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RESUMO 

 

 
Este trabalho busca interrogar o sentido da educação e da escola, 

considerando-as em  sua relação com uma sociedade cuja administração invade 
também a cultura, a educação, e  conduz o indivíduo à adaptação, ao ajustamento.  
Compreendendo que a educação se faz num processo que extrapola os muros da 
escola, porém sem deixar de reconhecer sua fundamental  importância como 
instituição educativa, as reflexões que orientam este trabalho fundamentam-se, 
especialmente, em Adorno e Horkheimer e têm como objetivo considerar  a 
educação e a escola em sua relação com a sociedade como  possibilidade de 
superação, direcionando-se assim para seu sentido educativo, emancipador. Desse 
ponto de vista, interroga-se a formação do indivíduo moderno que ocorre em meio 
às  promessas de autonomia e liberdade que, desde os ideais liberais, seguem na 
direção contrária da administração da sociedade e seu modo de produção, que têm 
reflexo sobre a cultura, a educação e o  indivíduo. A educação desenvolvida no 
século XX obedece cada vez mais às exigências dos processos de globalização e 
modernização, o que instiga a discussão atual sobre a ênfase na satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem ante o  imperativo das transformações de 
um mundo que contrasta os avanços na tecnologia e no mundo do trabalho com a 
pobreza, as desigualdades, a barbárie. Nesse contexto, é necessário que se 
compreenda a educação para além da instrumentalização capitalista, o que exige a 
negação da concepção ideologizada e mitificada de educação atual, que impede a 
compreensão da educação no seu sentido amplo, humanizador, tornando-a 
instrumento da barbárie que persiste nas bases da sociedade contemporânea. 
Assim, as reflexões da educação, da sociedade e do indivíduo, na 
contemporaneidade, buscam enfatizar a necessidade da desmitificação e do 
reconhecimento das contradições que persistem na concepção da própria educação 
no contexto da modernidade. Essa desmitificação caminha contrariamente a 
qualquer determinismo ou pessimismo em relação à educação e ao sistema escolar, 
assim como à sua fetichização, os quais determinam a continuidade da sua 
apropriação como um recurso de efetivação do sistema capitalista e de adaptação 
do indivíduo às suas relações constituintes.  

 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This work seeks to query the sense of Education and school as well, 

considering both in their relation with society, once its administration invades the 
culture, education and leads the individual to adaptation and adjustment. 
Understanding that Education makes part of a process which breaks the limits of 
school, we can not forget to recognize its fundamental importance as an educational 
institution, also considering the reflections that guide the present work, especially, 
Adorno and Horkheimer’s contributions. These reflections aim to consider Education 
and school in their relation with society as a possibility of overcoming, leading to an 
educative sense, emancipating. According to this point of view, the formation of the 
modern individual is often inquired and surrounded by promises of autonomy and 
freedom; which, by the way, since the liberal ideas, follow an opposite way of the 
administration of society and its mean of production, which reflects upon the culture, 
Education and the individual as well. The Education that was developed in the 
twentieth century obeys the exigencies of the globalization processes and 
modernization, what calls for a discussion about the emphasis on the satisfaction of 
learning basic needs, despite the transformation of a world that has been facing the 
contractions of advances in technology and the increasing poverty of its population. 
In this sense, it is necessary to understand Education not only as a tool to fit the 
capitalism, that is to say, denying the misconception of the currency education which 
avoids the clear understanding of the process in its broadest sense, its humanizing 
aspect. Therefore, the reflections presented here on Education, society and the 
individual seek to emphasize the need of demystifying and recognizing of the 
contradictions that persist in the concept of education itself in the modern times. This 
demystification follows a different way from determinism or any pessimism in relation 
to education or the educational system, even the process of turning Education into a 
fetish that determine its appropriation as a resource to consolidate the capitalism 
system and the adaptation of individual to its constitutive relations.        
 
 
 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Com a propriedade burguesa, a cultura também se 
difundiu. Ela havia empurrado a paranóia para os 
recantos obscuros da sociedade e da alma. Mas como 
a real emancipação dos homens não ocorreu ao 
mesmo tempo que o esclarecimento do espírito, a 
própria cultura ficou doente. Quanto mais a realidade 
social se afastava da consciência cultivada, tanto mais 
esta se via submetida a um processo de reificação. A 
cultura converteu-se totalmente numa mercadoria, 
difundida como uma informação, sem penetrar nos 
indivíduos dela informados. O pensamento perde o 
fôlego e limita-se à apreensão do factual isolado. 
Rejeitam-se as relações conceituais porque são um 
esforço incômodo e inútil. O aspecto evolutivo do 
pensamento, e tudo o que é genético e intensivo nele, 
é esquecido e nivelado ao imediatamente presente, ao 
extensivo.  

 HORKHEIMER e ADORNO 

 

 

O século XX foi marcado por grandes transformações na ciência, na 

tecnologia, no mundo do trabalho, na economia e nas políticas governamentais, que 

cada vez mais têm se articulado em âmbito mundial. A sociedade moderna se 

transforma e a educação é planejada para acompanhar as transformações sociais a 

fim de preparar o cidadão para o século XXI.  

Os sistemas nacionais de ensino são reformados conforme orientações 

oriundas de fóruns mundiais e passam a ser monitorados por meio de avaliações. 

Periodicamente, são  realizadas conferências mundiais nas quais são apresentados 

relatórios dos governos nacionais e aprovados documentos que afirmam e 

reafirmam seus compromissos com metas para o ensino fundamental. Essas metas 

definidas devem levar à melhoria do desempenho dos sistemas nacionais de ensino, 

no que diz respeito à satisfação universal das necessidades básicas de 
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aprendizagem dos indivíduos1. Nessa nova realidade mundial, os meios científicos, 

tecnológicos e políticos são vislumbrados como fundamentais  para um maior 

entendimento entre povos e nações, contraditoriamente, em meio a guerras, fome, 

miséria e barbárie.  

Para a educação são traçados, então, princípios que instigam à reflexão 

acerca de seu sentido e de sua efetivação na sociedade, na cultura  no indivíduo. 

São pilares da educação para o século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a viver juntos, os quais estão contidos  nos conceitos de 

educação ao longo de toda a vida e sociedade educativa2, apresentados na segunda 

metade da década de 1990, no Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI3. Esses princípios e conceitos 

fazem parte do imaginário social e estão presentes na legislação educacional, nas 

orientações enviadas às escolas da rede pública de ensino e também nas reflexões 

que se fazem em escolas privadas.  

Nesse contexto, este trabalho parte da interrogação do sentido da 

educação e da escola, buscando compreendê-las  em  sua relação com o processo 

social e histórico, cuja estrutura material se funda na dominação e na administração 

da própria educação, conduzindo-a pela via da adaptação. Compreende-se, aqui, a 

educação para além dos muros da escola, embora se reconheça o papel 

fundamental que tem esta instituição educativa. As reflexões que se seguem estão 

fundamentadas, especialmente, no pensamento de Adorno e Horkheimer, 

considerando-se a educação e a escola na sua relação com a sociedade e como 

fator de sua superação. Para isso, é necessário interrogar o papel do sistema 

escolar numa sociedade totalitária que prima pela adaptação e conformação a 

                                                 
1O primeiro documento deste tipo foi a Declaração Mundial sobre educação para todos.Satisfação 
das necessidades básicas de aprendizagem, aprovada pela CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE 
EDUCAÇÃO PARA TODOS, que se realizou em Jomtien, na Tailândia, em 1990. 
 

2 Os quatro pilares da educação e os conceitos de educação ao longo de toda a vida e sociedade 
educativa serão trabalhados no terceiro capítulo deste trabalho. 
 

4 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, no seu artigo primeiro, enfatiza a 
ampliação dos espaços educativos para além da escola, alcançando outros setores sociais: “[...] a 
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Porém, nos dois parágrafos que 
explicam  o estabelecido no mesmo artigo, é  clara a redução à educação escolar: “[...]esta lei 
disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias”  e ainda que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social” (BRASIL, 1996).  
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funções estabelecidas, buscando-se compreender as possibilidades de torná-lo um 

sistema realmente educativo, emancipador.  

Horkheimer e Adorno, em suas obras, empreendem uma reflexão sobre a 

sociedade totalitária, referindo-se não apenas ao totalitarismo evidenciado no 

contexto do nazi-facismo, mas a todas as suas formas expressas na cultura, no 

esclarecimento e na educação, em que a dominação e o ajustamento impedem os 

indivíduos de pensarem o existente para além de sua aparência imediata, de 

buscarem sua superação. Contrariando a tudo o que se acomode, os autores 

refletem sobre a cultura, a sociedade e o indivíduo, remetendo-nos à atualidade em 

que a administração da sociedade capitalista avança como processo natural e 

legítimo, impondo-se como sistema fixo e determinado, identificando o indivíduo com 

o real e com a barbárie nele instaurada.  Nesse sistema, as técnicas e a lógica 

procedimental são enfatizadas em detrimento da interrogação de sua estrutura,  

contradições e  sentido para a humanidade.  

Para Adorno (1995a), as condições objetivas e subjetivas que tornaram 

possível a barbárie nos estados totalitários continuam existindo na sociedade 

capitalista por meio da administração total que tende a impedir a autonomia, a 

consciência, o não-ajustamento. Portanto, ressalta como necessária a reflexão sobre 

essas condições que, no passado, conduziram os homens a atitudes que contrariam 

a humanidade e que hoje persistem na sociedade administrada, heterônoma. Assim 

como no contexto do nazismo a dominação e  a adesão cega às figuras autoritárias 

impediram a emancipação dos indivíduos, hoje a estrutura social e sua organização 

econômica continuam conduzindo os indivíduos por meio da adaptação e da 

identificação. 

 

A sobrevivência do fascismo e o insucesso da tão falada elaboração do 
passado, hoje desvirtuada em sua caricatura como esquecimento vazio e 
frio, devem-se à persistência dos pressupostos sociais objetivos que geram 
o fascismo. Este não pode ser produzido meramente a partir de disposições 
subjetivas. A ordem econômica e, seguindo seu modelo, em grande parte 
também a organização econômica, continuam obrigando a maioria das 
pessoas a depender de situações dadas em relação às quais são 
impotentes, bem como a se manter numa situação de não emancipação. 
(ADORNO, 1995a, p. 43) 

 
 

Na organização social, a dominação reforça o potencial totalitário em 

detrimento da autonomia e estende-se a todos os meios que poderiam conduzir o 
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indivíduo à conscientização. A cultura é administrada no sentido de produzir no 

indivíduo a disposição para a aceitação, para a identificação com o estabelecido, o 

que se expressa na educação, na linguagem, no pensamento e nos artifícios da 

indústria cultural. Essa realidade evidencia o que Adorno denomina de “falência da 

cultura” (ADORNO, 1995a, p. 164), ou seja, a causa objetiva para a persistência da 

barbárie. Essa falência se dá no não-cumprimento das promessas de liberdade e 

autonomia feitas pela cultura ao atender a uma sociedade administrada. Assim, “[...] 

o domínio totalitário não se impõe à humanidade de fora por obra de uns tantos 

desesperados nem é uma grande desgraça acidental na auto-estrada do progresso; 

o que ocorre, outrossim, é que no âmago da nossa cultura amadurecem forças 

destrutivas (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 196). Adorno (1995a), ao refletir 

sobre a barbárie expressa em Auschiwtz, afirma que a educação deve resistir à 

barbárie, porém não a uma barbárie que ameaça surgir em meio à civilização, mas 

enfatiza que na própria civilização estão presentes forças destrutivas, bárbaras, 

reforçadas pela tendência à organização total que não admite o diferente nem a 

crítica. 

 

Qualquer debate de metas educacionais carece de significado e importância 
frente a essa meta: que Auschiwtz não se repita. Ela foi a barbárie contra a 
qual  se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à 
barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois Auschiwtz foi a regressão; a 
barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que têm de 
fundamental as condições que geram essa regressão. É isso que apavora. 
Apesar da não-visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se 
impondo. Ela impele as pessoas em direção ao que é indescritível e que, nos 
termos da história mundial, culminaria em Auschiwtz. (ADORNO, 1995a, 
p.119) 

 

Essa pressão social sobre os indivíduos, a identificação cega e extrema 

com o real, o ajustamento e a impossibilidade de diferenciação não ocorrem tão-

somente mediante uma imposição objetiva sobre os indivíduos. São antes buscados 

por eles, correspondendo ao que Horkheimer e Adorno (1973) chamam de caráter 

totalitário e que está relacionado com a adesão cega a figuras autoritárias exteriores 

e ao estabelecido, em detrimento da autonomia, da consciência.  

 

Um elemento essencial dessa rigidez do caráter totalitário é a sua 
vinculação com a autoridade – o reconhecimento cego, obstinado e 
intimamente rebelde tributado a tudo o que se reveste de poder. Temos 
depois, a enfatização dos valores convencionais do momento, como a 
conduta exterior correta, o êxito, a diligência e capacidade no trabalho, a 
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higiene física, a saúde conformista e não-crítica [...] para que se sintam 
alguém, essas pessoas têm necessidade de se identificar com a ordem 
estabelecida e essa identificação faz-se com tanto mais agrado quanto mais 
inflexível e poderosa for essa ordem. Subjacente nessa atitude há uma 
profunda fraqueza do ego, que se sente incapaz de satisfazer as exigências 
de autodeterminação da pessoa, diante das forças e instituições onipotentes 
da sociedade. (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 178-179) 

 

O enfraquecimento do juízo autônomo torna o indivíduo preso às 

determinações organizacionais, às instituições, ao real reificado, que é uma situação 

cômoda e aparentemente mais fácil do que procurar compreender a realidade em 

suas contradições, diferenciar-se do estabelecido, o que demandaria esforço e 

causaria angústia pela não-participação. A adaptação “[...] possibilita uma orientação 

mais rápida e liberta da excessiva fadiga que está ligada à penetração das 

complexas relações da sociedade moderna” (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 

181). Dessa forma, o totalitarismo  relaciona-se com a união entre o particular e o 

universal, com a identidade do sujeito com a sociedade, que é uma identidade falsa, 

pois se fundamenta num universal que, como aparência e destituído de sua relação 

com as forças subjetivas, é absolutizado. Da mesma forma, o sujeito de uma 

consciência coisificada pelas determinações da organização social total não é 

sujeito, mas faz parte do maquinário da sociedade administrada. Esse é um 

processo que a indústria cultural faz eficazmente quando busca a integração do 

indivíduo ao estilo e assim, “confere a tudo um ar de semelhança”. Refletindo sobre 

a junção do universal e do particular, Horkheimer e Adorno ressaltam que, “a 

unidade do macrocosmo e do microcosmo demonstra para os homens o modelo de 

sua cultura: a falsa identidade do universal e do particular” (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985, p. 114). 

