (de)formação social do indivíduo. Nesse contexto, cabe considerar, então, que 

“Política e socialmente, a economia neoliberal é o projeto de encolhimento do espaço público 
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e o do alargamento do espaço privado – daí o seu caráter essencialmente antidemocrático – 

caindo como uma luva para a sociedade brasileira” (CHAUÍ, 2009, p.69). 

Trata-se de uma estrutura social arquitetada metodicamente, configurando todo 

processo de dominação social. O liberalismo se aperfeiçoou, incorporando uma nova roupagem 

que, segundo Anderson (1995), o neoliberalismo nasceu da corrente liberalista logo após a 

Segunda Guerra Mundial, contra qualquer limitação dos mecanismos sociais que impedisse o 

avanço de mercado. No entanto, este mecanismo tem significado específico na relação fundida 

na década de 1970, estabelecendo elos entre receitas econômicas particulares (capital) e 

programas políticos que fomentem sua ampliação (Estado).   

Nestes moldes sociais, o neoliberalismo estabelece vantagens à burguesia (donos 

do capital) em detrimento de direitos aos proletariados (trabalhadores), conduzido por um 

governo (Estado) assistencialista que dispõe de políticas sociais para promover subsídios aos 

mais necessitados que, gratos a esta política, jamais se opõem a esta, apoiando sua continuidade, 

deturpando toda possibilidade democrática na sociedade brasileira.  

O neoliberalismo, segundo Chauí (2009, p. 69), institui-se na sociedade brasileira 

carregado de significados que se consolidam crescentemente. Assim, 

 

no caso do Brasil, o neoliberalismo significa: 1. Levar ao extremo a polarização 

carência-privilégio, a exclusão sociopolítica das camadas populares, a desorganização 

da sociedade como massa dos desempregados; 2. Aumentar o espaço privado ocupado 

não apenas pelas grandes corporações econômicas e financeiras, mas também pelo 

crime organizado, o qual, diante do encolhimento do Estado, pode espraiar-se por toda 

a sociedade como substituto do Estado (proteção, segurança, emprego, privatização 

da guerra, privatização do uso da força etc.); 3. Significa solidificar e encontrar novas 

justificativas para a forma oligárquica da política, para o autoritarismo social e para o 

bloqueio à democracia. 

 

A engrenagem capitalista brasileira configura uma sociedade profundamente 

distorcida e (de)formada, com dificuldades em estabelecer uma integração. Apresenta 

princípios democráticos e igualdade social que se movem apenas em função do capital, acúmulo 

de riquezas e lucro, concebendo uma sociedade alienada aos seus mecanismos de conformação 

social.  

Estamos diante de um contexto em que a irracionalidade do capitalismo se 

apresenta insolúvel, de forma predatória, fortalecendo a relação de dominação continuamente, 

em que a classe dominante segue explorando os assalariados e aperfeiçoando mecanismos para 

a produção da irracionalidade humana. Chauí (2009, p. 69), também, refere-se a este contexto 

na sociedade brasileira e ressalta que “Diante desse quadro, podemos dizer que as políticas 

sociais de afirmação dos direitos econômicos e sociais, contra o privilégio, e as políticas 
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culturais de afirmação do direito à cultura, contra a exclusão cultural, constituem uma 

verdadeira revolução democrática no Brasil”. 

Para promover o ajustamento social do indivíduo, a sociedade capitalista investe 

em mecanismo para (de)formação. Deste modo, utiliza-se de inúmeras organizações sociais, 

responsáveis pela elaboração e difusão das ideologias capitalistas: partidos, sindicatos, 

instituições culturais, mídias sociais, igrejas, educação institucionalizada (escolas e 

universidades), dentre outros sistemas. 

Ressaltamos, a seguir, sobre a educação formal, ofertada nas escolas e 

universidades, por considerar essas entidades sociais, responsáveis em perpetuar as ideias e 

ideais entre as gerações, além de promover a formação do indivíduo como ser social. Todavia, 

é importante conhecer o contexto de sua participação nesta formação e os reais objetivos que a 

sistematização do conhecimento almeja.  

Para uma análise do contexto histórico da educação institucionalizada no Brasil, 

utilizamos as considerações de Saviani (1991b, p. 98), 

 

era trabalhando a terra, garantindo a sua sobrevivência e a dos seus senhores, que eles 

[os homens] se educavam. Eles aprendiam a cultivar a terra, cultivando a terra. E esse 

trabalho fundava determinadas relações entre os homens através das quais eles 

construíam a cultura e, assim, se instruíam e se formavam como homens. A maioria, 

portanto, se educava pelo trabalho; só uma minoria tinha acesso à forma escolar de 

educação. A educação escolar, por sua vez, era uma forma secundária e dependente 

da não-escolar, que era o trabalho. 

 

Assim, inicialmente, a educação escolar era para poucos, a minoria dominante, 

enquanto os demais se contentavam com o trabalho braçal. Porém, com a Revolução Industrial 

e o domínio da maquinaria na produção de larga escala, faziam-se necessários novos 

conhecimentos para seu manuseio. Com isso, surge a escola pública para atender esta demanda 

de mão de obra apta a operar as máquinas, limitando-se ao ensino básico, para habilitar o 

indivíduo para o exercício de algumas tarefas.  

A escola surge, primeiramente, para a maioria dominada como instrução para o 

trabalho e perpetua-se até os dias atuais. Em sua pluralidade, atende necessidades sociais e não 

aos anseios individuais de realização social do homem como ser humanizado. Neste aspecto 

como ferramenta de conformismo social, cumprindo apenas sua função de formar para o 

trabalho, sendo que a escola é, potencialmente, capaz de formar o indivíduo para a vida como 

se propõe em suas metas educativas.  

Partindo deste pressuposto, Saviani (1991a, p. 86) evidencia a importância da 

escola, desde seus primórdios, em atender as necessidades sociais, considerando que 
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O eixo do processo produtivo deslocou-se do campo para a cidade, da agricultura para 

a indústria, a qual converteu o saber, de potência espiritual (intelectual) em potência 

material, isto é, transformou o saber (a ciência) em meio de produção. [...] Assim, a 

sociedade moderna não podia mais se satisfazer com uma educação difusa, 

assistemática e espontânea, passando a requerer uma educação organizada de forma 

sistemática e deliberada, isto é, institucionalizada, cuja expressão objetiva já se 

encontrava em desenvolvimento a partir das formações econômico-sociais anteriores, 

através da instituição escolar. A escola foi, pois, erigida na forma principal e 

dominante de educação. 

 

 A formação do indivíduo transcorre de todo um processo de desenvolvimento 

frente aos inúmeros desafios de uma sociedade submetida ao ideário capitalista de exploração 

do indivíduo e perpassa a atuação e a formação do próprio docente. Cabe desvelar as intenções 

deste contexto formativo para o mundo do trabalho, com fins lucrativos, e contestar a 

exploração pelo capital. Desse modo, perseguir à plena consumação do indivíduo para a 

posterior realização no trabalho, o que parece plenamente possível mediante a formação escolar. 

Portanto, a formação se dá na relação sujeito e objeto, numa relação dialética, em 

que o indivíduo transforma a natureza e é por ela transformado, segundo o que nos apresenta 

Marx (2010).  

Neste sentido, Adorno (2009) na obra “Dialética Negativa”, ressalta a necessidade 

de se buscar a contradição de fatos e conceitos, considerando o tempo histórico, pensando 

criticamente a relação sujeito e objeto, considera o objeto sem reduzir o sujeito ao objeto mas 

ir além, no esforço contínuo do conhecimento, respeitando a negação que não se limita a um 

estágio final de formação, jamais estática. Haja vista que,  

 

Daí a necessidade de reconhecer a primazia do objeto, contraditoriamente, com base 

no retorno ao pensamento kantiano, uma retomada do que denomina Adorno (1995) 

de Giro Copernicano. A ideia do giro copernicano promove uma reviravolta 

epistemológica na teoria de Adorno e redimensiona o lugar da subjetividade na teoria 

marxiana; razão pela qual o autor centra esforços na tentativa de compreender os 

limites subjetivos ao potencial crítico e revolucionário da humanidade. O giro 

copernicano repõe a complexa relação entre materialismo e idealismo em um conjunto 

que possui como núcleo a retomada do mundo sensível kantiano. É a retomada da 

subjetividade contra ela mesma. (ZANOLLA, 2015, p.463) 

 

O giro copernicano apresentado por Adorno (1995) traduz o modo epistemológico 

da relação sujeito e objeto, do seu caráter dialético negativo, que pela Teoria Crítica se refere a 

necessidade de voltar ao sujeito para a compreensão do universo objetivo e material, 

tencionando as instâncias objetivas.  
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Ao se pensar o espaço educacional institucionalizado, entende-se que este é um 

espaço primoroso para a compreensão da relação sujeito e objeto do conhecimento. Este 

ambiente dispõe de grupos de pessoas, com culturas diferenciadas e entendimentos distintos do 

mesmo objeto de estudo, havendo a probabilidade de reflexão e, por meio desta, possibilidades 

de promover a formação cultural, sendo esta apenas uma possibilidade. 

Nesse mundo em constante transformação, regido pela Indústria Cultural, é 

imperioso entender que a instituição educacional (escolas e universidades) constitui um espaço 

de empregar ações de formação e recursos disponíveis de transformação e atualização de todos 

que fazem parte da sociedade, podendo decompor o seu fazer educacional, romper paradigmas, 

preconceitos e qualquer possibilidade de violência ou comportamentos que acarretem alguma 

manifestação desumana como o bullying24, e, assim, adequar-se para a execução de um ensino 

de qualidade, para a formação plena do indivíduo. 

Com relação ao aspecto educacional, as mudanças surgem para realizar ajustes 

sociais à demanda do capital. Assim sendo, até as mais nobres ideologias educacionais 

emergem neste intuito para perpetuação de domínio como um modo de reprodução social. Elas 

se apresentam enquanto reformas educacionais para manter a ordem já estabelecida e, assim, 

promover o adaptação necessária a este mecanismo. 

Ser capaz de compreender a engrenagem social que envolve a instituição 

educacional (escolas e universidades) e seus profissionais docentes, como ferramentas de 

sociabilidade, é o desafio inicial.  Desse modo, buscar a real transformação do âmbito escolar, 

proporcionando experiências concretas para a formação ampliada e plena de indivíduo, 

contribuindo para um desenvolvimento de totalitarismo, holístico a favor do conhecimento e 

revertendo-se à sociedade: eis o desafio da escola perante a sociedade atual na propagação da 

cultura e a formação social do indivíduo.  

Neste contexto, a instituição educacional (escolas e universidades) e seus 

profissionais docentes requerem conhecer e transformar sua essência, passando de reprodutora 

de pensamentos para produtora real e reflexiva do conhecimento, sedenta de uma educação 

pensada no aluno como um todo, para promover a formação da reflexão crítica, pois para a 

Teoria Crítica adorniana, é necessário manter a contradição apresentada em Adorno (2009), 

                                                             
24 Bullying: “[...] violência que se apresenta de forma velada, por meio de um conjunto de comportamentos cruéis, 

intimidadores e repetitivos, prolongadamente contra uma mesma vítima.” (FANTE, 2005, p.21). Entretanto, 

observamos que não se trata apenas de uma manifestação velada de violência e sim explícita, depreciando o outro 

indivíduo. 
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pensando a possibilidade (de)formação. Assim, promover a formação integral do aluno, 

habilitando-o não só para a atuação em sociedade, mas também almejando transformá-la. 

No que tange à instituição educacional, faz-se necessário repensar seu papel na 

sociedade frente ao desafio de formação do indivíduo como ser integral, cumprindo 

efetivamente sua função social. Como recorda Lima, L. L. O., (2010, p. 56) “compreender a 

educação como prática social é entendê-la como constituinte e constituída no plano das relações 

humanas”. Assim, como o trabalho, a educação exerce papel preponderante na formação do 

indivíduo, o que implica acompanhar a evolução contemporânea repensando o papel da escola 

e o processo educacional eficaz para o desenvolvimento de ações educativas.  

A educação institucionalizada pode assumir o caráter de mercadoria se esta for 

conduzida para a adaptação social, oposta à formação crítica. Adorno (1995a) aborda uma 

análise da docência enquanto profissão e o caráter que esta assume, em detrimento da formação, 

enquanto profissional naquele contexto, apto a promover a formação vertida de mera adaptação 

social. 

Assim, levando em conta as reflexões de Adorno (1995a), o conceito de profissão 

aplicado à docência é evidenciado de maneira densa, ao se remeter aos tabus25 que pairam sob 

a profissão docente, tratada de forma primorosa, problematizando a formação dos professores 

na Alemanha, no fim da década de 1960. O autor ressalta no trabalho docente, o caráter de 

ambivalência que estes profissionais podem exercer, caso optem por uma atuação de poder, no 

sentido de persuasão e adaptação. Logo, promove-se uma formação para amoldamento, a qual 

deve ser combatida e repudiada ou, em outro aspecto, o trabalho docente possibilita a formação 

crítica e autônoma do indivíduo. 

A formação para autonomia e reflexão (no contexto social e profissional) é 

componente imprescindível na constituição do indivíduo como ser social. Assim, é necessário 

educar para vida e cabe a instituição educacional um papel importante de possibilidades 

formativas, capaz de preparar, de modo integral, cada indivíduo para sua própria mudança e de 

sua sociedade. Nesse sentido, ainda no contexto do século XIX, Marx e Engels (2011, p. 85-

86) enfatizam a necessidade de uma educação integral ou onilateral26 a partir de três aspectos: 

                                                             
25 Tabus: segundo Adorno (1995a) faz relação como representações inconscientes ou pré-conscientes dos 

candidatos a essa profissão, dos demais indivíduos e também das crianças, na forma como percebem essa profissão. 
26 Onilateral: Frigotto (2012, p. 265) lembra que onilateral é um termo que vem do latim e evidencia “a concepção 

de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade 

do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico”. Partido do 

pensamento marxista, o termo defende que o homem/ indivíduo, necessita se sentir completo a partir de seu 

trabalho e sua convivência em sociedade, como ser social. Ele se refere a uma formação humana oposta a formação 

unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, como riqueza do desenvolvimento 

humano amplo, mediante novas bases sociais que permitam o livre desenvolvimento das potencialidades humanas. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/divsoctra.html
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educação intelectual, educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios 

de ginástica e militares, educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais de 

caráter científico de todo o processo e produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças 

e os adolescentes no manejo de ferramentas, elementares dos diversos ramos 

industriais. À divisão das crianças e adolescentes em três categorias, de nove a dezoito 

anos, deve corresponder um curso graduado e progressivo para sua educação 

intelectual, corporal e politécnica. Os gastos com tais escolas politécnicas serão 

parcialmente cobertos com a renda de seus próprios produtos. Esta combinação de 

trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os exercícios corporais e a 

formação politécnica elevará a classe operária acima dos níveis das classes burguesa 

e aristocrática. 

 

Essa concepção nos auxilia a compreender o papel essencial e contraditório da 

escola ao repassar o conhecimento sistematizado e a cultura em si, podendo ser esta um 

mecanismo de reprodução social ou libertação do indivíduo mediante os conhecimentos 

adquiridos, possibilitando sua efetivação como indivíduo social e onilateral. É imprescindível 

considerar, também, a atuação do professor frente o desafio à sua profissão. Tal desafio deve 

ter como objetivo formar o aluno a partir de suas dimensões intelectuais, corporais e técnicas, 

buscando sempre a coerência entre o indivíduo que a escola e o professor idealizam e refletindo 

o objetivo de promover tal formação de indivíduo atuante ou alienado pelo/no trabalho.  

Logo, a construção ou formação do indivíduo onilateral passa pela realização de 

sua autonomia intelectual, da relação educação e trabalho, de um processo que culmina na 

emancipação. Portanto, cabe ressaltar a possibilidade que a educação e a escola configurarem 

instrumentos de consolidação de relações sociais capitalista. É necessário lutar por escolas que 

busquem por meio de seus processos de formação, um elo entre os alunos e as mudanças sociais. 

Isso implica que a escola não deve agir isoladamente, mas em integração, almejando uma 

organização capaz de promover as mudanças necessárias continuamente para a formação 

onilateral do indivíduo. Isso exige a superação da subordinação à lógica do capital e a 

autodesmistificação da escola. 

A constituição de uma sociedade capitalista se rende aos domínios do capital, 

persegue uma formação de indivíduos captados, aptos a seguir moldes sociais e culturais. Esta, 

configurada aos padrões da Indústria Cultural, promove um domínio formativo do indivíduo 

desde o aspecto pessoal, formal ao aspecto social. Assim, a sociedade brasileira, também, se 

solidifica, constituindo-se e aperfeiçoando meios para garantir sua perpetuação pelo domínio 

consistente dos indivíduos, o qual, somente, poderá ser superado ao se pensar na formação 

onilateral destes, rompendo com a semiformação instalada. 

 

2.3 Formação na perspectiva da Teoria Crítica  
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Com base na “Teoria da Semiformação”, do filósofo e sociólogo alemão Theodor 

Adorno (1903-1969), que teve um papel importante para compreensão dos processos de 

formação do homem na sociedade, procurou-se abranger a lógica do domínio da burguesia 

industrial para defender mudanças na estrutura social, adentrando, assim, no campo da 

Educação.  

Neste sentido, o tema da semiformação não faz referência apenas à esfera 

pedagógica, como evidencia Adorno (2010), transpondo, assim, além do sistema educativo, a 

sociedade como um todo, visto que a semiformação apreende também as pessoas instruídas, 

além dos ditos indivíduos leigos. Partindo desta problemática, é necessário compreender o 

movimento social até o conceito de formação cultural do indivíduo, pois, de acordo com o que 

aponta Adorno (1995a), a formação cultural se converte em semiformação socializada, 

atualmente, dominada pela onipotência do espírito alienado27. Este não antecede a formação 

cultural, porém a conduz. 

 Deste modo, a teoria da semiformação possibilita compreender a engrenagem do 

processo dominante da consciência do indivíduo, assim evidenciada, o aspecto de difusão do 

esclarecimento e da formação adquirida pelo sujeito em sociedade. Horkheimer e Adorno 

(1985) postulam que é no ideal de formação que destila a problemática da cultura. Consideram, 

ainda que a formação deveria partir do indivíduo livre e radicado de sua própria consciência 

como condição implícita a uma sociedade autônoma, de relação ulterior as práxis. 28 

Entretanto, nos alerta Zanolla (2015, p.468) que,  

 

Freud contribui para a desmistificação do homem/sujeito e consequentemente, 

segundo Adorno, para o esclarecimento das contradições da práxis. Melhor dizendo, 

para ele, a identidade do sujeito só existe na afirmação e negação do que ela poderá 

vir ou não a ser de acordo com condições diversas: é bom que se diga que o sujeito 

consciente (de modo permanente) consiste em fantasia. Reconhecer isso é condição 

para a autoemancipação do sujeito.  

 

                                                             
27 Alienado: Dentre muitas interpretações e contextos, Bottomore (1988, p. 24) define que a alienação é um 

momento estrutural permanente da existência humana. Além de sua existência autêntica, o homem também leva 

uma existência não autêntica, sendo ilusório esperar que ele algum dia poderá viver apenas autenticamente. A 

concepção oposta é a de que o ser humano, originalmente não alienado, no curso de sua evolução, alienou-se de si 

mesmo. Tal concepção encontra-se em Engels e em muitos pensadores marxistas de hoje. O próprio Marx (2010), 

na obra Manuscrito Econômicos Filosóficos, descreve a alienação do homem, totalmente dominado, como ser 

pertencente ao trabalho estranhado e disperso ao seu contexto social. 
28 Práxis: Adorno (1995), enfatiza a singular relação de teoria e prática apresentada por Marx, com ênfase na 

contradição histórica e conclui que nesta relação não há identidade e predomínio absoluto de um destes elementos, 

sendo oposto ao ativismo e assim, requer continuidade, observando seu movimento mútuo, de tensão permanente. 
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É necessário manter a contradição formativa, concebendo o processo transformador 

das relações sujeito e objeto, num contexto histórico que exerce influências sobre estes 

continuamente. Nesta perspectiva, a formação é vista como um processo eminentemente 

transformador. 

 Primeiramente, é preciso ter claro o que seja formação, para posteriormente se 

enfatizar o conceito de semiformação. Estes são conceitos opostos e intrinsicamente 

relacionados. Segundo Adorno (2010), formação é um conceito que se emancipou com a 

burguesia, pois a formação se tornou um objeto de reflexão e, consciente de si mesma, 

disponível a sociedade de livres/iguais. Ela expressa as vantagens sociais, reforça o 

distanciamento entre classes sociais e possibilita a real formação aos privilegiados burgueses. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a formação do indivíduo, na sociedade 

contemporânea, não se concretiza devido este estar inserido no mecanismo de mera ideologia 

social instalado. Horkheimer e Adorno (1985) analisam as transformações constantes da vida 

social, recorrendo ao termo “Dialética”. Ponderam, ainda, que, para Hegel, as transformações 

se davam, inicialmente, no mundo das ideias e, posteriormente, na vida material. O termo 

“esclarecimento” (na tradução do alemão, da palavra aufklarüng), faz relação com o ato do 

indivíduo se afastar do mundo dos dogmas em virtude de se aproximar do mundo do 

racionalismo crítico pela busca de pensamento emancipado e o desencantamento do mundo.  

Immanuel Kant (1998), considerava o esclarecimento como o processo da 

libertação do homem da menoridade, período que requeria a condução de outro, para a sua 

própria razão (maioridade). Trazia como lema a emancipação do indivíduo perante seus dogmas 

sociais/religiosos por meio do esclarecimento.  

No século XX, Adorno e Horkheimer evidenciaram o aparente processo de 

esclarecimento. Este carrega uma dicotomia positiva e negativa, vertida de sentido ambíguo, 

pois, na sociedade administrada, o próprio esclarecimento gera sua contradição, permanece o 

domínio do homem sobre o homem ao tentar conduzir a uma falsa convicção que são “sujeitos 

esclarecidos”, no sentido de informados. Isso demonstra a dominação ampla do indivíduo para 

convicções e conformismo, reforçados em todos aspectos sociais, desde a separação de classes 

e divisão do trabalho até o individualismo e consumismo exacerbado, uma vez que 

 

a dominação defronta o indivíduo como o universal, como a razão na realidade efetiva. 

O poder de todos os membros da sociedade, que enquanto tais não tem outra saída, 

acaba sempre, pela divisão do trabalho a eles imposta, por se agregar no sentido 

justamente da realização de todo, cuja racionalidade é assim mais uma vez 

multiplicada. Aquilo que acontece a todos por obra e graça de poucos, realiza-se 

sempre como a subjugação dos indivíduos por muitos: a opressão da sociedade tem 
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sempre o caráter da opressão por uma coletividade. É essa unidade de coletividade e 

dominação e não a universalidade social imediata, a solidariedade, que se sedimenta 

nas formas do pensamento (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 30-31). 

 

A dominação, perante a liberdade aparente, provoca a submissão e o distanciamento 

do sentido cultural. Neste aspecto, Horkheimer e Adorno (1985) estabelecem uma reflexão 

sobre o esclarecimento para sugerir o procedimento de libertação do homem do medo do que 

lhe é oculto. No entanto, como evidenciado pelos autores, este conceito não deixa de se 

confundir com sua forma negativa, por sinonímia, ao ser orientada pela racionalidade de 

domínio do homem sobre outros homens e sobre a natureza.  

O “esclarecimento”, inicialmente visto como desencantamento do mundo, verte-se 

com a possibilidade de dominação, na formação de indivíduos adaptáveis, com superioridade 

tecnológicas e aparatos do capital. Com isto, impede a formação do sujeito de fato esclarecido 

e forma indivíduos adaptáveis à estrutura econômica, prevalecem novos valores de juízo pela 

mistificação dos povos e universalização do conhecimento posteriormente reforçado pela 

Indústria Cultural. 

Considerando, ainda, este mecanismo de formação aparente e o modo de 

manipulação, consolida-se a tendência uniformizante, com indivíduos aptos à obediência, 

submetendo-se aos ideais da sociedade vinculada ideologicamente pela Indústria Cultural. 

Impera novos valores de juízo sobre o indivíduo como presa fácil do efetivo irracionalismo 

social, segue, assim, rendidos pela sociedade do capital, propensos a todo padrão e autoridade 

imposta, até mesmo dos regimes nazifacistas29 e de barbárie, como nos alerta Adorno (1995b).  

Neste aspecto instrumental, evidencia-se o contexto de dominação do indivíduo, 

sendo direcionado pelo modo de produção social, mediante a reprodução da realidade, mas 

rotulado de esclarecido. Desse modo, o indivíduo abstrai a forma ou repete o fato apresentado 

para adequar-se à esta realidade ideal, que lhe é conferida (mediante à imagens, modismos, 

ideologias e mitos) sendo absorvida por este, na ilusão de domínio e pertencimento a esta 

sociedade.  

                                                             
29Nazifacista-  O termo se refere ao conjunto de doutrinas do governo autoritário, totalitário e nacionalista iniciado 

pelo movimento do Fascismo da Itália com Benito Mussolini e o Nazismo da Alemanha tendo como principal 

representante, o líder Adolf Hitler. Segundo Hobsbawm (2014b), ambos movimentos compartilhavam o 

nacionalismo, anticomunismo e antiliberalismo, de hostilidade à liberdade intelectual, que surgiu e se desenvolveu 

ideologicamente no início da década de 1920, ao final da segunda Guerra Mundial, tendo na política totalitária a 

garantia hegemônica do capitalismo, fortalecido pelo avanço da tecnologia e modernização, calcados nos 

interesses das velhas classes dominantes. O nazifacismo faz parte do cenário político desde o século XIX que opera 

pela massificação, pelo domínio e se move cultivando adeptos no combate a grupos impuros (eslavos, judeus, 

ciganos, homossexuais, deficientes, negros...), cometendo toda e qualquer atrocidade e barbárie social na defesa 

de sua ideologia.  
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Como parte do processo de domínio da natureza pela razão, torna previsível a 

formação na sociedade capitalista, regida pela semiformação. Diante da Indústria Cultural, 

solidifica-se, então, a ferramenta (de)formação do indivíduo socializado, equipando à sociedade 

para conduzir a natureza e demais indivíduos ao comando da produtividade e de lucros 

cumulativos, agindo inconscientemente como meros objetos de experimento, pois 

 

o preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos 

objetos dominados; com a coisificação do espírito, as próprias relações dos homens 

foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 35). 

 

Diante do contexto, evidenciado por Horkheimer e Adorno (1985), a nova 

roupagem da barbárie, difundida pelos organismos tecnológicos, científicos e racionais, 

sobrepõe aos elementos da vida humana que, de forma sútil, conquistam o fascínio de todos 

indivíduos, coisificando a existência humana, como meros objetos, fáceis de serem 

manipulados. Estes se alienam frente aos encantamentos destes mecanismos, nada ingênuos, 

permeados pela justificativa de fazerem assim “membro da sociedade”, como reféns da técnica 

racional, em que os interesses concordam com a explicação produzida pela Indústria Cultural, 

consumindo mercadorias para a satisfação da necessidade de iguais. Adorno (1995a, p. 155) 

apresenta sua visão frente a essa barbárie, entendendo  

 

por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais alto 

desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo 

peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização — e não apenas por não 

terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas 

por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um 

impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda 

esta civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza. 

Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos 

educacionais por esta prioridade. 

 

Assim, o autor enfatiza que na própria gênese do esclarecimento e civilização30 está 

contida a barbárie, no sentido de que indivíduos se dispõem a qualquer modelo de 

                                                             
30 Civilização: Lima, B. M., (2010, p.62) traz uma definição concisa do conceito de civilização em Freud e ressalta 

que, “na teoria de Freud (1974a), a civilização é fundada na base de uma renúncia à satisfação pulsional, uma 

constante repressão das pulsões. O desenvolvimento da civilização pode ser compreendido como um processo 

peculiar experimentado pela humanidade, caracterizado pelas modificações que ele ocasiona nas habituais 

disposições pulsionais dos seres humanos, resultando numa certa economia da libido, que para Freud constituiria 

a ‘tarefa econômica de nossas vidas’ (Freud, 1996a, p. 103). Em geral, como afirma Freud (1987, p. 16), a 

civilização ‘tem de ser defendida contra o indivíduo, e seus regulamentos, instituições e ordens dirigem-se a essa 

tarefa’. A questão fatídica parece residir na possibilidade ou não de conciliar as reinvindicações individuais de 

felicidade e as exigências contidas no processo de desenvolvimento em curso. A energia requerida para o trabalho 
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comportamento, sem refletir suas ações e o real motivo de o realizar. Deste modo, observamos 

que Adorno elucida, por meio de sua obra, esta problemática formativa, ao nos remeter ao 

principal campo de concentração da Alemanha Nazista, em Auschwitz. Entretanto, a educação 

em Adorno (1995a) é a possibilidade de romper com a mera adaptação, para o alcance 

simultâneo de autonomia e de racionalidade do indivíduo, conquistando a formação.  

A sociedade se encontra imersa no contexto de dominação que opera nos moldes 

da Indústria Cultural, pela padronização e realização de iguais. Desde o modismo, até o 

pensamento e convicções são dominados. Portanto, vemo-nos diante de uma sociedade 

administrada ao considerar o aspecto de dominação ampliado do indivíduo em função do 

processo econômico.  

A sociedade se apresenta cercada de intenções de posse, exploração do homem e 

coisificação do espírito de caráter manipulador. Nestes moldes, a sociedade busca uma 

autoafirmação, promovida pelo consumo exacerbado, gerando, assim, um duplo processo de 

coisificação, em que o valor material (capital e mercadorias) prevalece sob o valor humano 

(indivíduo). Desse modo, possuir bens torna-se prioridade de realização pessoal e social. Assim, 

remete o valor humano ao mesmo valor de objetos, concebendo outros indivíduos neste 

formato, no qual Adorno (1995a, p. 130) evidencia que  

 

se fosse obrigado a resumir em uma fórmula esse tipo de caráter manipulador, 

o que talvez seja equivocado embora útil à compreensão, eu o denominaria de 

o tipo de consciência coisificada. No começo as pessoas deste tipo se tornam 

por assim dizer iguais a coisas. Em seguida, na medida em que o conseguem, 

tornam os outros iguais a coisas. 

 

O caráter manipulador, igualando o homem a coisas, resume o vasto poder de 

dominação sobre o indivíduo. Porém, outro aspecto, evidenciado por Horkheimer e Adorno 

(1985), é que o esclarecimento se apresenta como totalitário ao constituir o processo das 

relações sociais, previamente burocratizadas. 

O indivíduo do “esclarecimento”, segundo os autores, é um sujeito que se julga livre 

equivocadamente. Desvincula de sua formação todo animismo, particularismo ou dogma 

perante a busca racional de verdade, bem como o desencantamento do mundo pela razão 

instrumental e efetiva adequação aos modelos racionais referenciados. Entretanto, desvendar o 

enigma e trazer a “luz”, os reais sistemas utilizados para domínio do indivíduo em sociedade, 

                                                             
da civilização é basicamente Eros, portanto, extraída da sexualidade. A repressão da energia pulsional agressiva, 

repressão necessária para que haja civilização, tende a aumentar a infelicidade através de uma intensificação do 

sentimento de culpa, podendo leva-lo a atingir proporções difíceis de serem toleradas pelo indivíduo”. 
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somente será possível pela emancipação, pela educação, conforme ressalta o autor, como o 

contraponto da barbárie social instalada. 

Adorno (1995b) ressalta, também, outro ponto importante, que é o fato dos 

indivíduos trocarem com facilidade suas convicções, sendo prontamente influenciáveis por 

autoridades externas. Autoridades estas em diversas instâncias, abrangendo, também aqui, os 

nacionalistas extremos, o que culmina em ações grotescas por não conseguirem lidar com a 

liberdade e a possibilidade de escolha de sua própria decisão mediante a reflexão, buscando 

sempre estratégias prontas. Diante disto, acabam sendo manipulados por estas autoridades e 

submetendo-se a ações conforme os ideais postos, capazes assim de promover atrocidades como 

o holocausto e tantas ações que vão contra o real sentido de ser humano, da humanidade em si. 

 

É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais 

atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se 

tornem novamente capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma consciência 

geral acerca destes mecanismos. Os culpados são unicamente os que, desprovidos de 

consciência, voltaram contra aqueles o seu ódio e sua fúria agressiva. É necessário 

contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso evitar que as pessoas 

golpeiem pra os lados sem refletir a respeito de si próprias. A educação tem sentido 

unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica. (ADORNO, 1995b, 

p. 121). 

 

A ausência de consciência e de reflexão de indivíduos fetichizados, que se movem 

em função de um ideal conduzido, provoca atitudes que resultam na barbárie, assim como 

ocorreu na Segunda Guerra Mundial, em Auschwtiz. Adorno (1995b) alerta para a necessidade 

de contrapor a ausência de consciência, zelando pelo desenvolvimento de indivíduos 

emancipados mediante a educação, bem como por sua constituição enquanto ser individual, 

oposta à padronização de formação, advinda desde a infância à fase adulta, contestando 

qualquer possibilidade de comportamentos irrefletidos.  

Outro aspecto, postulado por Adorno (1995b), é a “consciência coisificada”. Trata-

se de um termo utilizado para designar alguns indivíduos que se deixam dominar, agindo com 

frieza nas relações estabelecidas socialmente, chegando, até mesmo, a eleger a companhia da 

tecnologia e as máquinas em desfavor da presença do próprio ser humano.  

Assim, comparece o grau de substituição de “coisas” (materiais) em detrimento do 

indivíduo, um aspecto de efetiva barbárie. Todavia, Adorno (1995a, p. 116-117) ressalta que 

 

não se deve esquecer que a chave da transformação decisiva reside na sociedade e em 

sua relação com a escola. Contudo, neste plano, a escola não é apenas objeto. A minha 

geração vivenciou o retrocesso da humanidade à barbárie, em seu sentido literal, 

indescritível e verdadeiro. Esta é uma situação em que se revela o fracasso de todas 

aquelas configurações para as quais vale a escola. Enquanto a sociedade gerar a 
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barbárie a partir de si mesma, a escola tem apenas condições mínimas de resistir a 

isto. Mas se a barbárie, a terrível sombra sobre a nossa existência, é justamente o 

contrário da formação cultural, então a desbarbarização das pessoas individualmente 

é muito importante. 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. E para isto ela precisa libertar-se dos tabus, sob cuja 

pressão se reproduz a barbárie. 

 

Desse modo, o autor evidencia a escola, a educação em si, como ferramenta de 

resistência e combate a barbárie ao se buscar a efetiva desbarbarização do indivíduo. O autor 

remete ao processo de combate efetivo das possibilidades de barbárie, como um método que 

tem ganhado espaço na sociedade, principalmente na sociedade capitalista. Considera, ainda, a 

necessidade e a possibilidade de que esta barbárie humana possa ser amenizada, ponderando 

sobre a educação como alternativa mais adequada para promover a formação do indivíduo no 

sentido onilateral, cultural, consciente e autônomo em todos aspectos (pensamentos, convicções 

ou ações realizadas) e, neste sentido, incapaz de efetuar qualquer comportamento que resulte, 

reforce e/ou se converta em barbárie.  

Adorno (2010) expressa o principal valor da educação para evitar a barbárie, 

impeditivo para que Auschwitz se repita. É nítida a ação e a postura inconsequente, por parte 

de alguns indivíduos que, na sociedade atual, facilmente é tomado por grupos extremistas, 

adeptos a autoridades inconsequentes (em qualquer sentido e âmbito da sociedade). Assim, 

aderem à comportamentos cegos, permeados por violência explícita e agressividade, em 

inúmeros ambientes.  

Contudo, não são apontadas fórmulas acabadas, mas Adorno enseja 

direcionamentos sobre estas ao indicar os princípios para o real esclarecimento e emancipação 

do indivíduo no uso racional de suas capacidades e da chamada desbarbarização que, só neste 

sentido, poderão atuar na contramão da barbárie, pois   

 
as reformas escolares, cuja necessidade não se pode colocar em dúvida, descartam a 

antiquada autoridade, mas também enfraquecem mais ainda a dedicação e o 

aprofundamento íntimo do espiritual, a que estava vinculada a liberdade, e esta – 

contrafigura da violência – atrofia-se sem ela, conquanto não caiba reativar opressões 

por amor à liberdade (ADORNO, 2010, p. 21). 

 

Segundo Adorno (2010), as reformas pedagógicas, realizadas de modo isolado, não 

conseguirão captar o conceito de semiformação que paira na sociedade, com o risco de 

prosseguir a semiformação generalizada. O pesquisador reconhece a limitação da escola frente 

a este processo ampliado de educação, o qual requer investimento na formação cultural, como 

antídoto, pela educação cultural. 
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Adorno (2010) ressalta a educação que se apresenta preventivamente diante das 

formas de coisificação do homem, de seu fetichismo, sendo posta como mecanismo 

eminentemente de resposta contra a barbárie. Diante do terror e a manipulação de indivíduos e 

grupos sociais, sempre submissos a autoridades distintas, aptas a corromper e induzir, há a 

necessidade de uma proposta de formação que impeça o sigilo, como necessidade eminente 

oposta a modelagem pela educação formal. O autor expressa sua concepção de formação do 

indivíduo, permeada pela educação, considerando que 

 

evidentemente não a 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. Isto seria inclusive da 

maior importância política; sua idéia (ADORNO, 1995a, p. 141).  

 

Segundo o autor, em oposição a Auschwitz, resta uma educação ampliada, de 

formação cultural, fundada no esclarecimento e na emancipação do indivíduo. Adorno, neste 

sentido, expõe a necessidade de toda sociedade se mover contra mecanismos de formação para 

adaptação, que a educação possa se fortalecer no enfrentamento e busca da emancipação, ao 

considerar que 

 

a organização social em que vivemos continua sendo heterônoma, isto é, nenhuma 

pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas próprias 

determinações; enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros 

canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo absorvem e aceitam nos 

termos desta configuração heterônoma que se desviou de si mesma em sua 

consciência. (ADORNO, 1995a, p. 181). 

 

Dessa maneira, a educação deve se mover na busca do indivíduo emancipado, pela 

formação cultural e contra qualquer modelo de dominação, pois a educação é um dos 

mecanismos de enfrentamento contra a semiformação e barbárie. Ou seja, o antídoto no 

combate a formação falseada. Porém, as tentativas pedagógicas de combater e reverter o 

contexto de falsa formação têm se tornado superficiais diante da realidade socialmente 

constituída pelo ajustamento do conteúdo ao mecanismo de mercado, entretanto, deve ao 

contrário ser almejada e perseguida para promover a resistência, autônoma e cultural. 

Observamos as transformações sociais e tecnológicas e as exigências formativas. É 

necessário a educação institucionalizada não apenas constatar as mudanças e se adequar a estas 

mas sim, promover a autocrítica, para reforçar as potencialidades pedagógicas do 

desenvolvimento da consciência auto reflexiva. Reestabelecer pela Teoria Crítica um caminho 
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para se pensar a educação e romper as barreiras do saber instrumental e os limites da Indústria 

Cultural. 

É possível segundo Adorno (1995) resgatar a função educativa reflexiva, opondo 

ao processo identitário com possibilidades de formação crítica pela educação, opondo a 

racionalidade instrumental. Adorno (2010) considera que, a Indústria Cultural, ao dispor de 

mecanismos dominadores, promove uma falsa consciência com a ausência de experiências 

intelectuais e superficialidades, mas vertida em formação. Neste sentido destaca que  

 
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, 

1995a, p. 150- 151). 

 

Promover uma educação que se mova para a emancipação do indivíduo é o desafio 

eminente da contemporaneidade. Considera esta a problemática que perpassa a Educação e é, 

basicamente, a mesma que afastou de seu objetivo essencial: promover o pleno domínio do 

conhecimento e a formação do indivíduo no sentido cultural, com a plena capacidade de 

reflexão. 

A educação institucionalizada ou a instituição de ensino em si, neste aspecto, 

transforma-se, em um instrumento da Indústria Cultural, ao reforçar o mecanismo social do 

capitalismo, formando indivíduos irrefletidos e propensos ao domínio social para a deformação, 

pelo enfraquecimento das instituições de caráter emancipatório. O processo de aprendizagem 

na escola passa a ser absorvido como mera mercadoria pedagógica em difundir, basicamente, a 

semiformação. Entretanto, consideramos a contradição, que a educação institucionalizada se 

apresenta também com possibilidades de formação, com conhecimentos construídos 

historicamente 

A semiformação é o cerne social na atualidade. Neste aspecto, Adorno critica a 

escola ao reproduzir, cultuar a massificação e a possibilidade de barbárie eminente, e, ainda, a 

necessidade de contrapor a esta dominação. Ressalta, também, o ensejo por uma educação 

cultural, porém evidencia o caráter emergencial de concretizar uma nova educação, defendendo 

a escola pautada na educação para o esclarecimento.  

Com um arcabouço para resistência à Indústria Cultural, requer-se uma educação 

para formar e contribuir com a consciência crítica e resistência a autoalienação, considerando a 
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educação capaz de desenvolver um projeto de ensino pautado na libertação da opressão social, 

potencializando a emancipação efetiva do indivíduo. 

No contexto escolar, como em outros ambientes sociais, há também uma barbárie 

silenciosa, mesmo sendo um espaço privilegiado de formação do indivíduo. A escola se 

encontra atualmente dominada e opera nos moldes da semiformação, pelos mandos e domínio 

da Indústria Cultural, reproduzindo indivíduos adaptáveis, contudo carrega a possibilidade de 

emancipação. Segundo Adorno (2002), este ambiente precisa ser revertido, desmontando a 

possibilidade de formação padronizada, o conformismo e a manipulação de grupos sociais, na 

busca de um indivíduo crítico, atuante e formado, no sentido cultural. Assim, há grande 

possibilidade de resistência à barbárie e à emancipação do homem. 

Enfim, a análise realizada, neste capítulo, possibilitou-nos vislumbrar os caráteres 

instituídos para uma sociedade configurada nos padrões do capitalismo, mas conceber, na 

formação, a possibilidade de emancipação do indivíduo, capaz com o mecanismo de exploração 

e alienação humana. Além disso, compreendemos a necessidade de tratar dos aspectos 

formativos do indivíduo, adentrando as concepções formativas, mediante a educação.  Por esse 

motivo, no próximo capítulo, tratamos dos modos de perpetuação social por meio da educação 

formal, oferecida como direito igualitário a sociedade, buscando compreender, assim, seu modo 

produtivo de formação padronizada. 
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3 FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DO CAPITAL  

 

Reconhecer o aspecto histórico da formação docente é o desafio inicial, a fim de 

refletir sobre a acepção e a função da educação formal, desde a organização e o direcionamento 

das atividades formativas dos docentes. Além de buscar a compreensão, quanto à forma de 

perpetuação e produção cultural, presentes nas instituições de ensino, diante da formação 

emancipada ou instrumental e sua organização histórica diante do capital. Desse modo, 

mediante a um recorte histórico, serão evidenciados aspectos importantes em que a educação 

formal se apresenta como força homogeneizadora, para consolidar a semiformação, como modo 

engenhoso de perpetuação do capital.  

Com o objetivo de identificar as especificidades da Indústria Cultural e o contexto 

dos cursos de Licenciatura em Pedagogia no Sudoeste Goiano, partimos em direção a 

compreensão da configuração formativa dos docentes, buscando reconhecer as características 

desta formação, bem como os conceitos básicos a respeito da semiformação e a possível 

formação para a emancipação do indivíduo numa sociedade estruturada nos padrões do 

capitalismo.  

Assim, adentrando as concepções formativas mediante a educação, trataremos, nas 

próximas seções, dos modos de perpetuação social por meio da educação formal, oferecida 

como direito igualitário a sociedade e, desse modo, compreender o contexto formativo dos 

próprios docentes, vinculados aos Cursos presenciais de Licenciatura em Pedagogia, em 

específico no Sudoeste Goiano. 

 

3.1 Formação docente no Brasil: educação como ferramenta do capital 

 

Compreender a configuração da formação docente, hoje, requer uma retomada 

histórica ao seu contexto inicial. Portanto, inicialmente, fizemos um estudo quanto ao aspecto 

organizacional da educação, desde os seus primórdios, para estruturação da educação formal 

no Brasil. 

Baseado na Teoria Crítica, na qual Adorno (1995a)  remete-se à necessidade de 

libertar a profissão do ensino dos tabus  a que, historicamente, esta se vinculou como um 

estigma social. Além disso,  contamos com a colaboração dos estudos de autores não vinculados 

a esta teoria, porém situados dentro da tradição crítica, com relevância em suas análises para a 

compreensão do aspecto histórico da educação no Brasil, da qual tomamos como referência 

inicial, Saviani (2013b), Brandão (2000), dentre outros.  
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Observamos, a partir de Saviani (2013b), que a educação brasileira se deriva das 

concepções religiosas que, pela “descoberta” do país, incorporaram a necessidade de 

dominação do Brasil como Colônia portuguesa. Com a chegada dos jesuítas, o processo de 

dominação dos povos indígenas do Brasil foi inicialmente baseado na tríade: colonização, 

catequese e educação. 

 Em verdade, a emergência da educação como fenômeno de aculturação tinha na 

catequese a sua ideia-força. Neste sentido, desde sua estruturação inicial, a educação formal é 

estruturada para domar os instintos de autonomia e de cultura do indivíduo e sua comunidade, 

vertendo-a em sociedade dominada, apta a obedecer. Segundo Brandão (2000, p. 27), “este é o 

começo do momento em que a educação vira ensino, que inventa a pedagogia, reduz a aldeia à 

escola e transforma ‘todos’ no educador.”  

Desde os primórdios, a educação formal no Brasil era pautada na dominação do 

indivíduo. Assim, as missões jesuítas na América, também chamada de “reduções”, foram 

organizadas e administradas em aldeamentos indígenas, tratando de missões de cunho 

civilizador e evangelizador pelos padres jesuítas, com o principal intuito de criar uma sociedade 

baseada nos princípios da sociedade cristã europeia. Desse modo, cabe-nos refletir o aspecto 

educacional que se perpetua, em que 

 

a educação vale como um bem de mercado, e por isso é paga e as vezes custa caro. 

Vale como um instrumento cujo os segredos se programam nos gabinetes onde estão 

os emissários dos intermediários dos interesses políticos postos sobre a educação. Esta 

é a sua dupla dimensão de valor capitalista: a) valer como alguma coisa cuja posse se 

detém para uso próprio ou de grupos reduzidos, que se vende e compra; b) valer como 

instrumento de controle das pessoas, das classes sociais subalternas, pelo poder de 

difusão das idéias de quem controla o seu exercício (BRANDÃO, 2000, p. 94; grifos 

do autor). 

 

Estes princípios se consolidaram, desde seus primórdios, na educação formal 

brasileira, difundindo o princípio de colonização, exploração e dominação do indivíduo, além 

de enaltecer dois segmentos distintos de educação formal que se destinavam mediante a grupos 

sociais e aos seus interesses. No Brasil, portanto, a educação formal permanece até o século 

XIX, presidida nos moldes da tradição religiosa do ensino, com influências sociais e políticas. 

Estas influências prevalecem sob a formação da cultura brasileira neste período e, porque não 

dizer, perdura insistentemente requerendo seu espaço “formativo” até os dias atuais. 

Neste contexto, o público alvo do aldeamento era as crianças, as quais 

posteriormente introduziam os ensinamentos aos familiares.  Contudo, o ensino utilizou-se de 
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várias metodologias, dentre estas, a música que buscava despertar atenção e simpatia dos 

nativos. 

Theodor Adorno (1903-1969), como filósofo crítico da conjuntura social e também 

musical, apresenta diversas análises, escritas em parceria com Horkheimer, tecendo uma crítica 

à degradação da música contemporânea e o poder que exerce para a dominação e adaptação 

social dos indivíduos. Nesse sentido, destacam que 

 

de tal modo se faz entender a necessidade de obedecer a todos os indivíduos, 

simbolicamente ‘integrados’ na sociedade através da música; por outras palavras, a 

observação do isolamento da música, em relação ao ordenamento social e constituído, 

e de cujos mecanismos de integração é uma repetição mais ou menos ritualizada, é o 

que faz aparecer em sua ação como um poder de comunhão societária que é próprio 

da música em si (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.112). 

 

Segundo os autores, é próprio da música o caráter de sedimentar a integração social. 

Neste contexto, serviu para promover a civilização dos indígenas. Outro recurso utilizado no 

processo de catequização foi o teatro. Assim, promoveram a educação e evangelizaram os 

indígenas apresentando os “autos”, peças teatrais em tupi e português, que versavam sobre a 

vida dos santos e personagens das escrituras. Apresentaram, também, textos clássicos, porém 

devidamente adaptados pela igreja. Saviani (2013a, p. 55) ressalta que, 

 

justamente porque o domínio da cultura constitui um instrumento indispensável para 

a participação política das massas se os membros das camadas populares não domina 

os conteúdos culturais eles não podem fazer valer os seus interesses porque ficam 

desarmados contra os dominadores que servem exatamente desses conteúdos culturais 

para legitimar e consolidar a sua dominação Eu costumo às vezes enunciar isso da 

seguinte forma o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os 

dominantes dominam então, dominar o que os dominantes dominam é a condição de 

libertação. 

 

Nestes moldes, a dança também foi outro recurso pedagógico para dominação 

cultural. Ela era adaptada da tradição indígena para as festas tradicionais católicas, em 

reverências aos santos. Observamos, portanto, que desde a estruturação da educação, a mesma 

se organiza embasada na manipulação cultural e em suas manifestações assim, formula e dita 

culturas, bem como o modo de ser e agir socialmente, desde então. 

Adorno e Horkheimer (1973) recorrem a Freud para definir cultura. Assim, “por 

um lado, abrange todo o saber e capacidade que os homens adquiriram para dominar as forças 

da natureza e obter os bens que satisfazem as necessidades humanas; e por outro lado, todas as 

instituições necessárias para reger as relações dos homens entre si [...]” (FREUD apud 

ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.97). Desse modo, ressaltam o aspecto civilizatório 
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presente na cultura e nas instituições organizadas para promovê-la, de modo a conduzir à 

formação que gera a civilização.  

Como instituição necessária, segundo Aranha (1996), foi estabelecida a educação 

formal que, inicialmente, era um privilégio da nobreza, da burguesia portuguesa. Assim, a 

educação, enquanto o ensino escolástico destinado ao “aldeamento”, era a alfabetização e o 

processo de catequização indígena. Muito semelhante ao processo educacional, ainda presente 

nos dias atuais, o qual dispõe de educação básica aos trabalhadores, com escassa possibilidade 

de perpetuação escolar, em contrapartida, as probabilidades formativas da elite brasileira são 

concretizadas com qualidade superior as que são disponibilizadas para a educação básica 

pública. 

Conforme Saviani (2013a), posteriormente, as escolas jesuítas expandiram seus 

ensinos e fundaram outras escolas, buscando a regulamentação por um programa de ensino 

escrito por Inácio de Loyola, abreviadamente denominado de Ratio Studiorum. O referido 

programa   organizava o ensino partindo do estudo de Humanidades, Filosofia e Teologia. Desse 

modo, quem pretendia seguir as profissões liberais, continuava seus estudos na Europa. No 

entanto, 

 

o plano contido no Ratio era de caráter universalista e elitista. Universalista porque se 

tratava de um plano adotado indistintamente por todos os jesuítas, qualquer que fosse 

o lugar onde estivessem. Elitista porque acabou destinando-se aos filhos dos colonos 

e excluindo os indígenas, com o que os colégios jesuítas se converteram no 

instrumento de formação da elite colonial (SAVIANI, 2013b, p. 56; grifos do autor). 

 

O Ratio Studiorum (ou Plano de Estudos da Companhia de Jesus) desempenhou um 

papel determinante no desenvolvimento da educação brasileira, correspondendo à pedagogia 

tradicional. No Brasil, a dominação educacional jesuítica permaneceu até o século XVIII. No 

ano de 1759, foram expulsos com a chegada do Marquês de Pombal.  

Saviani (2013b) ressalta que, diante da expulsão dos jesuítas, foram tomadas 

medidas imediatas no que tange à educação, passando por um processo de difusão do ensino 

para toda Colônia com implantação da instrução pública oficial, com nomeação de professores 

pela Coroa, implantação do sistema de Aulas Régias e subsídios literário (remuneração 

docente), sendo este período designado de Período Pombalino.  

O século XVIII é um momento marcado por amplas transformações, partindo da 

Revolução Francesa (1798) até a primeira Revolução industrial com início na Inglaterra, 

gerando grandes mudanças sociais. No Brasil, portanto, a educação formal permanece até o 

século XIX, sendo presidida nos moldes da tradição religiosa do ensino, com influências sociais 



62 
 

e políticas que prevalecem sob a formação da cultura brasileira neste período e prosseguem 

como um espaço “formativo”. No entanto, cabe salientar que 

 

pouca coisa se mudou na forma de encarar a educação que nos foi legada pelos 

jesuítas. Depois, podemos verificar que houve tempos em que essa visão tinha urna 

razão de ser, dado o contexto sócio-cultural em que estava inserta a instituição escolar 

brasileira. Mas, também verificamos que, em períodos recentes, toda a ideologia que 

alimentava o sistema, assim como sua própria estrutura, começava a chocar-se com o 

referido contexto (ROMANELLI, 1986, p. 13). 

 

Segundo a autora, a educação formal, proposta pelas escolas, traz em sua essência 

o mesmo instinto de dominação, que permanece diante de reformas e mudanças históricas e 

persegue os mesmos ideais, a saber: de estabelecer a formação para instrução, capacitação e 

civilização. Contudo, não concretiza o que promete ideologicamente quanto a formação para 

emancipação, a qual promete a educação formal como seu próprio subterfúgio, haja vista que a 

não realização do indivíduo recai sobre o próprio indivíduo como resultado de sua incapacidade 

produtiva. 

Conforme Saviani (2013b), é definida uma educação enciclopédica, laica, com 

ensino autoritário, para atender ao Estado, em que os professores eram laicos e deveriam atender 

os interesses e orientações do Estado. Portanto, a partir de 1820, foi instituída, no Brasil, a 

primeira instituição destinada à preparação para professores, por meio do método Lancaster, 

com um ensino mútuo. Nele, o aluno atuava como monitor, realizando um treinamento para o 

ofício, que se apresentava como uma opção de trabalho secundário e não especializado. 

O método Lancaster apresentou-se ineficiente pela falta de organização educativa 

e instrumental de ensino. Assim, no século XIX, surgiram instituições para formação 

profissional docente, as chamadas “Escolas Normais”. Estas visavam a formação do professor 

limitado ao conteúdo, sendo necessário passar por uma avaliação designada de exame de 

admissão, que verificava se este se encontrava apto para continuidade educacional. 

No século XIX, a profissionalização docente emerge fragilizada com a criação de 

Escolas Normais e a evolução do magistério, possibilitando o ingresso de mulheres na profissão 

docente. Diante de todo processo histórico, observamos que, desde sua origem, a profissão 

docente é permeada por lutas e conflitos sociais para se estabelecer como profissão, buscando 

seu reconhecimento e valorização ao longo de toda história brasileira.  

Posteriormente, a formação docente a nível superior consolidou-se com cursos 

voltados ao ensino, dentre estes, o curso de Pedagogia. Relembramos que a Pedagogia tem 

origem na Grécia Clássica. A própria etimologia da palavra expressa seu real significado ao 
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considerar que esta é advinda da palavra paidagogos (agogós- aquele que conduz), no caso, 

seria o escravo que acompanha a criança até a escola, de acordo com Aranha (1996). A 

Pedagogia, amplia seu sentido e passa a designar toda a teoria da educação, com a estruturação 

de ações pedagógicas e diversas tendências educacionais.  

O ano de 1835 marca o surgimento da primeira Escola Normal no país, mais 

especificamente, na cidade de Niterói, advinda pela descentralização do governo. As escolas 

normais no Brasil tinham o objetivo de preparar professores para atuar no ensino de primeiras 

letras. Era evidente a contradição da Lei que estabelecia uma educação primária para todos, 

mas que não se concretizava pela falta de escolas e professores para atuar neste ensino.  

O contrassenso posto de educação para todos e ausência de escolas demonstrava o 

descaso em garantir direitos formativos. Dessa maneira, mesmo permeado pelos moldes 

ideológicos, o Estado seguia oferecendo uma educação classista e excludente, de controle 

social.  

Com a Constituição republicana, em 1891, é definida a descentralização do Ensino. 

Assim, a União estava responsável pela Educação Superior e Secundária, com diretrizes para 

conduzir toda a educação. Já o Estado (até então designado como províncias) ficou responsável 

pelo Ensino Fundamental e Profissional. Desse modo, observamos que persiste o “dualismo” 

no Ensino pela possibilidade formativa dos indivíduos, havendo uma discrepância entre elite e 

trabalhadores (que recebem apenas um ensino básico para habilitá-los ao trabalho), fato que 

ainda permanece atualmente em nossa sociedade brasileira. 

No decorrer de 1920, em diversos Estados da Federação, são formuladas as 

reformas do ensino e a expansão da educação pública. Neste mesmo período, surge um 

movimento educacional importante, designado como o movimento da “Escola Nova ou o 

Escolanovismo31”, carregado de uma disputa bem definida entre Liberais e Conservadores. 

Observa-se que as reformas educacionais reformulam o contexto, porém, não 

dissipam a divergência classista de direitos, atuando como ferramenta ideológica e excludente. 

Contudo, a Associação Brasileira de Educação, que surgiu em 1924, dividiu-se em duas fases. 

Inicialmente, foi influenciada pela militância católica do conservadorismo de ensino religioso. 

A partir de 1932, seguiu sob influência dos princípios do escolanovismo, a proposta de inovação 

                                                             
31 Escolanovismo (Escola Nova): “como proposta burguesa, a Escola Nova articula em torno dos interesses da 

burguesia os elementos progressistas que, obviamente, não são intrinsecamente burgueses. É dessa forma que a 

burguesia trava a luta pela hegemônica procurando subordinar aos seus interesses os interesses das demais classes 

(SAVIANI, 2012, p. XXXI).” 
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no ensino, modificando os ideais da educação formal, promovendo debates e grupos de estudos 

sobre a estruturação da educação no Brasil. Portanto, Saviani (2013a) adverte que  

 

se a escola não está funcionando bem, é preciso reformar a escola. Não basta 

quantidade, não adianta dar a escola para todo mundo desse jeito. E surgiu a Escola 

Nova, que tornou possível, ao mesmo tempo, o aprimoramento do ensino destinado 

às elites e o rebaixamento do nível de ensino destinado às camadas populares.  É nesse 

sentido que é hegemonia pôde ser recomposta (SAVIANI, 2013a p. 52-53). 
 

Contudo, a proposta de uma Escola Nova foi deturpada e aprisionada pelos 

interesses sociais, de inspirações behavioristas da aprendizagem, para moldar a sociedade às 

demandas industriais e tecnológicas da época, culminando, posteriormente, na Pedagogia 

Tecnicista, como a estratégia de demarcar a pedagogia dominante (de inspiração liberal) em 

contraponto a pedagogia emancipatória (de inspiração marxista), desmerecendo os saberes da 

experiência, em virtude do conhecimento científico e continuado, conforme assevera Saviani 

(2013a).  

Neste contexto, os docentes estavam sujeitados às adequações metodológicas. No 

entanto, não concebiam a compreensão do contexto vivido na educação. Em 1932, o Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova foi impulsionado e, assim, assinado por 26 educadores. Estes 

defendiam ideais que partem do Escolanovismo, em favor de uma educação obrigatória, 

pública, gratuita e laica. Além disso, ainda defendiam a eliminação do dualismo escolar e uma 

educação como dever do Estado. Frente ao Movimento do Escolanovismo, organizado por seus 

principais expoentes, destacaram-se Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Francisco Campos e 

Fernando Azevedo. Traziam como proposta uma escola diferenciada, em que o aluno estaria no 

centro do processo educacional. Para eles, os processos de leitura e de escrita seriam, então, 

garantidos como metas educacional, conforme ressalta Saviani (2013a), dando início a grandes 

mudanças no aspecto social.  

A partir de 1937, ocorre a Reforma Capanema, advinda com o Estado Novo. O 

Ministro Gustavo Capanema empreendeu reformas educacionais, implantando as Leis 

Orgânicas do Ensino, que continham, como principais pontos, a regulamentação da reforma do 

ensino primário. Esta inseriu o supletivo primário; um melhor planejamento escolar; medidas 

políticas e previsão de recursos para implementação da estruturação da educação; estruturação 

da carreira e valorização docente e regulamentação do curso de formação de professores; 

estruturação do curso secundário, o qual passou a ser dividido entre quatro anos de ginásio e 

três anos para o ensino colegial. 
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Com o avanço industrial no Brasil, ao longo da segunda metade deste século, houve 

a ampliação do campo de trabalho e formação, provocada pelas indústrias. Assim, os homens 

abandonaram a docência, surgindo uma abertura e o ingresso das mulheres na profissão, 

conforme evidencia Saviani (2013b). A educação apresentou-se como elemento essencial para 

o desenvolvimento do país e expansão do capitalismo industrial, reconhecendo a necessidade 

de investimentos na educação. 

 Desta forma, a partir de 1940, o curso de formação docente, oferecido nas escolas 

Normais (também designado de magistério), passou por um período de feminização, porém 

com distinção de ensino, sendo este voltado a instrução de meninas para conhecimento 

necessário e cuidados domésticos. Já os professores homens voltaram-se ao ensino de meninos, 

utilizando programas e currículos diferenciados.  

A formação docente, até a década de 1940, segue pautada nos valores de saberes da 

experiência, com formação em nível médio nas Escolas Normais. Com o contexto social de 

desenvolvimento que se anunciava, o Brasil, diante da necessidade de modernização e 

promoção do processo de industrialização, na década de 1950, promoveu a educação para o 

avanço do conhecimento científico em detrimento do ensino de saberes da experiência, sendo 

exigida a formação docente nos cursos específicos. 

Eis que a exigência social de produzir uma sociedade moderna, para a 

industrialização e a educação, como ferramenta de formação social, deveria colaborar com este 

processo. Segundo Saviani (2013a p. 16), “Todas as reformas escolares fracassaram tornando-

se cada vez mais evidente o papel que a escola desempenha reproduzir a sociedade de classes e 

reforçar o modo de produção capitalista”. A educação formal, além de colaborar com o 

desenvolvimento de trabalho especializado, deveria promover a formação de indivíduos 

integrados a esta nova sociedade, a sociedade industrial. Haja vista que 

 

a educação emerge aí como instrumento de correção das distorções. Constitui pois, 

uma força homogeneizadora que tem por função reforçar os laços sociais, promover 

a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social. Sua função 

coincide, no limite, com a superação do fenômeno da marginalidade (SAVIANI, 

2013a, p. 4). 

 

Impreterivelmente, propunham pela educação romper com a marginalização do 

indivíduo, promovendo sua integração ao mecanismo de produção.  Outro aspecto importante, 

que nos cabe salientar, é referente às Reformas Tecnicistas que seguem a tendência liberal, com 

aplicação de modelo empresarial no âmbito escolar, voltado para a racionalização do ensino, 

adequando as exigências do país industrializado e do mercado em expansão. Contudo, 
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nessas condições, a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para aumentar o caos 

no campo educativo, gerando tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de 

fragmentação que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico. Com isso, o 

problema da marginalidade só tendeu a se agravar: o conteúdo do ensino tornou-se 

ainda mais rarefeito e a relativa ampliação das vagas tornou-se irrelevante em face 

dos altos índices de evasão e repetência (SAVIANI, 2013a, p. 14-15). 

 

O contexto educacional solidifica-se com os interesses econômicos e de expansão, 

caracterizando uma educação voltada para a técnica, sendo tal contexto embasado na 

objetividade do conhecimento, com mera transmissão de conteúdos de caráter instrumental. De 

modo geral, as reformas tecnicistas, segundo Saviani (2013a), são reformas verticais, 

autoritárias e domesticadoras, baseadas em três pilares, a saber: “Educação e desenvolvimento” 

(formar mão-de-obra que atenda o mercado em expansão), “Educação e segurança” (formar 

um cidadão consciente socialmente e não subversivo) e “Educação e comunidade” (estabelecer 

uma relação escola e trabalho, criando um conselho entre empresários e mestres).  

 Assim, o contexto educacional segue com ajustes, a fim de atender as necessidades 

sociais, de industrialização crescente, de ordem econômica. No contexto de combate ao 

analfabetismo e com as políticas educacionais de modernização, houve uma mobilização de 

especialistas para promover a estruturação do conhecimento cientificamente fundamentado. 

Destarte, estabelece-se acordos internacionais, implementados no Brasil entre o “Ministério da 

Educação” (MEC) e a United States Agency for Internacional Development (USAID), MEC-

USAID, em 1955, organizando-se centros de pesquisas sobre o ensino no Brasil, em que se 

oferece cursos para formação de gestores e professores. 

 Em 1966, pelo projeto de Lei 5.540/68, para atender o acordo denominado 

MEC/USAID, estabeleceu-se uma reforma no ensino brasileiro pelos padrões impostos pelos 

Estados Unidos, dispondo, ao Brasil, a cooperação financeira e de assistência técnica para a 

aplicação de reformas educacionais tecnicistas, fomentando a expansão da industrialização no 

país. Por este acordo, reestruturou-se toda educação formal no país, conforme destaca Saviani 

(2013b, 2001). O currículo educacional foi reestruturado em todas instâncias do ensino, 

eliminando as disciplinas que fomentavam o raciocino crítico e que gerassem qualquer 

possibilidade de luta e resistência frente ao período de Ditadura Militar, fomentado a repressão 

social. 

A década de 1960 evidencia uma expansão e reestruturação das universidades do 

Brasil. Entretanto, houve um movimento para impedir manifestações e debates no contexto 

universitário, utilizando a repressão violenta para coibir qualquer mobilização estudantil que 
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culminou na Reforma Universitária, em 1968, promovendo a organização do Ensino Superior, 

consolidando o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Durante o Governo Militar, conforme destaca Saviani (2013b), ocorreram duas 

grandes reformas educacionais, em 1968 e 1971, para atender o acordo MEC-USAID. Assim, 

a Lei 5.540/68, “lei da Reforma Universitária”, é advinda do estudo do relatório Atcon, (em 

menção a um teórico norte-americano) e do relatório Meira Matos, (assim denominado em 

referência um coronel da escola superior de Guerra). Com esta reforma, é unificado o método 

classificatório do vestibular e cria-se o sistema de créditos com matrícula por disciplinas, 

normatiza a nomeação de reitores/diretores por departamentos. Os docentes, neste contexto, 

poderiam ser qualquer pessoa de prestígio social. Ademais, promove-se a aglutinação de cursos 

na área da educação (Filosofia, Ciências e Letras), configurando a criação de faculdades/ 

centros de educação. 

Inicialmente, o curso de Pedagogia surge agregado à faculdade de Filosofia, como 

uma ciência que visava a formação acadêmica e de pesquisa. O bacharelado em Pedagogia 

formava intelectuais para o exercício de atividades técnicas, considerada uma universidade para 

as elites, formando profissionais desenvolvimentistas, a princípio, com objetivo, preparar os 

futuros professores para ensinar instrução moral e cívica, de acordo com Saviani (2012).  

Outro aspecto importante que se deve destacar é que a Pedagogia deixou de ser um 

curso de bacharelado para se tornar uma licenciatura, apresentando a didática como a disciplina 

obrigatória do curso. Possibilitou, também, a ampliação da atuação em outros níveis e 

segmentos da educação, com a formação de professores de educação infantil e fundamental, 

além de dirigentes escolares, fomentando a inovação e reestruturação do contexto educacional 

pautada na formação continuada. 

A partir deste contexto, a profissionalização docente e estruturação do curso de 

Pedagogia fundamenta-se no conhecimento científico especializado, buscando a cisão entre 

teoria e prática no ensino. Com relação ao curso de Pedagogia, a teoria vincula-se às disciplinas 

ofertadas e à prática relacionada as atividades de estágio. Assim, as disciplinas e os estágios 

compõem o curso como quesitos indispensáveis à formação docente, na garantia de obtenção 

de certificado de conclusão.  

Entretanto, a dicotomia teoria e prática não deve ser pensada separadamente, são 

indissociáveis, com aspecto central de dependência. Elas estabelecem relação com práxis, que 

Adorno (1995c) buscou desmitificar, definindo seu significado relacionado ao processo de 

racionalidade, diferenciado da conotação de experiência, mas relacionado à necessidade do 
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indivíduo buscar o aspecto subjetivo, retornando a si, estabelecendo a reflexão, numa relação 

dialética.  

No entanto, a educação universitária prossegue seletiva e excludente, permitindo 

que a elite, bem preparada, alcance a aprovação em universidades públicas mediante a exames 

classificatórios, enquanto que os trabalhadores recorrem as universidades privadas, pois 

dispõem de um ensino com nível inferior de qualidade educacional, conforme evidencia Saviani 

(2013b).  

Em 1971, pela Lei Nº 5692, ocorre a Reforma do ensino do 1º e 2º graus, torna-se 

o ensino obrigatório, integra o primário com o ginasial denominando ensino de 1º grau, amplia-

se para oito anos a educação obrigatória, extinguindo o exame de admissão para garantir o 

direito de continuar com os estudos ginasiais. 

 Neste conjunto, o ensino secundário, com o ensino técnico, denominado de 2º grau, 

com certificação de habilitação profissional, segue o princípio da terminalidade para atender o 

crescente processo de industrialização do país e oferecer mão-de-obra qualificada. Neste 

âmbito, há o fomento profissional em nível médio, que possibilitou o ingresso no mercado de 

trabalho, porém, distante do ingresso no Ensino Superior, trazendo a tônica do governo pela 

redução de investimentos com o ensino. 

Se observarmos o contexto atual, este remonta a proposta dos governos que 

sucederam a Ditadura Militar, trazendo, no governo do então presidente Michel Temer (em 

2017), uma proposta semelhante com a “Nova” Reforma do Ensino Médio. Percebemos, neste 

cenário, que se mudam os atores do processo social, porém a essência persiste renovada. 

 Outro importante marco histórico, deu-se em 1988, em que foi aprovada a nova 

Constituição Federal, trazendo algumas garantias sociais e educacionais, dentre as quais se 

destaca a gratuidade do ensino público, expansão do ensino obrigatório, atendimento de 

crianças de 0-6 anos em creches e pré-escola, promovendo a valorização profissional docente. 

Desse modo, institui-se, também, a aplicação de recursos da União (18%) e Estados (25%) na 

educação, com a proposta de autonomia universitária e, ainda, estabelece-se um Plano Nacional 

em educação com a Declaração Mundial para educação em 1990, a qual determina a educação 

como direito para todos. Mas, segundo Saviani (2013a),  

 

a constituição dos chamados ‘Sistemas Nacionais de Ensino’ data de meados do 

século XIX. Sua organização inspirou-se no princípio de que a educação é direito de 

todos e dever do Estado. O direito de todos à educação decorria do tipo de sociedade 

correspondente aos interesses da nova classe que se consolidara no poder: a burguesia. 

Tratava-se, pois, de construir uma sociedade democrática, de consolidar a democracia 

burguesa. Para superar a situação de opressão, própria do ‘Antigo Regime’ e acender 
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a um tipo de sociedade fundada no contrato social celebrado ‘livremente’ entre os 

indivíduos era necessário vencer a barreira da ignorância. Só assim seria possível 

transformar os súditos e cidadãos, isto é, indivíduos livres para esclarecidos, 

ilustrados. Como realizar essa tarefa? Por meio do ensino a escola é erigida no grande 

instrumento para converter os súditos e cidadãos. (SAVIANI, 2013a, p. 5-6, grifos do 

autor). 

 

Todo este aspecto histórico remete a compreensão do contexto educacional no 

Brasil, refletindo, assim, a (de)formação instalada no âmbito da educação formal, permeada 

pelo capital, que configura uma sociedade e os parâmetros sociais para seus indivíduos. 

A década de 1990 é marcada pelo sucateamento das universidades públicas, cortes 

de verbas, a ausência efetiva de política de assistência estudantil e a descontinuidade de 

concursos públicos para docentes e funcionários técnico-administrativos. Diante da Reforma 

do Ensino Superior no Brasil, que segue seu anteprojeto, articulada com outras reformas (do 

Estado, Previdenciárias, Trabalhistas e Sindical), se reformula propostas porém, embasadas no 

mesmo princípio: promover uma formação aparente para consolidar a semiformação, alinhada 

ao desenvolvimento econômico.  

Conforme salienta Saviani (2001), a resistência a esta relação hegemônica com a 

educação posta é o que nos resta, haja vista que a educação brasileira, em seus diversos níveis, 

do básico ao superior compõe todo o aparato de amoldamento do indivíduo para sociedade. 

Neste cenário que se perpetua, não há possibilidade de ruptura quando a sociedade permanece 

capitalista e se move pelo capital.  

Outro aspecto importante é referente a reforma educacional, por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) e o Plano Nacional de Educação 

(PNE) que se configuraram, na política neoliberal, a forma de promover nas universidades sua 

privatização ao conceber investimentos não-públicos de origens diversas, dissipando a 

responsabilidade econômica do Estado.  

Saviani (2001, p. 189) ressalta que, “Com efeito, fixar as diretrizes da educação 

nacional não é outra coisa senão estabelecer os parâmetros, os princípios, os rumos que se deve 

imprimir à educação no país.” Neste sentido, a educação em todos os níveis está delineada para 

estabelecer todo processo de formação social do indivíduo em sociedade, na sociedade 

brasileira capitalista. 

A Reforma do Ensino Superior, em 1996, implementada no Governo do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, promoveu ajustes na educação e a reforma universitária 

seguindo recomendações do Banco Mundial. Tais orientações configuram o projeto neoliberal 

que traduz, na autonomia universitária, o ensejo de privatização da universidade pública 
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brasileira, a qual ainda não se concretizou devido aos movimentos educacionais realizados por 

acadêmicos, docentes e técnicos que atuam nas universidades públicas, de acordo com Saviani 

(2001). 

Portanto, além disso, cabe refletir quem são os docentes responsáveis por propagar 

a aprendizagem institucionalizada, identificando como se formaram e, ainda, se atuam para uma 

formação institucionalizada ideológica ou para a autonomia. É exatamente este contexto que 

buscamos conhecer, visando compreender a educação brasileira, como esta segue frente a 

formação institucionalizada pautada apenas na perpetuação da sociedade capitalista ou na 

formação do indivíduo emancipado.  

 

3.2 O docente diante do itinerário educacional 

 

Reconhecer o trabalho docente e formação destes profissionais da educação é a 

tarefa inicial. Para tanto, apoiamo-nos nas concepções teóricas desta formação do professor. 

Para tratar do trabalho docente, partimos da origem etimológica da palavra “docente” que, 

segundo Veiga (2006, p. 468), traz de sua primeira datação na Língua Portuguesa no ano de 

1877, advinda do latim docens, docentis, que era o particípio presente do verbo latino docere e 

significa “ensinar”. Assim, a definição para “docente” seria: aquele que ensina, instrui, informa. 

Ainda ressaltamos que, o mesmo profissional, também, é designado por professor, mestre, 

educador, porém pautado pelo mesmo princípio, qual seja, o ensino. 

Segundo Saviani (2012), a profissão docente tem sua gênese instaurada 

anteriormente à instituição escolar, advinda desde o século XVI, com atuação no processo de 

ensino, sendo desempenhada por leigos e religiosos as funções docentes. Remetemos à Grécia 

Antiga para compreender o ofício de ensinar que, inicialmente, não esteve atrelado a 

instituições de ensino e era realizado de forma individualizada por filósofos que, neste contexto, 

apresentavam como questionadores da existência de mitos. 

Após a democracia na Grécia antiga, de acordo com Saviani (2012), surgem os 

“sofistas” que ensinavam a quem pudesse pagá-los, oferecendo um processo de ensino-

aprendizagem permeado por um contexto de debates, questionamentos e discussões, em que a 

centralidade do processo educacional estava no professor(sofista).  

No entanto, há uma variação na figura do docente de uma sociedade para outra. No 

Brasil, os jesuítas apresentaram-se como alternativa educacional por muitos anos, porém, 

relacionada ao processo de aculturação, como ressalta Saviani (2013b), os jesuítas visavam a 

dominação dos nativos e a sua exploração. 
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Atualmente, a educação institucionalizada requer uma redefinição quanto aos seus 

objetivos, rompendo com a produção do conhecimento meramente instrumental. Nesse sentido, 

anseia-se, da Reforma Universitária, o delinear da universidade, que seja um espaço de 

reestabelecer condições de produção genuína de conhecimento. Apesar disso, a educação 

institucionalizada, em seus diversos níveis, remonta a ordem capitalista e visa atender a 

sociedade em suas demandas produtivas de mercadorias e capital e perpetuar a dominação do 

indivíduo. 