 

Todos podem se tornar felizes, desde que se entreguem de corpo e alma, 
desde que renunciem a pretensão de felicidade. Na fraqueza deles, a 
sociedade reconhece sua própria força e lhes confere uma parte dela. Seu 
desamparo qualifica-os como pessoas de confiança. É assim que se elimina 
o trágico [...] hoje o trágico dissolveu-se neste nada que é a falsa identidade 
da sociedade e do sujeito, cujo horror ainda se pode divisar fugidiamente na 
aparência nula do trágico. Mas o milagre da integração, o permanente ato de 
graça da autoridade em acolher o desamparado, forçado a engolir sua 
renitência, tudo isso significa o facismo [...] a eliminação do trágico confirma 
a eliminação do indivíduo. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 144) 

 
 

O totalitarismo se estende assim a todas as forças autoritárias exteriores 

que tendem à subsunção do indivíduo, do pensamento questionador, da 
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possibilidade de diferenciar-se do que está posto. Elimina o trágico e o sofrimento 

advindos da diferenciação do estabelecido por meio da acomodação ao existente e, 

junto com eles, exclui a possibilidade de emancipação. Assim, as reflexões dos 

autores  sobre o contexto da Segunda Guerra podem ser transpostas para a 

atualidade, visto que a sociedade capitalista se desenvolve invadindo a totalidade 

social, administrando a cultura, a educação, num contexto marcado pelos processos 

de mundialização e globalização, legitimando e consolidando uma forma particular 

de vida, capitalista e ocidental, sobre todas as outras. A fraqueza do indivíduo diante 

da dominação das organizações sociais cresce à medida que essas organizações se 

impõem mediante suas instituições que não primam pela consciência, mas pela 

padronização e pelo ajustamento. Para o indivíduo fraco, sentir-se participante  é 

mais vantajoso que conseguir sua individuação, sua autonomia.  

 

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

 

Nessa perspectiva, a sociedade capitalista, cuja organização tende à 

administração geral, à dominação, faz-se totalitária ao reforçar as condições que 

geram o totalitarismo.  As condições objetivas e subjetivas que fizeram os horrores 

de Auschiwtz possíveis continuam existindo na sociedade capitalista, na 

padronização, na reificação do existente e na rejeição daquilo que poderia 

contradizê-la: a consciência, que deveria ser a meta da educação. Para se contrapor 

a essa padronização ou acomodação, os autores refletem acerca da estrutura da 

sociedade administrada que tende à subsunção de qualquer força autônoma. Assim, 

o despertar da consciência dos processos vitais da sociedade e sua administração 

por meio da cultura, da educação e do pensamento é tolhido pela tendência 

industrial imperante na sociedade capitalista, que persiste em impedir que as coisas 

se tornem diferentes do que são. Refletindo sobre a sociedade capitalista e 

industrial, como totalitária, Marcuse (1967) ressalta suas determinações que 

impedem a liberdade mesmo onde ela assegura existir, como na cultura e no tempo 
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livre. A liberdade, na sociedade contemporânea, reduz-se ao ajustamento às formas 

sociais e econômicas segundo o modelo estrutural. “Independência de pensamento, 

autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica 

numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos 

indivíduos através da forma pela qual é organizada” (MARCUSE, 1967, p. 23-24). 

Seguindo esse mesmo raciocínio, Horkheimer e Adorno afirmam que “a anti-razão 

do capitalismo totalitário, cuja técnica de satisfazer necessidades, em sua forma 

objetualizada, determinada pela dominação, torna possível a satisfação de 

necessidades e impele ao extermínio dos homens” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 61). Esse é um processo no qual a busca da satisfação de necessidades 

produzidas mediante a esquematização geral da sociedade capitalista incide na 

subsunção da autonomia do sujeito, da resistência. As necessidades, 

aparentemente subjetivas, fazem parte da administração da sociedade que produz 

necessidades para depois oferecer aos indivíduos suas promessas de satisfação, 

conduzindo-os à identificação com a organização social. Para Marcuse, 

 

O aparato impõe suas exigências econômicas a políticas para a defesa e a 
expansão ao tempo de trabalho e ao tempo livre, à cultura material e 
intelectual. Em virtude do modo pelo qual organizou a sua base tecnológica, 
a sociedade industrial contemporânea tende a tornar-se totalitária. Pois, 
“totalitária” não é apenas uma coordenação política terrorista da sociedade, 
mas também uma coordenação técnico-econômica não-terrorista que opera 
através da manipulação das necessidades por interesses adquiridos. 
Impede, assim, o surgimento de uma oposição eficaz ao todo. (MARCUSE, 
1967, p. 24) 

 

Observando-se a tendência totalitária da sociedade capitalista, expressa 

na supressão do sujeito identificado cegamente com o existente, na administração 

da cultura e na coisificação da consciência, o primeiro capítulo deste trabalho trata 

da educação e da escola, contextualizando-as no desenvolvimento da sociedade 

moderna e da razão iluminista. Nesse contexto, o processo de secularização 

desvinculou o conhecimento, como esclarecimento,  não apenas do mito e da 

religião, mas também do questionamento do sentido, condicionando-o ao rigor 

científico e às exigências do novo modelo social. “No trajeto para a ciência moderna, 

os homens renunciaram ao sentido e substituíram o conceito pela fórmula, a causa 

pela regra e pela probabilidade” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 21). Faz-se 

necessário compreender a educação e a escola  na sua relação com a cultura, com 

a civilização, tomando por base o sentido educativo que lhes é atribuído por Adorno, 
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fundamentando-se em Kant, que as relaciona com a autonomia, com a 

emancipação, a fim  de que o homem possa “[...] se libertar de sua auto-inculpável 

menoridade”, direcionando-se à “[...] produção de uma consciência verdadeira” 

(1995a, p.141). No desenvolvimento da sociedade moderna,  as promessas de 

emancipação, autonomia e liberdade, feitas pelo ideário liberal e pela razão 

formalizada, prosseguem sendo reafirmados. Embora as descobertas científicas e 

tecnológicas avancem por um lado, a esquematização da totalidade social, por 

outro, parece impedir que o indivíduo interrogue a estrutura social, suas 

contradições e seu sentido.  

O desenvolvimento da modernidade prossegue articulado com o sistema 

capitalista que rompe territórios e determina não só a economia, mas as relações 

entre os homens, a cultura e, portanto, a educação. Assim, na expansão do 

capitalismo como processo totalitário, universalizado, globalizado, e da razão 

instrumental nele imperante, há que se interrogar a educação e a escola que, nesse 

contexto, parecem se distanciar das possibilidades da autoconsciência, da 

autonomia e da autocrítica. Possibilidades essas fundamentais ao seu sentido 

verdadeiramente educativo já refletido por Kant (1996), ao associá-lo a um projeto 

de humanidade que leve o homem a buscar a evolução de suas atitudes para o bem 

comum, segundo princípios humanos e universais do desenvolvimento da razão e 

do pensamento. 

Segundo Kant, “O homem é a única criatura que precisa ser educada” 

(1996, p. 11) para sair do estado de representante da espécie e se desenvolver 

como humano, dominando sua animalidade e submetendo-se às leis da 

humanidade. O pensador acrescenta ainda que o homem, ao contrário do animal 

que obedece como que uma razão exterior a ele, precisa desenvolver sua própria 

razão, podendo alcançá-la com a educação que compreende: os cuidados que a 

criança recebe desde pequena, evitando assim ser vítima de suas próprias forças; a 

disciplina e a instrução, com as quais o homem dominará seus instintos, sua 

natureza rude, para submeter-se às “leis da humanidade”. A educação pode 

acontecer na sua forma negativa, correspondendo à disciplina, ao domínio sobre os 

impulsos que transforma selvageria em humanidade, ou ainda, na sua forma 

positiva, que se refere à instrução e compreende a cultura, o aprendizado e o 

conhecimento transmitido pelos adultos. Por meio da educação, o homem pode 

desenvolver sua condição de humano, sujeito de um pensamento autônomo capaz 
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de, como indivíduo, pensar no coletivo sem anular-se diante dele, exercendo sua 

liberdade sem que esta prejudique a si e ao outro. Para Kant (1996), o homem pode 

ser treinado, porém, diferentemente do treinamento reservado aos animais, precisa 

aprender a pensar e a orientar suas ações para princípios morais e humanos.  Nas 

palavras do autor,  

 

O homem pode ser, ou treinado, disciplinado, instruído mecanicamente, ou 
ser verdadeiramente ilustrado. Treinam-se os cães e os cavalos; e também 
os homens podem ser treinados [...] entretanto, não é suficiente treinar as 
crianças; urge que aprendam a pensar. Devem-se observar os princípios dos 
quais todas as ações derivam. (KANT, 1996, p. 27-28) 

 

Pela educação o homem aprende a pensar e a agir racionalmente, não 

segundo seus próprios interesses, mas como parte da humanidade, tornando-se, 

assim, superior em relação às outras espécies. A educação, no sentido kantiano, 

suplanta um fazer meramente mecânico em busca da sua aproximação ao 

universalmente válido para o ser humano,  conduzindo-o  a desempenhar atitudes 

para o bem, visto que, segundo sua natureza rude e por si mesmo, não seria capaz. 

Diante do sentido educativo refletido por Kant, há que se interrogar o sentido e a 

finalidade da educação moderna, que busca corresponder a um modelo social 

determinado, vinculado ao trabalho e às suas transformações na sociedade4 e à 

uma razão instrumental, como requerem os processos de evolução do sistema 

capitalista.  

Cabe, pois, interrogar a formação do indivíduo moderno, compreendido 

na sua relação com processos históricos e sociais, a cultura, a educação, 

administrados pelo capitalismo. São interrogações levantadas no segundo capítulo, 

ante as promessas que persistem desde os ideais liberais, como liberdade, 

emancipação e autogoverno, numa sociedade que tende à administração total, 

conforme seu modo de produção que age até mesmo nas apreensões 

aparentemente individuais, nas necessidades do indivíduo.  

Essa administração total, que incide até mesmo sobre a educação e o 

indivíduo, remete-nos ao pensamento de Adorno (1995a), segundo o qual a 

educação difere do determinado pela administração da sociedade capitalista, 

portanto não se reduz aos métodos, à transmissão de conteúdos ou ao treinamento 

de habilidades. Para o autor, a educação deveria formar o sujeito racional e levar o 

homem a desenvolver sua autonomia por meio do conhecimento e do 
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questionamento. Assim, deve, primeiramente, conduzir o indivíduo à resistência, não 

ao ajustamento,  à “firmeza do eu” (ADORNO, 1995a, p. 180), o que o conduz ao 

questionamento do eu configurado pelas determinações da sociedade 

contemporânea. O indivíduo percebe-se no exercício da autonomia, da liberdade, 

quando seu modo de agir corresponde, de fato, à adaptação na sua forma mais 

dissimulada e eficaz.  

A educação, para Adorno,  deve contestar toda e qualquer forma de  

identificação com o que é apresentado apenas pela incapacidade de concebê-lo de 

maneira diferente. Deve comprometer-se não só com  métodos,  formalidades e 

legitimações da consciência coisificada que impedem a própria consciência, mas 

também exercitar o pensamento questionador e a autocrítica,  mesmo que para isso 

venha se contrapor a estruturas estabelecidas e legitimadas. Assim, a emancipação 

do indivíduo numa sociedade que tende à administração total, deveria resultar de 

“[...] uma educação para a contradição e a resistência” (ADORNO, 1995a, p. 183). 

Compreende-se, então, o papel educativo da escola  como a busca da crítica 

imanente das determinações efetivadas ainda que em nome da cultura, da 

educação,  comprometendo-se assim com o despertar da consciência de que “[...] os 

homens são enganados de modo permanente” (ADORNO, 1995a, p. 183).  

Contrariando o sentido educativo ressaltado por Adorno, a educação que 

vem sendo proposta desde o século XX obedece às articulações de uma sociedade 

globalizada que se moderniza e se transforma, sendo chamada a acompanhar essas 

transformações observando os problemas que crescem mundialmente e que 

necessitam de soluções articuladas também em âmbito mundial. O terceiro capítulo 

busca refletir acerca da educação na sua relação com a sociedade e com sua 

estrutura material, levando em consideração a discussão atual sobre a educação 

fundamental que enfatiza a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 

relacionadas com as exigências de um mundo que avança enfaticamente em 

relação à tecnologia e às mudanças no mundo do trabalho, mas apresenta conflitos, 

pobreza e desigualdades. Pode-se falar em modernização, globalização, riqueza e 

paz num mesmo contexto em que a pobreza e a fragmentação se manifestam em 

conflitos étnicos e religiosos e também em guerras.  

Apresentada no Relatório para a UNESCO sobre a educação para o 

século XXI (DELORS, 2001) como uma busca da formação humana, a educação, 

ancorada no desenvolvimento de competências, é planejada para acompanhar as 
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transformações da modernidade, por meio das novas tecnologias e da ciência, e 

para preparar o trabalhador dinâmico de que as sociedades necessitam. Dessa 

perspectiva, cabe questionar o ideal de emancipação do indivíduo postulado pela 

razão iluminista em sua versão para o terceiro milênio, quando a educação é 

convocada a instrumentalizar-se a fim de que cada um possa “[...] agir enquanto 

membro de uma família, cidadão ou produtor” (DELORS, 2001, p. 17). Esse relatório 

foi elaborado em um contexto social e histórico no qual a busca do desenvolvimento 

econômico e social, o respeito à alteridade e ao meio ambiente e o desenvolvimento 

humano constituem imperativos de uma sociedade globalizada. Torna-se, portanto, 

fundamental compreender o porquê da ênfase dada à educação fundamental, que, 

como direito, deve universalizar-se, e  outros aspectos como a formação humana, a 

autonomia e o sentido crítico, que, contraditoriamente, foram ressaltados no 

Relatório UNESCO (DELORS, 2001) em conformidade com as exigências de uma 

sociedade administrada. Os avanços da modernidade exigem o reconhecimento do 

outro, de si mesmo e do meio ambiente para que o desenvolvimento prossiga e as 

guerras sejam evitadas, diz o documento (DELORS, 2001). Porém, é fundamental 

refletir, nesse contexto, sobre a educação, seu sentido e gênese, sua relação com a 

cultura, que ao atender a uma sociedade administrada pode contribuir para o oposto 

daquilo a que se propõe, ou seja, ao invés de contribuir para a humanidade, para a 

autonomia, pode tornar-se instrumento de barbárie. 

Uma compreensão da educação para além da instrumentalização 

capitalista, preponderante nas suas discussões e práticas, exige a negação da 

concepção ideologizada da educação atual, de sua aparência neutra, mitificada, que 

contribui para a utilização da escola como instrumento ideológico e impede a 

compreensão da educação no seu sentido amplo, humanizador. Aceitar as 

definições de educação, as políticas educacionais e o discurso ideológico produzido 

pela sociedade moderna é recusar uma reflexão que alcance suas contradições na 

sociedade contemporânea. Tal atitude enfatiza e dá continuidade à educação como 

um recurso de efetivação do sistema capitalista e de adaptação do homem às  

relações constituintes desse sistema. É na direção contrária a essa recusa que este 

trabalho se orienta. 