Destacamos que, desde os primórdios da profissionalização docente, segundo 

Saviani (2013b), acompanha-se uma acentuada desvalorização social e profissional, ligada à 

falta de estrutura da instituição, baixos salários, insuficiência na qualidade de ensino, 

inconstância governamental e de plano educacional coeso, além do descaso e desmotivação por 

parte dos alunos. Estes são aspectos que empurram os docentes para uma atuação irrefletida, 

mecanizada e em determinadas circunstâncias, uma atuação ideológica e reprodutora.  

A educação apresenta-se como ferramenta que sedimenta os princípios da 

sociedade, de acordo com Saviani (2013b). No contexto nacional, solidifica uma sociedade 

capitalista, movida pela produção, circulação e consumo de mercadoria para o acúmulo de 

capital, na medida que promove a exploração dos trabalhadores para o enriquecimento 

desmedido da elite, dos donos dos meios de produção, os quais requerem a supremacia deste 

círculo vicioso para uma sociedade inalterável. 

Diante do conturbado processo de industrialização acentuado e da expansão dos 

mecanismos de produção exacerbados e das muitas mudanças promovidas pela globalização, 

como: o consumo; a facilidade de acesso à informação e expansão dos meios de comunicação; 

os avanços tecnológicos e científicos, transformou-se o cenário educacional e a formação do 

indivíduo na sociedade capitalista. Em decorrência disso, o papel do professor e o ensino, 

também, foram impactados. 

Mas neste cenário, cabe o questionamento, frente a educação institucionalizada, 

qual é o papel oferecido ao docente? Segundo Saviani (2013a), ao docente é oferecido um 

espaço para sujeição, como mero reprodutor de conhecimentos designados socialmente por um 

contexto capitalista.  

 Como instrumento social de formação de indivíduos, a educação institucionalizada 

requer acompanhar os avanços sociais, a fim de preparar o indivíduo para sociedades 

emergentes, atendendo suas demandas. Neste sentido o trabalho docente também irrompe com 

o trabalho tradicional rumo a uma nova concepção educacional, advinda dos anseios sociais, 

promovendo sua reestruturação, sendo que 
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se na pedagogia tradicional a iniciativa cabe ao professor que era ao mesmo tempo 

sujeito do processo elemento decisivo decisório- e se na pedagogia nova iniciativa se 

deslocava para o aluno- situando-se no nervo da ação educativa na relação professor-

aluno, portanto, relação interpessoal, intersubjetiva-, na pedagogia tecnicista, o 

elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor 

e o aluno posição secundária, relegados que são a condição de executores de um 

processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 

especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização 

do processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as 

deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção (SAVIANI, 

2013a, p. 12-13). 

 

 Os professores veem-se como meros executores diante de uma proposta tecnicista 

de ensino. Esta alerta histórica, apresentada por Saviani (2013a), remete-nos a reflexão do atual 

quadro docente no Brasil e as atuais propostas educacionais, que nos permite crer na 

perpetuação de objetivos recorrentes, com a sociedade mecanicista apta a reproduzir apenas. 

Este caráter adestrador, em que nossa educação sistematizada está consolidada, é 

capaz de institui-la como ferramenta de formação da sociedade capitalista, como um 

mecanismo eficaz para nivelar conhecimentos, perpetuar ideologias e manter a sociedade 

dominada. As reformas educacionais, até o presente momento, ocorreram como adequações 

necessárias para aprimorar a educação sistematizada às novas demandas sociais, porém 

seguindo o mesmo princípio, de sujeição ao capitalismo. 

Adorno (1995c), no entanto, ressalta a necessidade de o docente atuar pela práxis, 

reflexivamente, pensar sobre a técnica, considerando as contradições sociais, para que a 

docência não se confunda apenas com transmissão rápida de conhecimentos aparentes, 

conteúdos rasos para promover a adaptação ao meio social, com formação para o trabalho.  

Observamos, neste mesmo teórico, a análise crítica ao se referir aos tabus que 

cercam a profissão docente, referindo-se a semelhança que este assume com o carrasco, como 

alguém apto a promover a adaptação ou pedagogização dos indivíduos, que também se utilizava 

os castigos físicos nos primórdios da profissão, exercendo função disciplinar, a qual foi abolida. 

No entanto, Adorno (1995c) suspeita que as punições permanecem renovadas, com punições 

psicológicas pelo poder que exerce o docente, podendo, ainda, colaborar com o caráter 

destrutivo do processo formação, na estigma de barbárie. 

Outro aspecto que autor relaciona à profissão docente é de coisificação32 que 

assume o indivíduo, também, no ambiente educacional, pois ainda não busca a diferenciação 

                                                             
32 Coisificação: redução do indivíduo à condição de objeto, conforme enfatiza os frankfurtianos, considerando que 

“o preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos objetos dominados; com a 
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no processo formativo dos indivíduos e, por vezes, considera a mesma avaliação ou 

metodologia de trabalho para indivíduos diferentes. A não diferenciação estaria contribuindo 

para fortalecer as condições objetivas que impedem a formação e transformá-los em objetos, 

sem distinção, sendo isto uma violência contra o indivíduo. Nesse sentido, Adorno adverte que 

é necessário repensar a prática pedagógica contra a formação para dominação e adaptação.  

Brandão (2000) define o papel da educação sistematizada como o modo de 

reprodução de indivíduos sociais. Assim, 

 

são, portanto, modos próprios de educar (por isso, diferentes de uma cultura para 

outra) necessários à vida e à reprodução da ordem de cada tipo de sociedade, em cada 

momento de sua história. Não se trata de dizer que a educação tem, também, de modo 

abstrato e muito amplo, um compromisso com a “cultura”, com a “civilização”, ou 

que ela tem um vago “fim social”. O que ocorre é que ela é inevitavelmente uma 

prática social que, por meio da inculcação de tipos de saber, reproduz tipos de sujeitos 

sociais (BRANDÃO, 2000, p. 71). 

 

Portanto, os modos de educar saem do contexto cultural, apenas, e rendem-se aos 

moldes sociais institucionalizados que, por vezes, prevalecem como aculturação de indivíduos 

socializados por um sistema de ensino, reproduzido na sociedade que necessita para a 

perpetuação do capital. Brandão (2000), ainda, ressalta que a educação institucionalizada é 

pensada diante de um contingente de ideias da sociedade, de ideologias sociais que se quer 

formar, estereotipando moldes sociais. Neste sentido,  

 

a maneira como os homens se organizam para produzir os bens com que reproduzem 

a vida, a forma de ordem social que constroem para conviver, o modo como tipos 

diferentes de sujeitos ocupam diferentes posições sociais, tudo isso determina o 

repertório de idéias e o conjunto de normas com que uma sociedade rege sua vida. 

Determina também como e para quê este ou aquele tipo de educação é pensado, criado 

e posto a funcionar (BRANDÃO, 2000, p. 74; grifos do autor).  
  

Seguindo a mesma reflexão, Romanelli (1986, p. 19), também, ressalta que “[...] 

muitos valores culturais herdados acabaram sofrendo com a evolução da demanda social de 

educação que dia-a-dia procura mais intensamente na escola os valores ditados pelo processo 

de desenvolvimento econômico.” Desse modo, retomamos o conceito de aculturação. Este 

estabelece como cultura um contingente de elementos culturais que se conciliam, moldando 

                                                             
coisificação do espírito, as próprias relações dos homens forma enfeitiçadas, inclusive as relações de cada 

indivíduo consigo mesmo [...], o industrialismo coisifica as almas". (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p.40) 

. 
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indivíduos distintos a um mesmo mecanismo cultural, tomando esta como cultura original do 

grupo, assim, consideramos a aculturação, o processo adotado pelo capitalismo.  

A educação institucionalizada traduz-se como ferramenta de solidificação de 

consensos e perpetuação de indivíduos aptos para o trabalho. No entanto, Saviani (2013a), ao 

apresentar as teorias educacionais, mostra-se, ainda, otimista ao afirmar que a educação carrega 

consigo uma possibilidade de emancipação de todo processo de aculturação capitalista. Assim, 

segundo o autor, uma Pedagogia Revolucionária apresenta-se como alternativa de romper com 

os mecanismos hegemônicos ao possibilitar o processo de ensino com valorização dos 

conteúdos e um processo de reflexão crítica da realidade.  

No entanto, pelo processo dialético do ensino, possibilita romper o procedimento 

passivo de reprodutores de conhecimentos para produtores de conhecimentos, galgando, no 

próprio espaço educacional (independentemente do nível de ensino), a possibilidade de 

transformação social, utilizando da educação institucionalizada como recurso de formação. É 

neste sentido que os docentes apresentam-se como atores do processo educacional para 

perpetuar o ensino mecanicamente, reproduzindo ideias ou, ao contrário, possibilitando uma 

formação para reflexão crítica a partir dos conteúdos disponibilizados, estabelecendo relação 

com o contexto histórico e social. Neste sentido, Coelho (1996, p.227) ressalta que  

 

os docentes não podem, de forma alguma, abdicar de sua função primeira que é 

ensinar a todos os alunos, especialmente os que devido a sua situação de classe têm 

mais dificuldades na aprendizagem. Esta não se dá espontaneamente, como um lazer, 

mas exige disciplina, esforço, persistência; numa palavra, supõe trabalho. [...] Ora, 

ninguém aprende a aprender, sem conteúdo, uma matéria-prima a ser transformada 

pela reflexão, isto é, sem um trabalho que produza a compreensão da realidade. 

 

Mesmo diante do contingente de informações e formações, a função docente de 

ensinar não deve ser substituída ou excluída, mas requer afinco para cumprir a demanda 

profissional e direcionar seu trabalho para a atividade reflexiva permanente. Mediante o 

conhecimento, o indivíduo dota-se de possibilidades de romper com o mecanismo de 

inculcações ideológicas ao promover a compreensão lúcida e profunda do processo social que 

estamos envolvidos. 

A formação, diante dos inúmeros contextos, deveria, assim, possibilitar realmente 

o desenvolvimento humano dos indivíduos sociais, não apenas habilitá-los ao desempenho de 

atividades produtivas, de formação a serviço do capital.  

Segundo Adorno (2010), a “Formação” é a cultura pelo lado de sua apropriação 

subjetiva, porém, na sociedade capitalista, esta formação verte-se em alienação ao promover 
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mera adaptação dos indivíduos ao seu contexto de produção/consumo. Assim definido, o 

conceito de formação, em Adorno, apresenta um sentido ampliado de desenvolvimento 

humano, contudo, por vezes, tomado pela ideologia capitalista como referência para designar 

treino, aquisição de habilidades instrumentais, relacionado ao ensino e educação formal apenas.  

O cenário atual enseja por formação de indivíduos que realmente atuem na 

sociedade, rompendo o processo da alienação, da exploração e a dominação coletiva, para, 

assim, possibilitar uma maior participação sócio-política e uma compreensão mais profunda da 

cultura produzida por toda sociedade. Neste propósito, a educação institucionalizada se 

apresenta como instrumento de humanização, de conhecimento, de interpretação, de captação 

e de reflexão dos processos sociais e de luta contra a barbárie. Neste sentido, devemos 

considerar que  

 

dois aspectos importantes: o que se relaciona com a cultura, como processo, como 

ação mesmo e o que se relaciona com os resultados desse processo, isso é, os bens 

culturais. O primeiro define a ação gerada dos bens como sendo também cultura. Daí 

a presença de dois elementos indispensáveis: o agente da transformação e o objeto a 

ser transformado, ou seja, o homem e o meio. Entre ambos situa-se, na direção 

homem-meio, o impulso do primeiro para aceitar o desafio do segundo e, na direção 

do meio-homem, o desafio mesmo. O resultado imediato, para ambos, é ação é ação 

transformadora, e o resultado mediato, para o meio, é a sua transformação em produto 

cultural, em bem, em valor e para o homem, é a modificação de sua própria condição 

humana. Sim, porque, na medida em que o homem percebe e aceita o desafio do meio, 

sente-se compelido a utilizar e explorar sua imaginação, sua inteligência, sua 

capacidade física de agir, enfim, sente-se compelido a utilizar as qualidades e 

integrantes de sua condição humana, o que faz com que ele se torne mais homem em 

cada gesto cultural (ROMANELLI, 1986 p. 20). 

 

Estamos diante do modo de transformação da cultura em bens culturais, que 

modifica a relação do indivíduo com sua cultura e com sua própria condição humana. Ela se 

apossa a Indústria Cultural, convertendo desde a formação do indivíduo, enquanto indivíduo 

social, (de)formando e legitimando contextos para dominação permanente, com apropriação do 

poder econômico e social, em que persiste a imutável divisão de classes sociais, aglomerando 

possibilidades instrumentais para perpetuar a dominação já instalada.  

Observamos que a sociedade capitalista apossou-se de todas as formas de 

manifestação cultural historicamente construídas, buscando meios para sua perpetuação, a fim 

de garantir a hegemonia social da burguesia e o acúmulo de capital. Também, neste cenário, a 

educação institucionalizada apresenta-se como ferramenta, instrumento para reforçar seus 

princípios e ideologias.  

Assim, observando estes preceitos expostos no que tange a relação do homem e 

cultura, em que ambos se transformam, contudo, no contexto do capital, o produto cultural 



76 
 

apreende a essência humana. Recordamos outro conceito importante que parte de Marx (2013), 

em “O Capital”, em que expõe o valor de uso e valor de troca. Neste sentido, a cultura é uma 

mercadoria paradoxal, submetida à lei de troca, a qual determina o valor da mercadoria trabalho. 

Haja vista que, neste cenário, o próprio indivíduo se submete ao uso, equiparando ao valor de 

troca sujeita-se como mera mercadoria, vendendo a força do trabalho, que se funde aos preceitos 

da publicidade, destituída de sentidos, seguindo motivos marcadamente econômicos. Tais 

conceitos se fundem ao conceito de Indústria Cultural. Este tem na publicidade seu “elixir da 

vida”, conforme apresenta Horkheimer e Adorno (1985). 

Portanto, ditam a cultura a ser seguida como um bem universal, de caráter 

consumista, em que prevalece a cultura burguesa e a falsa ilusão de apropriação desta como 

ascensão social, o que promove seu consumo. A imposição de padrões e bens culturais não é 

refletida diante de um conjunto de aparatos sociais que se movem no mesmo sentido: de 

naturalizar o consumo pelo consumo. A publicidade prevalece, produzindo a mimese 

compulsiva dos consumidores, os quais acabam se identificando com as mercadorias culturais, 

sujeitando-se e alienando-se, sendo que, “O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da 

indústria cultural”. (HOKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 104). 

A cultura é, neste aspecto, captada, saqueada pelo capital, que produz sua 

industrialização, gerando necessidades de consumo integrado à semiformação. O indivíduo 

diante do contexto social instalado pelo capitalismo, torna-se verdadeiramente produto do 

sistema, pelas necessidades e exigências onipresentes da sociedade, em que a dominação migra 

para o interior do indivíduo. 

A Indústria Cultural apossa-se de todos aparatos sociais, a fim de prevalecer seu 

domínio sobre o indivíduo, instrumentalizando todos os elementos formativos da sociedade 

capitalista. Assim, promove um círculo de manipulação com uma racionalidade técnica, 

agenciando um processo de desumanização do indivíduo, sua alienação e servidão constante. 

Estamos imersos em um contingente de crises no Brasil, contudo, tal fato possa ser 

consequência da pior crise cultivada desde a colonização do país, que se agravou com a 

industrialização desenfreada, trata-se da crise de formação cultural,  

 

o que hoje se manifesta como crise da formação cultural não é um simples objeto da 

pedagogia, que teria de se ocupar diretamente desse fato, mas também não pode 

restringir-se a uma sociologia que apenas justaponha conhecimentos a respeito da 

formação. Os sintomas de colapso da formação cultural que se fazem observar por 

toda parte, mesmo no estrato das pessoas cultas, não se esgotam com as insuficiências 

do sistema e dos métodos da educação, sob a crítica de sucessivas gerações. Reformas 

pedagógicas isoladas, embora indispensáveis, não trazem contribuições substanciais. 

Podem até, em certas ocasiões, reforçar a crise, porque abrandam as necessárias 
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exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque revelam uma inocente 

despreocupação diante do poder que a realidade extrapedagógica exerce sobre eles 

(ADORNO, 2010, p. 8). 

 

Segundo Adorno (2010), a educação institucionalizada, mesmo com inúmeras 

reformas pedagógicas e métodos educacionais, persegue os próprios alvos, favorecendo o 

avanço social em desfavor do humano, do homem/indivíduo. Assim, prioriza-se a produção 

desmedida, inúmeras pesquisas e os avanços tecnológico para um único fim (que também se 

torna meio, meio que justifica seu fim), o acúmulo de capital, que segue golpeando, deturpando 

a racionalidade humana para uma atuação mecanizada. Nesse sentido,  

 

a formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, na 

onipresença do espirito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não antecede 

à formação cultural, mas a sucede. Desse modo tudo fica aprisionado nas malhas da 

socialização. [...] Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde (e até 

mesmo com sua ajuda), a semiformação passou a ser a forma dominante da 

consciência atual, o que exige uma teoria que seja abrangente (ADORNO, 2010, p. 9) 

 

A formação cultural se converte em semiformação, que revela-se no modo de 

formação aparente, padronizada e dominada de indivíduos mecanizados e alienados 

socialmente. Neste cenário, a educação institucionalizada cumpre o papel de propagar uma 

formação instrumental, específica para o trabalho, para a produção, “[...] pois a formação nada 

mais é que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva. Porém, a cultura tem um 

duplo caráter:  remete à sociedade e intermedeia esta e a semiformação” (ADORNO, 2010, p. 

9).  

Do mesmo modo, a educação institucionalizada solidifica os princípios formativos, 

que se reduzem a produção e consumo de bens e traduzem-se, socialmente, como o resultado 

de realização profissional, apregoando o mecanismo posto pela Indústria Cultural. A Educação 

institucionalizada segue em seus diferentes níveis essa enfadonha fórmula, portanto, “No clima 

da semiformação, 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 (ADORNO, 2010, p. 19).” 

Por meio de recursos educacionais, instala-se uma formação pragmática para 

atender os interesses do Estado, da sociedade capitalista, formando indivíduos aptos ao trabalho 

apenas, alheios a possibilidades de romper com organismo produtivo instalado, seguindo seu 

percurso de forma naturalizada para identificação social.  

A Indústria Cultural, nesse aspecto, utiliza-se da educação institucionalizada para 

pulverizar os princípios sociais instalados, promovendo uma formação padronizada, ideológica, 
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apropriada para seguir a ordem: produção/consumo. A esse respeito, Adorno (2010) considera 

que a Indústria Cultural, na sua dimensão mais ampla, utiliza-se da mídia como a própria cultura 

para perpetuar uma integração, promovendo o espírito de identificação com suas mercadorias. 

 Diante desse cenário social, desenvolve-se a semicultura33, em que a mídia se 

apresenta como integrante do processo de aniquilação cultural, promovendo bens de consumo, 

converte-se estes bens na própria cultura. Além disso, agencia a identificação dos indivíduos 

com bens, personagens, situações sociais, contudo, com o mesmo componente: promover a 

formação aparente e a socialização permanente. Segundo Maar (2000, p. 27; grifos do autor), 

“A reprodução da sociedade pela semiformação promovida pela Indústria Cultural: eis então a 

dinâmica ideológica no âmbito da atual sociedade de massa. Não há mais deformação, mas 

falsa formação”. Trata-se, nesse sentido, de formação superficial, que segue o modo próprio 

designado socialmente, promovendo, apenas, o conhecimento necessário, sem possibilitar a 

reflexão, mas a reprodução de ideias e informações veiculadas como verdades absolutas. 

Um outro ponto que é importante destacar é a dinâmica ideológica que a Indústria 

Cultural fomenta para consolidar a semiformação (falsa formação) no sentido de aparente 

formação. Nestes moldes, o indivíduo se sujeita e torna-se amoldado ao mecanismo industrial, 

renegando sua essência, haja vista que  

 

A sujeição do sujeito não é não-sujeito, mas falso sujeito- o sujeito da adequação- que 

constitui uma peça no processo de reprodução da sociedade vigente, adaptativa, 

conciliadora, ao bloquear a experiência viva das contradições da sociedade pela 

experiência substutiva de uma reconstrução social. A indústria cultural tem justamente 

a função corruptora de criar tais ‘falsos’ sujeitos. [...] Envolve a produção continuada 

de sujeição, de sujeitos sujeitados nos termos da semiformação (MAAR, 2000, p. 27). 

 

De tal modo, a Indústria Cultural perpetua mecanismos para criar falsos sujeitos 

sociais, aptos a colaborar com a ordem estabelecida. Inúmeros meios formativos fazem parte 

desta configuração, os quais transformam a formação do indivíduo em “formatação social34”.  

A “formatação” dos indivíduos, na sociedade capitalista, processa-se nos moldes da 

indústria e, em todo o tempo, mesmo no tempo destinado ao descanso, cuida em impedir a 

reflexão, permanecendo incansavelmente seu domínio. Desde os programas de entretenimento 

até a educação institucionalizada, todos operam para esta dinâmica de “formatação” de 

                                                             
33 Semicultura: termo que faz referência a falsa cultura ou ao modo de se promover uma formação aparente, de 

acordo com o conceito em Adorno (2010). 
34 Formatação social de indivíduos: mecanismo intitulado de formação porém, com vistas a possibilitar o processo 

de instrumentalização técnica dos indivíduos com fins na produtividade, alienada, mecânica e irrefletida. 
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indivíduos em série, conforme é evidenciado nos estudos de Horkheimer e Adorno (1985) sobre 

o conceito de Indústria Cultural. Passam, em seguida, a ratificar que 

 

a cultura industrializada faz algo a mais. Ela exercita o indivíduo no preenchimento 

da condição sob a qual ele está autorizado a levar essa vida inexorável. O indivíduo 

deve aproveitar seu fastio universal como uma força instintiva para se abandonar ao 

poder coletivo de que está enfastiado. Ao serem reproduzidas, as situações 

desesperadas que estão sempre a desgastar os espectadores em seu dia a dia tornam-

se, não se sabe como, a promessa de que é possível continuar a viver. 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 126). 

 

Como um maquinário, cada componente, estabelecido na sociedade capitalista, 

cumpre seu papel na perversão dos indivíduos e corrobora, harmonicamente, 

instrumentalizando estes para a “formatação” social posta, gerando o conformismo, alienação 

e o processo de sujeição. Eis que 

 

a consolidação do modo de produção industrial e capitalista favoreceu a alienação do 

homem em relação a si mesmo e â humanidade, assim como o desenvolvimento 

científico submeteu a razão ao seu caráter instrumental, o que permite compreender 

que o trabalho como objetivação humana e a razão autônoma como possibilidade de 

emancipação do homem das relações de dominação têm se subordinado, na 

modernidade, à racionalidade técnica em virtude do progresso e da industrialização. 

(SOUZA, 2013, p. 19) 

 

Assim, nos moldes da industrialização se estabeleceu os padrões de indivíduos que 

esta sociedade industrializada e capitalista necessita para perpetuar sua hegemonia e romper 

com qualquer possibilidade de emancipação dos indivíduos sociais. Porém, de forma aparente, 

anunciam-se a formação crítica, reflexiva e emancipada e inúmeras possibilidades de “vencer 

na vida” pela educação. Entretanto, esta formação que segue nos padrões e domínios dos donos 

do poder, promove a própria “formatação social”, fabricando indivíduos mecanizados aptos ao 

trabalho apenas, à civilidade e à produção desmedida.  

Observamos, assim, que a instituição educacional tem corroborado para sedimentar 

a semiformação, conforme salienta Souza (2013), a formação se configura, para atender o 

mercado de trabalho, pautada na instrução técnica e instrumental, dispondo de indivíduos aptos 

a atender a demanda do mercado, estando a formação cultural suspensa. Para este teórico, 

mesmo com inúmeras reformas educacionais e tantas possibilidades formativas, nossa 

sociedade brasileira permanece reproduzindo, tão-somente, a ideologia capitalista. Contudo, 

diante de tal contexto social, fortalecido pela Indústria Cultural na “formatação” de indivíduos 

semiformados, se reconhece à possibilidade de emancipação e humanização do próprio homem 

que se embruteceu diante deste cenário desumanizado. 
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Mesmo diante de tal contexto social, dominado pela industrialização desmedida, 

atrelada a exploração do homem e da natureza com processo contínuo de “formatação” de 

sujeitos, ainda há possibilidades de emancipação humana, de humanização, ao contar com 

indivíduos que retomaram todo o contexto histórico e dispuseram-se a contribuir com a 

formação cultural humana. Neste sentido, assumimos a educação institucionalizada como meio 

de romper com o mecanismo posto e, aos docentes, como possíveis agentes desta emancipação, 

de humanização. 

 

3.3 Teoria Crítica versus coisificação docente: reflexões possíveis 

 

Tratando-se, especificamente, do Brasil, ao retornarmos ao nosso contexto 

histórico, observamos que desde seu “descobrimento” por Portugal, a educação formal serviu 

de instrumento para promover a colonização dos homens e, apesar dos grandes avanços sociais, 

esta prossegue com o mesmo princípio. A educação institucionalizada se ampliou e 

desenvolveu meios para promover o controle formativo, universalizando o conhecimento 

ofertado, assim, avança de modo mais especializado na “formatação” de indivíduos em série. 

Haja vista que, 

 

a educação aparece sempre que surgem formas sociais de condução e controle da 

aventura de ensinar-e-aprender. O ensino formal é o momento em que a educação se 

sujeita à pedagogia (a teoria da educação), cria situações próprias para o seu exercício, 

produz os seus métodos, estabelece suas regras e tempos, e constitui executores 

especializados (BRANDÃO, 2000, p. 26). 

 

Analisamos, portanto, que mesmo que a educação institucionalizada persiga seu 

desenvolvimento e o ensino formal esteja subordinado a “teoria da educação” (Pedagogia), 

estabelecida como requisito na formação de docentes (aptos a reproduzir seus métodos e 

ideologias sociais), não constituem, ainda, o controle planificado sobre estes e a educação 

formal.  

Por conseguinte, tomamos os conceitos de “Formação Cultural” (Bildung- que 

significa genericamente cultura) até o conceito de “Semiformação (Halbbildung)” na obra 

“Teoria da Semiformação”, de Theodor Adorno (2010) para compreender a relação próxima 

entre a educação e a formação Cultural, bem como o potencial que carregam para promover a 

emancipação dos indivíduos. Assim, a Formação Cultural (Bildung) aproxima-se da educação 

em um processo dinâmico de promover a formação humana. Zuin et. al. (1999, p. 56) 

esclarecem que 
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o termo formação cultural está intrinsicamente adjudicado com cultura (Kultur); são 

praticamente equivalentes. Só que, enquanto Kultur tende a se aproximar das relações 

humanas objetivas, Bildung vincula-se mais às transformações decorrentes da esfera 

subjetiva. De qualquer forma, a fundamentação de ambos os conceitos vincula-se à 

ascensão da classe burguesa alemã, orgulhosa de ser autora de produções culturais 

que idealizam o futuro bem diferente daquele apoiado no elogio aos hábitos e 

costumes ‘civilizados’ e sustentados pela ociosa nobreza europeia. 

 

A formação social apresenta-se como cultura. Contudo, com as transformações 

sociais e econômicas é tomada como meio de fundamentar a ascensão burguesa e garantir a 

hegemonia. Assim, os costumes civilizatórios da sociedade são vertidos para valer-se desta aos 

domínios da classe burguesa, convertendo-a em bens culturais e garantindo sua perpetuação 

pelo mecanismo engenhoso da Indústria Cultural. 

  Cabe-nos, ainda, considerar que o conceito de “Formação”, em Kant (1998), traz 

a conotação de “Esclarecimento” (Aufklärung) ao referir-se ao processo em que o indivíduo 

adquire a capacidade de utilizar seu próprio entendimento, sem requerer tutela, com 

possibilidade de decisão, guiado pela luz da razão, como se saísse da condição de menoridade 

à maioridade, à emancipação. 

Segundo Matos (2006, p.50), “em Kant os frankfurtianos encontram o conteúdo 

sublime da Teoria Crítica; ele não sacrificou o indivíduo a nenhum universal, seja pátria, nação, 

Estado ou sociedade sem classes [...] Dessa forma, a noção de indivíduo volta a ser central para 

os autores frankfurtianos”. Nesse sentido, o indivíduo é tomado como figura principal da 

formação e deve ser recuperado de modo autônomo e consciente. 

 Contudo, o “Esclarecimento e a Formação” estabelecem relação intrínseca e 

preconizam, entre si, a possibilidade de o indivíduo alcançar a maioridade, sem tutelas, para 

ocuparem a posição autônoma, de expressão de pensamentos e ação social. Neste sentido, o 

principal instrumento para a emancipação do indivíduo é a formação cultural, livre de tutelas 

sociais, de autoridades de qualquer ordem, aptas a ditarem comandos. 

Para Horkheimer e Adorno (1985), o “Esclarecimento”, na atual conjuntura, verte-

se num processo civilizatório, de dominação e nova colonização, ao considerar o inverso do 

processo social, no qual o objeto, a natureza, a técnica prevalecem sobre o indivíduo, ditando 

sua conduta social, promovendo um processo de “coisificação”, por uma formação 

instrumental, fortalecida pela Indústria Cultural. 

Para Adorno (2010), a cultura carrega um duplo potencial, pois pode promover o 

processo de conformação/adaptação ou a autonomia/emancipação. Neste aspecto, retomamos a 

educação. Ela corrobora para formação de indivíduos e opera com as mesmas possibilidades. 
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O processo de semiformação (Halbbildung) busca, na Indústria Cultural, as bases da sua 

consolidação, convertendo a cultura em bens culturais e a dissolução da cultura, promovendo 

um processo de tutela da classe trabalhadora que, por sua dependência econômica, acaba por 

submergir as representações culturais da classe dominante, rendendo-se aos padrões ditados por 

esta. Assim, o resultado deste processo de dominação é a semiformação. 

 Contudo, “A pseudoformação aprofunda-se com as transformações da sociedade 

industrial contemporânea, especialmente na segunda metade do século XX, o que provocou 

consequências danosas para uma experiência verdadeiramente formativa” (SOUZA, 2013, p. 

29). 

Assim, devemos considerar que existem possibilidades de Formação Cultural 

(Bildung). No que tange à educação, é possível contar com docentes que atuem em desfavor do 

mecanismo da semiformação. Isso porque, ao possibilitar um ensino aprofundado de conteúdos, 

os docentes favorecem de algum modo a pesquisa, a reflexão e uma formação humana, não 

apenas instrumental do indivíduo, que busquem a autocrítica e reconhecer as contradições 

sociais. 

Para Adorno (1995c, p.203), “o problema da práxis,’ hoje novamente se agrava na 

questão da relação entre teoria e práxis, coincide com a perda de experiência causada pela 

racionalidade do sempre-igual.”, recaindo no problema da indiferenciação, com formação 

aparente para o trabalho, promovendo a adaptação apenas. Isso deve ser combatido pela 

formação cultural de cada indivíduo, em suas particularidades. 

Nos moldes da semiformação, a educação institucionalizada apresenta-se como 

mecanismo de formação (formatação) para estabelecer princípios e conhecimentos superficiais 

aos indivíduos socializados e, também, para reproduzir e manter a sociedade nestes moldes já 

constituídos. Esta é a essência de se ofertar uma educação formal a todos indivíduos. Educação 

gratuita vem permeada pelo molde social estabelecido e o ideal de sociedade capitalista. 

Brandão (2000) evidencia o papel assumido pela educação, mediante as instituições 

de ensino, de consolidar como reforço as desigualdades sociais, assim, reproduzir e manter a 

sociedade “administrada35”. A essência da escola é traduzida por Brandão (2000), como a 

educação institucionalizada para padronizar a produção de sujeitos, sujeitados ao capital, 

colaborando para um espírito de conformismo e a permanência da sociedade capitalista já 

instalada, cumprindo papéis de meros servis ao capital. Por isto, particularmente, acreditamos 

                                                             
35 Fazendo referência ao conceito cunhado por Marcuse (1967) em sua obra “Ideologia da sociedade industrial”.  
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que o termo, mais adequado para a formação oferecida e imposta nestes moldes, tem mais 

relação ao processo de “formatação de indivíduos”. Contudo,   

 

é fundante pensar a educação como um processo que se efetiva nas sociedades 

humanas para que o homem empreenda sua trajetória pessoal e coletiva, integrando-

se a um grupo, assimilando e assumindo cultura. Nesse sentido, entendemos que o ser 

humano se identifica pela sua natureza cultural e histórica, e sua formação se efetiva 

pelos processos educativos que se dão em suas diferentes interações com os ambientes 

físicos, sociais e culturais. Portanto, a tarefa educativa é essencial para a existência do 

homem (LIMA, 2013, p. 95). 

 

Neste aspecto, a educação apresentada por Lima (2013), em seu aspecto ampliado 

de ensino, possibilita também a educação institucionalizada valer-se de suas possibilidades 

formativas ao dispor de docentes dispostos a colaborar com o conhecimento abrangente e 

situações educacionais que favoreçam a reflexão, a crítica, a autonomia e a formação humana.  

Romper com este mecanismo educacional, é converter a formação em formação 

cultural, dispondo de docentes como agentes sociais, que não se submetam a cumprir o 

currículo; a ofertar o conhecimento básico; em reproduzir ideologias sociais, preparando apenas 

para o mercado de trabalho. Logo, com o rompimento, pretende-se que os docentes ultrapassem 

o mecanismo de “formatação” coletiva, para apregoar a formação individual e humana, de 

indivíduos emancipados socialmente.  

A educação institucionalizada segundo Coelho (2008), em seus diversos níveis de 

ensino para promover a formação plena do indivíduo, requer romper com o mecanismo 

reprodutivo da sociedade, fortalecendo os valores humanos e culturais e não apenas propagar 

uma formação servil, apta para o trabalho apenas, mas apta a atuar na sociedade da qual faz 

parte. É neste sentido que propomos investigar como tem ocorrido a formação docente, quais 

ideologias perseguem e reproduzem os docentes nas universidades, no curso de formação de 

professores, para, assim, compreender o mecanismo produtivo/reprodutivo de nossa sociedade.  

Esta instrumentalização educacional poderá servir ao indivíduo enquanto homem, 

quando possibilitar sua compreensão social, retirando o véu que recobre a exploração destes 

enquanto sujeitos sujeitados. Neste sentido, vemos os docentes com o potencial para difundir 

esta formação ampliada dos indivíduos, utilizando da educação institucionalizada para 

promover a formação humana cultural e não instrumentalizada. Contudo, cabe-nos conhecer se 

os próprios docentes não estão contaminados por esta formação instrumental de reprodução da 

sociedade,  



84 
 

Reforçamos o caráter emergencial de se promover a autocrítica, buscando a 

formação crítica auto-refexiva dos docentes, compreendendo o sentido ampliado de formação 

defendida pelos frankfurtianos, haja vista que, 

 

de um lado, os professores que trabalham como educadores (como sujeitos de suas 

diversas categorias de especialistas), nas escolas, colégios e universidades, aprendem 

a se organizar também como categorias políticas e profissionais de trabalhadores da 

educação as associações de tipos de especialistas do ensino e, mais ainda, as 

associações de categorias de docentes são o resultado do desenvolvimento da 

consciência política do educador (BRANDÃO, 2000, p. 108). 

 

Os docentes também são uma categoria de profissionais, ou seja, de trabalhadores 

a serviço do Estado, da ordem superior e hegemônica da sociedade vigente. Isto precisa ser 

considerado diante da possibilidade que a educação carrega de propagar ou romper com seus 

princípios formativos de semiformação.  

A educação institucionalizada, no que concerne à formação social, apresenta-se 

como instrumento para perpetuar a sociedade presente, de interesse hegemônicos para 

disseminação de princípios de interesses desta. Dessa maneira, mesmo permeada por reformas 

educacionais, trata-se de aperfeiçoar a educação para atingir ao máximo seu potencial 

formativo, no sentido da “formatação social”.  

Considerando que as reformas, apresentadas no decorrer da história educacional, 

trataram-se de ajustes necessários para fortalecer seus ideais e isto refere-se também à reforma 

e à proposta da “Escola Nova”, em que o Estado apossa de seus princípios e converte-os em 

meios de expandir seu domínio (aparentemente com uma nova proposta educacional). No 

entanto, permanece o mesmo mecanismo de “formatação”, assim como ocorre com os aparelhos 

tecnológicos que são configurados para cumprir seu propósito sempre. 

 

Nesse sentido, entendemos que a escola nova configura uma perspectiva para a 

educação que, de um lado, pretende aproximar as relações entre educação e sociedade 

a partir de métodos não tradicionais de ensino, de outro, mantém-se presa à ideia de 

que a educação deve colaborar para o progresso da sociedade capitalista, não 

desviando seu curso, mas antes, desenvolvendo-o. Nessa concepção, a educação 

torna-se um meio para atingir a finalidade da produção industrial, negligenciando a 

formação autônoma, a emancipação e, no limite, a construção de uma existência 

humana livre (SOUZA, 2013, p.23). 

 

Conforme Souza (2013), a educação institucionalizada, mesmo diante de reformas 

educacionais, embasa-se sempre na mesma função social: promover o desenvolvimento do país, 

da sociedade capitalista, este é seu princípio e essência instrumental. Contudo, para propagar o 

progresso social se abdica da formação humana, não favorecendo uma formação autônoma para 



85 
 

emancipação, pois esta estaria na contramão da evolução social. Nesse sentido, Souza (2013) 

também evidencia que a lógica da instrumentalização técnica passa a orientar a educação, sendo 

a produtividade sua finalidade. Assim, inverte-se a relação entre o indivíduo e a técnica, em que 

o homem passa a servir a técnica e não mais o contrário. 

Para possibilitar o processo de instrumentalização técnica e a produtividade, a 

educação prepara os indivíduos para se sujeitarem, apresentarem aptos ao trabalho, 

promovendo uma inversão da relação homem/técnica. Neste sentido, buscamos reconhecer 

como tem se configurado o trabalho docente nos curso de Pedagogia. Existe alguma 

possibilidade de formação emancipada (formação cultural) ou o sistema continuará contando 

com docentes aptos a reproduzir a educação instrumental?  

Conceber a educação como a possibilidade de emergir uma “Formação Cultural”, 

é promover a formação de indivíduos para a emancipação, requerendo o desenvolvimento 

histórico dos indivíduos, libertos da tutela a que se encontram submetidos. Contudo, diante da 

atual conjuntura social, a educação se vê atrelada ao mecanismo de produção de mercadorias e 

não se importuna em favorecer a produção e formação do indivíduo que segue mecanizada. 

Souza (2013) alerta que não se pode negligenciar as mudanças ocorridas, assim 

como não se pode aceitá-las como realidades naturalizadas, utilizando uma interpretação 

positivista e não perceber suas contradições que se apresentam a serviço da ordem social. 

Portanto, cabe-nos distinguir a racionalidade que tem predominado na sociedade moderna, na 

busca de uma formação autônoma. 

Compreender o princípio da contradição formativa, constituída no âmbito 

educacional e social, que parte da formatação de indivíduos aos padrões estabelecidos 

socialmente e submete-os a tutela permanente da classe dominante, é o início para romper com 

seus mecanismos constituídos e, assim, avigorar o processo de emancipação a ser conquistado 

pela formação cultural, dialeticamente constituída pela inserção histórico-cultural de indivíduos 

autônomos na própria sociedade da qual fazem parte.  

Os docentes, portanto, são os agentes desse processo de formação, haja vista que 

 

o modo como o exercício da atividade docente, ao longo dos séculos, foi se delineando 

e se estruturando como profissão, ao mesmo tempo definia a quem competia a função 

de educar. Essas atribuições, na Idade Média, estavam a cargo da Igreja, e algumas 

congregações religiosas tinham a responsabilidade específica pela educação formal. 

O processo de transformação de docente em funcionário do Estado caracterizou-se 

pelo fato de os seus poderes administrativos tomarem para si o controle da educação. 

Assim, vários elementos incorporam-se ao trabalho docente: currículo, técnicas 

pedagógicas, habilitação, exigindo, cada vez mais, que o professor se tornasse um 

especialista. Inicialmente, os docentes estiveram presos aos ditames da Igreja e, 

depois, aos do Estado, os dois mediadores da profissão docente (LIMA, 2013, p. 97). 
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A profissão docente, desde os primórdios de sua criação, segue atrelada a processos 

de controles, inicialmente, pela igreja e, posteriormente, ao Estado, a fim de garantir a 

hegemonia social e a perpetuação formativa de indivíduos aptos ao mecanismo capitalista de 

sociedade que versa em duas esferas apenas: produtor/consumidor.  

Regularizar a formação de indivíduos aptos a colaborar com a sociedade capitalista 

e garantir sua propagação, expansão e progresso, tornou-se o combustível para a educação 

formal que se apresenta como ferramenta para apregoar estes princípios, um mecanismo 

engenhoso de moldar indivíduos socializados.  

A despeito disso, “essas questões revelam também que os docentes foram, e quem 

sabe, muitas vezes ainda o são, instrumentos nas mãos da Escola, da Igreja e do Estado para 

veicular suas ideologias e assegurar a manutenção de seus interesses”. (LIMA, 2013, p. 98). Os 

docentes, por vezes, atentam-se a cumprir suas demandas pedagógicas, curriculares, 

profissionais e, assim, não concebem a oportunidade de refletir sobre sua atuação frente a 

formação institucionalizada, como um privilégio de promover a formação cultural e não 

ideológica.  

Uma formação de caráter ideológico está na contramão da formação 

humana/cultural que requeremos. Nos parâmetros da formação ideológica, a educação se 

apresenta como instrumento de sua solidificação e os docentes como agentes executores de suas 

instruções. A educação institucionalizada dissemina, assim, o elixir do capitalismo ao promover 

a formação pautada na verdade hegemônica do grupo dominante, conduzindo à semiformação 

dos indivíduos socializados nestes moldes. A esse respeito, de acordo com Rodrigues (1991), a 

ideologização se apresenta como uma crença de um determinado grupo ou classe social, e o 

indivíduo passa a ver o mundo a partir dos princípios desta classe social. 

Estes princípios sociais são materializados como verdades absolutas, mediados 

pelos mecanismos de sua consolidação em que se destaca a instituição de ensino, os meios de 

comunicação, igrejas, entre outros. De forma engenhosa, a classe dominante monopoliza todos 

os contextos, fazendo valer seus princípios, conhecimentos, modismos, crendices e seu modo 

de ver e se mover no mundo capitalista como um fator naturalizado socialmente. Contudo, 

 

procura-se, assim, garantir o exercício da hegemonia, quando tais grupos formulam 

uma concepção de sociedade e, a partir dela, elaboram uma proposta de 

desenvolvimento econômico, social, cultural, político, moral, etc. [...] E para fazer 

circular essas concepções de mundo, usam de todos os instrumentos colocados a sua 

disposição tais como a televisão, o rádio, o jornal, a Igreja, e a escola. Estes 

instrumentos são utilizados como instrumentos de difusão de ideias, crenças e valores 



87 
 

e garantem a manutenção da ordem social pela adesão das consciências individuais às 

verdades formuladas pelos grupos detentores do poder. (RODRIGUES, 1991, p. 18). 

 

Nestes parâmetros, instala-se a Indústria Cultural, como um dos princípios 

deformativos de indivíduos assim socializados. Ela direciona os contextos sociais que atuam 

em cooperação para sedimentar a semiformação social e perpetuar a formação ideológica, para 

garantir o ciclo capitalista. 

A educação institucionalizada comparece, cooperando com o mecanismo da 

Indústria Cultural, ao dispor da semiformação e reforçar os princípios ideológicos da sociedade, 

que só podem ser rompidos diante do conhecimento crítico, histórico e teórico da educação, 

haja vista que  

 

A compreensão da educação na sociedade contemporânea exige o conhecimento, no 

plano estrutural, da alienação que resulta do processo de produção e acumulação 

capitalista; no plano do conhecimento, a exigência é o reconhecimento da apropriação 

da razão pela racionalidade instrumental que tem predominado na modernidade; e no 

campo especifico da educação, é preciso considerar a submissão da experiência 

formativa às exigências dos processos produtivos que movem essa sociedade 

(SOUZA, 2013, p. 15). 

 

A educação cumpre o plano instrumental que, por seus moldes estruturais, oferece 

uma formação de indivíduos aptos ao trabalho. Isto também pode ocorrer com o próprio 

formador (enquanto docente) ao se submeter aos planos ideológicos da sociedade capitalista. 

Portanto, segundo Souza (2013), ao predominar a razão instrumental, estes princípios passam 

a orientar o plano educacional na lógica do pragmatismo, pois ter conhecimento é ter 

habilidades e competências, vinculando formação à produtividade, ao próprio trabalho. 

Neste sentido, o conhecimento, rendido pela racionalidade moderna da sociedade 

capitalista, promove formação institucionalizada submetida a ordem instrumental, formando 

para o trabalho, apenas. Os indivíduos tendem a ser rebaixados a categoria produtiva 

instrumental para atender a expansão do capital. De acordo com Lima (2013, p.93), 

 

o educador tem um papel fundamental no desenvolvimento e execução de um projeto 

histórico que esteja voltado para o homem, não como executor das diretrizes e 

reformas educacionais, e sim como crítico e autor de um projeto histórico de 

desenvolvimento do povo, do qual é parte intrínseca. Como outros profissionais, é 

construtor da história, pois age conscientemente. O educador, é um sujeito que, com 

os demais, constrói seu agir, seu projeto histórico de desenvolvimento do povo, que 

se traduz e se executa em um projeto pedagógico. Assim, ele não pode exercer as suas 

atividades isento de opções teóricas e políticas. 
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Os docentes são promissores no desenvolvimento histórico da sociedade, desde que 

não se contentem apenas com a reprodução da sociedade, amparados na “obediência cega” de 

normas, projetos pedagógicos e reformas educacionais. O docente não pode se apresentar como 

difusor da ordem já estabelecida culturalmente, mas sim, deve atuar conscientemente pautado 

na formação de indivíduos e, assim, atuar reflexivamente na sociedade, possibilitando uma 

formação para a autonomia, mesmo que 

 

a educação voltada a formação autônoma, a qual tem sua base nas denominadas áreas 

de fundamentos- como Filosofia, Sociologia, História- perde cada vez mais espaço na 

sociedade contemporânea e, de acordo com a lógica utilitarista, legitima-se uma 

concepção de educação útil à produtividade (SOUZA, 2013, p. 24). 

 

Aos docentes, neste sentido, apresenta-se também a probabilidade de romper com 

o processo de utilidades posta pelo capital, a começar por sua própria profissão, ao romper com 

os mandos da lógica utilitarista do trabalho educacional e possibilitar a formação plena do 

indivíduo. 

Assim, consideramos que há a possibilidade de contar com docentes que se opõem 

ao mecanismo formativo para o trabalho (apenas para o trabalho) de modo utilitarista e 

instrumental, e se apresentam aptos para requerer no espaço educacional uma formação 

autônoma, isso nos move enquanto pesquisadores por conceber esta perspectiva de formação 

humana, cultural de indivíduos, a começar no próprio ambiente formador de novos docentes, 

como o “berço” educacional. 

Na era da industrialização, a sociedade passou a ser forjada pelos donos do poder 

(burguês) instituindo modelos e mecanismos formativos da sociedade. Além do domínio que 

se exerce sob a natureza, a dominação alcançou os próprios homens, indivíduos submissos, 

subalternos e manipuláveis. Assim, com grande ímpeto, a dominação técnica instaurou 

mecanismos de formação massificada, a manipulação pela Indústria Cultural, para estabelecer 

a sociedade pautada na lógica capitalista. 

A educação formal institucionalizada coopera para este cenário, contando com seus 

docentes para promover a formação designada a sociedade. As táticas, utilizadas para cumprir 

o roteiro de dominação, passam pelo docente que se apresenta como agente irreflexivos.  

Meticulosamente, o trabalho docente é tomado pela lógica do capital e o próprio 

docente, ao colaborar com a formação técnica de outros indivíduos sociais, não percebe como 

servil ao processo de semiformação da sociedade. 



89 
 

Para Silva (1991), trata-se de um cenário de coisificação docente, em que seu 

trabalho é submetido aos domínios do capitalismo, amortecendo o seu poder de ação libertária 

e fomentando o cumprimento de todo repertório pedagógico disponibilizado, cumprindo-o 

mecanicamente. “O que significa coisificar o professor? Significa triturar a sua consciência de 

modo a impedi-lo de exercer a prática da liberdade; significa, mais especificamente, afastar a 

sua possibilidade de luta por uma nova concepção de vida e de homem”. (SILVA, 1991, p. 21; 

grifos da autora). 

A situação se agrava quando pensamos no contexto de formação docente, oferecido 

nos cursos de pedagogia. Cursos que habilitarão os futuros docentes para atuação nesta 

sociedade. Será que a lógica do capital tem se perpetuado também nestes contextos e, assim, 

possibilitado a permanência dos moldes sociais estabelecidos, como um ciclo vicioso (e 

irrefletido) de produção de indivíduos socializados para servir ao capital? É o que nos cabe 

investigar. Tal problemática se justifica ao percebermos que 

  

o trabalho pedagógico passa a orientar-se somente para alcançar aprovação em 

exames e o diploma, transformando em moeda nas relações sociais mercantilizadas. 

Assim a educação afasta-se de seu valor essencial- o domínio do conhecimento, a 

verdadeira instrução em valores morais e sociais, impede o verdadeiro esclarecimento. 

Este é substituído por aquela mercadoria distribuída pelos mecanismos e instrumentos 

da Indústria Cultural, fazendo, da própria escola, um elemento controlado por ela, que 

colocaria a sua disposição mercadoria ‘pedagógica’ adequada aos fins pretendidos:- a 

própria semiformação (MAIA, 2012, p. 99). 

 

Desde o docente aos indivíduos que participam da formação oferecida nas 

instituições de ensino, todos se veem envolvidos por seu sistema de condicionar a formação de 

semiformados. A Indústria Cultural agenceia sua sedimentação social e instrumentaliza a 

cultura necessária à sociedade capitalista, assim, à educação institucionalizada cabe promovê-

la. De tal modo, 

 

 a possibilidade de realização do ser humano está completamente limitada e 

condicionada pelo alastramento da semiformação sob o controle da indústria cultural, 

ele admite e aspira a uma transformação das relações sociais através do processo 

educativo, que este deve desenvolver a capacidade de pensar, de autonomia (VILELA, 

2015, p. 100). 

 

Promover uma formação superficial de conhecimentos científicos, apenas para 

cumprir metas educacionais, reforçando uma formação instrumental, é o que a Indústria 

Cultural promove, além de fortalecer a adoção de concepções ideológicas e de consumo própria 

da sociedade capitalista. Contudo, Vilela (2015) evidencia que, qualquer processo de 
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escolarização, confinado à pobreza de acesso ao conhecimento, sob a tutela do professor, os 

conhecimentos curriculares superficiais não formam pessoas emancipadas, mas fortalecem e 

tornam à semiformação.  

Limitar a formação do indivíduo ancorada na semiformação, é assim conduzida 

pela educação institucionalizada ao ofertar apenas o ensino básico (necessário a atuação técnica 

do trabalhador), com o conhecimento necessário, sem possibilidade de compreensão do 

contexto social que está imerso, treinando os indivíduos ao modo receptivos de “verdades 

absolutas”, promovidas pela instituição de ensino como sua única fonte teórica, em que parte 

dos docentes se mostram, também, inertes ao processo, sendo tragados por este. No entanto, 

este mecanismo, metodicamente estruturado, pode ser rompido quando o indivíduo apropriar-

se do conhecimento reflexivo, requerido pela Teoria Crítica, impulsionada na formação 

continuada para a busca de novos conhecimento, promovendo sua “auto formação”, haja vista 

que 

 

A educação é adaptação, obviamente, porque por meio dela nos inserimos no mundo 

letrado, passando a fazer parte de uma comunidade. Tradicionalmente, os currículos 

escolares são estabelecidos a partir desta lógica, oferecendo ao estudante os 

instrumentos para sua inserção social. Mas a educação também pode e deve ser 

emancipação, ao proporcionar ao estudante meios para alargar seus referenciais, alçar 

voo, ir além da mesmice (NOGUEIRA, 2015, p. 115). 

 

Dessa forma, espera-se que o conhecimento docente não caminhe apenas atrelado 

aos meios fomentados e dominados pela Indústria Cultural, mas que supere a pesquisa, na busca 

de outros referenciais e, assim, promova, no ambiente institucional, um novo conceito de 

formação de indivíduos. Isto é indivíduos que não se contentem com o conceito ofertado, mas 

busquem olhar para o objeto, (utilizando o óculos do conhecimento), que permita visualizá-lo, 

detalhadamente, para formular seu próprio conhecimento de mundo. Recordando que 

 

Para Adorno o processo formativo ocorre no espaço escolar e para além dele, 

requerendo do educando o exercício de associações pela consciência e se inicia na 

infância. Essa formação, que o autor considerou um pré-requisito para a docência e 

muito importante para profissionais com atuação fora da sala de aula, é a formação 

cultural [...] (BETTY, 2015, p. 122). 

 

Diante do exposto, a expectativa é a de que possamos buscar a formação cultural 

enquanto docentes e possibilitar a mesma formação aos indivíduos que estiverem sob nossa 

tutela educacional, direcionando o conhecimento crítico para a emancipação e a autonomia 

social. Nesse sentido,  
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se a educação não consiste, como afirma Adorno, em uma modelagem, nem na 

transmissão de conteúdos, mas sim, na produção de uma consciência verdadeira, ela 

deve estar associada a uma formação voltada para a emancipação, pois necessita 

rejeitar a idéia de que algo possa ser impresso no sujeito a partir do exterior. [...] A 

possibilidade de formação de uma consciência verdadeira está relacionada, portanto, 

ao desenvolvimento de uma capacidade reflexiva específica, entendida para além de 

uma habilidade formal subjetiva (PETRY e VAZ, 2015, p. 130) 

 

A formação instrumental desvirtua todo o processo formativo, convertendo a 

necessidade do indivíduo de desenvolvimento social para competir, primeiramente, no âmbito 

educativo (ao considerar o processo avaliativo, com tantas provas externas e índices 

educacionais) e, posteriormente, no âmbito profissional, no mercado de trabalho. Esses padrões 

educativos são intensificados no Ensino Superior. Espaço em que a aquisição de habilidades e 

competências dotarão estes acadêmicos com capacidades servis para atuarem 

profissionalmente, servindo ao mundo do trabalho, desprezando sua formação enquanto 

indivíduo (homem), naturalizando o processo exacerbado de produção e consumo. Assim, para 

Betlinski (2015), a partir da Teoria Crítica36, o papel dos educadores é mobilizar forças de 

resistências e denúncias para superar a educação administrada e reconhecer a função social da 

educação escolarizada para atingir sua desfetichização. 

Neste sentido, a concepção teórica, assumida pelos docentes, direcionará sua forma 

de ofertar o ensino dos conteúdos. Dessa forma, o docente pode adotar uma visão cega diante 

dos conceitos apresentados como verdade absoluta (Teoria Tradicional37) ou adotar uma 

postura dialética, reflexiva, disponibilizando diferentes conceitos sobre o mesmo conteúdo e a 

possibilidade criativa do indivíduo na construção de seu próprio conhecimento (Teoria Crítica). 

Entretanto, devemos ressaltar que 

 

a função da teoria crítica torna-se clara se o teórico e a sua atividade específica são 

considerados em unidade dinâmica com a classe dominada, de tal modo que a 

exposição das contradições sociais não seja meramente um expressão da situação 

histórica concreta, mas também um fator que estimula e que transforma 

(HORKHEIMER, 1983, p. 136). 

 

Horkheimer (1983) exprime, com propriedade, a função de a Teoria Crítica 

promover, pela contradição, a possibilidade de formação e transformação social. Entretanto, o 

                                                             
36 Teoria Crítica: pode ser definida como um movimento ou método de pesquisa social, um construto teórico que 

busca pelas contradições não evidentes da sociedade o exame da realidade social e cultural, considerando os 

aspectos históricos e dialéticos para alinhar teoria e prática na busca do esclarecimento (JAY, 2008). 
37 Teoria Tradicional: conjunto de preposições racionais que busca explicar fenômenos e objetos para que o 

indivíduo conheça e se reconheça no mundo dado (modos operandi) sem perspectiva de transformação porém, 

desconsidera o tempo histórico e social com propósito de organizar o conhecimento racionalista, de cunho 

meramente ideológico e positivista. (MATOS, 2006). 
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docente, enquanto indivíduo formador, requer perceber a sociedade buscando o esclarecimento, 

com visão distanciada da dominação ideológica, presente nos contextos sociais. Ademais, deve 

ser capaz de realizar a autocrítica, o autoconhecimento e de alinhar teoria e prática para conduzir 

a práxis educacional da atuação docente, assim, munir-se da concepção crítica, ao considerar 

que 

 

A teoria crítica não se deixa enganar pela aparência, isto é, pela ilusão fomentada 

meticulosamente nas ciências sociais, de que propriedade e lucro não 

desempenhariam mais o papel decisivo. De um lado, a teoria crítica jamais viu as 

relações jurídicas como essência. Ao contrário, considera-se como a superfície do 

contexto social e sabe que a disposição sobre homens e coisas permanece nas mãos 

de um grupo específico da sociedade, que na verdade concorre menos no próprio país, 

mas que se encontra numa concorrência cada vez mais acirrada com outros poderosos 

grupos econômicos no plano internacional (HORKHEIMER, 1983a, p. 150). 

 

Desse modo, o autor adverte sobre a relação de poder social e a necessidade de se 

conduzir o conhecimento, para, assim, permanecer a dominação dos indivíduos que a Teoria 

Crítica busca combater em qualquer circunstância. Para Matos (2006), a Teoria Crítica se opõe 

a Teoria Tradicional, pois o conhecimento na Teoria Tradicional se restringe em conhecer o 

mundo dado, partindo da realidade como ela é, conduz o indivíduo a reconhecer-se neste 

mundo, sem perspectiva de mudanças, promovendo uma identificação, designada como o 

“princípio de identidade”, o modo da perpetuação da sociedade capitalista, desvendada pelos 

frankfurtianos. 

Desse modo, na perspectiva da Teoria Tradicional, o indivíduo se vê identificado 

com o mundo, como este é sem possibilidade de modificação, estabelecendo a máxima 

inculcação do princípio de identidade, aspecto de estaticidade, sem perspectiva, alheio ao 

movimento histórico, de possibilidade de transformação. 

Conceber o conhecimento, partindo da Teoria Crítica, é estabelecer o exercício 

dialético de olhar para o objeto, o mundo e as relações como são (e também como não são), 

considerando o que poderia vir a ser, observar além do que se apresenta socialmente. 

A incorporação do indivíduo ao modo de produção capitalista, permeado pelo 

avanço da técnica, da tecnologia, mascara a realidade trabalhista, produzindo o encantamento 

do indivíduo ao mundo capitalista industrial, gerando a ilusão de “bem estar social”. O cenário 

que se apresenta, incorporando o indivíduo à engrenagem de produção, desde a formação 

institucional, modifica sobremaneira o grito de emancipação, fundindo o indivíduo aos objetos, 

aos bens culturais, gerando um estímulo de frieza humana, anulando-o. 
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O indivíduo apreendido pela técnica, com formação instrumental, deixa-se conduzir 

pela frieza, pelas ideologias e movimentos de barbárie social, desumanizando-se e 

aproximando-se do formato próprio da máquina, irracional, apto apenas a produzir. 

A educação institucional, na figura expressa do próprio docente pela concepção da 

Teoria Crítica, dispõe de um olhar privilegiado sobre esta realidade imposta pelo capital. Assim, 

assume a tarefa de promover a humanização dos indivíduos, possibilitando o conhecimento 

ampliado, além do que está posto. Contudo, resta-nos a dúvida quanto a esta concepção 

formativa docente, se estão pautados na Teoria Crítica ou se seguem rendidos à Teoria 

Tradicional. 
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4 A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Evidenciar as percepções dos docentes, diante do aspecto social conduzido pela 

Indústria Cultural, é a tarefa apresentada neste capítulo. Deste modo, identificamos o 

conhecimento dos pedagogos sobre este fenômeno e conceitos relacionados à pesquisa, 

verificando como os docentes concebem o processo de formação do indivíduo nas tramas da 

Indústria Cultural. 

Neste contexto, Adorno (1986) ressalta, com precisão, a situação que corrompeu a 

sociedade organizada inicialmente, que passa a ser movida pelos meios de produção industrial. 

Assim, o princípio particular sobrepõe-se e prevalece sobre os princípios do grupo que passam 

a ocupar a posição secundária nesta nova sociedade que gera o acúmulo de bens/capital para 

alguns em detrimento de muitos indivíduos. Estes últimos apenas se submetem ao mecanismo 

social de produção, agindo mecanicamente. Neste formato, constitui-se a produção de 

indivíduos irreflexivos, defronte aos aparatos desenvolvidos pela Indústria Cultural se promove 

a semiformação, a fim de prosseguir com a dominação social dos indivíduos, do qual o docente 

passa ser capturado como colaborador deste. Contudo, cabe-nos a reflexão: Como o Docente 

do curso de Pedagogia percebe a configuração formativa estabelecida socialmente pela 

Indústria Cultural para própria profissão? 

 

4.1 Apresentação do corpus de análise 

 

Empenhados em compreender as percepções dos docentes, vinculados ao Ensino 

Superior dos Cursos de Pedagogia no Sudoeste Goiano, frente às informações e formações 

permeadas pela Indústria Cultural, diante deste contexto capaz de influenciar sua prática, 

buscamos, na pesquisa empírica, o enfoque epistemológico. Este parte da análise histórico-

crítica e observação direta, por compreender, segundo Lakatos; Marconi (2011, p. 275), que “A 

observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações utilizando os sentidos 

na obtenção de determinados aspectos da realidade”.  

Desse modo, tendo como instrumentos de coleta de dados, a fim de levantar os 

componentes relevantes a serem estudados no contexto educacional, realizamos a entrevista 

semiestruturada, “também chamada de assistemática, antropológica e livre- quando o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a questão (LAKATOS; 

MARCONI, 2011, p. 279)”. Assim, partindo dos instrumentos de coleta de dados, buscamos 
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estabelecer uma análise sobre as percepções dos docentes diante da Indústria Cultural, instalada 

socialmente, averiguando a possível semiformação em Cursos presenciais de Pedagogia no 

Sudoeste de Goiás.  

Neste contexto, é que propomos compreender a formação oferecida nos cursos 

presenciais de Pedagogia, refletindo se os docentes, nestes cursos, cooperam para a manutenção 

do status quo da sociedade, mediante a uma pedagogização, como evidenciou Adorno (1195a), 

ou o oposto desta, fomentando neste espaço privilegiado uma formação cultural.  

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados, realizamos inicialmente a 

pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, buscando leituras e entendimento do universo 

conceitual baseado nos autores principais deste estudo além de diálogo com autores que 

realizam pesquisas similares e que se preocupam em entender o processo de formação do 

indivíduo, principalmente direcionados a formação crítica docente. 

Almeida e Szymanski (2010) consideram a entrevistas de caráter semiestruturado 

como instrumento de pesquisa adequado à pesquisa histórico-dialética, por considerar seu 

aspecto de interação entre o entrevistado e entrevistador. Assim, tal reflexão é precisa e 

adequada ao analisar preceitos básicos e ao utilizar o instrumento de entrevista semiestruturada, 

que toma o caráter de entrevista reflexiva. Ou seja, enquanto o entrevistado propõe-se a 

responder aos questionamentos realizados, o mesmo exercita a prática reflexiva para estabelecer 

suas respostas.  

Contudo, a pesquisa deve considerar a possibilidade de assumir também um caráter 

reflexivo e formativo ao permitir questionamentos e a auto avaliação docente frente a 

definições, conceitos, quanto a sua própria formação enquanto indivíduo e docente no Ensino 

Superior. Pode, ainda, estimular a transformação quanto à postura adotada e reconhecer a 

necessidade de formação continuada. Considerando que “Reflexividade tem aqui também o 

sentido de refletir a fala de quem foi entrevistado, expressando a compreensão da mesma pelo 

entrevistador e submeter tal compreensão ao próprio entrevistado, que é uma forma de 

aprimorar a fidedignidade [...]” (ALMEIDA; SZYMANSKI 2010, p. 15). Neste aspecto, a 

pesquisa prioriza a veracidade dos dados coletados, buscando realizar uma análise crítica e 

reflexiva quanto a formação dos docentes vinculados ao curso de Pedagogia.  

Para realizar tal pesquisa, utilizamos, assim, a entrevista semiestruturada, com 

questões norteadoras sobre estes critérios que partem do conceito de Educação e Formação. 

Dessa forma, analisando o argumento dos docentes do Curso de Pedagogia, observamos como 

concebem tais conceitos enquanto docentes e partícipes do processo de formação. Diante das 
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respostas obtidas, elencamos as respostas mais relevantes. Estas foram apresentadas de forma 

sintetizada, preservando sua essência e legitimidade. 

Este estudo adota a pesquisa do tipo quantitativa e abordagem qualitativa, que 

requer uma maior aproximação com a realidade do objeto. Ou seja, onde o contexto a ser 

estudado seja uma prática e interação com pessoas que dele fazem parte. O observador 

(pesquisador) é considerado um agente de pesquisa de campo e deve assumir o papel de sujeito 

da pesquisa junto ao campo investigado. O mesmo precisa atuar para uma melhor compreensão 

do objeto, buscando conhecimento no confronto da realidade da teoria. Desse modo, Gamboa 

(2013, p. 103) evidencia que 

 

Em relação as categorias quantidade -qualidade, as pesquisas com enfoque dialético, 

no que se refere às técnicas, geralmente utilizam as historiográficas, tratando as 

dimensões quantitativas dentro do princípio do movimento. [...] De fato, as duas 

dimensões não se opõem, mas se inter-relacionam como duas faces do real num 

movimento cumulativo e transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las 

uma sem a outra, nem uma separada da outra. 

 

De tal modo, a abordagem qualitativa tem amplo significado e requer uma 

aproximação com a realidade de forma concreta, por meio da vivência no contexto em estudo 

e do objeto de pesquisa. Isso exige um relevante repertório teórico do pesquisador em buscas 

contínuas frente às indagações de sua investigação, possibilitando novas respostas a elaboração 

teórica. Já a abordagem quantitativa trata a possibilidade de quantificação dos fenômenos 

sociais, importantes para uma pesquisa de cunho dialético-histórico, desse modo as categorias 

analisadas na pesquisa foram: Formação, Semiformação, Ideologia e Indústria Cultural. 

Outro aspecto importante é evidenciar que “Com base na pesquisa dialético-crítica, 

os integrantes da escola de Frankfurt fizeram notável esforço para buscar uma conciliação entre 

os paradigmas quantitativo e qualitativo. Esses teóricos não negam a possibilidade da 

explicação e quantificação dos fenômenos sociais” (GAMBOA 2013, p. 49-50). Assim sendo, 

a investigação parte, portanto, da coleta de dados pela abordagem qualitativa- quantitativa, 

sendo que o quantitativo apresenta-se por meio de levantamentos de dados a serem coletados.  

Referente a análise, adota-se a técnica da triangulação de dados. Considerando os 

apontamentos de Triviños (2015), esta técnica de análise de dados considera os sujeitos 

determinados e a especificação de suas funções na educação, devendo o processo estar centrado, 

inicialmente, no sujeito; depois nos elementos produzidos pelo sujeito e, em seguida, nos 

processos e produtos originados pela estrutura socioeconômica e cultural do macro-organismo 

social no qual os sujeitos estão inseridos. Neste sentido, buscamos realizar, mediante a pesquisa, 
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a articulação da subjetividade e particularidade do momento histórico em que os docentes estão 

inseridos, imbricado pela realidade social, realizando o estudo teórico e bibliográfico como 

suportes fundamentais para a investigação prática e análise crítica dos dados e informações 

coletadas. 

Partimos do emprego do método de análise de conteúdo, por ponderar como 

imprescindível o contexto linguístico e histórico a ser atribuído ao conceito de Indústria 

Cultural pelo docente entrevistado, bem como sua direção filosófica e formação enquanto 

docente, considerando que “Por outro lado, o método de análise de conteúdo, em alguns casos, 

pode servir de auxiliar para instrumento de pesquisa de maior profundidade e complexidade, 

como é por exemplo, o método dialético. Neste caso, a análise de conteúdo forma parte de uma 

visão mais ampla e funde-se nas características do enfoque dialético.” (TRIVIÑOS, 2015, p. 

160).  

Portanto, o método de análise de conteúdo, diante da pesquisa proposta, é concebido 

como pertinente, vindo ao encontro dos objetivos traçados pela pesquisadora, considerando os 

aspectos formativos latentes à formação docente. Segundo Franco (2012), a análise de conteúdo 

fundamenta-se nos desígnios de uma compreensão crítica e dinâmica da linguagem, associada 

à construção social e expressão da existência humana em diferentes momentos históricos. 

Elabora e desenvolve, no dinamismo interacional de linguagem, pensamento e ação, todas as 

representações sociais. Desse modo, apoiados nos pressupostos da Teoria Crítica, com o intuito 

de acompanhar o movimento histórico e temporal frente a pesquisa e, assim, realizar uma 

análise formativa do docente perante ao contexto inserido, buscou-se uma compreensão das 

relações sociais, reconhecendo as contradições do aspecto formativo, considerando, segundo 

Horkheimer (1983, p. 115) que 

 

A teoria crítica da sociedade, ao contrário tem como objeto os homens como 

produtores de todas as suas formas históricas de vida. As situações efetivas, nas quais 

a ciência se baseia, não é para ela uma coisa dada, cujo o único problema estaria na 

mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é dado não 

depende apenas da natureza, mas também do poder do homem sobre ela. Os objetos 

e a espécie de percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta dão provas 

da atividade humana e do grau de seu poder.  

 

Desse modo, a Teoria Crítica contribui para a pesquisa realizada, ao considerarmos 

as produções dos aspectos sociais e históricos sobre as efetivas formulações dos indivíduos, 

direcionando o trabalho de compreender, pela dinâmica histórica, a formação docente e suas 

percepções diante da Indústria Cultural. Assim, agrupamos as respostas obtidas de acordo com 
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os principais conceitos em estudo, quais sejam: formação, ideologia, semiformação e Indústria 

Cultural, dos quais evidenciamos as percepções dos docentes mediante a pesquisa realizada. 

Buscamos delimitar a pesquisa seguindo alguns critérios para o levantamento da 

região. Baseamos, inicialmente, nos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2014). Este reconhece, nacionalmente, o Estado de Goiás como de grande 

propriedade econômica, haja vista a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto-PIB goiano 

em níveis superiores à taxa nacional.  

Por meio da Resolução da Presidência-PR Nº 11, de 5 de junho de 1990, o Estado 

de Goiás é dividido em dezoito microrregiões geográficas. Nossa pesquisa se restringe a 

microrregião Sudoeste de Goiás, pois é uma das microrregiões pertencente à mesorregião Sul 

Goiano, de grande relevância para o próprio Estado. Com base nos dados obtidos pelo IBGE 

(2014), observamos que foi a microrregião com maior crescimento populacional no período de 

2000 a 2010, com elevação de 26,27%. A sua taxa de crescimento geométrico média anual é 

superior à do Estado de Goiás em 50%.  

A microrregião do Sudoeste de Goiás está dividida em dezoito municípios, sendo 

estes: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, 

Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio 

Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis. 

Segundo o IBGE (2014), dos municípios que se destacam, Chapadão do Céu foi o que mais 

alargou sua população no Estado em 83,88%, seguido de Rio Verde com 45,52%; Santa Rita 

do Araguaia com 35,36%; Montividiu com 33,34%; Mineiros com 30,88% e Jataí com um 

crescimento de 15,21%. 

A microrregião do Sudoeste de Goiás foi escolhida como base para a pesquisa tendo 

em vista a relevância como potencial produtivo e o grande crescimento nos últimos anos. 

Contudo, além das cidades de Rio Verde, Jataí e Mineiros, abrangemos, também, a cidade 

limítrofe de Quirinópolis por dispor de uma Instituição de Ensino Superior Estadual e por 

considerar importante investigar também esta realidade educacional, ressaltando que todas estas 

cidades pertencem à Mesorregião do Sul Goiano.  

Estas cidades destacam-se por suas densidade demográfica, relevância para a 

microrregião e desenvolvimento compatível, além de considerar a expansão dos municípios 

definidos e seu aumento populacional nos últimos anos, com ênfase no desenvolvimento 

econômico. Dessa forma, as informações apresentadas configuram uma realidade instigante 

para a pesquisa ao considerar a possibilidade de crescimento de serviços oferecidos: como 
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educação, saúde entre outros, os quais deveriam, também, acompanhar a proporção do 

crescimento dos municípios. 

Para identificação das instituições, utilizamos como recurso os dados 

disponibilizados pelo Ministério da Educação- MEC38, partindo das cidades do Sudoeste 

Goiano. Foram identificadas cinco instituições de Ensino Superior que dispõem do curso 

presencial em Pedagogia, sendo : a Universidade Federal de Goiás- UFG/ Regional Jataí 

(Instituição de Ensino Superior Federal), que oferta cursos no período diurno  e noturno, com 

um total de vinte e sete docentes vinculados ao curso de Pedagogia; a Universidade Estadual 

de Goiás- UEG ( Instituição de Ensino Superior Estadual), em Quirinópolis, que oferta o curso 

no período noturno e dispõe de um total de dezoito docentes vinculados ao curso de Pedagogia;  

duas Instituições de Ensino Superior cadastradas como Fundações Municipais, sendo: o Centro 

Universitário de Mineiros-UNIFIMES,  que oferta o curso de Pedagogia no noturno e dispõe 

de um total de cinco docentes vinculados ao curso; a Universidade de Rio Verde-UNIRV 

(antiga FESURV), localizada na cidade de Rio Verde, com o curso de Pedagogia no período 

noturno, apresentando um total de quatorze docentes vinculados ao curso. Além de uma 

Instituição de Ensino Superior Privada, o Instituto de Educação Superior- ISEAR, em Rio 

Verde, que dispõe do curso de Pedagogia nos períodos noturno e diurno, tendo vinculado um 

total de dezoito docentes ao curso.  

Nas cinco Instituições de Ensino Superior (IES), obtivemos a soma de oitenta e dois 

docentes. Assim, para a escolha dos sujeitos a serem entrevistados, adotamos como critério a 

análise da ementa das disciplinas. Consideramos aquelas que propõem discutir a atual 

conjuntura social e, também, podem se aproximar do conceito de Indústria Cultural, bem como 

discussões pertinentes a reflexão educacional, política e social.  

Buscamos delimitar os sujeitos, observando as disciplinas comuns e as ementas de 

disciplinas que convergem para os anseios da pesquisa, deixando a liberdade para o 

coordenador do curso indicar docentes que trabalham na perspectiva crítica e que poderiam 

apresentar debate de Indústria Cultural.  

A partir do critério apresentado acima, foram entrevistados um total de trinta e 

seis(36) docentes que ministram disciplinas como: História da Educação (I e II); Sociologia da 

Educação (I e II); Psicologia da Educação (I e II); Teorias da Educação; Artes- Conteúdo e 

Metodologia; Fundamentos e Metodologia das Atividades Culturais Artísticas;  Filosofia, Arte 

e Educação; Sociedade, cultura e Infância; Teorias e Práticas Pedagógicas; Introdução à 

                                                             
38 Dados disponibilizado pelo Ministério da Educação- MEC. Disponível em: <emec.mec.gov.br>. Acesso em 10 

fev. 2017. 
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Pedagogia; Fundamentos de Artes na Educação Infantil e do 1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental; Teorias  pedagógicas; Corpo, Cultura e Expressividade, Sociedade Cultura e 

Infância; Educação, Comunicação e Mídia; Práticas de Formação ( I, II, III); Educação e 

Mídias; Cultura, Currículo e Avaliação; Didática e Formação de Professores. 

Dentre as cinco Instituições de Ensino Superior selecionadas, buscamos conhecer a 

proposta formativa no curso presencial de Pedagogia, ficando evidente que se diferenciam pela 

origem institucional, mas se aproximam no princípio de formação docente. Assim, 

consideramos as Instituições: Ensino Superior Federal, Ensino Superior Estadual, Ensino 

Superior como Fundação Municipal e Ensino Superior Privado. 

Observamos, nas propostas dos cursos de Pedagogia, o indício da necessidade de 

fortalecer e ampliar o campo de atuação docente como alternativa profissional na sociedade 

contemporânea. Dentre os Cursos apresentados, verificamos que é reconhecida a profissão 

docente como importante, mesmo diante do cenário social globalizado, tecnológico, em que 

docentes convergem no aspecto formativo de outros docentes que, a princípio, atuarão na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º a 5º ano, além de outras atuações disponíveis no 

mundo do trabalho, porém auxiliando a formação de outros indivíduos. 