 

 

 

 

1 - EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE MODERNA 

 

 

As mesmas bases que fundaram o processo civilizatório capitalista 

perduram até hoje, assim como suas contradições e conflitos que, não resolvidos, se 

ampliam sob novas formas, noutras perspectivas. Os avanços da ciência e da 

tecnologia produziram novas relações de dominação dos homens entre si e entre 

eles e o mundo do trabalho. Ampliam-se os meios técnicos de comunicação entre os 

povos, mas isso não impede a existência da solidão, da fome, da pobreza, da 

miséria e da barbárie. A expansão por meio da globalização e da mundialização 

abala fronteiras e amplia o cenário contraditório analisado por Ianni (1999). Ele 

expõe o processo histórico em que o sistema capitalista e o progresso científico e 

tecnológico, em proporções gigantescas, invadem territórios e culturas. Para o autor, 

o avanço  econômico significativo  em alguns países  ocorre junto com um quadro de  

miséria e  barbárie.  

 

Na essência da racionalidade do capitalismo, como modo de produção 
material e espiritual, como processo civilizatório, encontra-se sua 
irracionalidade, a sua negatividade, o seu absurdo. Pode-se falar em capital 
e trabalho, pobre e rico, centro e periferia, industrializado e subdesenvolvido, 
dominante e dependente, mas também se pode falar em produção e 
consumo, emprego e desemprego, afluência e pauperismo, integração e 
fragmentação, massificação e solidão. (IANNI, 1999, p. 65) 

 

Refletindo sobre a estrutura material capitalista que envolve, 

contraditoriamente, crescimento econômico e dominação, Marx (2003) expôs a 

relação entre os homens no processo de produção, entre estes e o produto do seu 

trabalho e ainda consigo mesmos, determinando não apenas sua condição de vida 

como também suas necessidades e desejos. O caminhar da sociedade capitalista 

constitui, pois, não uma forma de vida emancipada, mas alienada, na qual, pelo 

trabalho, o homem, de sua condição de sujeito, é reduzido à condição de coisa. “A 

produção não produz somente o homem como uma mercadoria, a mercadoria 

humana, o homem sob a forma de mercadoria; de acordo com tal situação, produz 
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ainda a ele como um ser espiritual e fisicamente desumanizado” (MARX, 2003, p. 

124). Assim, ainda que por um lado o desenvolvimento da ciência e da tecnologia  

favoreça um crescimento em grande escala, por outro, o homem, ao produzir seus 

meios de sobrevivência pautados na alienação e na dominação, se desumaniza. A 

sociedade que Marx criticou no século XIX, apontando o declínio humano decorrente 

de seu modo de produção, foi se desenvolvendo  no compasso da razão iluminista 

desde o século XVII, e com ela a evolução científica e tecnológica. Em busca de 

uma ciência secularizada, neutra e verdadeira, o método que surgia como indicador 

da veracidade do conhecimento foi fundamentado no cálculo, na ordenação e 

classificação, no pragmatismo cientificista5.  

 

Educação e razão na constituição da sociedade moder na 

 

Referindo-se às transformações rumo ao conhecimento científico 

ocorridas com o advento do Iluminismo, Horkheimer e Adorno (1985) ressaltam a 

dominação da natureza como um projeto da ciência moderna. Segundo os autores, 

                                                 
5 Trata-se da filosofia positivista moderna desenvolvida no século XIX por Comte, cujos fundamentos 
remontam aos séculos XVI e XVII com Bacon, Galileu e  Descartes. O positivismo  fundamenta-se na 
observação e na sistematização do pensamento a partir de leis invariáveis, da utilidade e da 
investigação empírica do real. Segundo Comte, “No estado positivo, o espírito humano, 
reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino 
do universo, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em 
descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, 
suas relações invariáveis de sucessão e de similitude” (COMTE, 1983a, p. 4). Ainda segundo o autor, 
“[...] homogeneizando-se todas as nossas concepções fundamentais, a filosofia constituir-se-á 
definitivamente no estado positivo. Sem nunca mais poder mudar de caráter, só lhe resta 
desenvolver-se indefinidamente, graças as aquisições sempre crescentes, resultantes inevitáveis de 
nossas observações ou de meditações mais profundas. Tendo adquirido com isso o caráter de 
universalidade que lhe falta ainda, a filosofia positivista se tornará capaz de substituir inteiramente, 
com toda superioridade natural, a filosofia teológica e a filosofia metafísica, as únicas a possuir 
realmente hoje essa universalidade” (COMTE, 1983a, p. 10). Preocupado com a moralização, com a 
ordem da sociedade, Comte desenvolveu um pensamento relacionado com as evoluções de seu 
tempo, marcadas pelas mudanças sociais advindas das Revoluções Francesa e Industrial. A 
preocupação com o coletivo e com a moral estava relacionada com a adequação do indivíduo à 
sociedade, buscando garantir a felicidade do todo assim como dele próprio. “É, pois, sobretudo em 
nome da moral que é preciso, de agora em diante, trabalhar ardentemente para constituir enfim a 
ascendência universal do espírito positivo, substituindo assim um sistema decaído que, já impotente, 
já perturbado, exigia cada vez mais a compreensão mental como condição permanente da ordem 
moral. A nova filosofia é a única a poder estabelecer hoje, a propósito de nossos diversos deveres, 
convicções profundas e ativas, verdadeiramente suscetíveis de sustentar com energia o choque das 
paixões. Conforme à teoria positiva da Humanidade, irrecusáveis demonstrações, apoiadas sobre a 
imensa experiência que agora possui nossa espécie, determinarão exatamente a influência real, 
direta ou indireta, privada ou pública, adequada a cada ato, a cada hábito e a cada tendência ou 
sentimento, de onde resultarão naturalmente, como tantos inevitáveis corolários, as regras da 
conduta, quer gerais, quer especiais, mais conformes à ordem universal e que, por conseguinte, 
deverão se dar originariamente como as mais favoráveis à felicidade individual” (COMTE, 1983b, p. 
75). 
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essa dominação fora antes compreendida por Bacon que enfatizou o saber como 

poder e superioridade dos homens, como realidade alcançável por meio do método 

científico. A dominação da natureza é a pretensão da secularização do pensamento, 

pela qual o homem desenvolve uma concepção cientificista de mundo, buscando, 

assim, alcançar a objetividade do conhecimento. O método, a organização e a 

quantificação colocam ao alcance dos homens a possibilidade do conhecimento e 

com ele o domínio não apenas da  natureza, mas também dos outros homens e de 

si mesmo.  

Na transição da sociedade feudal para a moderna, o processo de 

laicização  redimensionou a vida do homem e evoluiu para uma totalidade social 

como busca da liberdade apregoada pelo ideário burguês e do poder de decidir o 

próprio destino. Com o advento da razão iluminista, a felicidade passa a ser buscada 

também na vida terrena, pois o homem podia conhecer, ser livre, contrariando as 

determinações das forças sobrenaturais  anteriormente temidas. Assim, as sombras 

medievais que encobriam a razão pareciam ter dado lugar à luz pelo entendimento e 

o homem, antes subjugado pelas forças extraterrenas, agora se impunha diante do 

mundo dominando-o. Segundo Hobsbawm, 

 

Um individualismo secular, racionalista e progressista dominava o 
pensamento “esclarecido”. Libertar o indivíduo das algemas que o 
agrilhoavam era o seu principal objetivo: do tradicionalismo ignorante da 
Idade Média, que ainda lançava sua sombra pelo mundo, da superstição da 
igreja (distintas da religião “racional”  ou “natural”), da irracionalidade que 
dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e mais altas 
de acordo com o nascimento ou algum outro critério irrelevante. A liberdade, 
a igualdade e, em seguida a fraternidade de todos os homens eram seus 
slogans. No devido tempo se tornaram os slogans da Revolução Francesa. 
(HOBSBAWM, 2003, p. 42) 

 

A razão secularizada constituiu-se conforme métodos com os quais fosse 

possível alcançar o conhecimento objetivo. Assim, tornou-se verdadeiro apenas o 

que podia ser experimentado e cientificamente comprovado, conforme requeriam a 

quantificação e a probabilidade. Os meios passaram a determinar a verdade das 

coisas enquanto seus fins eram por eles justificados. Horkheimer e Adorno, 

referindo-se a Bacon, afirmam que 

 

A técnica é a essência desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem 
o prazer do discernimento, mas o método, a utilização do trabalho de outros, 
o capital [...] o que os homens querem aprender da natureza é como 
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empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 20) 

  

No caminho da sociedade moderna, a razão ligada ao conceito e à 

reflexão sobre o sentido e a essência das coisas foi considerada como utópica ou 

idealista, pois não compreendia o pragmatismo, a aplicação imediata que o 

progresso da sociedade nascente exigia. Nesse processo, a razão empírica se 

constitui como a única comprometida com a verdade. Conforme Horkheimer (2000), 

a razão fez-se instrumento das transformações da sociedade moderna para atingir 

seus objetivos. A esquematização, a ordenação e a adequação dos meios aos fins 

propostos levaram o pensamento a uma certa inutilidade. A separação entre razão e 

religião resultou numa forma de pensamento cientificista que pretendia a 

objetividade. No entanto, essa separação retirou da razão aquilo que ela pretendia 

alcançar — a verdade sobre a natureza das coisas —, quando se reduziu ao método 

e à empiria, concebendo o questionamento sobre os princípios orientadores da vida 

humana, de sua essência e de seu sentido como relacionados com a religiosidade e 

com a superstição, das quais  procurou enfaticamente se distanciar. Conforme 

afirma Horkheimer,  

 
 
A razão, como órgão destinado a perceber a verdadeira natureza da 
realidade e determinar os princípios que guiam a nossa vida começou a ser 
considerada obsoleta. Especulação é sinônimo de metafísica, e metafísica é 
sinônimo de mitologia e superstição. (HORKHEIMER, 2000, p. 26) 

    

A razão iluminista, que traria luz ao que se encontrava obscurecido sob 

explicações sobrenaturais, distanciou-se ainda mais da objetividade pretendida ao 

procurar na lógica e no método das ciências naturais uma forma única de trazer ao 

homem uma explicação verdadeira.  Segundo Horkheimer e Adorno (1985), o 

esclarecimento, conforme as normas da razão empírica validada pelo Iluminismo, 

trouxe aos homens uma fórmula de apreensão do real cujos resultados seriam 

aceitos como universais. Ao se apresentar desse modo, o esclarecimento toma a 

forma que ele mesmo pretendia suplantar, o mito, ou seja, ao procurar desmitificar a 

realidade, torna-se ele mesmo um mito, agora muito mais forte por ter em si o 

caráter de objetividade conferido pelos métodos da ciência. O pensamento tornou-

se, então, uniformizado,  segundo  a racionalidade  instrumentalizada que amolda os 
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meios aos fins propostos, subjetiviza6 e instrumentaliza o conhecimento, concebe o 

real como racional, incluindo  suas contradições. Dessa forma, “[...] quanto mais a 

maquinaria do pensamento subjuga o que existe, tanto mais cegamente ela se 

contenta com essa reprodução. Desse modo, o esclarecimento regride à mitologia 

da qual jamais soube escapar” (HORKHEIMER;  ADORNO, 1985, p. 39).  

Na ótica da razão instrumental, os objetivos do capital justificam as 

atitudes de dominação e regressão do homem. No trabalho, na família, na escola, no 

tempo livre, no exercício do pensamento, ou seja, em situações e atividades 

diversificadas, o mesmo propósito de manutenção da ordem social e de todas as 

relações dela constituintes é consolidado. Sob a lógica da instrumentalização, uma 

atitude torna-se racional apenas se servir a um fim imediato. Para Horkheimer, “[...] a 

atividade é simplesmente um instrumento, pois retira o seu significado apenas 

através de sua ligação com outros fins” (HORKHEIMER, 2000, p. 44).  

Refletir sobre a racionalidade da sociedade capitalista possibilita a 

compreensão de que a constituição da ideologia, como discurso universalizado, 

vincula-se à instrumentalização da razão que organiza e sistematiza os meios 

exclusivamente na sua relação com os fins e objetivos propostos pelo capital. Essa 

ênfase nos resultados práticos é conseqüência da trajetória da própria razão que se 

desenvolveu pautada pelo avanço da industrialização e da ciência moderna. 

Seduzido pela promessa de uma nova razão, o homem acabou se distanciando 

ainda mais dos valores universais e humanos.  Assim, na sociedade moderna, o 

movimento das relações de produção se fez legítimo, estendendo-se para além das 

forças produtivas a fim de dominar também a cultura. Segundo Adorno,  

 

Por toda parte e para além das fronteiras dos sistemas políticos, o trabalho 
industrial tornou-se o modelo de sociedade. Evolui para uma totalidade, 
porque modos de procedimento que se assemelham ao modo industrial 
necessariamente se expandem, por exigência econômica, também para os 
setores da produção material, para a administração, para a esfera da 
distribuição e para aquela que se denomina cultura. (ADORNO, 1994, p. 68)  

 

                                                 
6 Sobre a racionalidade que impera na sociedade moderna, Horkheimer (2000) faz uma reflexão pela qual é 
possível  compreender como a explicação subjetiva do real, representante de uma forma de vida particular de um 
sistema de produção, torna-se condição de existência, portanto, legítima e universal. Horkheimer apresenta 
então os conceitos de razão objetiva e subjetiva; a primeira referindo-se ao conceito, ao absoluto, que foi, nos 
desdobramentos da sociedade moderna e da razão iluminista, dando lugar a outro tipo de razão, a subjetiva. 
Para o autor, a razão subjetiva se constitui na explicação e coordenação do real segundo os propósitos do 
sujeito. Desse modo, “[...] a razão subjetiva se revela como a capacidade de calcular probabilidades e desse 
modo coordenar os meios corretos com um fim determinado” ( HORKHEIMER, 2000, p. 13). 
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O movimento de secularização do pensamento e de busca pela libertação 

do homem no contexto do Iluminismo e da Revolução Francesa foi fundamental para 

a constituição da sociedade moderna. Além dos avanços da ciência moderna, junto 

com os ideais liberais que compreendiam liberdade, igualdade e fraternidade, nascia 

um novo cidadão, um novo Estado dirigido pela burguesia. Na Inglaterra, essas 

mudanças eclodiriam na Revolução Industrial, passo fundamental para a 

consolidação do capitalismo.  A libertação do poder da Igreja em busca de uma 

sociedade livre requeria uma educação igualmente secularizada, estendida a todos 

os cidadãos e cada vez mais comprometida com as mudanças da modernidade. 