Apesar de nem todas as instituições estudadas darem ênfase, em sua apresentação, 

a respeito do docente que atua no curso, este é um profissional de extrema importância para 

consolidar as propostas apresentadas por cada curso. Assim, buscamos conhecer o docente que 

atua nos cursos presenciais de Pedagogia no Sudoeste goiano, observando, inicialmente, os 

dados sociodemográficos.  

Para reconhecer os profissionais que atuam nos cursos presenciais de Pedagogia, 

contamos com a colaboração de trinta e seis (36) docentes. Estes, após esclarecimentos sobre a 

proposta de pesquisa, realizaram a assinatura do Termo de Ciente e Livre Esclarecimento-

TCLE. Posteriormente, lançamos mão de um questionário sociodemográficos, realizando uma 

análise deste material.  

Assim, zelando pelo compromisso de sigilo, assegurando a privacidade e o 

anonimato do entrevistado, classificamos os docentes por uma letra (podendo ir de A à I) que 

o diferencie dos outros sujeitos, acompanhado de uma numeração (de 1 à 5) que diferencia as 

IES, numeradas de modo aleatório. 

Passamos, primeiramente, a análise com base no questionário sociodemográfico, 

observamos que cerca de 67% dos docentes são do sexo feminino, enquanto 33% do sexo 

masculino. Estes dados reforçam o caráter que assumiu o curso de Pedagogia ao longo da 

história ser ofertado predominantemente às mulheres no final do século XIX. 
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Observamos que os docentes, que atuam nestes cursos, possuem uma faixa etária 

predominante entre os 30 à 39 anos, sendo um total de 31%, enquanto que 22% os docentes de 

50 à 59 anos, 19% os docentes de 40 à 49 anos, 17% os docentes de 60 à 69 anos e 11% os 

docentes de 20 à 29 anos. Neste critério, podemos compreender que, em sua maioria, os 

docentes atuam no Ensino Superior após seus 30 anos de idade. Consideramos que, nesse 

sentido, há exigências quanto a uma profissionalização docente, que requer tempo de estudo, 

sobretudo, como requisição da docência nas IES.  

Quanto a graduação, verificamos que a formação inicial de 22 docentes é em 

Pedagogia, totalizando 61% dos docentes entrevistados, enquanto que 11% possui formação 

em Psicologia e outros 11% em Filosofia, 5% dos docentes se graduaram em Ciências Sociais, 

e os demais com graduação em História, Matemática, Educação Física e Artes visuais, atingindo 

cerca de 2% com estas formações iniciais. 

Embora a maioria dos docentes possua formação inicial em Pedagogia, apesar 

disso, o curso Superior possibilita a atuação de docentes de áreas específicas. Tal fato justifica 

a diversidade de docentes com outras licenciaturas atuando, também, no curso de Pedagogia. 

Além de uma graduação inicial, 30% dos docentes entrevistados possuem outra graduação em 

áreas diversas. 

Adorno (1995a) ressalta o “tabu” da docência apresentar-se como profissão por 

falta de alternativa, referindo-se aos docentes recém formados. Ele adverte que “sentem seu 

futuro como professores como uma imposição, a que se curvam apenas por falta de alternativas. 

[...] Existem também motivações materiais a imagem do magistério como profissão de fome 

[...]” (ADORNO, 1995a, p. 97-98). A escolha da docência para alguns profissionais é uma 

opção profissional. Entretanto, assim como evidenciado por Adorno (1995a), para muitos 

docentes, não se trata de escolha, mas oportunidade apenas, muitas vezes, para agregar valor a 

outro trabalho, como complementação de renda. 

Observamos, ainda, que 53% das graduações, cursadas por estes docentes, foram 

em Instituições de Ensino Superior Pública, enquanto que 47% cursaram sua graduação em 

Instituições de Ensino Superior Privada. Entretanto, a formação inicial destes docentes, bem 

como a instituição de ensino em que atuam, não padroniza a concepção teórica que 

desenvolveram enquanto docentes, não sendo regra a concepção crítica formativa vincular-se 

aos que se graduaram ou que atuam nas instituições públicas. Desse modo, foi evidenciado pela 

pesquisa que a linha de estudos adotada pelos docentes não está associada a instituição de 

origem, pois tanto na instituição pública quanto na instituição privada encontramos docentes 

com embasamento teórico crítico e também docentes em ambas instituições que se apoiam na 
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concepção da teoria tradicional, não sendo um preceito que define as concepções teóricas que 

assumem. 

Referente ao ano da graduação, quinze docentes, cerca de 41%, obtiveram sua 

graduação entre 2000 e 2009, outros dez docentes entre 1990 a 1999, sete docentes entre 2009 

a 2017 e quatro docentes entre 1980 a 1989. Este contexto nos remete ao período das graduações 

que compreende de 1990-2017, marcado grandes reformas educacionais, como indica Saviani 

(2012), para atender as demandas neoliberais, fomentadas pela expansão da Indústria Cultural, 

se estas influenciaram e a que ponto a formação destes docentes. 

Ressaltamos que vinte e um docentes cursaram o Mestrado em uma Instituição 

pública, outros doze docentes em Instituição privada, e ainda há dois docentes cursando o 

mestrado e apenas um docente possui cursos de especialização. 

Betlinski (2015, p. 150) ressalta que “na sociedade mercadológica os projetos e os 

processos educativos são orientados por forças externas, alheias ao desejo da pessoa e aos ideais 

humanistas de sociabilidade ética, estética e política”. Esta questão merece destaque quando se 

trata da necessidade de formação continuada dos docentes, buscando uma reflexão sobre a 

motivação de se cursar o Mestrado e o Doutorado em Educação. Quanto a formação em nível 

de doutorado, observamos que dezesseis docentes não cursam ou não cursaram este nível, 

perfazendo um total de 44% dos docentes entrevistados, enquanto que apenas 20% cursaram o 

doutorado (sendo destes, 9 docentes em instituições públicas e 4 em instituições privadas) e 

ainda há sete docentes, atualmente, que cursam o doutorado. 

A formação continuada é um requisito para a formação docente, segundo Betlinski 

(2015). Assim sendo, o contexto de Indústria Cultural requer uma ponderação reflexiva quanto 

ao seu caráter de coerção, observando os motivos inerentes a esta busca de formação 

continuada, para que não se cumpra apenas requisitos da profissionalização docente, mas 

priorize o aspecto formativo, agregando conhecimentos a serem compartilhados. 

Ainda a respeito da formação docente, 91% continuam a desenvolver atividades 

acadêmicas de formação continuada, sendo este um quesito importante para o aspecto de 

profissionalização. Entretanto, paralelamente ao aspecto de profissionalização, faz-se 

necessário uma ampliação teórica conceitual fundamentando toda docência, não se tratando da 

obtenção de títulos e certificações, mas de um momento privilegiado de estudos e pesquisas 

sobre o campo da educação que deve ser considerado pelos docentes, segundo Saviani (2012). 

Nesse sentido, Betlinski (2015, p. 150) alerta que “outra evidência do caráter 

fetichista da educação é a necessidade de turbinar os currículos, tanto em processos de formação 

continuada como em termos de produção acadêmica”. Devemos estar atentos a este movimento 
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instrumentalizador e mercadológico ao qual, como docentes, rendemo-nos a cumprir, 

impedindo que seja apenas um tempo de formação técnica, mas um momento privilegiado de 

formação humana, enquanto desejo e realização pessoal. 

Referente à atuação profissional, observamos que 55% dos pesquisados atuam 

somente na docência, enquanto que 29% atuam ou atuaram, também, na gestão educacional/ou 

de cursos e 16% atuam ou atuaram na coordenação pedagógica ou de cursos. Portanto, são 

funções desempenhadas majoritariamente paralelas à docência. 

Outro aspecto que devemos estar atentos, ao tratar da docência, é que esta, enquanto 

profissão, obriga, por suas condições de trabalho, o docente absorver seu tempo em mais 

trabalho. Com base nos dados, verificamos que 36% trabalham em outra Instituição de ensino, 

havendo uma variação que abrange desde a própria Secretaria de Educação do munícipio até a 

atuação como docente no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em contrapartida, 64% dos 

docentes atuam somente na Instituição de Ensino Superior, dispondo de tempo para uma 

dedicação profissional maior para estudos, pesquisas e planejamento de trabalho.  

Assim, mesmo diante da exigência de formação continuada, o trabalho se estende 

por mais de oito horas diárias, consumindo o tempo de estudo, reduzindo o pensamento 

autêntico e a práxis educativa. Nesse sentido, remonta-se a crítica, desenvolvida por Marx 

(2013), ao trabalho como forma de alienação dos indivíduos, como meio de impedir a reflexão, 

aspecto favorável à expansão e ao domínio dos princípios da Indústria Cultural, se 

considerarmos a possibilidade e risco assumido ao serem conduzidos a uma semiformação. 

Quanto à remuneração, observamos que 36% recebem mais de dez salários 

mínimos; 30% dos docentes recebem de quatro a oito salários mínimos; 16% recebem de nove 

a dez salários; 13% de dois a quatro salários e 2,7% recebem de um a dois salários mínimos.  

Ressaltamos que há uma variação salarial entre os docentes de acordo com a 

Instituição que atuam, a carga horária de trabalho e o vínculo que possuem com a instituição. 

Os maiores salários concentram-se nas instituições públicas, especialmente a instituição 

Federal, em que os docentes são concursados. Em decorrência do concurso, nas IES públicas a 

carga horária destes docentes é ampliada. Em sua maioria, os docentes trabalham mais de um 

período de acordo com a carga horária estabelecida para cada disciplina, com regime de 

dedicação exclusiva. 

Desse modo, o trabalho docente torna-se desvalorizado financeiramente, o qual 

requer mais trabalho dos mesmos em desvantagem ao tempo de dedicação a sua formação que 

requer pesquisa e estudo permanente. Para Maar (1995, p.26), “A perda da capacidade de fazer 

experiências formativas não é um problema imposto de fora para dentro à sociedade, acidental, 
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e nem é provocado por intenções subjetivas, mas corresponde a uma tendência objetiva da 

sociedade, ao próprio modo de produzir-se da mesma”.  Em vista disso, a busca compensatória 

de melhores salários dificulta e, por vezes, até impossibilita a formação continuada docente, 

além de comprometer o tempo dedicado à estudos e pesquisa. 

Quanto ao vínculo empregatício, 67% dos docentes ingressam nas instituições por 

meio de concurso público, enquanto que 28% possuem contratos de trabalho, via Consolidação 

de Leis trabalhistas (CLT) e apenas 5% contrato temporário, gerando uma variação quanto ao 

salário e regime de trabalho, que se rege conforme a IES vinculada, dificultando a consolidação 

de um plano de carreira docente consistente.  

Relativo ao tempo de experiência profissional, verificamos que 39% dos docentes 

possuem mais de vinte anos na docência, 22% possuem de dez a quinze anos, 17% possuem de 

dezesseis a vinte anos, 14% de sete a nove anos, 8% de quatro a seis anos de experiência 

profissional. Todavia, ressaltamos que a maioria dos docentes entrevistados possuem um 

repertório de atuação em outro nível educacional, além da atuação no Ensino Superior. No que 

se refere aos anos de atuação no Ensino Superior, 50% dos docentes entrevistados possuem 

mais de dez anos de atuação, 25% possuem de sete a nove anos, 19% dos docentes possuem de 

quatro a seis anos e 6% de um a três anos. Observamos, então, que a grande maioria dos 

docentes entrevistados possuem amplo repertório na docência e atuação no Ensino Superior. 

Questionados a respeito da realização profissional e experiência, os docentes 

atribuíram notas a este quesito, sendo que 31% conferiram nota “noventa”, enquanto que 30% 

atribuíram nota “oitenta”; 22% dos docentes conferiram nota “cem” e outros 17% atribuíram 

nota “setenta”, podendo ser considerada a nota “oitenta e nove”, referente à experiência e à 

realização profissional, se estabelecermos uma média das notas atribuídas por todos os 

docentes. Assim, consideramos que, em sua maioria, os docentes atuam com contentamento no 

exercício profissional. Contudo, foram evidenciadas por dois dos docentes entrevistados uma 

ressalva, os mesmos justificaram que possuem certo descontentamento no quesito de 

infraestrutura, recursos materiais e remuneração salarial. 

Para Saviani (2012), a valorização docente, pensando em suas condições de 

trabalho, infraestrutura das instituições e materiais, além de remuneração digna, encontra-se 

desde o princípio rendida ao domínio das políticas públicas, que a mantem nestas condições, 

pois, também, são critérios para impor a dominação social. Assim, refletimos que, justamente 

arquitetado, este projeto para educação conta com professores sobrecarregados, sem condições 

adequadas de trabalho, muitas vezes, desestimulados e desesperançados com a própria 

profissão. Tornam-se o alvo para disseminar “currículos prontos” (pré-determinados), gerando 
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um certo comodismo e conformismo educacional, configurando o projeto educacional pensado 

para se gerar a semiformação. Logo, entendemos que isso deva ser combatido. 

 

O problema da inverdade imanente da pedagogia estaria em que objeto do trabalho é 

adequado aos seus destinatários, não constituindo um trabalho objetivo motivado 

objetivamente. Em vez disso, este seria pedagogizado. [...] Ao que tudo indica, o exito 

como docente acadêmico deve-se a ausência de qualquer estratégia para influenciar, 

à recusa em convencer (ADORNO,1995a, p. 104). 

 

Enfim, como ressalta Adorno (1995a), não cabe ao docente influenciar ou conduzir 

a formação de outros indivíduos para a adaptação social, mas dispor de conhecimentos para que 

se concretize a formação cultural plena e autônoma, nisto se deve buscar êxito. 

 

4.2 Domínio conceitual e apropriações teóricas apresentadas pelos docentes  

 

A formação do indivíduo na sociedade capitalista passa pelas tramas da Indústria 

Cultural, presente em todo espaço, portanto, presente, também, no âmbito educacional 

institucionalizado.  Cabe-nos analisar como este contexto, permeado pela Indústria Cultural, 

tem, de alguma forma, adentrado os espaços formativos. Neste caso, remetemo-nos aos cursos 

presenciais de Pedagogia no Sudoeste goiano, buscando averiguar como os docentes percebem 

e trabalham o processo formativo neste ambiente. 

Para Adorno (2010), a formação do indivíduo se dá pela própria cultura, pela 

apropriação cultural de saberes humanos. Desse modo, enfatiza que “[...] a formação nada mais 

é do que a apropriação subjetiva da cultura” (ADORNO, 2010, p.87). Diante desse conceito, 

não há como dissociar qualquer processo formativo da cultura, haja vista que a cultura é a base 

social dos conhecimentos e das manifestações acumuladas socialmente, os quais promovem a 

humanização dos homens.  

Porém, na sociedade capitalista, a formação pela cultura corrompe-se, promovendo 

um processo de adaptação, pervertendo o aspecto cultural e transformando os indivíduos em 

meras mercadorias, gerando a decomposição da cultura e, consequentemente, do processo 

formativo. Isso porque, ao adulterar-se a cultura, degenera-se a formação do indivíduo, ambos, 

cultura e indivíduo, são corrompidos e vertidos aos domínios do capital. 

A educação formal, desde sua iniciação aos cursos de graduação, em sua maioria, 

cumpre com o papel de promover a adaptação de indivíduos a este cenário posto pelo capital, 

dispensando toda e qualquer possibilidade de reflexão e formação cultural (Bildung) anunciada 

por Adorno. 
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Adorno (2010) estabelece o conceito de semiformação para expressar o contexto de 

formação aparente fomentada pela sociedade capitalista. Desse modo, observamos que, nesta 

sociedade que se move pelo capital, agencia-se indivíduos com diversos mecanismos 

formativos, considerando todo processo como mera modelagem, em que os sujeitos são 

orientados a desempenhar, mecanicamente, papéis sociais e cumprir com o trivial propósito: o 

acúmulo desmedido de lucro para minoria. 

Passamos a reconhecer as percepções conceituais apresentadas pelos docentes 

vinculados aos cursos presenciais de Pedagogia do Sudoeste Goiano, observando as categorias 

de análise: Formação, Semiformação, Ideologia e Indústria Cultural, a fim de compreender se 

estes profissionais percebem influências na formação do indivíduo e enquanto docente. 

Ressaltamos, que diante da quantidade de entrevistados, não foi possível apresentar todas as 

respostas obtidas, porém todas foram consideradas e analisadas. Assim, houve a necessidade 

de selecionar respostas obtidas nas instituições, prezando a resposta todos docentes pelo menos 

em duas categorias conceituais, a serem apresentadas a seguir. 

 

4.2.1 Conceito de formação para os docentes do curso de Pedagogia 

 

Um dos conceitos importantes desta pesquisa, parte em conceber uma definição 

para formação. Isso porque, no contexto de Indústria Cultural, esta formação está direcionada 

ao aspecto profissional apenas, distanciando-se de uma concepção ampliada, que se concretize 

no humano. Para Adorno (2010), a formação pode transitar para outro conceito designado de 

semiformação, quando há uma formação aparente, somente para um fim, distanciado da 

humanização. 

Ao perguntarmos aos docentes sobre o conceito de formação, obtivemos definições 

como: 

 

Penso que a formação é algo que vai para além de uma mera informação ou de 

acréscimos de conteúdos ou de debates, discussões aqui ou ali, desconexas, e tal 

formação, na verdade, é a constituição do indivíduo, da pessoa humana no sentido de 

que é essa formação que lhe propicia ou lhe conduz a emancipação cidadã, ou seja, 

não é apenas uma acumulação de saberes, mas sim para além dos conteúdos [...] 

(DOCENTE E3). 

 

Esta definição remete-nos à compreensão ampliada de formação, visto que não está 

vinculada apenas ao aspecto profissional, mas se aproxima do que a Teoria Crítica propõe ser 

uma constituição do indivíduo, que se estabelece enquanto humano em inúmeros ambientes 
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para uma emancipação. Maar (1995) ressalta que é necessário romper com a educação 

instrumental, conduzida pela Indústria Cultural e insistir na formação do indivíduo em sua 

individualidade, enquanto ser único, gerando a reflexão para a emancipação. 

 

Embora poucos compreendem como conceito erudito, a formação ela acontece desde 

o ventre materno, é um processo como Heidegger coloca, é o processo de vida e de 

morte. Quando você sai do ventre materno, você está se formando para vida mas 

morrendo aos poucos, e quando se entende esse aspecto de morrer significa que você 

morreu para ignorância, [...]. O aluno chega a sala de aula na universidade para 

despertar esse processo formativo que vem desde o ventre materno, se abasteça 

intelectualmente das teorias para compreender o seu processo formativo, compreender 

como os outros deverão ser formados (DOCENTE A2). 

 

Como expressa nesta definição, alguns docentes demonstraram uma apropriação do 

conceito de formação e uma visão ampliada do conhecimento do indivíduo que se constitui 

historicamente, tendo, na educação institucional, o aporte teórico para compreensão do próprio 

processo formativo do indivíduo. Neste sentido, ainda,  

 

[...] Seria obviamente um processo muito mais amplo do que o processo de 

escolarização, então, a formação. De modo óbvio, não compete ao professor dar a 

formação para o aluno, acredito que essa ideia de formação está muito mais ligada a 

uma ideia do que seja educação, não apenas escolarização. [...] então, obvio que a 

universidade é responsável por uma formação, que é técnica. Está ligado a um 

processo que é de ampliação do espaço educacional (de Bordieu) do capital cultural, 

de reconhecerem uma visão de mundo (DOCENTE B2). 

 

Observamos, ainda, que alguns docentes remeteram-se a teóricos para fundamentar 

suas concepções conceituais. Definiram a formação como um amplo processo de apropriação 

cultural e conhecimento de mundo. Assim, um docente expôs, com embasamento teórico em 

que se apoia, uma definição mais precisa do que se entende pelo conceito de formação. 

 

 [...] Formação é aquilo exatamente que Kant fala, que o homem é aquilo que a 

educação dele faz, só que Kant está falando da escola nós fazemos a confusão entre 

educação e escola[...] tratando do conceito de Kant, então, formação seria uma base 

ou seria um conteúdo, a base de conhecimento que faz com que eu enxergue melhor, 

conhecimento faz com que você consiga visualizar uma coisa nova, é parte essencial 

da transformação do homem.[...] A palavra formação volta àquela ideia de fôrma, 

lembra colocar na fôrma e isso que a escola faz, que não deveria ser. Por isso, eu não 

disse inicialmente que a formação seria o molde, quando nós colocamos na fôrma. 

Então, a questão da formação é a cultura formativa que faz com que o homem se torne 

um pouco mais do que ele é (DOCENTE D5). 

 

Nesta ponderação, o docente se remente a outro conceito importante que trataremos 

a seguir, a saber, o conceito de educação que em Kant (1998) traz uma definição expandida, 

além dos muros escolares e não atrelada apenas ao critério de ensino institucionalizado 
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oferecido por escolas e universidades. Num sentido restrito de formação, refere-se ao conceito 

voltado ao viés formal, de se colocar os indivíduos na fôrma, no molde social entretanto, a 

formação deve sim ir além desta visão e caminhar no sentido de aquisição de conhecimentos e 

transformação humana. 

Para Adorno (2010), a formação é possível pelo movimento histórico de 

apropriação da cultura de modo subjetivo. Portanto, denuncia que a cultura passou a ser 

apropriada pelo capitalismo, transformando a formação em semiformação, em referência a uma 

formação parcial do indivíduo, em que a educação (formal ou informal) é transformada em 

mercadoria ao se associar a este movimento de adaptação social.  

Vejamos, então, a definição de outro docente que, aparentemente, remete-se à 

formação de caráter acadêmico, prevalecendo o aspecto institucional ao estabelecer uma 

definição para este conceito. 

 

Temos as formações acadêmicas, uma formação de letramento e tem também a 

formação do cidadão na mudança de comportamento, talvez ele participa de um 

aspecto econômico, social, político, ele também tem uma formação, mas, o que mais 

nos chama atenção é a formação acadêmica (DOCENTE D1). 

 

Fica a impressão que a formação institucionalizada se sobrepõe à formação própria 

do indivíduo, estando esta última em segundo plano, pelo menos nesta definição. Outro aspecto 

observado, é a busca contínua de formações, pois alguns docentes se referiram a esta formação 

como uma busca incessante, ressaltando que “entendo como formação, a procura, a busca de 

algo ou de alguma aprendizagem. Eu entendo como formação continuada, uma busca incessante 

por atualizações” (DOCENTE A1).  

Podemos analisar essa definição por duas vertentes. Na primeira, como um processo 

continuado, como constituição de conhecimento que vem ao encontro da formação cultural do 

indivíduo. Já na segunda, podemos observar como uma exigência social profissional, atrelada 

as adaptações necessárias, de modo mecânico com fins de certificações. Contudo, também, 

nesta vertente pode-se, ainda, promover a aquisição de novos conhecimentos a serem 

agregados, não apenas para uma adaptação. No entanto, dependerá das apropriações a serem 

feitas.    

A formação continuada é uma exigência para atuação do professor, instituída pelo 

próprio Estado. Está prevista na LDBEN 9394/96 e, de acordo com Saviani (2012), a 

aproximação da Pedagogia e outros níveis de estudos possibilita a revitalização da própria 

pedagogia e representa a possibilidade de incentivo a pesquisa. Betlinski (2015), ressalta o 
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caráter sacralizador da produção do conhecimento para a possibilidade de conversão deste em 

mercadoria, em que a formação continuada apresenta-se como exigência, aproximando-se de 

um processo de produção de mercadorias, personificando o caráter fetichista da educação ao 

buscar um processo que turbine os currículos, perdendo o sentido de formação. 

Para Maar (1995, p.27), “a recuperação da experiência formativa permitiria 

reconstruir um padrão para o que seria efetivamente ‘racional’, sem o déficit emancipatório que 

a racionalidade instrumental impõe”. Observando este critério, é possível compreender a 

relação que alguns docentes estabelecem com sua profissão e com o aspecto formativo, ao 

expressarem que 

 

Entendo a formação em que se pode ter uma formação inicial enquanto aluno de 

graduação, paralela a cursos de extensão, cursos de formação específica, também 

curso de especialização e outras formações com o curso de mestrado e de doutorado. 

Argumento que o professor trabalha com o conhecimento, produz conhecimento junto 

com o aluno, mas que também precisa estudar, sempre buscar o conhecimento, 

revendo a sua prática (DOCENTE G5). 

 

Como processo institucionalizado de educação, esta relação formativa faz-se 

presente em muitas definições. Observamos, ainda, uma exigência verticalizada de formação, 

ao tratar-se da profissão docente, a qual requer ponderamentos, uma vez que o aspecto 

formativo não deve sobrepor-se ao aspecto de certificação apenas. Seguindo a mesma linha, o 

Docente D3 traz em seu discurso a formação como uma preparação. Para ele, “Formação: a 

palavra formar é preparar as pessoas para alguma “coisa”, para a formação do profissional, a 

formação do professor. É formar os acadêmicos para ser um professor, prepará-los para 

enfrentar o exercício na sala de aula. Então, a formação é preparação”. 

Esta vertente se contrapõe a formação ampliada do indivíduo, prendendo-se ao 

aspecto profissional. Para Adorno (1995a), a formação não deve vincular-se apenas a um 

processo de modelagem de indivíduos, fomentando um “assujeitamento” e a perpetuação do 

status quo, mas munir estes mesmos sujeitos para uma apropriação cultural e para a 

emancipação. Neste sentido, nos surpreendemos com respostas de alguns docentes que 

evidenciam a necessidade de uma formação ampliada do indivíduo, conforme nos apresenta o 

Docente A4. 

 

Se formos a raiz da palavra, é colocar numa fôrma, mas se a gente olha de outro 

aspecto, a formação é estar em constante ação com o conhecimento, em que o objetivo 

não é dizer que vai formar aquele professor para formatar ele dentro de um princípio 

de uma técnica, dentro de uma concepção,[...].Formação é você descobrir que existem 

vários caminhos e você vai descobrir o seu caminho, qual caminho você quer seguir , 



110 
 

então, para mim, a formação é a arte de estar em ação o tempo todo a respeito do 

conhecimento.  

 

Essa definição de formação remete-nos ao princípio de autonomia e emancipação 

do indivíduo que Adorno (1995a, p. 143) recomenda, ao definir que “[...] a emancipação 

significa o mesmo que conscientização, racionalidade”. Uma formação emancipada, ampliada, 

deve ser o princípio da formação cultural que o autor supracitado se remete, sendo possível seu 

alcance. Alguns docentes obtiveram esta formação privilegiada expressa na seguinte definição: 

 

Meu conceito de formação é uma formação ampliada, e a minha formação como 

professora me permitiu ter uma visão de mundo que eu considero privilegiada [...]. 

Então, formação pra mim, no sentido ampliado, é aquela formação que comtempla 

tanto os conhecimentos técnicos, teóricos, científicos, culturais, políticos, sociais, 

históricos, de modo que eu consiga relacionar tudo com o sentido da minha existência, 

[...] é pensar uma totalidade de elementos (DOCENTE E4). 

 

Pensar formação ampliada, com elementos que contemplem um vasto repertório 

formativo, é o recomendado por Adorno (1995a), com capacidade de formação para autonomia 

e o desenvolvimento de sua consciência, de sua subjetividade, em que se estabelece enquanto 

indivíduo, não simplesmente um indivíduo socializado, domado para adaptação. 

Segundo o que nos apresenta o Docente E3, “A formação tem que ser integral, nós 

não podemos ver a formação só como formação acadêmica [...]”. Esta é uma reflexão que 

buscamos ao entrevistarmos os docentes do Curso de Pedagogia, uma formação que perpassa o 

aspecto institucionalizado, remetendo-se ao indivíduo enquanto construtor histórico de sua 

formação em inúmeros espaços sociais, não devendo estar condicionada a uma forma de pensar 

e agir massificada apenas, mas agregar ao seu desenvolvimento novos conhecimentos. Maar 

(1995, p.14-15), fazendo uma apresentação dos estudos de Adorno (1995a), ressalta que, “a 

formação converteu-se em problema [...] que se estende desde os inicios do movimento que, 

centrando-se no trabalho social, leva a ciência a se converter em força produtiva social. [...] A 

crise da formação é a expressão mais desenvolvida da crise social da sociedade moderna”. 

Entretanto, vivenciamos uma crise da formação, em que cultura se verte em 

mercadoria e a sociedade é conduzida a adaptação, produção e consumo de bens materiais, 

agora, apresentados como a própria cultura, sedimentando os princípios da Indústria Cultural. 

Dessa forma, as definições, apresentadas quanto à formação, indica-nos duas possibilidades: 

uma formação na vertente profissional, apenas como acúmulo de conhecimentos estabelecidos 

pelo currículo, e uma segunda vertente que caminha na direção destes mesmos conhecimentos 
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servirem a possibilidade de ampliação, promovendo a emancipação frente ao contexto social, 

com a possibilidade de retirar o véu que obscurece o conhecimento. 

Alguns docentes remetem às orientações trazidas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) e a própria matriz curricular do curso, focadas, assim, no aspecto de 

aquisição de competências e habilidades, aparentemente distanciada da visão crítica.  

Nesse sentido, observamos a definição do Docente B1 que diz “analiso a formação 

ofertada no curso de Pedagogia de uma forma positiva, uma vez que a grade curricular atende 

as necessidades do aluno, trazendo aspectos técnicos, aspectos sociais e também questões 

focadas no aprendizado do acadêmico”. Esta definição desperta-nos para uma formação 

preocupante, condicionada ao aspecto profissionalizante do curso para perpetuar a formação de 

novos docentes, tal visão é posteriormente confirmada por outro docente da mesma instituição 

em que ressalta, 

 

Se a gente for analisar pela matriz curricular do curso de pedagogia, ela está voltada 

para o positivismo, não só aqui, mas em muitas universidades. Em todas 

universidades, na maioria particular, que vamos analisar ela está voltada pra esse 

caráter positivista [...] tudo isso acontece porque não depende de mim mudar uma 

grade curricular do curso. Em muitos momentos, quando vai ser elaborada essas 

matrizes curriculares, o docente nem é convidado pra participar, pra discutir, já é algo 

imposto para o professor. O que precisa acontecer realmente é esse planejamento 

partindo da visão do que que o professor pensa para a disciplina, atentando para a 

realidade acadêmica, com aspectos voltados para a teoria e também para a parte da 

prática, a gente não pode deixar essa matriz curricular ser elaborada voltada somente 

pra essa prática do professor [...] isso é vazio (DOCENTE H1). 

 

Ao considerar o viés de pensamento e manutenção do status quo, essa definição, 

apresenta uma denúncia preocupante diante da formação oferecida nos cursos de Pedagogia.  

Além da necessidade de atendimento à matriz curricular, da qual os docentes não participam de 

sua elaboração, dando a entender que se trata de algo imposto e os docentes cumprem o papel 

de repasse de conteúdos apenas.  

Entretanto, não é possível ter uma visão extremada, mas cabe-nos um alerta quanto 

a alguns Cursos de Pedagogia, pensando no combate a tal formação e na postura docente, de 

forma a torná-los aptos a atender esse processo. Podemos perceber um certo inconformismo 

com este modo de atuação docente e a possibilidade de romper com a formação técnica, apenas, 

considerando que o primeiro passo já foi dado, ao realizar uma reflexão e reconhecer esta 

configuração formativa. 
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Diferentes definições do processo formativo indicam outra vertente que nos 

surpreende. Tal definição está embasada em três princípios formativos: ensino, pesquisa e 

extensão, assim o Docente C2 avalia que 

 

[...] A formação no curso de Pedagogia vem melhorando, até com a intenção de buscar 

o tripé que a universidade precisa ter, que é, o ensino, pesquisa e a extensão. Então 

estamos caminhando para essa integração, e pra um trabalho mais interdisciplinar que 

ainda não acontece como se espera, mas vem acontecendo aos poucos então, assim 

estamos desenvolvendo projetos, com professores de disciplinas afins, ou disciplinas 

diferentes tentando realizar um trabalho mais coeso, mais integrado pra fazer mais 

sentido para o aluno também.  

 

Essa definição demonstra uma preocupação em promover uma formação coerente, 

vinculada a um processo de integração entre disciplinas e de teoria e prática, fomentando 

também a pesquisa. Neste sentido, o Docente B3 ressalta que “[...] é uma formação preocupada 

em formar o aluno teoricamente mas também em termos de uma formação de pessoa, uma 

formação humana, para vivenciar a sala de aula[...]”. Esta visão do curso de Pedagogia, deixa-

nos otimistas diante da possibilidade formativa que alguns docentes se pautam. No entanto, 

ainda precisamos estar atentos, haja vista que outro docente, da mesma instituição, alerta que 

 

[...] As políticas públicas de educação do nosso país vão na contramão do que é o 

necessário [...] e se depender das políticas públicas nós vamos formar, cada vez mais, 

piores professores! Vejo que a cultura geral não existe, existe uma cultura que está 

naquele quadradinho que é o celular, não há o hábito de leitura, não se visita uma 

biblioteca, não se compra livros, não se adquire livros, porque acha que isso é despesa 

e não investimento [...], não se preocupam com os conhecimentos que necessitam para 

serem bons pedagogos.  Os acadêmicos tiram nota mínima para estarem aprovados e 

se contentam, ainda repetem em salas e corredores, que querem apenas o diploma, e 

nós temos políticas públicas que colaboram para isso. É necessário uma formação que 

não obedeça as políticas públicas hoje (DOCENTE G3). 

 

Diante de tal reflexão, não podemos ignorar a semiformação presente nas propostas 

formativas de alguns cursos que, aparentemente, transfiguram-se de excelentes, de formação 

ampliada. Porém, estes caminham nos moldes da Indústria Cultural, para atender a demanda de 

mercado, reproduzindo um sistema que se mostra presente. Precisamos, enquanto docentes, 

estarmos alertas, promovendo realmente a formação para emancipação. Outro aspecto 

importante foi evidenciado pelo Docente C4, em que diz: 

 

[...] É necessário ter uma formação desses alunos para se tornarem futuros pedagogos 

muito mais capacitados e desengessados dessa ideologia reprodutiva que encontra-se 

nas escolas, livres de modelos tradicionais que impedem o desenvolvimento do 

cientista-mirim, inclusive.[...] Eu acredito que tenha essa porcentagem (não digo toda) 

porque eu acredito muito na educação pública no Brasil, mas vejo muitos professores, 
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que trabalham oprimidos pelos próprios pais, em bairros perigosos e ganham mal, 

então, não pode se ignorar que há uma série de problemas possíveis de serem 

corrigidos, inclusive pegar modelos de outros países que conseguiram combater estes 

problemas educacionais e priorizando o salário, a qualidade do profissional e 

potencialização da capacitação docente . 

 

Acreditamos que esta definição remonta o cenário de atuação docente de muitos 

profissionais da educação, tal contexto só poderá ser superado por uma formação que se 

contraponha a ordem estabelecida, no combate ao assujeitamento operante da sociedade 

capitalista. Vemos que outras denúncias permeiam o processo formativo nos cursos presenciais 

de Pedagogia do Sudoeste goiano e isso pode ser expresso na seguinte definição:  

 

[...] Há uma espécie de popularização do curso, tem muitas instituições que abrem as 

Instituições de Ensino Superior- IES, com o curso de Pedagogia, porque há uma 

demanda de mercado. Um pedagogo que tem uma formação razoável dificilmente vai 

ficar desempregado embora, o salário não seja tão alto, mas há muitos concursos nas 

prefeituras.Com isso, há uma popularização exagerada talvez do curso e a formação 

fica a desejar (DOCENTE D4). 

 

Talvez o problema que acomete a formação docente, em cursos de Pedagogia, gire 

em torno da popularização do curso fomentada por políticas públicas, justamente para atender 

a demanda de mercado, gerando graves problemas, dentre eles, a falta de coesão formativa 

devido à fragmentação do currículo, um aligeiramento formativo e a preocupação exagerada 

com a prática metodológica. Observamos, ainda, que há uma grande preocupação com garantias 

de empregabilidade diante da possibilidade de concursos, mesmo que julguem os salários 

insatisfatórios, tais circunstâncias se apresentam como um entrave no processo formativo nos 

cursos de Pedagogia, visão que é reforçada pelo Docente C5: 

 

[...] Temos excelentes profissionais no curso de pedagogia e profissionais medianos, 

e essa formação ela depende do curso, da grade curricular, mas depende também do 

aluno, da capacidade de perceber ainda na graduação esse processo de formação.[...] 

seria possibilitar caminhar para essa formação humana, seria trabalhar nessa vertente, 

para refletir sobre, [...] precisamos de um diálogo interdisciplinar e a  mediação com 

outras áreas de conhecimento[...] Eu diria que não são no curso de pedagogia, mas na 

universidade, existem  alunos que passam pela Universidade e alunos que a 

universidade passa por eles [...]. 

 

Este docente realiza uma avaliação ampliada do curso. Ele ressalta que um bom 

processo formativo requer um conjunto de circunstâncias que podem impedir a formação não 

apenas de docentes, mas do indivíduo. Contudo, aponta para outra problemática que é a falta 

de comprometimento formativo por parte dos acadêmicos, a qual caberia investigar suas causas. 

Isso porque as raízes do problema podem estar no processo histórico de formação, desde a 
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infância, podendo ser este um círculo vicioso, em que acadêmicos descompromissados tornam-

se docentes descompromissados, que, por sua vez, formam outros indivíduos 

descompromissados, aptos a atender a demanda, colaborando para a perpetuação da 

semiformação. 

Todavia, observamos que existem docentes que enfatizam a necessidade de um 

projeto educacional e o movimento de resistência ao mecanismo formativo perpetuado pelo 

capital, viabilizando reflexões preponderantes acerca do curso de Pedagogia. É nesta 

perspectiva que o Docente F5 faz suas ponderações. 

 

Tenho clareza que nós docentes ainda formamos profissionais [...]. Eu acho que o 

problema hoje é a discussão de projetos que está esvaziada, cada docente trabalhando 

no seu caixote, nós não estamos parando para discutir, não sentamos para debater qual 

é o profissional que estamos formando. A formação no curso de Pedagogia é boa mas 

tem problemas, problemas que se a gente não chamar a responsabilidade não vamos 

conseguir responder, porque não é um trabalho individual é uma ação coletiva, de 

projeto de curso.  

 

Há, neste sentido, uma clarificação importante diante da responsabilidade 

formativa, que requer uma integração, coesão do projeto formativo de docentes, que solicita 

debates e reflexões conjuntas diante da realidade apresentada e do projeto educacional do curso 

de Pedagogia, para uma reestruturação que é emergente, pois quando pensamos no projeto para 

a Pedagogia, estamos também pensando no projeto de sociedade. 

Ao retomar as configurações históricas do curso de Pedagogia e a sua proposta 

formativa, observamos que desde o princípio o curso carrega indefinições quanto ao seu projeto 

de formação profissional. Contudo, o curso segue ainda fragilizado com um caráter 

fragmentado do currículo que se contrapõe aos ensejos de formação. Diante de tantos entraves, 

questionamos aos docentes qual seria a formação ideal ou desejável do futuro pedagogo, ou 

seja, como vislumbravam o projeto de docência para as gerações futuras. De modo intencional, 

apresentamos a opção de tratarem da formação docente “ideal ou desejável”. Alguns docentes 

optaram por utilizar o termo “desejável” para tratar da formação que vislumbram para o curso 

de Pedagogia. Perante tais reflexões, obtivemos como respostas que,  

 

Creio na formação desejada. A formação desejada é exatamente aquela formação 

capaz de instrumentalizar (em primeiro lugar) o aluno para que tenha acesso aos 

conhecimentos historicamente produzidos pelo homem. Ter condições de dar a esse 

futuro professor as melhores ferramentas, para que seja um docente nas condições 

mais aceitáveis, trabalhando também na perspectiva da emancipação cidadã [...] 

(DOCENTE E5). 
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Trata-se da formação capaz de estimular outras formações futuras e que tal 

formação tenha a perspectiva de emancipação. Todavia, Crochik (2009, p. 23) alerta que “[...] 

segundo Adorno, a adaptação tem envolvido a instrumentalização dos indivíduos e não mais a 

incorporação da cultura, o que indica mais um comportamento da exterioridade descrita”.  

Nesse sentido expresso pelos autores, cabe aos docentes terem clareza quanto ao 

projeto de indivíduo que se quer formar, para que a instrumentalização não seja a prioridade ou 

se oponha a formação cultural para, posteriormente, munir-se de capacidade instrumental. 

Outro aspecto importante, evidenciado como formação desejável, é ressaltado, ele parte de uma 

apropriação teórica para abranger outros aspectos formativos do indivíduo, do docente. Com 

base no exposto, chama-nos a atenção a reflexão do Docente A5 que considera que 

 

A formação desejável tem que emergir de uma formação teórica, crítica, uma 

formação política, para que possa preparar uma formação cultural. Quando falo 

cultura, falo de teatro, literatura e viagens, mas sabemos que com esse salário 

miserável, o professor não consegue fazer isso. O ideal seria uma formação política 

uma formação cultural e uma formação das temáticas, dos conteúdos, envolvendo 

tudo isso, uma formação humanística. 

 

Este docente adverte que, além da formação ampliada, o professor deve investir em 

atividades culturais que promovam uma apropriação cultural. No entanto, lembra que tal 

apropriação esbarra em uma remuneração fraca que é ofertada aos docentes, impedindo tais 

investimentos. 

Crochik (2009, p.20), em referência as obras de Adorno, lembra que “[...] a cultura, 

que se converte em mercadoria só pode ser adquirida como valor de troca, com seu uso atrelado 

à adaptação ao que é exigido pela autoconservação”. Nesse sentido, também as apropriações 

culturais foram capturadas pelo capital e dependem de investimento financeiro para prover o 

investimento cultural, o que dificulta a formação em seu sentido pleno. No entanto, a formação 

cultural é perseguida como desejável por parte dos docentes entrevistados. Nessa lógica, 

destacam que 

 

A formação ideal ou desejável é essa formação cultural. Eu acho que a base dessa 

formação é perceber esse homem enquanto sujeito da cultura, sujeito social histórico 

e que se constitui como sujeito formado e que também ensina enquanto professor, que 

deve tomar seu pensamento diante dessa diversidade que se apresenta, da diversidade 

cultural e do que a mídia apresenta, [...] em que as crianças e os jovens são educadas 

infelizmente pela mídia, pelo celular, pela internet, [...] que têm acesso e o que nós 

precisamos é dialogar [...] (DOCENTE C5). 
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No entanto, ainda cabe ressaltar, ainda, que “A formação, segundo Adorno, nada 

mais é que a introjeção da cultura; é por meio da incorporação que os indivíduos conseguem se 

diferençar, por meio da linguagem, do pensamento, que desenvolvem a partir daquela 

introjeção” (CROCHIK, 2009, p. 20). Observamos a preocupação evidenciada pelo Docente 

C5 que, expressamente, diz sobre o tipo de cultura absorvida pelos indivíduos, uma cultura 

produzida pela mídia, pela Indústria Cultural, que se opõe ao que Adorno recomenda, saindo 

da apropriação individual, específica a cada indivíduo, para uma formação massificada. 

 Nos surpreende esta reflexão e demonstra uma preocupação formativa por parte 

dos docentes dos cursos presenciais em Pedagogia do Sudoeste goiano. Ela é expressa, também, 

pelo Docente G3, quando diz que 

 

Frente a uma sociedade da informação, vinculada a uma sociedade consumista, uma 

sociedade do imediato, com um acesso a informação exagerada, perdemos a 

oportunidade de parar e refletir diante de tantas mudanças tecnológicas. Penso que 

uma formação desejável deva pensar como colocar essas tecnologias, como trabalhar 

isso com meu aluno, com a formação desse aluno, então, eu penso que um futuro seria 

nós estarmos realmente apropriando dessas tecnologias, no sentido de melhorar e não 

só ser refém dela.   

 

Esta reflexão apresentada é coerente com a questão formativa para uma apropriação 

da “arma do inimigo, para combatê-la”. Trata-se de uma atividade possível que requer, 

inicialmente, esclarecimento, tirando o véu que encobre a informação, vertida de conhecimento. 

O Docente G3 percebe esta necessidade e a possibilidade dos docentes promoverem tais 

reflexões, propiciando o uso das tecnologias para fomentar o desvelar das intenções formativas, 

com um olhar crítico sobre as mesma, combatendo e se servindo destas. 

Outro aspecto evidenciado, ao se pensar na formação desejável, é demonstrado pelo 

Docente A1, que diz: “[...] a formação ideal e desejável é uma formação que nós falamos muito 

ao longo do curso, é uma formação crítica, mas ela só vem a partir do estudo, da reflexão diária 

a respeito das teorias da educação, das teorias que formam a sociedade, eu não vejo outra 

forma”. O docente ressalta a necessidade de fundamentação teórica como imprescindível para 

a formação do docente. 

Nesse sentido, remetemo-nos as considerações de Brzezinski (1996). A autora 

ressalta que as experiências nas instituições de Ensino Superior evidenciam, ao contrário do 

senso comum, que insiste em dizer que os cursos na área de educação, a própria Pedagogia, “é 

um curso teórico demais e carece da prática”. Contudo, segundo a pesquisadora, a educação 

carece da parte prática e a parte teórica requer maior qualidade.  
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Diante do exposto, consideramos que é necessário a apropriação teórica para 

fundamentar a prática docente, para esta não cair, no praticismo. Todavia, ainda há docentes 

que defendem um maior rigor nas atividades práticas voltadas aos estágios, observamos isso na 

fala do Docente D2: 

 

[...] Em relação a formação do professor, o que está faltando é essa vivência, onde se 

houvesse um estágio como curso de residência, assim como ocorre na medicina, essa 

experiência próxima, com orientação de um monitor introduzindo esse profissional 

nesse trabalho, seria uma formação ideal, eu penso. 

 

O docente evidencia uma preocupação com a formação prática, pela prática e na 

prática, contudo há de se ter cautela para que não se torne uma atividade mecânica, caindo no 

praticismo, pois toda prática requer reflexão e fundamentação teórica, gerando o movimento da 

práxis. Observamos, porém, que tal proposta prática de estágio, sugerindo um ‘curso de 

residência pedagógica’, mostra-se como sugestão e preocupação de alguns docentes, o que pode 

ser confirmado em instituições diferentes. Para o Docente D3, 

 

A formação ideal e o pedagogo que tem uma boa base teórica dos conceitos e teorias 

trabalhadas no curso de pedagogia para o exercício da prática para dar conta de fazer 

uma relação entre a teoria com a prática por meio do estágio, projetos de extensão. 

Fazem isso e o estágio de forma mais ampliada sua carga horária, e se principalmente 

tivesse a oportunidade para uma espécie de residência pedagógica, vamos dizer, acho 

que seria o ideal. Eu gosto muito da ideia de residência pedagógica, com bolsa para o 

aluno ter disponibilidade de ficar lá na escola de preferência. 

 

Nesse sentido, o Docente D3 pondera a necessidade de uma base teórica 

sustentando a prática. Ele reforça o pensamento de atividade prática com caráter de ‘curso de 

residência pedagógica’, como prática concreta na docência. Moreira (1994) tece uma reflexão 

quanto a formação de professores e ressalta a necessidade de um ensino voltado a pesquisa,  

  

Insisto, então, na necessidade de uma interlocução ampliada, com a comunidade 

científica, com as escolas, com os professores dessas escolas e com as instituições da 

sociedade civil mais ligadas a educação. Nossas reflexões sobre nossa prática, sobre 

a escola e o trabalho do professor precisam ser debatidas e socializadas. Daí a 

importância de se facilitar, na universidade, a troca de experiências entre os 

professores, criando-se um ambiente de verdadeira efervescência intelectual 

incentivando-se a crítica e o enriquecimento de trabalhos, pesquisas e experiências. 

(MOREIRA, 1994, p.131). 

 

O autor defende o espaço de prática no formato de pesquisa de campo como um 

espaço privilegiado para troca de experiências, socializando conhecimentos e promovendo 

reflexões culminando na formação. Esta vertente caminha no sentido de prática desejada pelos 
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Docentes D2 e D3 para o Curso de Pedagogia. Moreira (1994) ressalta ainda que há necessidade 

do docente universitário se comprometer com a formação de futuros docentes, promovendo esta 

articulação entre ensino e pesquisa, entre teoria e prática. Nessa mesma perspectiva formativa, 

foi evidenciado pelo Docente E4 que  

  

O professor deve entender que precisa desenvolver um trabalho diretivo, não é um 

trabalho autoritário, mas acho que hoje, na educação, precisa-se retomar a 

centralidade, a importância do professor enquanto aquela pessoa que se formou para 

trabalhar com socialização do conhecimento. Então é a função dele teoricamente, pois 

é uma pessoa sim que está com um conhecimento assimétrico em relação ao aluno, 

[...]. Acho que a formação precisa retomar essa dimensão científica, a dimensão do 

aprofundamento teórico. 

 

O Docente E4 expõe uma necessidade que consideramos central na formação 

docente, referente à questão deste enquanto docente assumir o ensino de modo direcionado. 

Como defende Saviani (2013a), o professor precisa retomar a centralidade do processo 

formativo e assumir o ensino. Nesse sentido, o autor adverte que é necessário “uma inflexão da 

vara”, que se apresenta curva para a Pedagogia Nova e que somente no seu ponto correto, de 

valorização do conteúdo, é possível atingir uma Pedagogia revolucionária.  

Outro aspecto, no que tange à formação docente desejada, foi evidenciado pelo 

Docente A4, em que destaca que  

 

Seria o ideal, tentar driblar essa formação aligeirada que essas diretrizes que vêm 

sendo colocadas para formação do professor, trazer o professor para uma formação 

muito mais crítica, penso que vai depender muito também do professor de como ele 

vai trabalhar isso em sala, porque nós estamos sendo bombardeados o tempo todo 

pressionados a trabalhar para atender o capital, de uma forma aligeirada e a formação 

requer do professor mais tempo, para também pensar a educação, buscar uma 

formação que prepare para essa alteridade. 

 

O aligeiramento do processo formativo é evidenciado como uma problemática a ser 

superada para o alcance de uma formação desejada, rompendo com este entrave na busca de 

uma educação que prepare para humanização e não apenas para cumprir com os critérios 

abreviados para uma certificação profissional. Trata-se de uma precarização docente 

regulamentada pela própria LDBEN, em seu art. 62, que aborda este processo de forma 

operacional e vantajosa, a fim de uma certificação. Portanto, a formação docente permaneceria 

continuada no próprio espaço de trabalho. 

Identificamos, nesta vertente aligeirada de formação docente, com redução de 

disciplinas, uma nova configuração curricular que, consequentemente, provoca a redução da 

carga horária do curso de pedagogia, distanciando do campo da pesquisa para o mero 
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cumprimento de horas de estágios, que tem caminhado no delineamento próprio das políticas 

neoliberais. Portanto, estas são questões que, enquanto docente, cabe-nos refletir, de se pensar 

no projeto de educação, o projeto histórico da sociedade, posicionando-nos enquanto docentes 

para superar o caráter de pseudo exercício da profissão. 

As reflexões, apresentadas por Crochik (2009), ressaltam a educação institucional 

necessária ao combate à ideologia e formadora do indivíduo autônomo, crítico e emancipado. 

Além de se apresentar como alternativa de combate a barbárie como resistência à violência. O 

autor ressalta que, em Adorno, formação nada mais é que a incorporação da cultura que 

possibilita uma diferenciação dos indivíduos (linguagem, pensamento, ação), que é oposta ao 

processo de adaptação social, a qual gera a reprodução e uma configuração continuada de 

injustiças sociais. Assim, é necessário assumir o estudo como um processo constituinte do 

indivíduo, reconhecendo-o, enquanto trabalho, como um dos princípios formativos. É, 

realmente, compreender o papel que cumpre a educação para se apropriar de uma formação 

cultural, incorporando conhecimentos na busca de uma formação plena do indivíduo.  

 

4.2.2 Apontamentos dos docentes sobre ideologia e os meios de comunicação 

 

Segundo Adorno e Horkheimer (1973), a sociedade capitalista opera seus 

mecanismos de dominação pautado em ideologias. Assim, compreender o conceito de ideologia 

e como esta opera na sociedade capitalista para promover a semiformação, requer a captação 

de um movimento histórico da sociedade, advindo no final do século XVI, com a burguesia, 

com preceitos de classe para assegurar o ordenamento social. Ela age pelo movimento de suas 

ideias e formações espirituais do conhecimento que se verte em produtos ideológico e se 

difunde juntamente com suas ideais massificadas, tratadas como verdades. 

Compreendemos ideologia como um conjunto de ideias de um grupo que são 

disseminadas para ofuscar a realidade e impedir qualquer possibilidade de reflexão ou 

transformação social. Desse modo, a ideologia é evidenciada como verdade absoluta para 

promover a semiformação social e garantir a perpetuação do grupo dominante, conforme 

estudos em Adorno e Horkheimer (1973). 

Observamos que os docentes demonstraram conhecimento quanto à conceituação 

teórica referente à ideologia. Eles percebem o contexto de falsa formação, mediado pelos meios 

de comunicação e mídias, a ponto de influenciar na formação cultural do indivíduo, com alcance 

sobre os futuros docentes e também sobre os docentes. 
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Contudo, existem definições críticas sobre este conceito, conforme Adorno e 

Horkheimer (1973) apresentam, dentre outros estudiosos. Há, também, definições de cunho 

positivista, que encaram a própria ideologia como verdade absoluta, como preceito operante a 

ser seguido, sem precedentes, sem vislumbrar suas reais intenções. Diante de tal conceito, os 

docentes do Curso de Pedagogia evidenciaram que: 

 

Vejo a ideologia muito voltada para sonhos, algo que seria o ideal. Seriam as 

condições perfeitas, então, penso a ideologia numa visão futura, de condição perfeita, 

que eu acho que não existe, então eu trabalho mais com conceito de: qual é o contexto 

para modificar essa realidade? O que eu posso fazer para desenvolver o meu trabalho 

nessa realidade? Então, talvez essa seja a minha ideologia de pensar o presente, para 

formar essa pessoa para ter uma visão crítica e consciente de qual vai ser o ambiente 

de trabalho dela e pensando qual seria a condição ideal, a melhor. Então, acho que 

talvez essa é a minha ideologia (DOCENTE E3). 

 

O Docente E3 compreende a ideologia como algo distante do real, utópico, instiga 

a visão crítica, tal compreensão, porém, remete-nos a reflexões. Cabe-nos ressaltar que a 

ideologia, segundo Adorno e Horkheimer (1973), está presente em todos os contextos de modo 

encoberto, que tenta se esconder enquanto ideologia, mostrando uma face de verdade, presente 

até mesmo nos seus produtos que se mostram necessários. 

A mesma definição é dada de forma breve e sucinta por outro docente, que diz que 

ideologia se define em “Uma ideia, uma ideia que é passada” (DOCENTE C1). Observamos, 

no entanto, uma insegurança quanto à própria definição, visto que o docente se mostrava aflito. 

Aparentemente, ele não queria detalhar os questionamentos, talvez por receio de se 

comprometer de alguma forma, seguindo esta mesma postura durante toda entrevista.  

Obtivemos respostas bem fundamentadas quanto à ideologia, em que a maioria dos 

docentes percebem seu caráter perspicaz de gerar a semiformação, fornecendo definições 

plausíveis. Para o Docente B2, 

 

Ideologia é um conceito que tem várias definições e várias problemáticas. Talvez, a 

ideia de ideologia como nasce a algo mais ligado ao dicionário, ligado ao universo 

das ideias. No âmbito da sociologia, a concepção marxista predomina em uma análise 

sobre ideologia com uma ideia de uma falsa consciência, então, essa seja a mais 

disseminada com relação a ideologia. Mas, não acredito que ideologia seja apenas 

falsa consciência porque ela nos obrigaria a pensar sobre uma consciência real, [...] 

eu só vou considerar a realidade aquilo que existe independente da minha vontade e 

que de certa maneira possa ser palpado. Então, a ideia de ideologia e do papel que 

essas ideologias exerce é de orientar as ações, qualquer ideologia orienta as ações. 

Então, a partir do momento que elas orienta as relações das pessoas, 

independentemente de ser verdadeira ou falsa, pois só o fato das pessoas acreditarem 

e orientarem as suas ações em torno de uma ideologia faz com que essas ideologias 

sejam passíveis de estudos. 
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Esta acepção vem ao encontro das definições de Adorno e Horkheimer (1973), 

compreendendo o sentido e o movimento que esta emite ao promoverem uma orientação social, 

que segue na direção da semiformação, guiando gostos, atitudes e pensamentos para perpetuar 

a adaptação e atingir seu alvo que é a dominação permanente.  

O Docente A3 remete-se à origem etimológica da palavra para buscar sua definição. 

Para este, “A partir do radical da palavra a ideologia vem de uma ideia, uma ideia que de alguma 

forma é imposta [...]como o modo de instaurar ou manter alguma forma de poder [...] é uma 

ideia ou uma linha de pensamento que de alguma forma deseja ser imposta, quer se impor”. 

Reforça, assim, o sentido de imposição de ideias e ideais que visam sua prevalência de poder 

como estratégia de controle da sociedade, sendo difundidas socialmente. 

 A Indústria Cultural tem na ideologia seu elixir, avigorando o consumo. Nesse 

sentido, o Docente B3 define que “Ideologia é quando o discurso ou uma forma de discurso, 

são usadas para o propósito de dominação, [...] de certa forma e compartilhado socialmente o 

discurso que serve para manter e perpetuar dominação de determinados grupos sociais [...]”. 

Nessa lógica, observamos outra definição que traz resumidamente que “Ideologia nada mais é 

do que uma cultura, que a classe social dominante impõe para que outra pessoa execute, faça, 

então, é nada mais do que o poder do pensamento dominante, a cultura do país dominante quer 

que seja feito de certa forma, resumindo é isto” (DOCENTE G1).  

A acepção de ideologia, apresentada no trabalho, trata justamente de uma cultura 

imposta pela classe dominante, fabricada e naturalizada em larga escala, nos moldes da 

Indústria Cultural. Ela é disseminada por ideias que convencem o indivíduo da necessidade de 

pertencimento a determinado grupo pela aquisição de bens culturais massificados. Desse modo, 

temos outra definição bastante pertinente: 

 

A palavra ideologia vem do grego ideos que significa ideias, e logia que significa 

ciência, razão. Ideologia é portanto, um conjunto de ideias acionadas em um 

determinado momento. Atualmente, vivemos uma ideologia neoliberal, que significa 

que nós temos autonomia e soberania nacional, mas nós consumimos o produto do 

estrangeiro, seja o produto ideológico, seja em nível da mercadoria. Nós vivemos um 

processo neoliberal que desencadeia um processo neocolonial: somos livres mas nós 

consumimos produto de fora. Ideologia significa um conjunto de ideias que conforme 

o ambiente que você está, você precisa estar atento, que ideologia está permeando o 

espaço (DOCENTE A2). 

 

Nesta significação, fica evidenciada a necessidade de uma visão crítica da 

sociedade, cercada por ideologia em todos seus espaços operante, a qual busca se impor, 

lançando mão de seus produtos ideológicos (avigorados com o neoliberalismo). Ainda há quem 

defina que 
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A ideologia é a crença, cada um deve ter a sua, são coisas que enganam. Cada partido, 

cada professor, tem sua ideologia, tem sua forma de crença e quer que o outro acredite 

naquilo está pregando. [...] Pois, toda educação é ideologia, tem as intenções e 

sabemos bem que a educação é extremamente ideológica. Observamos quando a 

educação surgiu, surgiu exatamente para servir o sistema e até hoje ela está ai para 

isso [...]. Se formos olhar de modo crítico, há toda intenção para atender o sistema, e 

a educação é uma forma de acomodação ou de ajustamento dos indivíduos do sistema. 

Acabamos passando sem querer, acabamos enquanto docentes servindo ao sistema 

passando essas ideologias que estão presentes no sistema capitalista (DOCENTE F4). 

 

Essas reflexões ressaltam que nós, enquanto docentes, podemos, de algum modo, 

repassar, avigorar a ideologia neoliberal. Desse modo, o docente pode atuar como agente 

difusor deste projeto, ao invés de buscar sua clarificação no ambiente institucional, 

descortinando suas intenções presentes em todos espaços e momentos sociais. Com isso, 

possibilita debates e a necessidade de posicionamentos reflexivos, rompendo com uma atuação 

ideológica para uma que se apresentar a favor do esclarecimento defendido por Horkheimer e 

Adorno (1985), não atuando apenas como massa de manobra. Contudo, observamos atentos a 

definição do Docente E3, para quem a 

 

Ideologia: são ideias de um grupo, principalmente, de um grupo dominante, mas esse 

próprio grupo dominante ele não tem consciência dessa ideologia, dessa ideologia que 

ele passa por exemplo todas as nossas matrizes curriculares. Elas são baseadas no 

conhecimento elaborado por uma classe dominante, isso é ideologia, mas a própria 

classe dominante que está elaborando essas matrizes não percebem que estão sendo 

ideológicos (DOCENTE E3). 

 

Neste sentido, é possível concordar que a ideologia da classe dominante se faz 

presente desde a definição curricular. Contudo, não há uma falta de intencionalidade nisso, pelo 

contrário, não há ingenuidade, é justamente o oposto, tudo é pensado a ponto de manter a 

dominação, oferecendo o conhecimento básico (para atuar no mercado de trabalho), designando 

materiais e metodologias que impeçam a reflexão. O trabalho docente, nesse aspecto, encontra-

se a favor da ideologia neoliberal, fomentando programas. Ele é pautado em índices avaliativos 

que sobrecarregam os docentes de atividades para que estes não reflitam, apenas sigam o fluxo, 

sem resistências. 

Em referência a Marx e Engels (2001), em “Ideologia Alemã”, os Docentes B4 e 

H5 trazem uma conceituação, apoiando-se na definição marxista, em que determinam, 

 

A ideologia no sentido marxista, é um pensamento parcial, é um pensamento relativo 

a uma classe social, então, geralmente, a ideologia da classe dominante [...]como se 

fosse uma verdade absoluta, então, é uma verdade de uma classe que é passada como 

benéfica para outra classe, mesmo que não seja e são incorporados (DOCENTE B4). 
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A ideologia é uma compreensão do real a partir de uma de um ideal. Então, vamos 

entender que é um estudo (logia), um estudo de ideias ou uma maneira de pensar 

várias ideias. São construções. Então, ideologia nada mais é que direcionamento da 

maneira de ver, perceber, entender e se relacionar com meio. Vários autores, como 

Marx, trouxeram o conceito de ideologia dizendo que o ideal a ser cumprido era um 

ideal muito fomentado por uma classe social que se torna muito naturalizado [...], com 

um sentido muito inconsciente, [...] de alienação em que a pessoa nesse sentido de 

alienação se naturaliza.  Naturaliza aquela maneira de ser, de agir, de pensar e ver 

como única alternativa de vida, uma armadilha para entender que não existe uma 

revolução, é preciso entender essas questões ideológicas para se fazer a revolução, 

que seja revolução individual, que seja revoluções de minorias ativas e revoluções da 

maneira mesmo de modificar o pensamento (DOCENTE H5). 

 

 Surpreendemo-nos com tais definições, por indicar o exercício de embasamento 

teórico que dão sentido a tal conceituação, considerando essas relevantes. Os docentes 

pesquisados evidenciaram a ideologia, apresentada por Marx e Engels (2001), como um 

conjunto de ideias que perpassa todo contexto social, alienando o indivíduo e naturalizando 

pensamentos disseminados, massificando o indivíduo socialmente para se impedir revoluções, 

operando para manter o domínio, justamente como buscamos definir nos capítulos anteriores. 

Portanto, o Docente F5 comenta sobre a relação de ideologia e educação, 

 

Entendo ideologia como um conjunto de ideias, valores e atitudes que conformam 

com uma determinada escola, uma determinada corrente. Ontem discutíamos em sala 

que toda ação humana é permeada por ideologias e negar isso é negar o próprio sentido 

da educação, o próprio sentido formativo, pois quanto mais clareza a gente tiver de 

qual é o conjunto de ideia que eu defendo e que direcionam a minha prática, a minha 

vida, minha história de vida, mais coerente serei e até [...], para a gente entender como 

estamos sendo cooptados por uma perspectiva do inimigo. Então, nós precisamos 

entender para resgatar mesmo qual é o sentido do trabalho do professor na escola.  

Será que o professor é uma peça da engrenagem e que está a serviço disso?  Também 

não vou dizer que o professor vai trabalhar numa bolha, solta do sistema, seria ridículo 

da minha parte, mas é para refletir: qual é o sentido do meu trabalho? Está sendo cada 

vez mais reprodutivista?  

  

O docente necessita uma reflexão permanente quanto sua postura, os 

direcionamentos para sua prática, buscando uma práxis, não apenas um praticismo. Cabe ao 

docente uma compreensão de seu papel na formação dos indivíduos inseridos nas instituições 

educacionais, bem como avaliar a sua própria formação e as demandas de trabalho para, como 

bem colocou o Docente F5, não ser cooptado pelas artimanhas do inimigo, servindo como 

instrumento de solidificação de suas ideologias. 

Para Adorno (1995c), a ideologia surge como discurso para escamotear as 

contradições sociais, promovendo explicações da realidade a fim de convencer a sociedade de 
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todo contingente social, gerando um conformismo e alienação generalizada a fim de perpetuar 

o domínio social, visando a dominação. 

Desse modo, a ideologia, concebida como uma falsa consciência, mediante ideias 

impostas, propaga-se socialmente em larga escala tendo como principal veículo para sua 

disseminação os meios de comunicação. Nesse sentido, os meios de comunicação configuram-

se como mecanismo instrumental de massa para expandir as ideologias da classe dominante, 

para manutenção do sistema econômico vigente, divulgando, pelo sistema de marketing e 

propaganda, mercadorias personificadas como bens culturais, como essenciais ao consumo. 

Operam pelo caráter propagador de concepções sobre todos os aspectos sociais, divulgando 

ideias, situações sociais de modo que atendam aos interesses de uma única classe, a classe 

dominante.  

Os docentes foram questionados se compreendem esta influência sobre o indivíduo 

e como a percebem. Para este questionamento, ressaltaram que “Há uma influência de forma 

ampla, pois muitas pessoas não têm um conhecimento, se deixam levar pelo senso comum, não 

pelo conhecimento comprovado cientificamente” (DOCENTE C1). Muitos indivíduos se 

movem apenas pelo conhecimento de senso comum, devido à praticidade e o dinamismo que 

operam através dos meios de comunicação, contentando-se com a informação passada que, em 

certas circunstâncias, solidifica-se como formação. Para o Docente B1,  

 

A influência dos meios de comunicação na formação cultural do indivíduo é cerca de 

90% praticamente. Através de um processo de alienação, grande parte das pessoas 

buscam informações rápidas e prontas, aquilo que não necessita ser refletido, não 

necessita ser pensado, observo que se trouxer algum benefício individual é aquilo que 

ela defende. 

 

O Docente B1 pondera em quantificar o nível de influência considerada 

incomensurável e aponta que o indivíduo, pelo processo de alienação, está condicionado a 

absorver informações rápidas sem refleti-las, tomando estas como verdades supremas, 

principalmente, as informações que encontram alguma identificação ou benefício próprio a 

esses indivíduos.  

O Docente B2 atualiza o contexto debatido por Horkheimer e Adorno (1985), 

relacionando os meios de comunicação de massa com o processo formativo promovido pela 

Indústria Cultural que, por vezes, arrebata muitos indivíduos, até mesmo alunos e docentes que 

participam de estudos teóricos rendem-se aos seus encantos. 
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Eu acho que os meios de comunicação de massa influenciam e muito a formação 

educacional e cultural de todo mundo. Acredito que quando vemos a escola de 

Frankfurt, nos anos 50, com a crítica de Adorno e Hokheimer em relação ao rádio, 

cinema que foi o máximo que eles conseguiram [...] não conseguiram ver o contexto 

hoje, em que a televisão, o facebook, whatsapp, o youtube e obviamente boa parte da 

formação cultural dos alunos dos professores e de todo o mundo perpassa pelos meios 

de comunicação de massa. [...]. Relacionar esses meios de comunicação de massa ao 

processo educacional de formação docente, talvez, essa mediação entre os meio de 

comunicação de massa e a educação é necessária [...] pois o mundo hoje anda tão 

rápido e tem um espírito tão individualista que é difícil conseguir agradar ou captar 

todos os alunos a partir de uma mesma estrutura. [...]. (DOCENTE B2). 

 

Permitir a manipulação de indivíduos rendidos aos mecanismos midiáticos, como 

Adorno (1995b) retrata que os meios de comunicação sedimentam um propósito, envolve os 

indivíduos que, ao se aproximar da técnica e aparatos tecnológicos, aderem ao processo de 

individualização para promover a desumanização, com uma marcha de adesão coletiva, 

podendo culminar em barbáries sociais. Como alertou-nos Adorno, é preocupante e deve ser 

combatido mediante a reflexão, pela formação crítica e cultural. Quanto a formação cultural, 

52,7% dos docentes entrevistados reconhecem essa necessidade, enquanto que 47,2 % 

percebem que o curso de Pedagogia colabora para uma formação amparada na ideologia. Isso 

indica um aspecto preocupante da formação docente vindoura. 

Seguindo tal reflexão, o Docente F4 considera que 

 

Infelizmente às vezes acabamos engolidos por essas ideologias,  os meios de 

comunicação questionam a nossa juventude, as nossas crianças e até os adultos, mas 

não temos consciência para fazer uma crítica e uma análise daquilo que está sendo 

passado, que acabamos absorvendo [...] não estamos preparados para enfrentar isso, e 

infelizmente a nossa educação que devia conscientizar para preparar esses indivíduos 

para realizar essas análises críticas, não está preparada, então, simplesmente está 

sendo incorporado e a sociedade está absorvendo e assumindo tudo sem questionar 

nada.   

 

Trata-se de mecanismos de manipulação para ofuscar fatos e gerir informações que 

atendam ao interesse da classe dominante, dos donos dos meios de produção, impedindo a 

possibilidade de reflexão. Observamos que tais afirmações remetem-nos a uma necessidade 

emergente de resistência de práxis educativa, requer uma atuação como sentinela para não 

sermos tragados como mero escopo.  

Somente por uma formação cultural será possível combater tal configuração social 

instalada, requer a apreensão da “arma do inimigo” para combatê-los, utilizando-se de seus 

espaços e meios para difundir uma educação revolucionária, como defende Adorno (1995a), 

em “Educação e emancipação”.   
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Resistir aos fascínios impostos pelos meios de comunicação, é possível, segundo 

Horkheimer e Adorno (1985), se compreendermos seus mecanismos e atingirmos uma 

formação cultural capaz de contrastar com todos os modos de revelação da Indústria Cultural. 

Entretanto, o desenvolvimento da sociedade industrial prossegue apossando de todas as 

manifestações culturais, tomando para si até mesmo o momento que destinamos ao descanso e 

ao lazer, pois tudo tem um caráter mercadológico. Dessa forma, envolver o indivíduo em suas 

artimanhas é o ofício da Indústria Cultural. Essa influência prossegue, segundo o Docente A3, 

os meios de comunicação 

  

Influenciam muito tanto no aspecto musical, quanto nas matérias jornalísticas, com a 

situação política toda essa questão de corrupção que traz um descrédito muito grande 

em relação a futuro, aquilo que foi uma grande marca no século XIX, que era a 

esperança em um futuro por conta da ciência, hoje se torna uma desesperança 

justamente por conta dessa crise, que poderia chamar de uma crise cultural. Uma crise 

social, uma crise simbólica, uma crise de valores e colocando crise não só como 

aspecto negativo, mas como aspecto de transição [...], pois o indivíduo se forma para 

um determinado contexto e o próprio contexto de mudança conduz esse indivíduo a 

assumir outras posturas, penso por esse viés. 

 

O Docente A3 evidencia um processo de desesperança social diante da necessidade 

de adaptação do indivíduo ao mercado de trabalho, em que acaba se aniquilando em função das 

demandas e necessidades apresentadas a este pelos próprios meios de comunicação. Essa crise 

prossegue e tende a se agravar em favor do capital, da hegemonia dos donos dos meios de 

produção. Romper com este mecanismo avassalador instalado inicialmente, pode ser propiciado 

pelos docentes, por acreditarmos que possuem uma formação ampliada, com leituras e 

formação continuada, além de atuarem em espaços privilegiados de formação que são as 

instituições de ensino. 

Portanto, o Docente A5 evidencia que também os docentes estão sendo tragados 

pelos mecanismos da Indústria Cultural. 

 

Sem dúvidas que os meios de comunicação influenciam não só na formação do aluno 

quanto na formação do professor [...]. Olha os meios de comunicação hoje 

majoritariamente se dá por meio das redes sociais, e esse acesso acaba formando uma 

opinião por meio do faceboock ( deixam se levar pelas curtidas nas fotos, com a forma 

de disporem reportagens, atendendo os interesses  que um “robô” já articulou para 

ler e testes que interessam a cada perfil) e como jovem não tem ainda um 

discernimento ainda está formando a sua consciência como pessoa no mundo[...],  

aderindo a modismos [...] por meio dessa mídia que agora é muito mais acessível 

porque todo mundo tem smartphone, assim sucessivamente, vejo que o google hoje é 

um dos maiores formadores de opinião sem dúvida[...].  
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Observamos, neste relato, que os docentes não estão despertando o olhar crítico sob 

os mecanismos apresentados pela Indústria Cultural e, por vezes, encontram-se rendidos aos 

seus encantos, às facilidades que esta impõe e que impede a reflexão, promovendo uma adesão 

e, com isso, uma falsa formação, traduzida por Adorno (2010) como semiformação. 

Ressaltamos que um total de 91,6 % dos docentes entrevistados conhecem e conceituam a 

Indústria Cultural, 38,8 % desses docentes a observa com conotação desfavorável à formação, 

enquanto um outro grupo considera a necessidade de se utilizar a Indústria Cultural, 

desvelando-a, para favorecer a formação crítica. Por isso, o alvo inicial da formação cultural é 

os docentes. Estes prosseguirão como difusores, fomentando a emancipação social.  

O Docente A2 também retrata tal influência dos meios de comunicação na formação 

social, fazendo referência a Escola de Frankfurt. Porém, confunde-se ao vincular como teórico, 

Benjamim, enquanto que os responsáveis são Horkheimer e Adorno (1985). Para este Docente, 

 

Os meios de comunicação influenciam muito na formação cultural do indivíduo, 

podemos começar com a escola de Frankfurt, (com Benjamim), como descreve o 

fetiche, traz o fetiche da música, na obra de reprodução e diz a respeito também da 

cultura de massa, que tem o poder de fetichizar e embrutecer as populações, tornar as 

pessoas mais ignorantes e fazer com que essa população se sinta valorizada mesmo 

sendo desvalorizada. (Benjamim) quando escreve Educação e Emancipação, ele faz 

uma crítica as ideologias nazistas em que os indivíduos eram, de certa forma, 

educados para morte (digamos). [...]Vejo que os editores de jornais reúnem-se para 

fazer editoriais, vão ditar pra sociedade o que de fato será verdade. A escola de 

Frankfurt critica os meios de comunicações e as culturas de massa, que tem o poder 

de dominar as mentes humanas em prol dos seus interesses estritamente econômicos, 

vemos também a televisão, o rádio hoje, não são feitos para instruir as pessoas, são 

feitos toda a mídia para produzir a sociedade de consumo, não estão interessados em 

atualizar a comunidade, eles estão interessados no lúdico, mas com proposta 

econômica.  

 

Incontáveis são as tramas da Indústria Cultural, atingindo, de forma precisa, a 

sociedade quando se utiliza dos meios de comunicação de massa, “viralizando” modas, gostos, 

atitudes, posicionamentos, necessidades, informações e a própria formação social de quem se 

apresenta rendido aos seus domínios.  São distintas maneiras que conduzem seus 

encantamentos, são as mais diversas possíveis. Contam com toda uma equipe que, 

minuciosamente, pensa cada cena, cada programa, a entonação da voz, o fundo musical, 

conduzem cada detalhe para produzir os mais diversos sentimentos e posturas sociais. 

 

Vejo que [...] quando se tem um projeto de nação, que valoriza o livre mercado, a livre 

concorrência e isso perpassa todas as dimensões sociais, seja as mídias diversas, no 

sentido de uma cultura local ou profissional, então, sim, toda essa alimentação das 

mídias para uma definição do que seja cultura [...] de uma Indústria Cultural para 

favorecer as suas vendas de mercadorias. Antigamente, quando se entendia cultura de 

massa acreditava-se que a massa produzia as especificidades, produzia a sua arte, o 
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artesanato, aquilo que era muito específico de um grupo, hoje em dia não, o próprio 

artesanato não tem uma especificidade mais, porque essa cultura em massa veio para 

a cultura industrial, presente agora nessa cultura midiática ou nessa maneira de pensar 

e agir do indivíduo, na constituição de um ideal [...] em que se promete a felicidade 

(DOCENTE H5). 