Dela emergia o cidadão como sujeito ciente de seus direitos e deveres que por si 

mesmo definisse seu destino e felicidade. Esse sujeito caminhava entre a promessa 

de liberdade advinda dos ideais burgueses, a adesão ao Estado e suas leis e a 

conformação com as mudanças em curso. Nesse sentido, segundo Cambi (1999), a 

educação começa a ser dirigida pelo Estado a fim de formar cidadãos fiéis às suas 

determinações, prontos para acompanhar as transformações em curso, ou seja, os 

homens burgueses nascidos no seu país e livres. 

 

Ainda em 1791, a Constituição sublinha que será criada “uma instrução 
pública, comum a todos os cidadãos, gratuita nas partes de ensino 
indispensáveis a todos os homens” e, cujos institutos serão distribuídos 
gradualmente em “todo o reino”. Nesta primeira fase, fixam-se os princípios 
da pedagogia revolucionária (instrução pública para todos, administrada 
pelo Estado, de caráter laico e livre, destinada a formar o cidadão fiel às leis 
e ao Estado) e o quadro orgânico da reorganização da escola sob escolha 
nacional. (CAMBI, 1999, p. 366) 

 

O sistema escolar então preconizado teve seu desenvolvimento mais 

marcante  a  partir da Revolução Industrial, quando a supressão do trabalho 

artesanal pelo industrial passou a exigir outra espécie de instrução adaptada às 

mudanças que advinham do mundo do trabalho.  O sistema escolar moderno rompia 

definitivamente com o humanismo da Idade Média, que buscava um resgate dos 

pensadores clássicos gregos, uma cultura humana geral que envolvia a instrução 

durante toda a vida sem uma atenção especial para com as fases da infância. Para 

Manacorda (2004), ante a nova ciência, a escola se vincula aos processos de 

modernização que compreendiam a divisão social do  trabalho e as relações de 

produção na fábrica. Sobre a Revolução Industrial e as transformações dela 

decorrentes na sociedade e, conseqüentemente, na escola, Manacorda afirma:  
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Na segunda metade do setecentos, assiste-se ao desenvolvimento da 
fábrica e, contextualmente, à supressão, de fato e de direito, das 
corporações de artes e ofícios, e também da aprendizagem artesanal como 
a única forma popular de instrução. Esse duplo processo, de morte da 
antiga produção artesanal e de renascimento da nova produção de fábrica, 
gera o espaço para o surgimento da moderna instituição escolar pública. 
Fábrica e escolas nascem juntas: as leis que criam a escola de Estado vêm 
juntas com as leis que suprimem a aprendizagem corporativa (e também a 
ordem dos jesuítas). (MANACORDA, 2004, p. 249) 

 

As mudanças ocorridas na educação no século XVIII, no contexto da 

Revolução Francesa e da Revolução Industrial, tiveram seu início nos séculos 

anteriores com as mudanças na concepção da infância explicitadas por Ariès (1981). 

Elas ocasionaram transformações na educação que, até a Idade Média, acontecia 

pela aprendizagem no convívio com adultos7. A descoberta da infância teve seu 

início no século XIII, mas veio a ter seu momento mais relevante a partir do final do 

século XVII, desenvolvendo-se com o nascimento da sociedade moderna e suas 

exigências com relação ao trabalho industrial e à formação do cidadão.  

A partir do século XV inicia uma preocupação maior com a educação, 

associada à moralização da sociedade e que avançou mudando os sentimentos em 

relação à infância e à família. O sentimento de “paparicação”, antes evitado por meio 

da aprendizagem da criança em outra família que não a sua, fazia das crianças 

divertimento e brinquedo dos adultos. Os moralistas começaram a perceber as 

crianças, na sua imaturidade e fraqueza, como um ser que precisava de preparação 

e formação moral antes de seu ingresso na vida adulta. A moralização que marcou o 

início da educação moderna foi atribuída à escola que, com disciplina severa e em 

regime cada vez mais isolado do convívio social, instruía as crianças para que 

cumprissem as leis sociais. As mudanças na família foram marcadas pela união e 

afetividade advindas de um maior envolvimento com a educação dos filhos. Mais 

tarde, a escola contou com os “tratados práticos de educação” (ARIÈS, 1981, p.177) 

que compreendiam instruções aos pais sobre como educar seus filhos e ainda 

advertências quanto à escolha da escola e da profissão.  

                                                 
7 A aprendizagem consistia no processo em que as crianças eram levadas, logo após os 7 anos, ao 
contato com  adultos, em outra família que não a sua, na qual aprendiam as regras de convivência 
social e ainda o desempenho de funções e trabalhos artesanais. Era um período em que a instrução 
escolar era destinada aos clérigos. As crianças, na Idade Média, eram consideradas como adultos, 
diferenciando-se destes apenas no tamanho e na força física, não havendo, portanto, a necessidade 
da separação nessa fase da vida para o aprendizado, a diversão e os jogos. Segundo Ariès (1981), 
“A criança se afastava logo de seus pais, e pode-se dizer que durante séculos a educação foi 
garantida pela aprendizagem, graças à convivência da criança ou do jovem com os adultos. A criança 
aprendia as coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las” (ARIÈS, 1981, p. IX). 
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A moral da época lhes impunha proporcionar a todos os filhos, e não apenas 
ao mais velho – e, no fim do século XVII, até mesmo às meninas – uma 
preparação para a vida. Ficou convencionado que essa preparação fosse 
assegurada pela escola. A aprendizagem tradicional foi substituída pela 
escola, uma escola transformada, instrumento de disciplina severa, protegida 
pela justiça e pela política. (ARIÈS, 1981, p. 195). 

 

No século XVIII, a escola começa a se livrar da administração da Igreja. 

Em 1773, a ordem dos jesuítas foi suprimida e a educação passou a ser 

definitivamente de responsabilidade do Estado. Porém, o que parecia ser a liberdade 

da instrução a favor do homem não se concretizou, pois teve início outra dominação, 

isto é, a administração da escola agora passa a ser de responsabilidade do Estado 

moderno e se desenvolve fundada na idéia de progresso,  no ideário liberal e no 

modo de produção capitalista. Os ideais liberais burgueses são contraditórios por si 

mesmos, pois procuram aliar liberdade, igualdade e fraternidade numa sociedade 

cujas bases de produção material tendem à desigualdade social e econômica, à 

competição e  à adequação à dinâmica do capital. O discurso da neutralidade da 

educação, marcante no processo de laicização, também se torna contraditório, pois 

a escola, que se desenvolve  no mesmo contexto que o capitalismo e o serve como 

preparadora do trabalhador de que o sistema irá precisar, serve ao mesmo tempo à 

ideologia que lhe é constitutiva. Assim, a educação escolar caminha entre a 

liberdade do cidadão apregoada pelo ideário liberal e a obrigatoriedade da 

escolarização determinada pelo Estado.   

Junto com os ideais liberais nascia a necessidade do Estado moderno do 

qual a burguesia precisava para se libertar do Antigo Regime. Esse Estado deveria 

ser forte e centralizado, buscar produzir a democratização dos ideais burgueses e 

promover a fidelidade dos cidadãos ao governo. Nessa relação contraditória havia 

um objetivo comum, o progresso, em cujas bases se fortificavam os interesses 

burgueses e os da nação. A constituição da nação não se restringia aos limites do 

espaço territorial, mas requeria também certa unidade, fidelidade e submissão da 

população ao governo central, o que influenciaria no desenvolvimento dos países. 

Segundo Hobsbawm (1990, p. 52-53), “a questão do estabelecimento de um Estado-

nação específico dependia de este mostrar-se adequado ao progresso ou à 

evolução histórica avançada para além dos sentimentos subjetivos dos membros da 

nacionalidade envolvida ou das simpatias pessoais do observador.”  Para assegurar 
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a afirmação da ideologia liberal e do progresso, a constituição e o fortalecimento dos 

Estados-nações, era fundamental que comunidades e povos menores se aliassem a 

um governo central, iniciando assim uma unificação do mundo ocidental em busca 

de ideais comuns, representados pela idéia de progresso da nação. Esse processo 

teve início com a Revolução Francesa e se desenvolveu mais significativamente nos 

séculos XIX e XX. 

 
Na era das revoluções, fazia parte ou cedo se tornaria parte do conceito de 
nação que esta deveria ser ‘una e indivisa’, como na fase francesa. Assim 
considerada, a ‘nação’ era o corpo de cidadãos cuja soberania coletiva os 
constituía como um Estado concebido como sua expressão política. Pois, 
fosse o que fosse uma nação, ela sempre incluiria o elemento da cidadania 
e da escolha ou participação de massa. (HOBSBAWM, 1990, p. 31) 

 

Em meio ao desenvolvimento econômico e tecnológico que começava a 

despontar após as revoluções, a constituição dos Estados-nações influenciou 

diretamente o sistema de ensino. A escola se instrumentaliza cada vez mais ao se 

adequar aos objetivos da sociedade moderna, seja preparando a mão-de-obra 

exigida pelo mercado industrializado, contribuindo para o fortalecimento dos 

Estados-nações e dos ideais liberais burgueses, seja formando o consenso em torno 

das novas transformações sociais e econômicas. Para Cambi (1999), a educação, 

nesse contexto, procura criar um vínculo entre o cidadão e a nação, ajustando o 

homem às exigências do novo Estado, no sentido de que, ao desempenhar o seu 

papel, o cidadão contribuiria para o bom funcionamento de toda a sociedade. Com 

essa conformação, a educação também agia no sentido de promover a 

emancipação do indivíduo para a emergência de um novo sujeito social, conduzindo-

o a um autogoverno. As exigências e o controle necessários aos Estados-nações 

eram assim interiorizados pelo indivíduo, paradoxalmente livre e ativo, que buscava 

sua emancipação  ao mesmo tempo em que conformava-se às mudanças sociais, 

entre elas,   o pertencimento à sociedade moderna e ao novo Estado. “Liberdade-

liberação e governo-conformação marcam sua identidade mais profunda. A 

educação moderna vive exemplar e constantemente esse duplo impulso, 

problematizando-se em torno dele” (CAMBI, 1999, p. 216).  

Como instância disseminadora e reprodutora da ordem social, a escola 

tornou-se um instrumento eficaz para as pretensões do novo Estado, papel que se 

estendeu desde as Revoluções até o século XXI. Segundo Hobsbawm (1990), não 

era necessário apenas que o cidadão nascesse dentro de determinado território, 
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teria que se vincular à cultura, à língua e à política do Estado para que esse se 

constituísse como nação. Assim, mais que a conquista de território, o nacionalismo 

buscava a conquista dos povos e sua lealdade. Para o controle e a adesão aos 

objetivos da nação, o sistema de ensino escolar se fez fundamental.  

 

Cada vez mais o Estado detinha informações sobre cada um dos indivíduos 
e cidadãos através do instrumento representado por seus censos periódicos 
regulares (que só se tornaram comuns depois da metade do século XIX), 
através da educação primária teoricamente compulsória e através do 
serviço militar obrigatório, onde existisse. (HOBSBAWM, 1990, p. 102) 

 

Além de buscar estabelecer um vínculo entre o novo sujeito social e o 

Estado, o  sistema escolar tornou-se importante para a nação no sentido de 

homogeneizar  a instrução por meio da língua nacional, o que viria a ser útil no 

processo de desenvolvimento técnico e econômico. A padronização dos habitantes e 

a manutenção de seu contato direto com o Estado, advindas da necessidade de 

controle, a educação secundária estendida às massas para a formação profissional 

e técnica poderiam, ao mesmo tempo, formar um contra-nacionalismo que a nação 

reconheceu e passou a evitar por meio da própria escolarização. Conforme afirma 

Hobsbawm (1990), a partir do reconhecimento de um possível contra-nacionalismo, 

o governo passou a discutir assuntos administrativos e políticos numa língua 

inacessível à massa.  

 

Assim, a educação de massa deve, para propósitos práticos, ser conduzida 
em uma língua original comum, enquanto a educação para uma elite 
pequena pode ser conduzida em uma língua incompreensível ou não falada 
pelo corpo da população; ou, no caso de línguas “clássicas” como o latim, o 
persa clássico ou o chinês clássico escrito, por ninguém. As transações 
administrativas ou políticas no topo podem ser conduzidas em uma língua 
imcompreensível para a massa do povo, como fazia a nobreza húngara, 
que conduzia os assuntos parlamentares antes de 1840 em latim ou como, 
ainda hoje, se usa o inglês na Índia; mas uma campanha eleitoral para o 
voto democrático deve ser conduzida na língua popular. (HOBSBAWM, 
1990, p. 114) 

 

A língua oficial da nação seria o primeiro passo no processo de 

constituição dos Estados-nações. Assim, a escola passou a ser desenvolvida 

também de acordo com uma língua nacional. Para Hobsbawm (1990, p. 77), “[...] a 

língua cultural oficial dos dominantes e da elite freqüentemente transformou-se na 

língua real dos Estados modernos via educação pública e outros mecanismos 

administrativos”. A generalização da educação na língua nacional fazia crescer a 
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literatura e a imprensa locais e o acesso da população à produção escrita nacional. 

Com isso, uma mudança sistemática aconteceu no universo da cultura que passaria 

a ser direcionada também aos objetivos da nação, compreendendo o 

desenvolvimento econômico, a construção e a consolidação da política e da cultura 

nacionais. 

No contexto das Revoluções Francesa e Industrial, que marcaram os 

séculos XVIII e XIX, a cultura e a educação caminharam conforme a estrutura de 

uma sociedade em que todas as relações começaram a ser direcionadas para a 

evolução da nova forma de vida consolidada. Uma nova sociedade começou a 

despontar com o crescimento do setor industrial, sociedade essa que acreditava no 

progresso do capitalismo como expressão da liberdade ao alcance de todos os 

cidadãos. Desse modo, todas as relações sociais e econômicas passam a caminhar 

em direção à evolução do trabalho industrial, da tecnologia e da ciência.  