 

A necessidade emergente de se opor ao mecanismo instalado socialmente, por meio 

da Indústria Cultural, arrebata os indivíduos, promovendo uma semiformação generalizada que 

os cerca mediante seus instrumentos, os meios de comunicações que se apresentam para 

solidificar suas ideologias, reforçando pensamentos, necessidades e gostos padronizados. O 

Docente I5 reforça esta reflexão que, indistintamente, move-se na sociedade e ocupa todos os 

espaços, de inúmeras formas, apresentando-se como regente da sociedade, na qual os docentes, 

de modo irrefletido, são capturados e capturam outros indivíduos. 

 

Os meios de comunicações influenciam na formação cultural do indivíduo, na 

educação, e caminha também para uma influência na formação desses professores, e 

há uma demanda da educação para imagens visuais, formação para entendimento do 

visual e das imagens, pois nós vamos internalizando certos hábitos e certos valores 

[...]. No caso da indústria cultural de uma forma ou de outra (novelas e 

entretenimentos) influenciam e criam comportamentos de modo sutil, pois não são 

perceptíveis inicialmente, só observarmos que há uma influência nos 

comportamentos, nas nossas concepções e estão ligadas diretamente a indústria 

cultural.  

 

A Indústria Cultural se aprimora para lograr a todos indivíduos. Apresenta-se pelos 

programas televisivos, condicionando pensamentos, comportamentos e injetando suas 

ideologias, que são internalizadas mecanicamente, e os indivíduos, então, alienam-se. Caberia 

à educação inverter este mecanismo de falsa formação social, promovendo a formação cultural. 

Porém a educação, nas mais diversas formas de manifestação, encontra-se envolvida neste 

mesmo movimento e apenas reforça a falsa formação.  

Observamos que o Docente H5 faz uma ressalva ao afirmar que este é um “projeto 

de nação”. Mas, não é apenas isto, observamos que se trata de um problema estrutural da 

humanidade de proporção mundial para difundir toda ideologia, utilizando os meios de 

comunicação como o modo onipresente de ampliação ao alcance dos indivíduos. 

Os docentes são indivíduos pensados como a alternativa para promover a formação 

plena, solicitar a reflexão e vislumbrar, juntamente com os discentes e outros docentes, a 

compreensão histórica deste contexto. Os docentes são reconhecidos neste papel por estarem 

em formação continuada, por se dedicarem as leituras e estudos. Entretanto, não se almeja um 

apoderamento docente, mas que se ocupem com o papel realmente designado a eles e, assim, 

colaborar com a formação plena (emancipada e crítica) de indivíduos sociais. 
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 Esta pesquisa busca no curso de Pedagogia a compreensão da formação e da 

docência exercida e ofertada, na esperança de vislumbrarmos uma formação crítica que se 

contraponha ao movimento de semiformação, promovido pela Indústria Cultural. Porém, não 

se trata de algo homogêneo, pois, ainda, existem docentes que se rendem e se apresentam como 

instrumentos, para solidificar a semiformação e reproduzi-la. Observamos isso no comentário 

a seguir: 

 

Vejo que os meios de comunicações influenciam, pois analisando alguns programas 

televisivos, observei que o indivíduo vê no programa sua própria vida, seu cotidiano, 

pois os programas que retratam o cotidiano é de fácil entendimento, então, influencia, 

naturaliza. Digo que influencia na própria construção do programa e não ao contrário, 

acho que a televisão retrata a realidade e isso prende a atenção, enquanto que a escola, 

por exemplo, não traz a realidade do aluno para dentro da escola, para ser pensada a 

televisão traz. Vejo que a televisão, historicamente, trouxe para dentro das casas o 

teatro (que é de raríssimo acesso), trouxe o cinema, trouxe o espetáculo e a música, 

então, assim, influencia hábitos culturais eu nem digo na cultura não, acho que ela 

deforma atos culturais, porque [...] substitui isso [...] a televisão deforma porque o 

indivíduo não é um leitor. Então, não há uma influência negativa no sentido de 

adquirir hábitos da cultura (DOCENTE G5). 

 

Esse Docente percebe as influências dos meios de comunicação, porém com uma 

conotação positiva destes mecanismos, por possibilitar o acesso a programas de entretenimento 

que só seriam possíveis se destinasse algum investimento financeiro. Considera que os meios 

de comunicação influenciam a formação cultural por distanciar de atividades e de hábitos 

culturais, porém isso não deforma o indivíduo, não avalia como uma influência negativa.  

Este posicionamento é oposto ao que Horkheimer e Adorno (1985) defendem, pois 

os aparatos midiáticos e tecnológicos operam por conduzir a uma homogeneização cultural, 

uma massificação, reprimindo qualquer manifestação individual. Assim, promovem a aceitação 

de seus produtos padronizados, produzidos em larga escala sendo que para o indivíduo, não há 

benefício algum nesta imposição, pelo contrário.  

Ainda encontramos docentes rendidos aos mecanismos ideológicos, não 

considerando que seja algo de acesso proibido, mas com o olhar analítico das intenções que 

permeiam cada programação ofertada. Quanto aos recursos tecnológicos, no contexto atual, são 

recursos necessários à vida social e necessitamos utilizá-los, não o contrário, isto é, sermos 

usados por estes. Por isso, devemos impedir qualquer equipamento ou programa que queira nos 

dominar e conduzir nossa vida, é necessário nos mantermos vigilantes, observando o aspecto 

(de)formativo presente, prontamente dispostos a captar indivíduos. 
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4.2.3 Percepções dos docentes acerca da Indústria Cultural e possíveis influências 

formativas  

 

Horkheimer e Adorno (1985) cunham o termo de Indústria Cultural, para designar 

o modo que a sociedade capitalista se apossa dos bens culturais para promover um triplo 

movimento: vender as mercadorias produzidas, acumular capital e garantir sua hegemonia 

social. Para que este movimento ocorresse, a burguesia fomentou ideologias no intuito de 

manter os indivíduos rendidos a esse movimento, gerando a semiformação.  

Ao questionar se conheciam o conceito de Indústria Cultural, grande parte dos 

docentes são conhecedores deste e de alguma forma, compreendem esse movimento engenhoso 

do capital em detrimento ao humano. Assim, foram apresentadas definições em que consideram 

que “A Indústria Cultural passa por uma ideologia, [...] então, são conceitos e mercadorias que 

industrialmente vem sendo colocados, mas parece algo que vem para que eu aceite ou, a conta 

gotas eu vá me acostumando” (DOCENTE G3). 

O Docente G3 expressa exatamente o mecanismo pensado pela Indústria Cultural, 

ao se fazer valer enquanto cultura. Trata-se do modo de naturalização do consumo amparado 

na subjetividade. Promovem uma ideologização que avigora a alienação, a sujeição e 

acomodação reforçada, baseada nos modos operandi da sociedade capitalista que opera por 

comandos: produzir, distribuir, circular e consumir produtos da Indústria Cultural.  

Muito nos surpreendeu as definições apresentadas por alguns profissionais, dentre 

eles, o Docente C3. Ele define o contexto social dominado pela Indústria Cultural, 

estabelecendo relação formativa dos docentes com os meios de comunicação, no qual considera 

que 

 

Nossa sociedade é baseada nessa questão do processo do capitalismo, da 

industrialização e, por isso, a formação do sujeito e, nesse aspecto, tanto os conteúdos 

e quanto o próprio currículo vem dessa sociedade, desses meios de consumo, da 

Indústria Cultural. O que realmente querem é que as pessoas tenham como valores, 

como vertentes, como concepções alienantes, pois as pessoas veem os meios de 

consumo não com a concepção crítica, mas acompanha as propagandas, o marketing 

social, a própria Indústria Cultural, trazendo modelos. Vejo que até o processo de 

discriminação das pessoas são influenciados pelos meios de comunicação e por 

algumas práticas na sociedades advindas de diversas mídias. 

 

O mecanismo central da mercadoria está na propaganda e marketing, em que se 

determina consumos que são desenvolvidos mediante os meios de comunicação que, a partir do 

século XX, apropriam-se da obsolescência programada de produtos por uma produção 

padronizada. A Indústria Cultural age, especialmente, no “tempo livre” do indivíduo, o 
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ocupando com a subjetividade, promovendo a falsa sensação de lazer, de descanso vertido em 

entretenimento, prolongando de modo permanente o domínio sobre o indivíduo.  

Outro aspecto importante, anunciado por Adorno (1995b), em “Educação após 

Auschwitz”, trata-se do modo de induzir pensamentos, gerando uma subjetividade com a 

banalização do sofrimento que segue a uma massificação de atitudes, rumo à barbárie, presente 

também no contexto atual, em que se apresenta, de modo crescente, com as mídias, com a 

internet. Esta última alarga o acesso e a emissão de “informações” que, na contemporaneidade, 

estas informações também partem dos indivíduos, gerando coletividades cegas que buscam se 

impor frente ao que consideram diferenciados do grupo. Isso gera discriminações e uma adesão 

incondicional e irrefletida que a educação deve combater. O Docente A2 demonstra conhecer 

o conceito de Indústria Cultural e compreender seu processo de semiformação social instalado. 

 

A Indústria Cultural parte justamente dos filósofos da escola de Frankfurt que 

sofreram perseguição do regime nazista de Hitler. Benjamin, Habermas, Horkheimer 

e Adorno tiveram que deixar toda sua produção teórica de 1936 a 1945 para, 

primeiramente, sobreviver. A Indústria Cultural é muito forte, mas recebeu a crítica 

desses filósofos. No Brasil, temos a indústria cultural violenta, que por si influencia a 

cultura de massa. Indústria Cultural, primeiramente, tem um interesse estritamente 

econômico, é produzir cultura não para instruir, mas ao contrário, para massificar a 

cultura popular, e quando se massifica a cultura popular, a Indústria Cultural se torna 

a cultura de massa. Na Indústria Cultural, o fim maior, o grande objetivo é produzir 

riqueza pra quem domina os meios de comunicação de massa [...] para 

enriquecimento, pois a Indústria Cultural favorece hoje os grandes, os donos dos 

meios de comunicação de massa. 

 

Trata-se de um mecanismo engenhoso que vem aprimorando de modo 

desmesurado, muni-se de toda instrumentalização possível para garantir o projeto capitalista, 

em que o ter (mercadorias e capital) se sobressai perante ao ser humano (alienado), provocando 

uma desumanização generalizada. Portanto, não podemos confundir a educação 

institucionalizada, os meios de comunicação e as mídias com a própria Indústria Cultural, pois 

tratam-se de veículos, instrumentos de expansão, para difundir as mercadorias e a oportuna 

ideologia da Indústria Cultural.  

Para o Docente B2, trata-se de 

 

[...] um termo bastante atual, ligado a uma massificação da cultura em que a relação 

entre indivíduos para autonomia passa ser a relação de produção massificada. Penso 

que a ideia de Indústria Cultural está ligada a essa massificação de conteúdo, ligadas 

as mídias, então, acho que o conceito ainda se sustenta hoje, produzindo, massificando 

essa cultura para se tornar mercadoria [...], onde tudo é mediado pelo dinheiro. 
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Portanto, diz respeito a uma massificação generalizada da própria cultura.  Com o 

espírito beligerante do momento, são mínimas as possibilidades de romper com a lógica da 

produção, apenas se esta for confinada ao papel da crítica e de uma formação cultural. A partir 

dela, será possível a emancipação, desobstruindo o que foi instaurado socialmente pela própria 

Indústria Cultural, contrapondo, assim, à sua ideologia e ao consumo desgovernado de suas 

mercadorias.  

O Docente B1 e o Docente G1 reconhecem que 

 

Através mercantilização, então, a produção, tudo que está voltado para economia. A 

cultura hoje ela gira em torno do aspecto econômico, pois o que você veste, o que está 

na moda, o que está estipulado pela mídia, aquilo que você come, (porque é saudável) 

porque eles necessitam vender. Então, acho que é a questão do mercado mesmo. 

 

[...] a mesma forma de transformar a cultura ou a arte em um método, como se fosse 

uma indústria pra lucrar[...]. É a cultura de todas as formas quadro, cinema, música, 

nunca se teve tantos artistas, tanta cultura do que como se tem agora, porque hoje, 

praticamente, dependendo do viés, qualquer coisa é arte, é cultura, pois [...] a própria 

cultura é vista como uma indústria pra dar lucro pra uma determinada sociedade 

(DOCENTE G1). 

 

A necessidade é imposta de modo subjetivo, provocando uma adesão ao que é 

anunciado, propagado pela Indústria Cultural. Assim, percebemos que os docentes pesquisados 

são, em sua maioria, definem este conceito. Desse modo, percebem que se trata de um projeto 

econômico elaborado pelos donos dos meios de produção, pela burguesia, precisamente para 

impor sua dominação social, em que toda sociedade se encontra rendida ao que esta classe 

social estipula, sem apresentar nenhuma resistência a este modo de produção.  Pelo contrário, 

a sociedade capitalista instrumentaliza toda sociedade, atendendo seus direcionamentos 

ideológicos, anulando-a. Nesse sentido, o Docente C4 ressalta que 

 

A Indústria Cultural é interessante e selvagem, na mesma forma que o capitalismo de 

Marx também é cruel. Vejo que tem sido uma escravidão para os jovens, 

principalmente, adolescentes a necessidade de consumo e de imagem, consumindo 

objetos e essa ideia de que a vida saudável e ser famoso, rico, dispor de bem 

material[...] não se importam com a origem, se os produtos advêm de mão-de-obra 

barata ou da exploração de outras crianças, apenas compramos, consumimos. Então, 

a Indústria Cultural está envolvida nisso, só que é mascarada.  

 

É pertinente a relação estabelecida da Indústria Cultural com o capitalismo 

apresentado em Marx (2013) pelo Docente C4, pois o termo “selvagem” designa bem a forma 

dilacerada de produção imposta. Esta não se esbarra em nenhum tipo de pudor, movendo-se 

apenas pelo lucro desenfreado, como também define o Docente G4, “É o modo de fazer cultura 
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a partir da lógica de produção industrial [...] que hoje tudo é feito segundo os modelos, para ser 

vendidos e melhores aceitos na sociedade, sem oportunidade de criar e recriar é o que já está 

colocado porque a finalidade é o lucro”. 

Em virtude do lucro que os gostos, a cultura, os pensamentos são massificados. O 

comum é aderir o modismo apresentado para que os indivíduos sintam-se parte da sociedade, 

aproximem-se da burguesia enquanto gostos.  Tudo se copia, se não conseguem comprar 

mercadorias originais, a indústria disponibiliza réplicas, pois o que importa é o lucro, causando 

uma banalização, uma massificação e a necessidade permanente do indivíduo de adaptação, 

adequação ao modo de vida ditado pela sociedade burguesa.  

Descreve o Docente D4 que  

 

[...] de acordo com a fundamentação teórica de Frankfurt, a Indústria Cultural banaliza 

a produção da cultura, nós podemos encontrar as obras culturais sejam as telas, os 

quadros, a música e de tudo nessas casas de utilidades. Assim, a obra do autor é 

banalizada, descaracterizada numa produção em série pra um uso como mercadoria 

descartável da forma de qualquer outra mercadoria, inclusive os meios midiáticos [...], 

a emissora é massificadora, manipuladora e ideológica também (DOCENTE D4). 

 

As definições caminham no sentido de uma conceituação bastante plausível, haja 

vista que a Indústria Cultural, por meio da mercantilização, busca consolidar uma integração 

social aparente entre os grupos sociais. Com isso, gera, pelo acesso facilitado de aquisição de 

mercadorias, um sentimento de pertencimento, permeado pelo processo de massificação, que 

precisamos combater, impedindo sua naturalização.  

Também o Docente F3 reconhece este movimento estratégico e, assim, consegue 

definir que 

 

Há duas situações, a Indústria Cultural como uma desvantagem ao banalizar o sentido 

da arte, da música, do cinema, pois quer produzir alguma coisa artisticamente mas que 

essa produção tenha lucro e atenda a uma demanda que realmente se quer [...]. Por 

outro lado, vejo essa Indústria Cultural como uma forma de acesso daquelas pessoas 

que não têm oportunidades. Então, nesse sentido, essa Indústria Cultural proporciona 

acesso a algo que não se teria anteriormente, nesse sentido, há as vantagens, mas 

também há as desvantagens (DOCENTE F3). 

 

Trata-se dos encantos proporcionados e das facilidades obtidas, capazes de nos 

cooptar, tornando-nos insensíveis e rendidos ao seu domínio a ponto de manipular. É esta 

perspectiva que a Indústria Cultural tanto busca se aperfeiçoar, impedindo qualquer crítica, 

reflexão, questionamento, oposição e resistência. 
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Observamos que a chamada facilidade de acessos e possibilidades não deve 

conduzir o indivíduo ao processo de acomodação, adaptação ou massificação. Cabe-nos resistir, 

mediante a uma visão crítica contínua, observando para além do que é ofertado. Contudo, 

considera-se que seja possível utilizar dos recursos ofertados, mas sem permitir que estes 

recursos conduzam nossa vida.  É necessário estar atento, percebendo suas intencionalidades, 

opondo-se ao processo insistente de naturalização de uma cultura massificada. 

A intensificação do processo tecnológico e conversão da sociedade ao mundo da 

técnica, mediada pela tecnologia, retrata outro método de avigorar seus objetivos enquanto 

Indústria Cultural. Isso porque se agarra ao mecanismo de promover consciências felizes, 

generalizada pela interação tecnológica e midiática, atrofiando, assim, a possibilidade de 

perceber as contradições sociais, um distanciamento do processo de emancipação e, ao seu 

contrário, sendo dominados por uma espécie de fetichismo da mercadoria.  

A Indústria Cultural, definida segundo os docentes, está, em sua maioria, amparada 

numa fundamentação teórica, em que demonstram conhecimento sobre o conceito. Para o 

Docente G5 e o Docente I5, 

 

[...] Adorno cunhou a Indústria Cultural de modo fantástico [...] é um conceito 

fundamental para fazer uma análise hoje das mídias como uma máquina potente de 

ganhar dinheiro, que é a indústria (pela fabricação), com produtos [...] para atender ao 

mercado da cultura. Então, são obras, produtos culturais que estão para atender ao 

mercado, ainda com uma função de provocar a (des)construção do pensamento que 

tem gerado a alienação, por uma cultura ofertada como mercadoria, para responder a 

expectativa do belo, e manter o controle da arte ofertada para grande maioria da 

população, para as massas. 

 

Os teóricos da Indústria Cultural viram a dominação econômica burguesa, a extração 

da mais-valia, do poder cultural com forte apelo ao poder econômico, então, dominar, 

ter poder era quase sinônimo de bens. Com a Segunda Guerra Mundial, vem um 

capitalismo (menos selvagem). O capitalismo que concedeu mais direitos aos 

trabalhadores, que precisaram conceder direitos para poder sustentar o capitalismo e 

se manterem no poder, vendo que não bastava ter dinheiro era preciso elaborar o modo 

operante para adentrar a camada cultural, que é apresentada pelo teórico Marcuse 

como  uma nova forma de dominação, veem uma forma imprescindível e fundamental 

no nosso século, como forma de dominar a massa e criar ideologias, especialmente, 

pela via cultural, capaz de mudar o comportamento das pessoas com uma produção 

massificada de fins mercadológicos, mas com fins de produzir sentido, seria um 

mercado de sentidos, sendo apresentado a necessidade de consumir. (DOCENTE I5). 

 

Percebemos, nestas definições, certa clareza expressa pelos docentes quanto ao 

conceito de Indústria Cultural. Percebe-se o mecanismo elaborado na sociedade capitalista para 

a dominação econômica da burguesia que não cessa seu aprimoramento, traçando toda uma 

estratégia de anestesia da consciência humana, que passa a ser capturada pela alienação alinhada 
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com a lógica da produção, circulação, propagação e venda de mercadorias que, segundo Adorno 

(1986), são administrados conjuntamente. 

Diante deste cenário social apresentado com a conceituação de Indústria Cultural, 

percebemos o grande desafio proposto à educação institucionalizada, na figura destes docentes. 

Ou seja, é preciso promover uma formação crítica dessa realidade social, percebendo o contexto 

histórico de dominação social, buscando uma formação ampliada, plena e cultural de outros 

docentes a fim de contrapor aos princípios desumanizados da sociedade, contestando ao próprio 

mecanismo da Indústria Cultural que, atualmente, rege a sociedade. 

Diante da conceituação sobre Indústria Cultural, observamos que se encontra 

presente na sociedade, contudo, foi levantado junto aos docentes, com possibilidade de 

influências na formação do próprio docente, a fim de percebermos até que ponto é possível 

contrapor aos domínios impostos pela Indústria Cultural. Assim, foi apresentado que  

 

[...] tudo que está na sociedade interfere na formação do profissional, assim eu 

acredito, pois os nossos alunos não são alienígenas, eles estão na sociedade e essa 

Indústria Cultural de uma forma muito violenta, a partir da mídia e das relações que 

se tem, influenciam diretamente, tanto que eles chegam no curso se sentindo ainda em 

relação a sociedade desvalorizados, e acaba sendo uma tarefa nossa também, tentar 

recuperar a autoestima do professor, da docência, da atuação (DOCENTE A1). 

 

Para Marcuse (1997), trata-se da forma de conduzir o indivíduo a uma adaptação 

padronizada, promovendo uma cultura afirmativa oposta a realidade. Observamos que este 

sentimento de desvalorização docente também é fomentado, fazendo parte dos domínios da 

Indústria Cultural, pois não é interessante, ao seu projeto de sociedade, que haja pessoas 

motivadas, autossuficientes e confiantes no seu trabalho.   

Para o Docente B1, 

 

A Indústria Cultural supervaloriza a aparência, o físico, o material e ela não valoriza 

o ser. Sabe os valores humanos, as relações, a sociabilização, então cria uma relação 

muito individualista. As próprias técnicas hoje difundidas pelas próprias escolas[...] 

que segregam, porque os alunos utilizam de meios eletrônicos trabalham a 

individualidade e não trabalham a socialização, então, são artifícios que são utilizados 

que não gera valores morais, valores humanos, valores culturais naturais. 

 

Trata-se de uma formação para adaptação. Segundo Adorno (1995a), a adaptação 

não deve conduzir a perda de identidade, gerando um conformismo.  Não se pode permitir que 

o sistema educacional se sustente nessa crença social, ao contrário, requer agregar princípios 

individuais e sociais, concomitantemente, à formação do indivíduo, porém ainda alerta que “é 

particularmente difícil ao pedagogo no estilo vigente” (ADORNO, 1995a, p. 144). 
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Um dos entrevistados alerta que “Se o professor for dedicado consegue superar 

algumas dificuldades, se buscar leituras, embasamento teórico forte, pois a Indústria Cultural 

interfere muitas vezes na atuação daquele professor que estacionou ao concluir o curso de 

Pedagogia” (DOCENTE D1).  

Buscávamos, enquanto pesquisadores, esta percepção por parte dos docentes, 

reconhecendo que a formação é imprescindível para contrapor a esse mecanismo social, pois 

para Adorno (2010), a educação também é tomada como mercadoria para solidificar a 

semiformação, sendo corrompida. Assim, é necessária uma superação permanente da alienação, 

porém os sistemas formativos encontram-se também rendidos à Indústria Cultural, fomentando 

uma formação instrumental e técnica para uma profissionalização docente, gerando a adaptação 

social. Assim, o Docente E3 considera que 

 

Na verdade, os professores também eles estão engolidos por cultura da Indústria 

Cultural e também repassam essa cultura. Se o docente não for uma pessoa muito 

atenta, observadora e estudiosa e estar vigilante a tudo que está acontecendo acaba 

prestando serviço a Indústria Cultural. (DOCENTE E3). 

 

O docente aborda, justamente, o que alertou Adorno (2010), do indivíduo estar 

servindo ao próprio mecanismo social, como propagadores, ou seja, a fonte para consolidar a 

sociedade capitalista. Portanto, para se opor, requer que, inicialmente, cuide de sua formação 

enquanto crítica, resguardando-se de toda apropriação teórica (que o conduz à formação 

cultural) para atingir a práxis. 

Por meio do levantamento histórico da formação docente no Brasil, observamos 

mudanças estruturais no projeto de educação do país, também na formação do profissional de 

educação que persiste afetando todo o processo, deturpando o propósito de docência e de seus 

profissionais, na produção de pessoas destinadas a adaptação.  

O Docente D4 mostra-se incomodado ao perceber que 

 

Hoje os alunos querem a lei do menor esforço, a nota maior, qual a melhor aprovação 

sem adquirir a formação, mas não querem leitura, não querem escrita, não querem 

sofrimento. A produção do conhecimento não é simples e de graça, a gente precisa 

debruçar sobre ela pra poder adquirir uma boa formação. Porém, nós queremos tudo 

agora com a possibilidade de adquirir tudo ali, numa prateleira de mercado, vejo isso 

como o efeito da Indústria Cultural (DOCENTE D4). 

 

Assim, nesse entendimento, a formação caminha para a adaptação, não se valoriza 

a oportunidade de formação no sentido literal da palavra, fundamentando a ação por um 

conhecimento teórico a ponto de promover a práxis. Realmente, trata-se de uma consequência 
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da Indústria Cultural que condicionou os indivíduos ao seu modo social, a alienação. Romper 

com esta falsa formação que se instala em função de notas, créditos e a própria certificação, não 

é tarefa fácil.  

Para o Docente C3,  

 

A questão de uma prática alienante em que, até o próprio currículo estrutura essa 

prática, os textos, os livros, as publicações, vem de acordo com essa Indústria Cultural, 

vem relacionada a essa Indústria Cultural, essa questão do consumismo. Hoje, a 

questão dos objetos tecnológicos, vistos como se fossem toda a fonte de 

conhecimento, tanto celular, o notebook, o tablete, os alunos deixam de valorizar o 

livro impresso [...]. 

 

Observamos que a formação oferecida pelos sistemas educacionais reduzem-se a 

uma conformação social, sob a lógica da formação capitalista, que se detém em cercar todo 

respaldo teórico, próprio a cada etapa do ensino, favorecendo uma formação que atenda as 

exigências básicas do mercado.  

Dos problemas mais evidenciados como dificuldades formativas e de trabalho 

docente, foram elencados dois aspectos que mais se destacaram. O primeiro trata-se do nível de 

aprendizagem dos acadêmicos. Estes apresentam grande dificuldade com déficits na formação 

básica, principalmente, voltados à leitura/ escrita e à interpretação, sendo este primeiro aspecto, 

à vezes, consequência do segundo. Já segundo aspecto indicado, trata-se da falta de 

envolvimento, estudo e pesquisa, pois, segundo os docentes entrevistados, os acadêmicos do 

curso são estudantes/ trabalhadores, sendo que o trabalho, nesse momento, impede uma maior 

dedicação e envolvimento com a formação docente. 

Diante desta problemática, ao justificarem tal contexto, parte dos docentes 

expuseram que o Curso de Pedagogia vem perdendo seu aspecto de cientificidade devido ao 

perfil acadêmico e à necessidade de um “nivelamento para baixo” das condições designadas 

inicialmente para estudos. Este aspecto da formação docente indica uma problemática da 

sociedade refletida também no curso, que segundo Coêlho (2008),  

 

Vivemos numa época em que valores e formas de existência pessoal e social parecem 

perder sua razão de ser, bem como a natureza, a estrutura e o destino das instituições 

historicamente consagradas são postos em questão pelo Estado, pela mídia, pelos 

donos do poder e do dinheiro; em que o sentido e as formas da educação, da escola, 

da universidade e da docência são desqualificados em nome das transformações 

decorrentes dos avanços da ciência e da tecnologia; [...]. Nesses momentos sobretudo, 

é preciso manter viva e fecunda a interrogação sobre a natureza e o sentido da 

universidade, do trabalho intelectual, da investigação científica e filosófica, do ensino 

de graduação e de pós graduação, da docência, da aula, que conferem razão de ser à 

universidade como instituição social (COÊLHO, 2008, p. 6). 
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Neste sentido, a sociedade está sendo moldada para atender as necessidades 

crescentes de mercado que, diante do crescente recurso tecnológico, propende desqualificar a 

pesquisa. Assim, formação ofertada no curso de Pedagogia se aproxima do caráter técnico, em 

desfavor do embasamento científico, haja vista que 

 

[...] à questão do curso de pedagogia, reside numa concepção que subordina a 

educação à lógica do mercado. [...] Nessas circunstancias, a questão educativa é 

reduzida dominantemente à sua dimensão técnica, afastando-se o seu caráter de arte e 

secundarizando, também, as exigências de embasamento científico (SAVIANI, 2012, 

p. 44-45). 

 

Trata-se de habilitar uma formação condicionada às exigências do mercado, 

desvencilhando do aspecto de formação humana do indivíduo, enquanto futuro docente, 

preocupando-se com o aspecto profissional apenas, visando uma garantia de trabalho, por meio 

de uma racionalidade técnica. 

Outro agravante, segundo Adorno (1995a), é que a formação não deve se restringir 

a uma modelagem pela transmissão de conhecimentos básicos, deve sim promover a 

consciência verdadeira, oposta à formação instrumentalizada.  O Docente D3 ressalta que “[...] 

se tivéssemos um curso e, um conjunto ideal de formação poderia desmistificar essa Indústria 

Cultural, desmontar essas ideologias, mas ela interfere na formação, com certeza temos 

docentes que tem essa consciência, porém há outros docentes que a atende, [...]”. Trata-se, 

exatamente, desta preocupação que nos move nesta pesquisa, em perceber até que ponto os 

próprios docentes encontram-se rendidos, reproduzindo este mecanismo de semiformação. 

O discurso que se apresenta vem, na verdade, expor todo o contexto de 

semiformação estruturado e firmado nas próprias políticas públicas, que surgem para trazer 

legalidade e orientações ao processo educacional instaurado nas instituições de ensino. Este é 

o aspecto apresentado pelo Docente G4. 

 

Recebemos muitos processos padronizados, então, considero que influencia bastante. 

Nós recebemos das políticas públicas algumas capacitações mas para responder as 

avaliações externas e quando chegamos na escola percebemos que às vezes eles estão 

ali repetindo que tem que tirar nota boa. Então, não há um espaço que a professora 

está. Entendo a realidade, criando e procriando em cima da real situação do aluno 

realmente, mas, reproduzindo algo que vem, que é colocado, que se tem que cumprir 

como meta estabelecida do governo Estadual e Federal. 

 

Analisando as reflexões apresentadas pelos docentes, confirmamos as inúmeras 

formas de dominação presente no espaço formativo institucionalizado pela Indústria Cultural. 

Observando a proposta para a formação institucionalizada, vemos um contrassenso entre a 
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possibilidade formativa no curso de Pedagogia. Há, portanto, certa discrepância entre o ensino 

recebido e o ofertado na educação básica, pois os modelos educacionais difundidos, estão 

fundados numa racionalidade técnica, numa epistemologia positivista da prática, a qual muitos 

buscam e se rendem ao compor o quadro docente na educação básica, que deveria ser a base, o 

alicerce, de toda formação para emancipação. 

 Ao contrário do que é proposto pelas instituições educacionais, a formação se move 

por índices educacionais, prepara seus alunos para indicadores, visando apenas o fator 

econômico, de investimentos na educação do país, em prejuízo à própria formação educacional 

de cada aluno. Para o Docente F4, isso 

 

Ocorre pela própria falta de uma formação sólida, uma formação que dê condição para 

se fazer uma leitura, que se leia as linhas e as entrelinhas [...] com a capacidade de 

fazer uma análise do que está por traz da leitura, do programa, da notícia para que não 

acabe influenciado, pois, é muito mais fácil absorver isso do que fazer leitura de 

livros[...].   

 

A ausência de uma formação teórica consistente, a falta de leituras e outros fatores 

elencados como dificuldades formativas podem impedir uma formação verdadeira, uma 

formação cultural, substituindo tais necessidades formativas por informações rápidas geradas, 

muitas vezes, pelo senso comum e difundidas pelos meios de comunicação, resultando numa 

formação rasa e aparente, na própria semiformação (ADORNO, 2010). 

No entanto, torna-se um círculo vicioso de formação: indivíduos semiformados se 

tornam docentes semiformados e formam outros indivíduos semiformados, reforçando o 

processo contínuo, estabelecendo o controle planificado de toda sociedade, que pode ser 

superado se o homem humanizar-se.  

A Indústria Cultural influencia na formação docente, porém precisamos refletir em 

que medida isso ocorre a ponto de fomentar todo um mecanismo idealizado pela sociedade 

capitalista sem nenhuma resistência. Este aspecto formativo se tornou algo naturalizado 

também para os docentes do curso de Pedagogia? Não, não se pode generalizar, ainda se há 

muitos docentes que resistem e contrapõem aos mecanismos de semiformação pensado pela 

Indústria Cultural, ai reside nossa esperança, mesmo que o sentimento de conformismo queira 

se estabelecer. 

Saviani (2012) ressalta que o problema referente à questão formativa no curso de 

Pedagogia reside numa concepção que subordina a educação à lógica de mercado. A própria 

economia torna-se o meio e fim de todo processo de formação, reduzida apenas a dimensão 

técnica, secundarizando o seu embasamento científico.  
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Para o Docente E4,  

 

Hoje, com certeza, vemos na formação das pessoas, mera reprodução, pois não 

pensam, [...] não cria nada e desqualifica a formação cultural, a própria formação das 

professoras está restrita [...] então, essa Indústria Cultural limita a formação cultural 

e isso impacta diretamente na consciência do professor sobre a realidade que vive e 

consequentemente nas práticas educativas dele (DOCENTE E4). 

 

A formação docente, na perspectiva da Indústria Cultural, restringe-se, a 

certificação, que o titula docente, porém apenas para atender a demanda da prática, do próprio 

praticismo, que se governa pelo senso comum, utilitarista, totalmente oposta a proposta de 

formação pautada na teoria crítica. Tal concepção teórica julga indissociável a teoria da prática 

para a garantia da práxis, como atividade humana transformadora.  

É necessário, inicialmente, refletir que tipo de influências o curso de Pedagogia vem 

recebendo, levantando os aspectos a serem evidenciados e combatidos na perspectiva da 

formação cultural, deve-se considerar “[...] que a Indústria Cultural interfere no currículo e, 

também, no curso de pedagogia, pois não está numa redoma de vidro, portanto recebe 

influências, [...] pois é difícil uma clarificação plena dessa Indústria Cultural” (DOCENTE H5). 

A partir de todo levantamento estrutural da formação ofertada no curso de 

Pedagogia, é necessário discutir e se estabelecer coletivamente pelos docentes um plano 

educacional que se apresente como alternativa de resistência, invertendo a lógica capitalista de 

produção social, que passa pelo curso de pedagogia, a princípio.  

O Docente B2 considera que 

 

Interfere na formação de todo mundo! Todos nós de certa maneira acessamos em 

algum momento a Indústria Cultural e mediamos. [...]Qualquer coisa cultural que 

buscarmos do tipo acessar o museu, são lógicas que receberam algum processo de 

mercadorização, são lógicas financeiras, a gente vivencia esse aspecto acho que a 

autonomia está em conseguirmos reconhecer isso e lidar com isso. Estamos lidando 

com Indústria Cultural de maneira cada vez mais frequente, muito mais frequente de 

que quando Adorno e Horkheimer apresentaram isso nos anos de 1950-1960 

(DOCENTE B2). 

 

Há uma necessidade emergente de se reconhecer este contexto tomado pela 

Indústria Cultural para, posteriormente, buscar toda uma resistência pela educação humanizada. 

Adorno (1995a), nesse sentido, tem uma grande preocupação com a formação do indivíduo, 

para suscitar a crítica à ideologia vigente, pois se personifica por meio de suas mercadorias e 

de um processo de desumanização permanente da sociedade. 

Para o Docente C2, “[...] é justamente na nossa área de educação que nós 

precisamos propor e debater a respeito disso, para as pessoas ficarem alertas e que tenham uma 
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nova consciência sobre isso, pois nem todo mundo está desperto [...]”.  Esse é o sentido inicial 

da formação, promover reflexões, apontamentos e debates. 

Para o Docente C3,  

 

[...] O universo que os alunos têm é Indústria Cultural. Então tem que haver 

informação para que haja um discernimento sem falar na maior gravidade da Indústria 

Cultural está na instauração da barbárie, é isso a gravidade porque a pessoa não pensa, 

ela não reflete e age num paralelo[...] caminha para um o individualismo e caminha. 

Para eles, é mais ou menos assim, era para nós evoluirmos e nos tornamos sujeitos 

humanos, nós estamos caminhando para a desumanização. Então, nós vemos aquela 

barbárie inicial lá da pré-história, instintivo, só que para essa violência os motivos não 

existem os motivos, são psicológicos são extremamente banais. A Indústria Cultural 

impede esse processo de crescimento de formação nos caminhamos para barbárie 

quando a pessoa vê o outro ali e já se acha no direito agredir. Quando se passa pelo 

processo de formação, [...], também esse aluno, pedagogo, foi educado pela mídia. 

Então, é difícil desconstruir valores, muito difícil, pensar o que significa isso, dá um 

choque, que é o choque do estranhamento, para depois refletir [...]. 

 

Adorno (1995a) expõe a necessidade de humanização, que busque uma formação 

intelectual e cultural. Não simplesmente de uma racionalidade técnica, que transforme a própria 

formação, a educação em mercadoria, atestada pelos diversos índices nacionais, promovendo 

um ranqueamento da educação em disputas descabidas, em que os indivíduos se formam 

pensando no seu “valor de mercado” apenas.  

Validar uma distinção de indivíduos pela cultura, criando condições humanas, 

numa perspectiva histórica de formação, como também denunciar a semiformação instalada 

socialmente (e como esta se propaga), é uma tarefa possível aos docentes, necessária quando já 

se detém tal percepção da sociedade, deve ser compartilhada. Percebemos que já se trata da 

postura assumida por alguns docentes, como expressa pelo Docente B4. 

 

[...] Em minha disciplina trabalho muitos teóricos, mas quando vou trabalhar Marx, 

pois é um autor que precisa ser trabalhado devido aos seus conceitos, vejo que é um 

autor bombardeado pela televisão, nos meios de comunicação, na internet, como 

sendo ruim e maligno, o comunista, o socialista, como um autor que deve ser 

descartado. Mas, digo aos alunos que antes de negarem, devem ler Marx, que é um 

autor brilhante e trabalhou muitos conceitos importantes, trouxe muitas contribuições 

para área da pedagogia, da sociologia, para a educação e sociedade, precisam conhecer 

o teórico, suas concepções para depois estabelecerem uma crítica. 

 

Apreciamos o modo que procede o Docente B4 frente ao (pré)conceito teórico 

assumido por alguns acadêmicos. O docente ressalta a necessidade de leitura e pesquisa, por 

parte dos estudantes, sobre o autor e de conceitos abordados por ele, antes de assumirem 

qualquer posicionamento ou fundarem críticas antecipadas, postura que deveria ser assumida 

por todos os docentes. Nesta reflexão, evidencia-se o estigma de maligno propagado pela mídia, 
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que traz para Marx um convencionalismo, como expôs o entrevistado. Contudo, nos alegramos 

ao perceber que existem docentes atuantes nos cursos de Pedagogia que se amparam em Marx, 

para elucidar reflexões pertinentes as suas disciplinas, pois são contribuições riquíssimas para 

a sociedade como um todo, justamente por se opor e decifrar a engrenagem da sociedade 

capitalista, que insistem encobrir. 

 Podemos observar grandes resistências ao se trabalhar conteúdos que se opõem ao 

que é apregoado pela Indústria Cultural. Essa tarefa não é fácil de ser desempenhada pelos 

docentes, mas possível. Para o Docente G5, 

 

O educar para as mídias faz com que tenhamos um olhar diferenciado, penso na 

formação para as mídias necessário. Um exemplo, compreender os planos as tomadas 

de cena nos filmes, novelas e propagandas, pois usando um plano médio se filma para 

baixo coloca a câmera em cima e se filma embaixo para que essa cena prolongue o 

olhar do espectador que assiste a cena como se fosse um olhar superior e inferioriza a 

quem está vendo, o interlocutor traz uma técnica, um   significado o espectador ele se 

sente superior [...]. Vemos nessas atividades de análise que a técnica do cinema, da 

televisão passa uma ideologia, por isso considero importante uma disciplina que 

trabalhe a educação do olhar, porque a Indústria Cultural em si, ela tem uma função. 

Vejo que a Indústria Cultural pode interferir negativamente e positivamente 

considerando a possibilidade do professor, do pedagogo sempre ter um olhar crítico, 

se prepararmos as pessoas para isso, pois a televisão, o cinema, os meios de 

comunicações estão cheios de ideologias, de objetivos e implícitos. 

 

Ressaltamos este exemplo muito salutar de se formar uma visão crítica e esclarecida 

da sociedade vigente, atividades como esta enriquecem a formação e despertam para uma 

avaliação salutar de toda uma intencionalidade propagada socialmente, nos seus inúmeros 

contextos fomentada pela Indústria Cultural. Trata-se, portanto, de elementos da própria 

semiformação presente, amoldando indivíduos permanentemente. A exemplo disso, o Docente 

I5 observa que 

 

[...] Vejo a Indústria Cultural, com esses elementos da tecnologia muito presentes na 

vida do aluno, não há como escapar disso, desde o celular com suas redes sociais 

disseminando, mostrando ícones da Indústria Cultural. Então, é uma realidade dessa 

geração [...] acredito ser necessário uma discussão dessa sociedade, desses elementos, 

é necessário incluir essa dimensão da Indústria Cultural e discutir, trabalhar em sala 

de aula para perceber como aquilo é construído, para desbanalizar aquilo que é banal 

[...], nessa perspectiva pegar aqueles dados que são aparentemente naturais e 

desnaturalizar.  

 

O que se requer é a retirada do “véu” que encobre, obscurece a realidade da 

sociedade capitalista que, segundo Adorno (1995a), está subordinada a lógica de mercado, 

apresentando as intenções que permeiam toda subjetividade educacional, estabelecendo um 

contraponto a educação. Apresentar tal contexto torna-se necessário ao docente que se move 
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pela formação cultural, conforme nos apresenta Adorno (1995a), além de promover debates, 

reflexões e fundamentação teórica consistente, se opor a tal mecanismo e proporcionar uma 

formação para emancipação, eis o grande desafio que se apresenta aos docentes. 

Esta denúncia trata-se de um problema social que se instala na sociedade pelos 

moldes da Indústria Cultural, promovendo a semiformação, ao oferecer apenas o ensino de 

conteúdos básicos em desfavor da formação cultural e plena do indivíduo. Assim, desde a 

inserção na instituição educacional, oferece-se um ensino frágil, para promover mera adaptação 

social. 

Ressaltamos, ainda, que para uma ação transformadora, numa perspectiva de 

formação emancipada e autônoma dos futuros docentes, cabe ao docente do curso de Pedagogia 

perceber tais desconexões e trabalhar amparado neste princípio da práxis39, buscando um 

trabalho conexo a cada disciplina, jamais ofertadas de modo fragmentado, combatendo o 

projeto neoliberal de formação. Entretanto, é preciso promover o conhecimento verdadeiro, de 

modo integrado, para que tenha sentido formativo e promova a fundamentação necessária ao 

trabalho docente. 

Grandes são as responsabilidades dos docentes que atuam nos cursos de Pedagogia, 

ao disporem do conhecimento que circulam em duas vertentes, segundo Adorno (2010), 

formação cultural ou semiformação, pois lançam um circuito que se perpetua desde o processo 

formativo do próprio docente. Nesta perspectiva, incumbir-se-ão por propagar a formação para 

a emancipação dos indivíduos ou para a sua adaptação socializada. 

No que tange à formação para a adaptação, a educação cumpre um papel ideológico. 

Segundo Adorno (1995a, p. 143), ao preparar socialmente indivíduos ajustados à sociedade, 

“ela seria igualmente questionável se ficasse nisso, produzindo nada mais além de well adjusted 

people, pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação existente se impõe 

precisamente no que tem de pior”. 

Pelo avigoramento da adaptação de indivíduos, se propaga a semiformação, 

sujeitando os indivíduos a cumprir as determinações sociais, promovendo mecanismos e 

instrumentos para o “assujeitamento” coletivo, assim se apresenta a Indústria Cultural, que 

executa toda a adaptação.  

                                                             
39 Práxis: “A práxis é a fonte de onde a teoria extrai suas forças, mas não é recomendada por esta. Na teoria, ela 

aparece meramente, e mesmo de maneira necessária, como ponto cego, como obsessão pelo criticado; nenhuma 

teoria crítica pode ser desenvolvida nos aspectos particulares sem sobrestimar o particular; mas, sem a 

particularidade, ela seria nula (ADORNO, 1995c, p.229). 
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Desse modo, nas tramas da Indústria Cultural, a formação, desde sua configuração 

inicial à profissional, encontra-se dominada. Esta dominação prossegue no campo profissional, 

ao desempenhar um trabalho excessivo, mecanizado e mal remunerado; além disso, esta 

dominação avança nos seus momentos de lazer, convertendo sua possibilidade reflexiva em 

momentos de inércia, pela coerção consumista e coerção ideológica de informações preparadas 

para predomínio social, configurando todo um processo de adaptação social. Nesse processo de 

semiformação, o indivíduo encontra-se conformado e integrado ao processo, recebendo-o de 

forma naturalizada, sem perceber sua dominação permanente.  

Adorno (2010) ressalta que romper com tal mecanismo só é possível pela formação 

cultural que possibilite a emancipação do contexto de adaptação e dominação social. Sabe-se 

que a educação formal se apresenta como instrumento de semiformação, contudo, carrega 

também a possibilidade de formação cultural que pode ser disseminada ao contar com docentes 

que almejam esta concepção, por isso, a esperança de romper com este círculo vicioso da 

sociedade e primar por “formação” no sentido ampliado da palavra.  

Kant (1998) quando retrata o conceito de Cultura (Bildung) ligado ao conceito de 

formação, estabelece uma condição humana para se alcançar o esclarecimento (Aufklärung): 

sair da condição de tutela para o alcance da emancipação possível pela formação cultural, plena 

e crítica do indivíduo. 

 Observamos, esta mesma necessidade hoje, os indivíduos se encontram sob a tutela 

da burguesia, cumprindo suas determinações (moda, modos, necessidades...) rendidos a sua 

dominação, que somente pode ser rompida se receberem o esclarecimento (Aufklärung) dessa 

condição humana, se alcançarem a formação cultural. 

Defendida desde Kant e Hegel, a Formação Cultural (Bildung) se apresenta por 

Adorno no combate a semiformação (Halbbildung), uma formação que abarque todo potencial 

emancipatório, trazendo clarificação racional diante do contexto de fetiche social, promovido 

por uma ideologia hegemônica e de bens culturais agenciados pela Indústria Cultural como 

mercadorias a serem adquiridas como requisito de ascensão cultural e social. 

Observamos que o curso de Pedagogia tem configurado um espaço privilegiado 

para promover e expandir esta formação cultural, um espaço de combate à semiformação, 

buscando esclarecer, para, então, formar e alcançar a emancipação, rompendo com a adaptação 

social. 

Entretanto, para que se busque este avanço, é importante considerar o aspecto da 

Pedagogia aparecer no discurso educacional de modo distanciado da prática educativa. Desse 

modo, é indispensável vincular a prática ao conceito de práxis, pela elucidação apresentada por 
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Adorno (1995a), oposta ao mero praticismo, o qual tem conduzido a um mecanismo de pseudo-

atividades40, geradas pelas forças produtivas técnicas e mediante a crescente instrumentalização 

da prática apenas, isso deve ser superado. 

O grande desafio, que se apresenta ao contexto educacional, com base nos 

ensinamentos de uma Teoria Crítica, é promover a crítica à própria semiformação instalada, na 

possibilidade de emergir uma formação cultural, capaz de conduzir a emancipação de 

indivíduos autônomos e críticos, apropriando de todo potencial formativo para expansão dessa 

mesma formação, uma formação cultural, possível de ser construída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Pseudo-atividades: conceito apresentado por Adorno (1995c) que estabelece contingência de coisificação da 

práxis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise, empreendida nesse estudo, apresenta como objetivo compreender a atual 

conjuntura relativa ao universo educacional e as concepções formativas de docentes que atuam 

nos cursos presenciais de Pedagogia, no contexto permeado pela Indústria Cultural. Nesta 

perspectiva, a pesquisa não se esgota, porém evidencia a necessidade de uma reflexão teórica 

sobre a formação docente no contexto permeado pela Indústria Cultural para o combate à 

semiformação instalada socialmente. 

A formação do indivíduo, diante da atual conjuntura social e ante aos aspectos 

evidenciados em Adorno e Horkheimer, vê-se emergida no processo de semiformação, a 

caminho da barbárie e auto aniquilação pelas manobras do capital. Cabe à educação o desvendar 

deste cenário que ao promover a formação cultural contempla possibilidades de contrapor o 

domínio operante. Como ressaltado nessa dissertação, não é uma tarefa simples de ser 

executada, porém possível, mediante o poder que a educação apresenta. Contudo, cabe à própria 

educação se autodesmitificar, visto que instituição educacional, responsável pelo saber 

sistematizado, pode perpetuar a formação instrumental, assim urge a necessidade de reconhecer 

semiformação como problema real da atual sociedade e combatê-la.  

Nestes aspectos, a educação institucional carrega o antídoto contra a barbárie. Neste 

sentido, satura a fórmula para seu reforço ou o combate eminente da Indústria Cultural e da 

semiformação em si, que pode reverter o processo de (de)formação do indivíduo.  

Evidentemente, o que se espera da educação, enquanto agente formadora, não é 

simples de ser realizado, assim como orienta Adorno e Horkheimer, nas obras estudadas, 

desvendar o domínio operante da sociedade e criar possibilidades efetivas de formação do 

indivíduo onilateral e emancipado, mediante uma educação capaz de resistir a barbárie. 

As reflexões realizadas, neste trabalho, buscaram evidenciar a influência da 

Indústria Cultural na formação docente. No entanto, além do estudo bibliográfico, foi realizado 

uma pesquisa empírica que possibilitou assegurar que a maioria dos docentes entrevistados 

vinculados aos cursos presenciais em Pedagogia possuem uma percepção crítica perante a 

Indústria Cultural. Os indivíduos participantes da pesquisa percebem as influências 

semiformativas e, assim, buscam realizar um trabalho de reflexão crítica e esclarecimento 

perante ao contingente apresentado pela Indústria Cultural.  

Observamos que a concepção dos docentes sobre a formação diante da Indústria 

Cultural, se aproxima da formação ampliada em sua maioria entretanto, há docentes aptos a 

atender sua configuração técnica, de formação para o trabalho, atendendo o aspecto 
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instrumental. Igualmente, ressaltamos que a formação promovida pelos docentes nos cursos 

presenciais de Pedagogia carece de reflexão, debates e estudos quanto ao seu projeto formativo.  

Verificamos que a maioria dos docentes pesquisados contrapõem o aspecto 

instrumental do curso de Pedagogia e buscam efetivar uma proposta de trabalho voltada para a 

formação cultural e plena dos novos docentes.  Utilizam como recursos metodológicos: leituras, 

estudos dirigidos e aulas dialogadas, a fim de contestarem o mecanismo de dominação crescente 

no curso e na sociedade como um todo. 

Observamos que a maioria dos docentes percebem o caráter usurpador da sociedade 

capitalista, que proclama ideologias e promove uma educação institucionalizada rendida ao 

mercado de trabalho o qual objetiva uma mera adaptação. Para contrapor esse caráter, requer-

se que estes profissionais sejam resistentes e lutem pelo rompimento da ideologia dominante. 

Entretanto, cabe-nos ressaltar que ainda existem docentes vinculados ao curso de Pedagogia, 

tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas, que não percebem o movimento 

semiformativo desenvolvido pela Indústria Cultural nem o aspecto formativo instrumental do 

curso.  

Ao questionar sobre percepções e conceitos como: ideologia, formação, 

semiformação, o papel dos meios de comunicação e a própria Indústria Cultural, os docentes 

vinculados a mesma instituição demonstraram argumentos e fundamentações teóricas bastante 

divergentes uns dos outros. Assim, fica evidente que as percepções são próprias e particulares 

de cada docente. 

Quanto a perspectiva de formação do curso de Pedagogia, os docentes entrevistados 

acusam a fragilidade do mesmo e consideram a necessidade de definições coletivas e reflexivas 

de uma proposta capaz de transpor a possibilidade de semiformação, buscando tanto o 

desenvolvimento pleno dos indivíduos em formação como daqueles que atuam nos cursos de 

Pedagogia.  

Alguns docentes reconhecem o contexto das influências provocadas pela Indústria 

Cultural também no espaço institucional e veem-se resistentes a essas, buscando por meio de 

estudos continuados, leituras, pesquisas e apropriações teóricas, conhecimentos substanciais 

que combatam a semiformação. Assim, os docentes, em sua maioria, reconhecem a 

conceituação de cultura, formação, ideologia e Indústria Cultural. Alguns até demonstram 

conhecimento e leituras de teorias que reconhecem como importantes. Entretanto, não é 

possível afirmar que a formação crítica, demonstrada por estes docentes, estabelece relação com 

a instituição de formação inicial nem tampouco com a instituição em que atuam. Sugerimos 
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novos estudos que permitam o levantamento dessa informação e a possível compreensão desse 

aspecto.  

Muitos docentes entrevistados denunciam um aspecto inerente à semiformação. 

Relatam que os docentes em formação no curso de Pedagogia, por vezes, mostram-se resistentes 

à reflexão, conformados com ideias repassadas. Muitos não se fundamentam em leituras e 

pesquisas, mas partilha com facilidade de ideologias apregoadas pelos mecanismos de 

comunicação que utilizam diversas tecnologias e mídias. Diante disto, acreditamos que se 

houver um entendimento do papel transformador da educação, o referido curso pode 

desenvolver a formação de docentes emancipados, capazes de se oporem a semiformação 

instalada forçosamente. 

A formação em seu sentido amplo, corresponde ao processo de aquisição de cultura 

em que por meio da apropriação desta o indivíduo se constitui, conforme os estudos realizados 

em Adorno (1995a, 2002, 2010) e Horkheimer (1983). Contrapor aos princípios fomentados 

pela Indústria Cultural, mostrando-se resistentes ao procedimento semiformativo, é tarefa 

imperiosa à superação da alienação e aquisição de uma formação autônoma e emancipada, 

considerando o trabalho iniciado pelo docente no curso de Pedagogia.  

Nessas considerações, alguns docentes, mostraram-se resistentes as influências da 

da Indústria Cultural e dão indícios de uma visão para além do que a formação se apresenta, 

direcionando-a para o desenvolvimento crítico.  Assim, entendemos que a tomada de 

consciência já constitui um ponto importante na organização da resistência e apresenta a 

possibilidade de uma postura autocrítica. 

Diante da concepção de educação apresentada por Adorno (1995), o objetivo 

central desta é promover a emancipação no combate à barbárie, que se apresenta nas condições 

objetivas geradas pela sociedade mercantilizada e competitiva, em que a técnica prevalece sobre 

o humano. Nesse sentido, ressaltamos a necessidade emergente do curso de Pedagogia 

contrapor ao formato meramente instrumental instaurado e não apenas o fortalecer, o que 

solicita uma resistência extra-institucional.  

Ao buscar compreender as percepções dos docentes diante da Indústria Cultural, 

ressaltando a formação assumida e veiculada nos Cursos de Pedagogia, mediante uma reflexão 

quanto às suas apropriações teóricas, consideramos que a formação docente tem caminhado no 

sentido do esclarecimento reivindicado pelos frankfurtianos. Assim, consideramos que nossa 

intenção em compreender esse objeto de estudo ocorreu de modo satisfatório e fomenta futuras 

pesquisas. 
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APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
Cidade Universitária 

BR 364, km 193, nº 3800 - CEP 75801-615 

Bloco da Pós Graduação, Sala 01, Central de aulas 1. 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br 

E-mail: mestradoeducacao.ufg.jti@gmail.com 

Telefone: (064) 3606-8342 
 

 

PESQUISA:  SEMIFORMAÇÃO E INDÚSTRIA CULTURAL: PERCEPÇÕES DE DOCENTES 

NOS CURSOS PRESENCIAIS DE PEDAGOGIA DO SUDOESTE GOIANO 
 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Curso: Pedagogia 

1) Local e Data:  

2) Nome completo: 

3) Idade: 4) Sexo: 

5) Estado Civil: 6) Filhos ( ) Sim ( ) Não 

7) Graduação:                                                            ano: 
 

8) Instituição de Graduação ( ) Pública ( ) Privada 

 
 

9) Formação:                

( ) Especialização em                                 (   ) Cursando             (   ) Concluído    

( ) Mestrado em                                          (   ) Cursando             (   ) Concluído    

( ) Doutorado em                                        (   ) Cursando             (   ) Concluído    

( ) Não está desenvolvendo atividade acadêmica no momento  

 

 

10) Experiência profissional : __________anos. 

11) Atuação: 

                    Docência: _______ Gestão educacional: _______Coordenação:__________ 
 

12) Tempo de trabalho na Educação Superior 
 

( ) menos de 1 ano (  ) 7 a 10 anos 

( ) 1 a 3 anos (  ) Mais que 10 anos 

( ) 4 a 6 anos 
 

 

13) Vínculo empregatício:            (  ) Temporário      (  ) Contratado       (   ) Concurso    (  ) Outros 
 

14) Trabalha em outra instituição?       (  ) não    (   ) Sim. Informar: _________________   
     
 

15). Pretende continuar atuando na docência do Ensino Superior pelos próximos 10 anos?        

       (   )Sim                                        (   ) Não 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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16)  Remuneração: 

(  ) 1 a 2 salários mínimos (  ) 9 a 10 salários mínimos 

(  ) 2 a 4 salários mínimos (  ) mais de 10 salários mínimos 

(  ) 4 a 8 salários mínimos 
 

 

17) Se sente satisfeito(a) /feliz no exercício da docência? 

 

18) Que nota atribuiria à experiência e realização de sua profissão?        

 (   )1      (   )2      (   ) 3      (   ) 4      (   ) 5       (   ) 6        (   ) 7       (   )8       (    )9         (    )1 0 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

1. Você considera a formação em Pedagogia importante? 

A. ( ) Sim  (Caso sua resposta seja positiva) Como você define a relevância educacional e 

social do curso? 

B. ( ) Não (Caso a resposta seja negativa) Poderia explicar por que? 

2. O que você identifica como indispensável na tarefa do docente responsável pela formação 

do(a) futuro(a) pedagogo(a)? 

3. Qual(is) disciplina(s) você ministra no Curso de Pedagogia? 

4. Você considera que sua formação foi adequada para ministrar essa(s) disciplina(s)? 

5. Como você define a “relação ideal” entre docente e acadêmicos do Curso de Pedagogia? 

6. O que você entende por formação, isto é, qual o seu conceito sobre Formação? 

7. Na sua análise, como tem ocorrido a formação no Curso de Pedagogia? 

8. Como você define a “Formação Ideal”, ou Desejável, do futuro pedagogo?  

9. Como você define o papel da educação na “Formação Ideal”, ou Desejável, do futuro 

pedagogo? 

10. Que dificuldades você identifica no processo de formação no Curso de Pedagogia? 

11. Do ponto de vista metodológico e didático, poderia resumir como você ministra ou conduz 

suas aulas no Curso de Pedagogia? 

12. Seu trabalho, ou atuação, docente é baseado em algum(a) autor(a) ou concepção teórica? 

13. O que você entende por Ideologia? 

14. Você considera que a formação do futuro pedagogo é influenciada por alguma ideologia? 

15. Segundo sua análise, o que seria uma formação para a autonomia? 

16.   Você, enquanto docente no Ensino Superior no Curso de Pedagogia, considera que a 

formação docente tem ocorrido de forma ideológica ou para a autonomia? Justifique: 

17.  Segundo sua análise, os meios de comunicação influenciam na formação cultural do 

indivíduo?  

A. ( ) Sim  (Caso sua resposta seja positiva) Como isto ocorre? 

B. ( ) Não (Caso a resposta seja negativa) Por que você considera que isto não ocorre? Justifique: 

18. Você conhece o termo ou conceito de Indústria Cultural?  

( ) sim              ( ) não   

     

A) (Se sim) Como define a Indústria cultural? 

B) (Se sim) Você considera que a Indústria Cultural interfere na formação do(a) futuro(a) 

pedagogo(a)? Como?  

19. Você percebe a Indústria cultural, como um aspecto favorável ou desfavorável a educação? 

Justifique: 
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APÊNDICE B – Quadro síntese 

 

 

PESQUISA: SEMIFORMAÇÃO E INDÚSTRIA CULTURAL: PERCEPÇÕES DE DOCENTES NOS 

CURSOS PRESENCIAIS DE PEDAGOGIA DO SUDOESTE GOIANO. 
 

QUADRO SÍNTESE - QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

                                                                                

INSTITUIÇÕES 

Descritor 1. Análise: Formação, docência e 

indústria Cultural 
IES 1 IES 2 IES 3 IES 4 IES 5 TOTAL % 

Consideram a formação em Pedagogia importante; 8 5 7 7 9 36 100 

Demonstram uma dinâmica de docência expositiva 

dialógica; 
6 4 7 6 7 30 83,3 

Não indicou a dinâmica de trabalho 2 1 - 1 2 06 16,6 

Definem o conceito de ideologia, de modo a perceberem 

influências formativas; 
8 5 7 7 9 36 100 

Percebem o contexto ideológico ou de falsa formação 

(semiformação) mediado pelas mídias; 
8 5 7 7 9 36 100 

Consideram que os meios de comunicação/mídia 

influenciam na formação cultural do indivíduo;  
8 5 7 7 9 36 100 

Conhecem o conceito de Indústria Cultural; 6 4 7 7 9 33 91,6 

Não compreendem o conceito de Indústria Cultural; 2 1 - - - 03 8,3 

Consideram o contexto da Indústria Cultural como um 

aspecto desfavorável à educação/formação do indivíduo; 
5 2 1 3 3 14 38,8 

Consideram o contexto da Indústria Cultural como um 

aspecto favorável à educação/formação do indivíduo; 
2 - - 1 2 05 13,8 

Não houve um posicionamento quanto ao aspecto favorável 

ou desfavorável de Indústria Cultural na educação; 
1 1 - 2 1 05 13,8 

Considera que o aspecto favorável é relevante se trabalhada 

para uma formação cultural e crítica à Indústria Cultural; 
- 2 6 1 3 12 33,3 

Reconhecem a necessidade de uma Formação Cultural; 2 2 7 2 6 19 52,7 

Consideram que a Formação no curso de Pedagogia 

colabora para uma formação autônoma; 
1 1 2 1 3 08 22,2 

Consideram que a Formação no curso de Pedagogia 

colabora para uma formação ideológica; 
5 3 4 5 5 17 47,2 

Não se posicionou entre a opção de formação no curso de 

Pedagogia ideológica ou autônoma; 

 

2 1 1 1 1 06 16,6 
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Descritor 2. Principais dificuldades no processo de formação do curso de Pedagogia 

Dificuldades apresentadas IES 1 IES 2 IES 3 IES 4 IES 5 TOTAL % 

Acadêmicos com dificuldades de aprendizagem/ formação 

básica deficitária; 
1 1 1 5 3 11 30,5 

Falta de envolvimento, leituras e pesquisa dos acadêmicos 

devido ao trabalho paralelo à formação; 
3 2 3 1 2 11 30,5 

Falta de coesão da equipe docente; - - - - 2 02 5,5 

Falta de infraestrutura adequada, materiais pedagógicos 

escassos; precarização da educação; 
1 - 1 1 - 03 8,3 

Baixa remuneração e valorização docente; 2 - 1 - 1 04 11,1 

Acadêmicos desinteressados na formação com mero 

interesse na certificação; 
1 - 1 - - 02 5,5 

Dificuldade econômica/ financeira dos acadêmicos, 

impede a aquisição de livros e materiais para estudo 
- 1 - - 1 02 5,5 

Outras;  1 - - - 01 2,7 

Descritor 3. Análise quanto a concepção teórica dos docentes do Curso de Pedagogia 

Concepção Teórica IES 1 IES 2 IES 3 IES 4 IES 5 TOTAL % 

Não indicou fundamentação teórica; 1 - 1 1 1 03 8,3 

Apresentou um certo ecletismo teórico; 1 3 - 1 1 06 16,6 

Indicou se apoiar na proposta de uma Teoria Tradicional; 1 - - - - 01 2,7 

Indicou se apoiar na proposta de uma Teoria Crítica; 4 1 4 4 6 19 52,7 

Indicou se apoiar na proposta de uma Teoria Pós-crítica; 1 1 2 1 1 06 16,6 

Descritor 4. Quanto à docência considera 

indispensável 
IES 1 IES 2 IES 3 IES 4 IES 5 TOTAL % 

A formação continuada 3 2 - 2 1 08 22,2 

Relação teoria e prática 1 - 2 1 2 05 13,8 

Embasamento teórico 1 1 2 1 1 06 16,6 

Um bom planejamento e metodologia de trabalho 1 - - - 1 02 5,5 

Prática  1 - - - 1 02 5,5 

Formação humana - - 1 1 - 02 5,5 

Outro critério; 1 2 2 2 3 10 27,7 

Fonte: entrevistas semiestruturadas 1 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você/Sr./Sra____________________________________________________________________, 

está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada Docência, Formação 

e Indústria Cultural: um estudo a partir de cursos presenciais de pedagogia no sudoeste goiano. Meu 

nome é Evailda da Silva Gontijo, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

Pedagogia. Após receber os esclarecimentos e as informações referentes a pesquisa, você poderá fazer 

parte do estudo, assinando ao final deste documento em duas vias, sendo que uma ficará com você. 

As dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

evaildagontijo26@hotmail.com ou por meio de ligação a cobrar através dos seguintes contatos 

telefônicos: (64)3612 2590 / (64) 9 9226 3802. Ao persistirem dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. 

A pesquisa Docência, Formação e Indústria Cultural: um estudo a partir de cursos presenciais de 

pedagogia no sudoeste goiano, propõe investigar como tem se dado a formação de docentes nos 

cursos de pedagogia num contexto de influência da chamada indústria cultural, bem como, procura 

discutir se a formação docente, que possa se conceber em direção a uma formação cultural ou se 

reproduzir situações de semiformação. 

O principal instrumento para coleta dos dados é a entrevista semiestruturada, que será realizada de 

acordo com a aprovação e protocolo emitido pelo Comitê de Ética e Pesquisa-CEP-UFG. Portanto, 

solicitamos sua colaboração e autorização, assinalando abaixo a concessão do uso de sua 

voz/percepção: 

 

(   ) Permito a divulgação da minha voz/percepção nos resultados publicados da pesquisa; 

(   ) Não permito a publicação da minha voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Garantimos por meio deste, o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato do entrevistado. 

Procedimentos utilizados da pesquisa será mediante a entrevista semiestruturada, mediante a gravação 

de áudio e impossibilidade de uso de métodos alternativos existentes, não sendo utilizado 

identificação e imagens do entrevistado. 

Por este termo apresentamos ainda a garantia expressa de liberdade do participante de se recusar a 

participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

Ressaltamos que qualquer desconforto e riscos físicos e psicossociais possíveis, bem como os 

benefícios decorrentes da participação na pesquisa, deverão ser comunicados ao entrevistador, para 

as devidas adequações;  

Nos colocamos a disposição para sanar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual que foi ou será recebido; 
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Esclarecemos que o presente trabalho, não fornece nenhum tipo de pagamento ou gratificação 

financeira pela participação do entrevistado na pesquisa; 

Informação que quaisquer despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, estará a cargo do 

participante, que por este termo se dispõe a colaborar com a pesquisa.  

Garantimos sigilo, e a privacidade dos entrevistado/participante quanto a dados obtidos de modo 

confidencial envolvidos na pesquisa, não sendo divulgado nome/identificação mediante a pesquisa. 

Ressaltamos a garantia expressa de liberdade do entrevistado/participante de se recusar a participar 

ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo 

ao seu cuidado ou à continuidade de seu tratamento;  

Informação sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros) 

decorrentes de sua participação na pesquisa; de acordo com regulamentação da pesquisa e resoluções 

referentes a esta. 

Quanto ao armazenamento em banco de dados, o material utilizado mediante a entrevista 

semiestruturada permanecerá em arquivo por um período de cinco (5) anos.  

A divulgação dos resultados da pesquisa ocorrerá mediante a publicação da dissertação. 

 Declaramos ao participante que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não ao que propõe a pesquisa, zelando pela fidedignidade dos mesmos.  

  

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:  

Eu, ............................................................................................................................... .........................., 

inscrito(a) sob o RG/ CPF..............................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “Docência, Formação e Indústria Cultural: um estudo a partir de Cursos 

presenciais de Pedagogia no Sudoeste Goiano”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Evailda da Silva Gontijo, sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha 

participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Jataí, ........ de ............................................ de ............... 

  

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

____________________________________________________________ 

    Evailda da Silva Gontijo 
Pesquisadora responsável 

_____________________________________________________________________ 
 

UFG- BR 364, km 193, nº 3800. Cidade Universitária - CEP 75801-615- Bloco 05, Sala 23 http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br 

E-mail: mestradoeducacao.ufg.jti@gmail.com- Telefone: (064) 3606-8200 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP 

 

 

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: DOCÊNCIA, FORMAÇÃO E INDÚSTRIA CULTURAL: UM ESTUDO 

A PARTIR DE CURSOS PRESENCIAIS DE PEDAGOGIA NO SUDOESTE GOIANO 

Pesquisador: LUIS CESAR DE SOUZA 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 65603917.6.0000.5083 

Instituição Proponente: Campus Jataí - Unidade Jatobá 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

 Número do Parecer: 2.078.034 

Apresentação do Projeto: 

O presente trabalho de pesquisa apresenta como desafio, compreender a atual conjuntura relativa 

ao universo educacional, diante de um cenário de domínio industrial. O objetivo central é 

investigar a formação dos docentes no Ensino Superior diante da possível influência da Indústria 

Cultural, suas percepções quanto a atual conjuntura social e o aspecto formativo nos cursos 

presenciais de licenciatura em Pedagogia, particulares e públicos, no Sudoeste Goiano. 

 

Objetivo da Pesquisa: 
 

Objetivo Primário: 

Investigar a formação dos docentes no Ensino Superior diante da possível influência da Indústria 

Cultural, suas percepções quanto a atual conjuntura social e o aspecto formativo nos cursos 

presenciais de licenciatura em Pedagogia, particulares e públicos, no Sudoeste Goiano. 

Objetivo Secundário: 

- Confrontar a concepção de formação do indivíduo para a Teoria Crítica àquela que 

predomina na sociedade capitalista. 

- Identificar as especificidades da indústria cultural e a configuração dos cursos de Licenciatura 

em Pedagogia no Sudoeste Goiano, apresentando conceitos básicos a respeito da semiformação 

e formação docente. 

- Investigar o conhecimento dos pedagogos sobre o fenômeno da indústria cultural. 

- Verificar como os pedagogos concebem o processo de formação do indivíduo nas tramas 

da indústria cultural. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Riscos: 

A pesquisa apresentada parte da perspectiva da Teoria Crítica, baseada nos estudos da Escola 

de Frankfurt e de seus principais autores, correlacionados a importantes conceitos, como: 
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Formação Cultural, Indústria Cultural, Semiformação, Emancipação e Esclarecimento, que 

serão os principais conceitos abordados nesta pesquisa. Certos que também imprescindível a 

identificação, seleção de obras existentes, e aportes significativos referentes ao período em 

estudo, no intuito de subsidiar a temática pesquisada, buscando a realização de um trabalho 

expressivo no campo da pesquisa, o qual nos propomos realizar. Apesar do embasamento 

teórico, ao realizar a pesquisa empírica, estamos cientes que há a possibilidade de questões da 

entrevista semiestruturada não serem respondidas, conforme a garantia expressa de liberdade 

do participante de se recusar a responder questões que lhe causem desconforto emocional e/ou 

constrangimento antes ou durante a entrevista. Assim, de acordo com a Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde-CNS, é imprescindível a conduta responsável e ética por parte do 

pesquisador. Portanto, há consciência quanto a danos na dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase da pesquisa e dela 

decorrente, porém de forma mínima, e que caso ocorra, serão comunicados e tratados de acordo 

com as orientações do CEP-UFG e avaliados em caráter emergencial para adequar ou suspender 

o estudo. 

 

Benefícios: 

Contudo, a pesquisa deve considerar a possibilidade de assumir também um caráter reflexivo   

formativo ao permitir questionamentos e a auto avaliação docente frente a definições, conceitos, 

quanto a sua própria formação enquanto indivíduo e docente no Ensino Superior, podendo ainda 

estimular a transformação quanto à postura adotada, e a necessidade de formação continuada. 

Considerando que, “Reflexividade tem aqui também o sentido de refletir a fala de quem foi 

entrevistado, expressando a compreensão da mesma pelo entrevistador e submeter tal 

compreensão ao próprio entrevistado, que é uma forma de aprimorar a fidedignidade [...]” 

(SZYMANSKI 2010, p. 15). Neste aspecto, a pesquisa prioriza a veracidade dos dados 

coletados, buscando realizar uma análise crítica e reflexiva quanto a formação dos docentes 

vinculados ao curso de Pedagogia. 

Ressaltamos ainda que diante da probabilidade dos entrevistados sofrerem qualquer tipo de dano 

resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, terá direito à indenização, por parte do entrevistador e das instituições envolvidas 

nas diferentes fases da pesquisa. Por este termo apresentamos ainda a garantia expressa de 

liberdade do participante de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização alguma. Caso haja algum desconforto e riscos físicos e 

psicossociais possíveis, bem como os benefícios decorrentes da participação na pesquisa, 

deverão ser comunicados ao entrevistador, para as devidas adequações. Ainda pelo mesmo 

instrumento, nos colocamos a disposição para sanar eventuais dúvidas acerca dos 

procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual 

que foi ou será recebido. Esclarecemos que o presente trabalho, não fornece nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira pela participação do entrevistado na pesquisa e que 

quaisquer despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, estará a cargo do participante, 

que se dispuser a colaborar com a pesquisa. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto de pesquisa está bem instruído. Apresenta metodologia adequada aos objetivos da 

pesquisa e o pesquisador apresentou as modificações propostas em pareceres anteriores. Tem 

orçamento previsto de R$3240,00 no total e previsão de início de coleta de dados em Junho de 

2017. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

Foram apresentados: 

- Folha de Rosto devidamente assinada; 
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- Informações Básicas do Projeto; 

- Brochura (Projeto Completo); 

- Termo de Compromisso dos Pesquisadores; 

- Carta de Encaminhamento dos Pesquisadores; 

- Cronograma; 

- Orçamento; 

- TCLE; 

- Roteiro de Entrevista; 

- Termo de Anuência das Cinco Universidades a serem pesquisadas. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 

As pendências do referido protocolo foram atendidas de acordo com as normas da Resolução 

466/12 do CNS e, por isso, consideramos este protocolo aprovado salvo melhor juízo deste 

comitê. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes.  

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) 

responsável deverá encaminhar ao CEPUFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo 

e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto na Resolução CNS 

n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa, 

prevista para fevereiro de 2018. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 
Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas do 
Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_867716.pdf 

12/05/2017 
16:08:22 

 Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Carta_de_encaminhamento.docx 12/05/2017 
16:04:39 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Cronograma Cronograma.docx 12/05/2017 
15:59:46 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Orçamento orcamento.docx 12/05/2017 
15:58:19 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_Humanas_.doc 12/05/2017 
15:58:00 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Projeto 
Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Projeto_de_pesquisa.docx 12/05/2017 
15:56:30 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 
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Recurso 
Anexado pelo 
Pesquisador 

Roteiro_para_entrevista.docx 09/04/2017 
18:23:55 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Termo_de_compromisso.pdf 11/03/2017 
19:07:12 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 

anuencia5.jpg 10/03/2017 
23:54:31 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Infraestrutura anuencia5.jpg 10/03/2017 
23:54:31 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

 
Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

anuencia4.jpg 10/03/2017 
23:51:55 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

anuencia3.jpg 10/03/2017 
23:38:42 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

anuencia2.jpg 10/03/2017 
23:36:15 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

anuencia1.jpg 10/03/2017 
23:33:28 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO.pdf 10/03/2017 
19:06:10 

EVAILDA 
DA SILVA 
GONTIJO 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

GOIANIA, 23 de Maio de 2017. 

 

  ___________________________________ 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador) 

 

 

 

 
Endereço: Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131  
Bairro: Campus Samambaia CEP: 74.001-970  
UF: GO Município: GOIANIA  
Telefone: (62)3521-1215 Fax: (62)3521-1163 E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com  

 