A nova forma de produção material envolvia todas as manifestações de 

produção humana; logo, os setores da ciência, das artes, da religião e da educação 

foram diretamente marcados e influenciados pela economia. Dessa forma, uma nova 

apropriação da cultura culmina no que no século XX Horkheimer e Adorno (1985) 

chamam de Indústria Cultural.8  

Nas palavras de Hobsbawm, “[...] a literatura e as artes começaram a ser 

abertamente obsedadas pela ascensão da sociedade capitalista, por um mundo no 

                                                 
8 Termo utilizado por Horkheimer e Adorno em 1947, na Dialética do Esclarecimento, referindo-se à apropriação da 
cultura pela administração geral da sociedade. Nessa apropriação, a cultura faz-se mercadoria de consumo, 
manipulando o indivíduo mesmo quando este pensa estar distante do aprisionamento do sistema capitalista, como no 
tempo livre. Se há um  fator fundamental, que nessa discussão pode ser tomado como ponto de partida para o 
desenvolvimento da indústria cultural, ele é constituído pelas mudanças estruturais da sociedade na época da 
Revolução Industrial e o conseqüente desenvolvimento tecnológico. As transformações que ocorreram na transição 
para a sociedade capitalista, ou seja, na industrialização, as mudanças no mundo do trabalho são refletidas por 
Horkheimer e Adorno. Eles afirmam que a estrutura da sociedade capitalista, o processo de alienação e as relações de 
produção, explicitados por Marx (2003), prolongam-se para além do setor econômico e do trabalho na fábrica, 
determinando também a cultura, o tempo livre. “A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio” 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 128). Essa alienação foi possível graças à massificação do consumo e aos 
avanços da tecnologia, entre os quais se destaca a  invenção do rádio, que possibilitou também a massificação da 
cultura e o acesso à obras de arte. Essa massificação não se refere a uma cultura proveniente das massas, mas a que 
é produzida para as massas, determinando não apenas o consumo dessa cultura que se faz mercadoria como também 
a necessidade desta. “Os produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os distraídos vão 
consumi-los alertamente. Cada qual é um modelo da gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, não dá 
folga a ninguém, tanto no trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao trabalho” (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p. 119). A indústria cultural faz parte do maquinário da sociedade administrada. O indivíduo se sente 
livre para a diversão, as viagens, o lazer, o relaxamento, porém essas atividades são um prolongamento da alienação 
do trabalho e funcionam como meio de consumo, mesmo nas horas de descanso, e como um reforço para que o 
indivíduo se sinta pronto para voltar às suas atividades laborais. A cultura torna-se, assim, um fetiche e se apresenta 
como se estivesse a serviço do sujeito. A publicidade e a mídia ressaltam  essa cultura e lançam no mercado os 
produtos como se estivessem de acordo com o gosto do consumidor. No entanto, esse é um gosto que a propaganda e 
seus diversos artifícios já formaram antes no indivíduo. Assim, o teatro, a música e os comportamentos trazem a ilusão 
de liberdade, mas  escondem a submissão dos indivíduos. Neste sentido, a racionalidade do sistema capitalista se faz 
presente mesmo nos momentos em que o indivíduo pensa agir segundo sua própria vontade, livre da alienação do 
trabalho como, por exemplo, na diversão. Esse raciocínio desenvolvido por  Horkheimer e Adorno será mais bem 
trabalhado na segunda seção deste capítulo 
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qual todos os laços sociais se desintegravam exceto os laços entre o ouro e o papel-

moeda” (HOBSBAWM, 2003, p. 50).  

Mesmo com a derrocada do governo aristocrata, a classe social em 

ascensão procurava os mesmos meios aristocráticos para conseguir status social. 

Assim, a burguesia lançou mão dos antigos privilégios e luxos, entre os quais se 

destacam as artes, como mercadorias de consumo para entretenimento, ascensão 

social e poder.  As relações que emergiam do desenvolvimento do capitalismo eram 

tomadas como um processo natural e necessário ao desenvolvimento da 

humanidade, estendendo-se assim para a totalidade social. 

 

[...] e era evidente que o progresso da produção estava de braços dados 
com o progresso das artes, das ciências e da civilização em geral. Que não 
se pense que os homens que tinham tais opiniões eram meros advogados 
dos consumados interesses dos homens de negócios. Eram homens que 
acreditavam, com considerável justificativa histórica neste período, que o 
caminho para o avanço da humanidade passava pelo capitalismo. 
(HOBSBAWM, 2003, p. 330-331) 

     

As grandes mudanças sociais e econômicas impulsionadas pelo 

desenvolvimento do capitalismo trouxeram, junto com a dominação e a exploração, 

bases desse sistema, o progresso e, paradoxalmente, a miséria. A divisão do 

trabalho, a evolução das máquinas e a dominação faziam parte do progresso 

naturalizado e apreendido como o bem da humanidade. Ao mesmo tempo, porém, 

conduziam o indivíduo a um estado de  alienação como objeto para obtenção de 

poder e ascensão econômica para alguns, ou, simplesmente, como sobrevivência 

nesse mundo novo para outros. Segundo Marx (2003, p. 112), “[...] a realização do 

trabalho aparece na esfera da economia política como desrealização do trabalhador, 

a objetivação como perda e servidão do objeto, a apropriação como alienação”.  

Marx compreende esse declínio do homem como uma construção 

histórica e material. Ainda que os ideais burgueses e a evolução do sistema 

capitalista enfatizassem a liberdade, a possibilidade da afirmação do cidadão 

mediante seus próprios esforços, as relações materiais não contribuíram para a 

efetivação desses ideais que não mudaram a dominação dos homens pelo capital e 

a ambição de seus detentores. Assim, a liberdade advinda do processo de 

desenvolvimento do capitalismo fez-se liberdade de competição, de consumo, sendo 

delegada ao indivíduo somente a responsabilidade por seu sucesso ou fracasso na 

sociedade.  
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Por mais que os ideais burgueses e a busca do progresso prenunciassem 

o desenvolvimento também das relações humanas e o crescimento de toda a 

sociedade, não suprimiram as contradições que marcaram o nascimento e o 

desenvolvimento do sistema capitalista. Para Hobsbawm (2003), ao lado do 

crescimento econômico, da evolução da ciência e do trabalho industrial, a classe de 

trabalhadores pobres crescia junto com aqueles que, substituídos pelas máquinas 

ou por não conseguirem se adaptar às novas mudanças no mundo do trabalho, 

aumentavam as filas de desempregados e se deparavam com a fome. Foram 

fundamentais para o crescimento desse estado de miséria o desenvolvimento 

industrial e a conseqüente desvalorização do setor agrícola artesanal. Os 

trabalhadores camponeses agora tinham que competir com máquinas muito mais 

potentes que eles e com menor custo para os donos do capital.  “As massas de 

novos proletários tinham que se adaptar ao ritmo industrial de trabalho por meio da 

mais cruel disciplina ou então eram largadas para apodrecerem caso não a 

aceitassem” (HOBSBAWM, 2003, p. 263).  

As atividades que antes não exigiam qualificações ou conhecimentos que 

fossem muito além daqueles que os camponeses já traziam foram se desenvolvendo 

a ponto de ser necessária a mão-de-obra qualificada para o trabalho na indústria, ou 

seja, o especialista. Essa realidade impulsionou a grande procura pelo ensino 

profissional que, no século XX, passa a acontecer não apenas nas escolas, mas no 

próprio trabalho e fora deste, sendo reconhecido também em atividades informais 

fora das instituições formais de ensino. Nesse contexto, segundo Hobsbawm (2003), 

a escolarização, aliada a outros fatores como os negócios, as artes e a guerra, era o 

grande trunfo para o poder e a ascensão social. Mesmo sendo a escolarização 

primária ainda muito restrita, o sucesso por intermédio da educação escolar era o 

mais buscado. Essa educação expressava a premiação ao talento nato, à 

competição individual, e rompia, por meio de exames para alcançar cargos políticos, 

com os privilégios assegurados pela situação de nascimento. 

 

Contudo, em certo sentido, a educação representava, tão eficazmente 
quanto os negócios, a competição individualista, a “carreira aberta ao 
talento” e o triunfo do mérito sobre o nascimento e os parentescos, através 
do instrumento do exame competitivo. Como de costume, a Revolução 
Francesa criou a expressão mais lógica dessa competição, as hierarquias 
paralelas de exames que ainda selecionam progressivamente, dentre o 
quadro nacional de ganhadores de bolsas de estudos, a elite intelectual que 
administra e instrui o povo francês. (HOBSBAWM, 2003, p. 267) 
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A educação escolar, por ser importante na busca do sucesso econômico 

e social, trouxe a ilusão de que todos na sociedade teriam as mesmas 

oportunidades desde que lançassem mão dos recursos oferecidos pela 

escolarização. Porém, tal possibilidade ainda era privilégio daqueles que  podiam 

contar com as vantagens de pertencer a uma classe de maior prestígio econômico e 

social. As profissões liberais eram restringidas àqueles que tivessem grandes 

oportunidades, talentos natos ou anos de estudos. Mesmo assim, a classe proletária 

percebia o ensino escolar, oferecido por leigos e religiosos, como um meio de 

conquistar seu espaço, pois, “[...] uma sede geral de educação era muito mais fácil 

de ser criada do que uma sede geral de sucesso individual nos negócios, e a 

escolaridade era mais facilmente adquirida do que a estranha arte de ganhar 

dinheiro” (HOBSBAWM, 2003, p.267).  

A busca por novos cargos não ocupados até então pela classe média fez 

crescer o número de instituições de ensino, nas quais a imposição da língua 

nacional e a conseqüente expansão editorial se tornaram de grande valia para os 

objetivos da nação. Desse modo, as pessoas instruídas que começaram a despontar 

em vários setores da sociedade, mesmo ainda em número pequeno, viam no 

capitalismo um projeto no qual os homens seriam livres para defender seus ideais, 

para se desenvolverem junto com o modelo econômico. Surgia junto com a luta por 

melhores condições de vida um conformismo com a realidade, ou seja, havia, por 

um lado, os que estavam no poder lutando por manter sua posição e, por outro, 

aqueles que em condições desfavoráveis viam-se na única opção de se adequar ao 

esquema abraçando as restritas oportunidades de sobrevivência, entre elas a 

instrução escolar.  

A destituição do poder aristocrático e a consolidação da sociedade 

moderna e do liberalismo burguês trouxeram aos povos a ilusão da constituição de 

um governo verdadeiramente democrático e liberal. No entanto, o que se observou 

no desdobramento histórico foi a substituição  dos senhores, ou seja, as nações 

agora se encontravam sob uma nova forma de dominação não mais amena que a 

anterior, porém mais dissimulada, a da política da democracia, da liberdade. Muito 

antes do termo globalização ser colocado em discussão, o capitalismo  procurou 

consolidar suas  conquistas por meio da dominação territorial, econômica e cultural,  
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ditando  as regras  em todos os setores da vida social num vasto processo de 

ocidentalização do mundo (IANNI, 1997).  

O processo de globalização é marcado pelo desenvolvimento das 

relações econômicas entre as nações e a abertura dos territórios para um mercado 

que cresce em escala mundial, significando também  mudanças e reestruturações 

das relações culturais entre os povos. Ianni (1997) considera o processo de 

globalização como a desterritorialização do mundo em que o local, o nacional, cada 

vez mais é configurado segundo as exigências mundiais. Este é um processo que se 

desenvolve no contexto da modernização e compreende avanços, mas também 

regressão, ambos pautados na lógica do sistema capitalista, da razão instrumental, 

da técnica. Globalização e modernização, para Ianni, relacionam-se com padrões 

ocidentais, pois o capitalismo dissemina não apenas um modo de produção, mas 

também um processo civilizatório ocidental, no qual se articulam dimensões  sociais, 

econômicas e culturais como um processo natural, inevitável e necessário. É nesse 

sentido que  

 
[...] a teoria da modernização do mundo, com seus ingredientes 
evolucionistas, leva consigo a idéia de ocidentalização do mundo. Ao 
mesmo tempo que implica a generalização do capitalismo, implica a 
ocidentalização, como processo civilizatório. (IANNI, 1997, p. 85)  

 

A lógica do mundo globalizado, articulado, torna-se a lógica da razão 

instrumental, pragmática, técnica, cujos parâmetros são demarcados pelo 

desenvolvimento do capitalismo. Assim, não só a economia, mas a totalidade social, 

global, satisfaz os requisitos da razão moderna, instrumental e torna objetivos os 

processos e as estruturas, racionalizando aquilo para o qual se põe a serviço, o 

capital mundializado.  

 
Esse é o reino da razão instrumental, técnica ou subjetiva, permeando 
progressivamente todas as esferas da vida social, em âmbito local, 
nacional, regional e mundial. No mesmo curso da modernização do mundo, 
simultaneamente à globalização do capitalismo, prossegue a generalização 
do pensamento pragmático ou tecnocrático. Caminham juntos, mais ou 
menos conjugados ou desencontrados, espalhando-se pelo mundo. Esse o 
modo de pensar e agir que se generaliza. (IANNI, 1997, p. 81) 

 

Desse ponto de vista, não só a economia, mas também a ciência, a 

educação e todas as atividades relacionadas com a cultura foram desenvolvidas 

segundo os parâmetros do capital. A ciência passou a servir  às evoluções 

tecnológicas exigidas pela nova forma econômica e a educação, desvinculada da 
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humanização do homem, reduziu-se à escola que se constituiu como promessa de 

ascensão social e econômica. Num âmbito geral, a cultura passou a ser 

compreendida não como formação humana, expressão da razão e da emancipação, 

mas como obras e expressões específicas a serem comercializadas. Dessa forma, o 

desenvolvimento da indústria avançou também para a cultura que, sob o esquema 

do desenvolvimento capitalista, fez-se mercadoria, entretenimento, contribuindo 

eficazmente para a consolidação do sistema hoje em expansão.    

A produção humana tem assim seu sentido direcionado segundo as 

esquematizações da razão instrumental, o que gera, paradoxalmente, uma liberdade 

reduzida e limitada, ou seja, a liberdade de competir, de pensar de acordo com o 

permitido, de escolher apenas o aquilo que a sociedade capitalista oferece. A cultura 

na sociedade contemporânea é desenvolvida também no sentido da produtividade 

econômica, isto é, o homem, ao produzir cultura de acordo com a lucratividade e a 

utilidade imediata da sociedade moderna, não o faz buscando sua afirmação 

humana e a aproximação de valores universais,  mas  distancia-se deles quando 

busca propósitos particulares, universalizados pela lógica capitalista. Dessa forma, a 

educação escolar, como cultura, como fazer humano, liga-se aos objetivos do 

capital.  

A apropriação da cultura desvinculada de seu sentido humanizador e sua 

instrumentalização correspondem ao distanciamento dos conceitos em geral9 do 

contexto histórico e social que lhes confere sentido. As palavras hoje são 

pronunciadas de maneira descontextualizada e desprovida de compromisso com a 

reflexão, desviadas para objetivos práticos e imediatos e assim contribuem 

eficazmente para a dominação capitalista por meio de um discurso universalizado e 

apaziguador10. Dessa forma, “[...] a palavra, que não deve significar mais nada, fica 

                                                 
9 Para Adorno (1984), o dado é mediado pelo conceito, porém, o conceito, que independe do conteúdo, torna-se 
estático, identificando a realidade com ele próprio, como se ela fosse igualmente imutável, constante. Assim, une 
o múltiplo e variável à sua forma fixa, determinista, tornando falso tanto o próprio conceito como a realidade por 
ele mediada. O conceito é contraditório, pois media o dado e, nesse sentido, “[...] habrá que comenzar por el 
concepto, no por simple dado” (p. 156), sob pena de se tornar fixo, falseando tanto o real como ele mesmo. 
Dessa forma, o pensamento dialético não deve se ater ao conceito na sua forma identificadora, portanto falsa, há 
que refletir sobre o real mediado e sobre o próprio conceito. “El concepto tiene uma exigencia inmanente de 
invariabilidad, que es la que crea el orden frente a la fluidez de su contenido. Esta es negada por la forma del 
concepto, también en esto ‘falsa’. En la dialética el pensamiento protesta contra los arcaísmos de su forma 
conceptual. Antes de todo contenido, el concepto em si independiza su propia forma frente a los contenidos. Por 
de pronto, el principio de identidad; algo que es postulado simplemente por su utilidad para pensar, es tomado 
por uma realidad em si, firme y constante. El pensamento identificante objetiva por medio de la identidad lógica 
del concepto” (ADORNO, 1984, p. 156). 
 

10 Esses discursos expressam a racionalidade da sociedade na qual o conformismo corresponde ao que Marcuse  
(1967) denomina de “consciência feliz”. Uma consciência produzida pela identificação e pela conformação com o 
existente, pela legitimação do sistema, que se torna tanto mais eficaz como mantenedora da ordem das coisas 
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tão fixada na coisa que ela se torna uma fórmula petrificada” (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985, p.154).  Relacionados com a instrumentalização da razão, os 

conceitos são pronunciados no sentido de justificar o real, aproximando-se da 

realidade aparente de forma que o discurso venha a ser o próprio real de forma 

aparentemente clara e lógica. O conhecimento se apresenta esgotado, como se tudo 

o que precisasse ser pensado a respeito da realidade já houvesse sido feito 

anteriormente, ou seja, o real já foi decodificado e resta-nos agora coordenar os 

meios aos fins práticos da dinâmica da razão instrumental. Os conceitos que viriam 

expor os fatos à reflexão, segundo uma razão verdadeiramente objetiva, são 

instrumentalizados, “[...] acrodinamizados, racionalizados, tornaram-se instrumentos 

de economia de mão-de-obra. É como se o próprio pensamento tivesse se reduzido 

ao processo industrial, submetido a um programa estrito, em suma, tivesse se 

tornado uma parte e uma parcela da produção” (HORKHEIMER, 2000, p. 30). O 

pensamento reduz-se ao dado como uma relação procedimental, industrial e 

identifica-se com ele valendo-se da lógica entre meios e fins. Os conceitos e as 

palavras são destituídos de sua relação com a verdade para adequar-se à mesma 

relação lógica, identificada. Do mesmo modo, todas as relações sociais passam a 

ser esquematizadas e justificadas segundo a razão instrumental. As relações são 

assim articuladas de forma a produzir consenso, racionalizando a realidade 

capitalista e recrutando os meios eficientes para sua instauração e restauração. 

Apesar das transformações históricas, o modelo social que nasceu e 

ainda se desenvolve junto com o modo de produção capitalista tem sua configuração 

determinada pelas relações de produção a ele inerentes. Suas leis e sua cultura são 

                                                                                                                                                         
quanto mais presa e identificada com o real for. Segundo Marcuse, a linguagem hoje se compromete com o 
exercício da coisificação essencial à sociedade moderna. Tudo aquilo que não concilia é tomado pela razão 
instrumental como irracional e obsoleto. “Na expressão desses hábitos de pensar, a tensão entre aparência e 
realidade, fato e fator, substância e atributo, tende a desaparecer. Os elementos de autonomia, descoberta, 
demonstração e crítica recuam diante da designação, asserção e imitação. Elementos mágicos, autoritários e 
rituais invadem a palavra e a linguagem. A locução é privada das mediações que são as etapas do processo de 
cognição e avaliação cognitiva. Os conceitos que compreendem os fatos, e desse modo transcendem estes, 
estão perdendo sua representação lingüística autêntica. Sem tais mediações, a linguagem tende a expressar e a 
promover a identificação imediata da razão e do fato, da verdade e da verdade estabelecida, da essência e da 
existência, da coisa e de sua função” (MARCUSE, 1967, p. 93). Essa  linguagem, denominada por Marcuse de 
funcional, diferencia-se do conceito no sentido de que este se relaciona com o movimento histórico, não procura 
um significado estático, reduzido, antes traz à reflexão as contradições; não harmoniza, interroga. No 
pensamento, o significado do conceito é desenvolvido; na linguagem funcional, ele é produzido e determinado 
como verdadeiro, conduzindo o indivíduo à acomodação. Para Marcuse, “A unificação dos opostos que 
caracteriza o estilo comercial e político é uma das muitas formas pelas quais a locução e a comunicação se 
tornam imunes à expressão de protesto e recusa [...] essa linguagem fala por meio de construções que impõem 
ao receptor o significado oblíquo e abreviado, o desenvolvimento do conteúdo impedido, a aceitação do que é 
oferecido na forma em que é oferecido” ( MARCUSE, 1967, p. 98).  
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determinadas pelo capital e, dessa forma, todos os processos e relações passam a 

ser influenciados pela lógica do capital, a lógica da técnica, do resultado, da 

manipulação dos meios para os fins propostos pela lucratividade e pelo poder que 

regem essa forma de vida. O pensamento reduz-se à  adaptação e, assim, ao se 

conformar à razão instrumentalizada, torna-se falso, pseudopensamento. O 

pensamento se desfaz quando se priva de ir além do dado, do aparente e se recusa 

a refletir sobre o real fazendo-o se desdobrar em suas contradições, quando não 

resiste ou subverte. Logo, não é pensamento no sentido do questionamento e da 

reflexão, mas esquematização e justificação daquilo que é sempre o mesmo, pois  

 

[...] a liberdade na nossa sociedade é inseparável do pensamento 
esclarecedor. Contudo, acreditamos ter reconhecido com a mesma clareza 
que o próprio conceito desse pensamento, tanto quanto as formas históricas 
concretas, as instituições da sociedade com as quais está entrelaçado, 
contém o germe para a regressão que hoje tem lugar em toda parte. Se o 
esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse elemento 
regressivo, ele está selando seu próprio destino. Abandonando a seus 
inimigos a reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso, o pensamento 
cegamente pragmatizado perde seu caráter superador e, por isso, também 
sua relação com a verdade. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 13) 

 

O esclarecimento é assim contraditório, pois, ao se conduzir de maneira 

absolutizada, conforme o método cientificista, pragmático, contribui não para a 

emancipação dos homens, mas para sua adaptação constante à realidade dada, 

possibilitando a dominação necessária ao modo de produção capitalista. De outra 

modo, o reconhecimento da forma adaptativa do próprio pensamento, sua 

contradição, seu ajustamento à realidade e a reflexão sobre si mesmo são 

elementos que possibilitam a superação do estado de coisas dado.  

Correspondendo ao processo de adaptação, as instituições sociais, entre 

elas a escola, contribuem eficazmente ao serem conduzidas segundo o mesmo 

pensamento fixo e identificado com o real. O indivíduo tem, assim, sua identidade 

absorvida pela dinâmica social, pois a totalidade e o distanciamento da autocrítica, 

do pensamento esclarecedor tendem a distanciar as formas de autonomia, 

dissolvendo o indivíduo no todo existente já devidamente pensado e esquematizado. 

Os indivíduos se adaptam ao real num processo em que o sujeito se submete à 

ordem mesmo quando pensa agir de maneira autônoma, livre e consciente. Uma 

pseudoconsciência que, na impossibilidade do reconhecimento de sua contradição, 

faz o sujeito adequar-se cegamente ao dado e, assim, servir eficazmente a 
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propósitos ideologizados. O conhecimento restrito à aparência, percebida como 

objetividade, que originou as idéias e conceitos absolutos é o que Adorno denomina 

de pseudoformação:  “[...] la pseudoformación haya pasado a ser la forma dominante 

de la consciencia actual” (ADORNO, 1972, p. 142). A formação cultural, para 

Adorno, compreende a apropriação subjetiva da cultura, a autonomia do indivíduo, a 

consciência capaz de questionar, de transcender o real para a sua apreensão 

histórica e social. Ao contrário do que veio ser a cultura no desenvolvimento da 

razão iluminista, isto é, um elemento de subordinação.  “[...] La formación no es 

outra cosa que la cultura por el lado de su apropriación subjetiva” (ADORNO, 1972, 

p. 142-143). A libertação do pensamento das apreensões míticas e religiosas, 

pretendida pelo Iluminismo, não ocasionou a  liberdade do indivíduo como sujeito do 

pensamento, da cultura, mas fê-lo preso às determinações do método científico, 

conduzindo-o à pseudoformação, cujo poder  reside no fato de que ela é tanto mais 

eficaz quanto mais dissimulada for na sua adequação ao esquema da sociedade 

administrada, ao se apresentar como autonomia e liberdade.  

Contrapor-se à repetição do estado do mundo requer, essencialmente, a 

contraposição à consciência coisificada imanente e re-instauradora dessa realidade. 

A consciência coisificada significa “[...] um consciente que rejeita tudo o que é 

conseqüência, todo o conhecimento do próprio condicionamento, e aceita 

incondicionalmente o que está dado” (ADORNO, 1994, p. 41). Justifica-se na 

aparência do real e deve a ela sua verdade e seu caráter absoluto. “Uma das 

características da consciência coisificada é manter-se restrita a si mesma, junto a 

sua própria fraqueza, procurando justificar-se a qualquer custo” (p. 71).  Assim, para 

Adorno, a educação deve estar relacionada com a consciência e com a experiência 

do pensamento e  do rompimento com a ordem das coisas.  

 

Mas 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 intelectuais. Nesta medida e nos termos que procuramos 
expor, a educação para a experiência é idêntica à educação para a 
emancipação. (ADORNO, 1995a, p. 151) 

Numa sociedade em que o pensamento esclarecedor tornou-se preso às 

determinações da lógica capitalista, a autonomia do indivíduo não se realiza e o que 

é apresentado como formação é, de fato, adaptação na sua forma mais dissimulada. 
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O pensamento e a consciência não se reduzem à técnica, à lógica formal, que 

significa um ajustamento à realidade, mas excede a essa realidade, refletindo a si 

próprio e a realidade em suas múltiplas relações. A experiência, nesse sentido, não 

se refere à empiria, ao pragmatismo, mas à capacidade de diferenciar-se do que 

está dado. Enquanto o indivíduo identificado com o real pela absolutização do 

pensamento esclarecedor não compreende as determinações que pesam sobre a 

razão, sobre a consciência e sobre si mesmo, a pseudoformação toma o espaço da 

autonomia, servindo, eficazmente, à implantação da ideologia, bem como à 

conformação com a realidade. Conforme enfatiza Adorno (1972, p. 148-149),  

 
Sin embargo, el a priori del concepto de formación propiamente burgues, la 
autonomia, no ha  tenido tiempo alguno de constituirse, y la consciencia 
pasa directamente de una heteronomia a otra: en  lugar de la autoridad de 
la Bíblia se coloca la del campo de deportes, la televisión y las ‘histórias 
reales’, que se apoya en  la pretención de literalidad de facticidad de 
aquende la imaginación productiva.  

 

O esforço em absolutizar o real, ao encobrir o aspecto subjetivo das 

explicações sobre ele, encerrou a desconfiança de que, por esse mesmo fato, torna-

se irracional. Desse mesmo modo, a autonomia gerada pela reflexão crítica foi 

substituída por uma espécie de culto ao existente. Os indivíduos, então, obedecem 

àquilo que, em sua falsa consciência, corresponde à identificação com o coletivo, ou 

seja, vêem-se no exercício da autonomia quando, em nome da nação, do Estado, da 

religião e dos grupos, se submetem ao controle de exigências ideológicas 

apresentadas como verdades lógicas e objetivas. Desse modo, aparentemente, “Não 

há mais ideologia no sentido de falsa consciência, mas somente propaganda a favor 

do mundo, mediante sua duplicação e a mentira provocadora, que não pretende ser 

acreditada, mas que pede o silêncio” (ADORNO, 2001, p. 25). 

Nesse processo, a formação se converte em pseudoformação, a 

liberdade torna-se prisão dos regimes totalitários e a autoconservação do sujeito,  

destruição de si mesmo por meio de uma adaptação cega. A verdadeira formação, 

como apropriação subjetiva da cultura, deixa de ocorrer quando a subjetividade é 

subtraída por um todo administrado ainda que em nome dela mesma, “[...] la 

eliminación del sujeto por mor de su autoconservación” (ADORNO, 1972, p.145). 

Dessa forma, o que contraria essa adaptação é apreendido como falso, ou seja, a 

razão, que busca questionar os fatos, é considerada irracional e inútil, e o existente, 
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pela lógica e esquematização com que se apresenta, faz-se racional do ponto de 

vista da razão instrumental.  

No processo em que o real se faz racional, o capitalismo converte-se 

também em um modo de produção de idéias, de concepção do mundo. Ele está de 

tal forma esquematizado e racionalizado, que todos os processos e relações que 

constituem a sociedade tendem a ser por ele influenciados e determinados. Para 

Ianni (1999), o modo de vida capitalista avançou fronteiras e, fundamentado  na 

razão instrumental, instaura e restaura a todo momento nos indivíduos e sociedades 

sua forma de vida, suas idéias, realizando-se como  processo civilizatório, tornando 

os indivíduos objetos e sujeitos de sua própria dominação. Esse processo, 

amparado pela ciência e pela tecnologia, reduz ainda mais a possibilidade de 

existência de um pensamento livre e de uma consciência verdadeira. A lógica do 

capital, que é o lucro, exerce suas forças em todos os meios sociais, mesmo nas 

instituições que utilizam uma aparência neutralizada como, por exemplo, a escola. 

Segundo Ianni (1999, p.120), “[...] tudo tende a organizar-se com base na razão 

instrumental, técnica, no princípio da produtividade, lucratividade, quantidade. 

Burocratizam-se não só as empresas privadas e as organizações públicas, mas 

também os sindicatos, partidos, igrejas, escolas, museus”. Ainda enfatiza o autor: 

 

A tecnificação das forças sociais de vida e trabalho, produção e reprodução 
material e espiritual, espalha-se por todos os lugares e recantos do mundo e 
os indivíduos. A razão instrumental generaliza-se, adquire preeminência, 
funda ações e relações, processos e estruturas. Os produtos da ciência 
transformam-se em técnicas, signos, emblemas, fetiches, ao mesmo tempo 
que organizam a atividade e a imaginação em toda parte e no íntimo de 
cada indivíduo. (IANNI, 1999, p. 118)  

 

Concebendo-se a generalização da razão instrumental para todas as 

relações, processos e estruturas da sociedade, compreender a educação num 

sentido que supere sua redução prioritariamente à escolaridade e sua ligação direta 

com o mundo do trabalho requer interrogá-la observando sua relação com a 

construção histórica e social. Construção essa  desenvolvida em conformidade com 

o progresso da  civilização, da cultura, que compreende todos os avanços 

provocados pelos homens desde os tempos primitivos, o que o torna um ser 

humano, além dos instintos animais.  
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Educação e indústria cultural 

 

Uma reflexão sobre a educação exige compreendê-la em sua relação 

com a cultura, com a civilização e com sua administração pelo sistema capitalista. 

Numa sociedade administrada segundo seu modo de produção, a cultura é também 

administrada e, com ela, a educação. A cultura associada à civilização corresponde, 

para Adorno (1966), aos processos históricos e sociais que os homens desenvolvem 

desde os tempos primitivos, compreendendo não só as estruturas materiais, 

objetivas, mas também a evolução do pensamento, da política, da religiosidade, da 

educação. Cultura e civilização são processos relacionados entre si, que 

compreendem tanto o modo de produção como as expressões ditas espirituais, 

como a arte, a religião e o pensamento. As expressões espirituais são apresentadas 

como independentes  da estrutura material da sociedade, porém perfazem o mesmo 

trajeto da administração.  

 

Quien habla de cultura habla también de administración, quiéralo o no. El 
reunir bajo la palabra única de cultura cosas con  denominador tan distinto 
como filosofia y religion, arte y ciencia, formas del modo de vivir y moralidad 
y, finalmente, el espíritu objetivo de una época, traiciona de antemano la 
mirada administrativa, que, desde lo alto, acumula, reparte, pondera, 
organiza (ADORNO, 1966, p.53) 

 

Para Horkheimer e Adorno (1973), cultura e civilização não se distinguem 

como instâncias de natureza espiritual e material, conforme se fez pensar nos 

desdobramentos  da sociedade moderna quando o termo civilização referia-se ao 

desenvolvimento da indústria, da técnica. Interioridade e exterioridade do homem 

não são processos distintos ou independentes, assim, “[...] 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 

sua realidade nas coisas” (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p.96). Aquilo que se 

refere à consciência, ao pensamento e à educação está relacionado com a estrutura 

material e vital da sociedade.  

 
“Cultura” sempre teve uma conotação de “cultura espiritual”, enquanto que 
“civilização subtende um “progresso material”. “Civilização”, entretanto, não 
se opõe originalmente à cultura do espírito para designar tão-só o aspecto 
material da cultura mas designa, outrossim, o âmbito geral da humanidade. 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 93)  
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Na tendência da administração total, a cultura moderna tornou-se também 

administrada em todos os seus desdobramentos, conforme a estrutura material da 

sociedade e seu modo de produção capitalista. No pensamento, no  trabalho, na 

evolução tecnológica, nas artes, enfim em todas as manifestações da cultura e da 

civilização, efetivou-se a dominação capitalista, a administração segundo a lógica da 

razão formalizada. Desse modo, a educação, que aos poucos e cada vez mais era 

compreendida como escolarização, também tornou-se administrada.  

Para os autores, a administração da cultura corresponde ao sentido de 

utilidade na sociedade moderna. Com a razão formalizada, o que é útil refere-se ao 

que serve a outros fins que não correspondem necessariamente à coisa mesma. As 

necessidades vão além do essencial para a vida e passam a ser ditadas segundo 

padrões estabelecidos pela lógica do capital, do consumo, conforme requer a 

administração total da sociedade. Na modernidade, a utilidade das coisas 

corresponde à sua equivalência, segundo o princípio da troca, como um ser para 

outro. A cultura, assim, desvincula-se de seu sentido emancipador, crítico, para 

ajustar-se à relação entre meios e fins da razão instrumental, ao estabelecido pela 

dinâmica da estrutura material da sociedade. Para Horkheimer e Adorno (1973), a 

cultura fez-se útil, como um processo pautado em objetivos que não os da própria 

cultura, desenvolveu-se conforme os apelos da sociedade burguesa junto com seus 

ideais não efetivados. Ressaltando o sentido da cultura como a possibilidade de 

emancipação, de autonomia, que se diferencia de sua apropriação pela 

administração da sociedade capitalista, Adorno afirma que “[...] la cultura, como 

aquello que apunta más allá del sistema de la conservación de la espécie, incluye un 

momento de crítica frente a todo lo existente, todas las insituciones” (ADORNO, 

1966, p. 60).  O sentido da cultura não se refere ao ajustamento, à autoconservação 

prometida pela indústria cultural por meio de seus produtos, o que resulta na 

identificação com a realidade, tampouco se refere à dominação nela imperante e à 

conseqüente barbárie,  mas à possibilidade de diferenciar-se daquilo que está posto. 

 

Se prepara la negación del concepto de lo cultural mismo y se cancelan sus 
constituyentes – conceptos tales como los de autonomía, espontaneidad y 
crítica –. La autonomia, porque el sujeto, en lugar de decidirse 
concientemente, debe y quiere incardinarse en lo ya preordenado en cada 
caso, y porque el espíritu, que según el concepto tradicional de cultura ha  
de darse la ley a si mismo, experimenta en  todo instante su impotência 
frente a las exigencias avasalladoras de lo que meramente existe. La 
espontaneidad se desvanece porque el planeamiento de  la totalidad de 
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cada movimiento está preordenado, predeterminado y reducido a 
apariencia, y ya no se tolera aquel juego de fuerzas del que se espera una 
totalidad libre. Finalmente, la crítica perece, porque el espíritu crítico 
entorpece como arena en una máquina ese curso que cada vez se aparta 
más del modelo de lo cultural. (ADORNO, 1966, p. 66-67) 

 

Conforme esse raciocínio, a educação moderna desvia-se de seu sentido 

educativo ao se tornar útil aos objetivos delimitados pela ordem capitalista conforme 

o desenvolvimento do trabalho industrial, a evolução da tecnologia, a reestruturação 

da sociedade. A redução da concepção de educação que a torna distanciada de seu 

sentido educativo, emancipador, para efetivar-se como elemento de adaptação, é 

assim feita mediante a redução da concepção de cultura que, em seu aspecto geral, 

tem sido destituída da sua condição de formação humana, racional, social,  

distanciando-se da civilização para conformar-se ao real e à barbárie nele 

instaurada.  

Separada do processo civilizatório como superior e autônoma em relação 

a este, percebida como processo de construção espiritual, a cultura torna-se 

independente da produção material. Esta separação lhe confere um estado puro, 

incontaminado pelas determinações materiais da sociedade. A compreensão da 

cultura como algo independente, superior e absoluto em relação à realidade objetiva 

esconde e reforça o fato de estar cada vez mais em conformidade com a estrutura 

material da sociedade. As promessas de consciência e realização humana tornam-

se impossíveis de serem efetivadas nos desdobramentos de uma administração 

total, pois uma sociedade administrada, conforme a razão instrumental, produz uma 

cultura igualmente administrada e instrumentalizada. Se “[...] quien habla de cultura 

habla también de administración, quieralo o no” (ADORNO, 1966, p. 53),  a negação  

das determinações da produção material que influenciam a cultura conduz à 

consolidação de sua condição como instrumento. Por outro lado, na recusa da 

relação entre a cultura e a estrutura material da sociedade, 

 

La cultura sería la manifestación de  la esencia humana pura, sin 
consideración de las unidades funcionales de la sociedad. Y el que la palabra 
cultura no pueda eludirse pese a sus resonancias de autojustificación, indica 
como la mil veces justamente criticada categoria del mundo tal como es, del 
mundo administrado, es conveniente y conjurada; no obstante lo cual, nadie 
que tenga algo de sensibilidad se encontrará libre del malestar por la cultura 
como algo administrado. (ADORNO, 1966, p. 53-54) 
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A cultura, como elemento de emancipação humana, de autonomia, não 

podendo se separar da administração total social, reduz-se à justificação do 

existente à medida que torna sua administração mais dissimulada. Ao contrário da 

promessa de autonomia perante o existente, a separação entre cultura e 

administração justifica, instaura e restaura a atual realidade em suas relações de 

manipulação. A administração da sociedade moderna não age apenas sobre a vida 

material dos homens, mas também sobre suas idéias, num movimento em que 

construção material e espiritual se influenciam mutuamente. Assim, 

 

[...] hay que resistir la inclinación actual a desmentir las dolorosas 
contradiciones de los hechos mediante distinciones y manipulaciones 
conceptuales, mediante una espécie de teoria del conocimiento vulgarizada. 
Se debe asentar, ante todo, algo mui simple: que lo especificamente cultural 
es precisamente lo subtraído a lo nudamente necesario para la vida. 
(ADORNO, 1966, p. 54) 

 

A separação entre a cultura e as relações materiais da sociedade 

condizem com o processo de independentizar-se da razão iluminista que, em sua 

pretensão objetiva, conduziria o homem ao conhecimento verdadeiro, livre do mito e 

da religião. A liberdade do pensamento esclarecedor tornou-se presa do método 

científico, conforme as determinações da sociedade administrada. Da mesma forma, 

a liberdade prometida no ideário liberal burguês ajustou-se às relações nascentes 

com o novo modelo social, o de uma não-liberdade. É nesse sentido que, ao 

absolutizar-se  como superior e autônoma e independentizar-se das relações 

materiais constitutivas como promessa de liberdade, “[...] o estado da consciência 

humana” (ADORNO, 2001, p. 7), a cultura segue as determinações da sociedade 

retirando de si seu elemento crítico, verdadeiramente autônomo.  

 

Essas relações se impõem tão impiedosamente ao espírito autônomo 
quanto antes os ordenamentos heterônomos se impunham ao espírito 
comprometido. Não só o espírito se ajusta à sua venalidade mercadológica, 
reproduzindo com isso as categorias sociais predominantes, como se 
assemelha, objetivamente, ao status quo, mesmo quando subjetivamente, 
não se transforma em mercadoria. As malhas do todo são atadas cada vez 
mais conforme o modelo do ato de troca. (ADORNO, 2001, p. 9) 

 

 A compreensão e a crítica da cultura exigem sua negação como 

absoluta, como um espírito puro e autônomo em face das determinações sociais, e o 

reconhecimento de que  também ela é administrada em conformidade com a 
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esquematização da sociedade capitalista. “Aceitar a cultura como um todo já é 

retirar-lhe o fermento de sua própria verdade: a negação” (ADORNO, 2001, p.19). 

Desse modo, se há um poder emancipador da cultura, este deve ser concebido 

conforme uma crítica imanente, apreendendo-a nas determinações da sociedade 

administrada que tende à esquematização total até mesmo da cultura.  

Se a cultura não é independente da materialidade, como espírito puro, 

não deve, no entanto,  ser compreendida como fundida à realidade objetiva. Na 

separação ou fusão total, a contradição se desfaz e, em seu lugar, surge a 

fetichização  ou  o  determinismo.  Esse  raciocínio  está relacionado  com a reflexão  

sobre a separação entre teoria e práxis11 desenvolvida por Adorno (1995b), que 

advém da separação, no mundo do trabalho, entre trabalho físico e intelectual. A 

práxis é associada ao trabalho físico, uma vez que este se tornou sinônimo de 

cansaço e enfado e, como um meio sofrido para garantir a existência,  opõe-se à 

liberdade.  Assim, a cultura, apreendida como espírito puro, livre, não estaria 

relacionada com a práxis. Entretanto, a cultura, compreendida como separada da 

materialidade, justifica-a uma vez que também é influenciada por ela, da mesma 

forma que a teoria, ao separar-se da práxis e assim negar sua relação com ela, 

torna-se elemento de justificação, de identidade. A negação da relação entre teoria e 

práxis implica a continuação da teoria identificada com a práxis. É necessário que se 

perceba a relação entre teoria e práxis, evitando, porém, qualquer visão determinista 

de uma sobre a outra. Assim como a separação implica identidade, não pode haver 

fusão, uma vez que, dessa forma, perde-se a possibilidade de superação. Essa 

possibilidade parte da percepção da relação entre teoria e práxis, distanciando-se da 

identificação da teoria com uma práxis idealizada.  Desse modo,  
                                                 
11 A práxis, que compreende a tensão entre teoria e prática, é refletida por Adorno (1995b) no sentido 
de que, no mundo administrado, quando o pensamento e a teoria estão instrumentalizados e 
relacionados diretamente com a prática e a técnica, a tensão se desfaz. Em seu lugar, surge uma 
práxis que se relaciona com uma teoria que se fez prática. Assim, a práxis sem teoria é prática, 
portanto, falsa práxis. “Práxis corretamente compreendida – na medida em que o sujeito é, por sua 
vez, algo mediado – é aquilo que o objeto quer: ela resulta da indigência dele. Mas não por 
adaptação por parte do sujeito, adaptação que meramente reforçaria a objetividade heterônoma. A 
indigência do objeto é mediada pelo conjunto do sistema social; daí que só seja criticamente 
determinável pela teoria. Práxis sem teoria, abaixo do nível mais avançado do conhecimento, tem que 
fracassar, e segundo seu conceito, a práxis deveria realizá-lo. Falsa práxis não é práxis. O desepero 
que, por encontrar bloqueadas as saídas, se precipita cegamente para dentro, alia-se, mesmo na 
vontade mais pura, à desgraça. A aversão à teoria, característica de nossa época, seu atrofiamento 
de modo nenhum causal, sua proscrição pela impaciência que pretende transformar o mundo sem 
interpretá-lo, enquanto, em seu devido contexto, afirma-se que os filósofos até então tinham apenas 
interpretado – tal aversão à teoria constituiu a fragilidade da práxis. Que a teoria deva curvar-se a ela 
dissolve o conteúdo de verdade da mesma e  condena a práxis ao delirante; é hora de anunciar isso 
como prático” (ADORNO, 1995b, p. 211).    
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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. 
Enquanto isso, o ingrediente de ilusão que isso implica previne contra as 
transgressões em que ele continuamente se amplia. (ADORNO, 1995b, p. 
229) 

 

A percepção da cultura como vinculada aos processos materiais e 

históricos da sociedade direciona-se para a busca de uma transformação da 

realidade e não de sua continuidade como uma fusão das duas instâncias. É dessa 

relação que podem emergir as possibilidades de uma cultura verdadeira, autônoma 

e crítica. Para Adorno (2001), a crítica cultural permitida pela esquematização da 

sociedade administrada é feita mediante a totalidade dos esquemas desse tipo de 

sociedade. Ela não subverte, antes mantém-se presa ao existente. Assim, ao 

denominá-la como superior, advinda de um espírito igualmente superior e jamais 

contaminado com as forças sociais da produção capitalista, a cultura faz-se 

ideologia, vinculada com a falsa consciência instaurada pela sociedade. A cultura, 

dotada de uma pseudoconsciência que não permite ir além do já determinado pela 

sociedade, regride ao estado de justificação da administração social total, negando-

se a si mesma. Uma crítica que não consiga apreender a cultura como constituída 

no contexto da administração total da sociedade e que, portanto, também está 

administrada, não critica ou supera. Nessa condição, torna-se mera contemplação 

diante de uma cultura identificada com a totalidade, ou seja, uma pseudocultura, que 

não avança para uma mudança do estado de coisas dado, antes relaciona-se com a 

esquematização da sociedade, tornando-se igualmente ideológica e totalitária.  

 

A cultura tornou-se ideológica não só como quintessência das 
manifestações subjetivamente elaboradas pelo espírito objetivo, mas, em 
maior medida, também como esfera da vida privada. Esta esconde, sob a 
aparência de importância e autonomia, o fato de que é mantida apenas 
como apêndice do processo social. A vida se transforma em ideologia da 
reificação, em máscara mortuária. É por isso que a tarefa da crítica, na 
maioria das vezes não é tanto sair em busca de determinados grupos de 
interesse aos quais devem subordinar-se os fenômenos culturais, mas sim 
decifrar quais elementos da tendência geral da sociedade se manifestam 
através desses fenômenos, por meio dos quais se efetivam os interesses 
mais poderosos. (ADORNO, 2001, p. 21) 
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Para Adorno, uma reflexão crítica acerca da cultura requer o 

reconhecimento de sua força ideológica, viabilizada pela absolutização que contribui 

para sua instrumentalização e consolidação como pseudocultura. Ao refletir sobre as 

determinações sociais que pesam sobre a cultura e a tornam também administrada, 

Adorno argumenta: “o que parece ser a decadência da cultura é o seu puro 

caminhar em direção a si mesma.” E, ainda, “a cultura deixa-se idolatrar apenas 

quando está neutralizada e reificada” (2001, p. 13). A desconstrução da cultura 

como autônoma, associada a uma consciência pura acima da realidade objetiva, é a 

possibilidade de uma volta ao seu caráter autônomo como produção de consciência 

verdadeira. Segundo o autor, 

 
A cultura só é verdadeira quando implicitamente crítica, e o espírito que se 
esquece disso vinga-se de si mesmo nos críticos que ele próprio cria. A 
crítica é um elemento inalienável da cultura, repleta de contradições e, 
apesar de toda sua inverdade, ainda é tão verdadeira quanto não-
verdadeira é a cultura. A crítica não é injusta quando destrói – esta ainda 
seria sua melhor qualidade –, mas quando, ao desobedecer, obedece. 
(ADORNO, 2001, p. 11) 

 

Neste sentido, a cultura absolutizada, não apreendida como determinada 

pela administração social, portanto falsa, eleva-se e torna-se abstrata, visto que a 

fetichização12 da cultura é o que resulta da  oposição entre cultura e existência 

material. A cultura absolutizada engana quando o indivíduo a utiliza como que se 

apropriando de algo não contaminado com as determinações que pesam sobre a 

forma de vida da sociedade e acima de  qualquer representação ideológica. Sua 

                                                 
12 Para Marx (2002), no processo de fetichização, o indivíduo é o senhor que se apresenta como 
dotado de liberdade e autonomia para escolher entre esta ou aquela mercadoria, ambas, no entanto, 
antes já esquematizadas e objetivadas pela dinâmica da sociedade do consumo. Assim, o indivíduo 
percebendo-se como sujeito, apropria-se da mercadoria, estando tanto mais inserido e dominado pelo 
consumo e pelo capital quanto mais se deixa seduzir por uma pseudo-subjetividade, consumindo o 
que se lhe apresenta como se estivesse a seu serviço. A fetichização da mercadoria  é efetivada 
quando esta, produto do trabalho, passa a existir fora das relações de produção, ou seja, a 
mercadoria passa a ter vida própria e as apreensões do homem ante a  mercadoria  tornam-se parte 
dela. Aquilo que o indivíduo imagina ser autonomiza e passa a fazer parte do próprio objeto, servindo 
assim diretamente ao desejo do sujeito. Dessa forma, o produto do trabalho transforma-se em 
mercadoria, que é medida não mais pelo seu valor correspondente ao trabalho e suas relações no 
processo de produção, mas  pelo  valor de troca, que se mede valendo-se da sua comparação com 
outro produto. O fetiche da mercadoria se constitui num processo em que “[...] uma relação social 
definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre 
coisas. Para encontrar um símile, temos que recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do 
cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantém relações entre si e 
com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das 
mercadorias. Chamo a isso fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando 
são gerados como mercadorias” (MARX, 2002, p. 94).  
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forma pura, então, confere ao indivíduo, como sujeito de cultura, a atitude de mera 

contemplação em virtude do encantamento provocado por sua absolutização. 

O indivíduo é enganado duplamente, ou seja, a universalização da cultura 

associada a  uma consciência pura, independentemente dos interesses dos 

indivíduos, é um artifício que esconde o fato de que ela está devidamente 

esquematizada pela dinâmica da sociedade, sendo, portanto, uma falsa 

universalização. Essa falsa universalização é, na verdade, a expressão do 

totalitarismo da sociedade capitalista, cuja indústria, ao apropriar-se da cultura como 

indústria cultural, aniquila o indivíduo e o ilude pela liberdade e autonomia com que 

se apresenta.  A crítica fundamental de Horkheirmer e Adorno (1985) à cultura 

popular se fundamenta nessa ilusão, ou seja, em sua pretensão de ser a cultura das 

massas esconde em si seu caráter ideológico e sua instrumentalização, como se a 

disseminação da cultura administrada fosse capaz de levar às massas a liberdade, a 

autonomia prometida por essa cultura.  A cultura de massas é, então, 

antidemocrática, ideológica,  industrial e  torna-se falsa no momento em que nega 

sua falsidade. 

Compreender o desenvolvimento da civilização relacionada com a cultura 

como formação humana requer refletir sobre a repressão da agressividade do 

instinto individual, essencial para o processo civilizatório para garantir a 

sobrevivência dos indivíduos e da própria civilização. Nas palavras de Horkheimer e 

Adorno (1985, p, 173), “[...] a civilização é a vitória da sociedade sobre a natureza”. 

Assim, as instituições sociais posicionam-se entre os propósitos da civilização 

humana e os do indivíduo, tornando-o civilizado, capaz de ceder seu desejo inicial 

em favor de um projeto comum.13 Os esforços da civilização direcionam-se 

                                                 
13 Horkheimer e Adorno (1985) fundamentam-se em Freud, para quem todo homem é instintivamente destrutivo 
e agressivo e em algum momento tenta impor-se aos demais por meio da agressividade “Para a civilização, a 
vida no estado natural puro, a vida animal e vegetativa, constituía o perigo absoluto” (HOKHEIMER; ADORNO, 
1985, p. 42). Entretanto, a constante angústia gerada pela repressão do desejo em favor da segurança oferecida 
pela realidade não está de todo suprimida. O  indivíduo encontra-se constantemente em busca de sua liberdade 
e de sua satisfação instintiva, num exercício que também  o conduz à destruição tanto de si próprio como da 
civilização. “O medo de perder o eu e o de suprimir com o eu o limite entre si mesmo e a outra vida, o temor da 
morte e da destruição, está irmanado a uma promessa de felicidade, que ameaçava a cada instante a civilização. 
O caminho da civilização era o da obediência e do trabalho, sobre o qual a satisfação não brilha senão como 
mera aparência, como beleza destituída de poder” (HOKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 45). Os instintos 
continuam existindo e ameaçando a civilização que mantém esforços no sentido de dominá-los pela sublimação, 
de forma  que  não coloquem em risco a própria civilização e, com ela, também o indivíduo que, para conservar-
se, sacrifica-se pela civilização. “Alertas e concentrados, os trabalhadores têm que olhar para frente e esquecer o 
que foi posto de lado. A tendência que impele à distração, eles têm que se escarniçar em sublimá-la num esforço 
suplementar. É assim que se tornam práticos” (HOKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 45).  A satisfação instintiva 
cedida ao processo civilizatório é refletida por Freud (2002) como um processo de sublimação dos instintos: “a 
sublimação do instinto constitui um aspecto particularmente evidente do desenvolvimento cultural; é ela que 
torna possível às atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou ideológicas o desempenho de um 
papel tão importante na vida civilizada. Se nos rendêssemos a uma primeira impressão, diríamos que a 
sublimação constitui uma vicissitude que foi imposta aos instintos de forma total pela civilização” (FREUD, 2002, 
p. 52). 
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sobretudo para a sublimação desses instintos de forma que prevaleça não a vontade 

do indivíduo mais forte, mas a do grupo dotado de justiça e razão que resguarde o 

bem comum. É num contexto social e histórico, pela mediação das instituições 

sociais, que o indivíduo se forma como ser social conforme as determinações da 

sociedade. Distante de qualquer atitude contemplativa, os indivíduos internalizam as 

especificidades das sociedades por meio de suas formas de coerção e, assim, 

retornam à produção efetivando-a e legitimando-a.  

 

Todavia, enquanto se trata da continuidade de velhas formas sociais, o 
papel principal não é desempenhado pelas intelecções, mas pelos modos 
humanos de reação que consolidaram em ação recíproca com um sistema 
de instituições culturais na base do processo de vida da sociedade. A elas 
pertence a capacidade, consciente ou inconsciente, codeterminadora de 
cada passo do indivíduo, de se adaptar e subordinar, a virtude de responder 
afirmativamente a situações existentes como tais no pensar e no agir, de 
viver na dependência de ordens dadas e vontade alheia, em suma a 
autoridade como uma marca inteira. (HORKHEIMER, 1990, p. 191) 

 

Dessa perspectiva, entre as instituições sociais da modernidade, a escola 

desempenha seu papel buscando formar o ser social correspondente às 

especificidades da sociedade e seu modo de produção. No desenvolvimento da 

sociedade capitalista, o papel educativo da escola, contributivo para a formação 

humana, racional, tornou-se adequado a uma sociedade totalitária e contraditória, 

pois dominação e barbárie caminham juntas com o progresso científico e 

tecnológico. A educação do indivíduo continua a ser pensada como forma de 

prepará-lo para acompanhar e promover o desenvolvimento da sociedade, seja no 

mundo do trabalho, seja nas evoluções científicas e tecnológicas, compreendendo-

as num âmbito global.14  

A educação na modernidade educa para a realidade, porém para uma 

realidade que não requer a autonomia, o pensamento crítico ou a formação do ser 

humano. Antes, essa realidade se apresenta como um esquema pré-moldado, 

coerente e harmônico, cabendo aos indivíduos o ajuste, a realização de seus 

interesses, segundo o requer a lógica capitalista da dominação e da competição. As 

instituições nessa sociedade conduzem o indivíduo para a mesma racionalidade da 
                                                 
14 No relatório para a Unesco sobre a educação para o século XXI, a adaptação da educação à 
realidade da sociedade moderna bem como suas inovações tecnológicas, é destacada no sentido de 
que “[...] trata-se, antes, de formar para a inovação pessoas capazes de evoluir, de se adaptar a um 
mundo em rápida mudança e capazes de dominar essas transformações” (DELORS, 2001, p. 72). A 
educação como via de adaptação à realidade, conforme apresentada  no Relatório UNESCO 
(DELORS, 2001), será mais bem trabalhada no terceiro capítulo. 
 



 49                                                                                                                                              

lógica do capital a fim de que este possa lutar por sua legitimação e continuidade de 

maneira natural. Para Horkheimer (1990), o contexto histórico e social, constitutivo 

do caráter do indivíduo na sociedade moderna, o distancia cada vez mais de sua 

autonomia e emancipação ante a realidade, ainda que aja em nome desta. O 

indivíduo vê-se, então, num processo de pseudoliberdade que o impede de 

desenvolver um pensamento crítico reflexivo. Na medida em que as instituições 

reproduzem as condições sociais formando o caráter dos indivíduos de acordo com 

elas, o indivíduo apreende-se no exercício da liberdade enquanto reproduz a ordem 

social mediada pelas instituições. 

 

As instituições culturais e os ramos de atividades, igreja, escola, literatura 
etc., reproduzem estas contradições no caráter dos homens; sua 
insuperabilidade sob as circunstâncias dadas resulta do fato de que os 
indivíduos acreditam agir livremente, enquanto que os traços fundamentais 
da própria ordem social se subtraem à vontade destas exigências isoladas. 
(HORKHEIMER, 1990, p. 209) 

 

Relacionando-se com a esquematização total da sociedade capitalista, a 

indústria cultural, por meio dos bens fetichizados do entretenimento, ilude o indivíduo 

com promessas de satisfação. O indivíduo tem a ilusão de distanciar-se do 

sofrimento imposto pela civilização por meio da repressão e busca alcançar sua 

realização, sua felicidade cedida ao processo civilizatório.15 No intuito de voltar-se 

para o seu desejo e em nome de sua individualidade, ele se torna cada vez mais 

identificado com o existente, dominado pelas esquematizações da civilização 

capitalista.  Fugir da repressão da civilização é a grande promessa da indústria 

cultural, no entanto, a liberdade apresentada torna-se promessa não cumprida, pois 

a possibilidade de escolha, de individualidade, ocorre mediante os produtos da 

                                                 
15 Para Marcuse (1967), a sublimação dos instintos ou a renúncia ocorre em sofrimento. Assim, o indivíduo 
busca sua felicidade identificando-se com as promessas de satisfação da sociedade tecnológica, o que 
gera um processo de dessublimação. A canalização da energia humana para o instinto primitivo, libidinal, 
regido pelo princípio do prazer, contrapõe-se ao processo de sublimação caracterizado pela canalização 
dessa energia para o trabalho, para formas socialmente aceitáveis, dirigidas para o princípio de realidade. 
No processo de dessublimação, as promessas de satisfação do instinto primitivo distanciam o indivíduo do 
sofrimento imposto pela civilização, tornando-o identificado com elas. O princípio de realidade é, então, 
subsituído pelo princípio do prazer, pela satisfação imediata, a que Marcuse se refere como consciência 
feliz, que distancia o indivíduo da renúncia e também da consciência, da autonomia ante a realidade. A 
dessublimação é “[...] praticada de uma ‘posição de vigor’ por parte da sociedade, que está capacitada a 
conceder mais do que antes pelo fato de os seus interesses se terem tornado os impulsos mais íntimos de 
seus cidadãos e porque os prazeres que ela concede promovem a coesão e o contentamento sociais” 
(MARCUSE, 1967, p. 82). Esse processo torna o indivíduo mais reprimido que a repressão imposta pela 
civilização, uma vez que a identificação com a administração da sociedade oferece a satisfação sob a 
forma de liberdade, tornando o indivíduo ainda mais preso às suas determinações, distanciando-o de 
pensar sobre o real, de subvertê-lo, o que implicaria angústia e sofrimento.  
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indústria cultural administrada, tornando o indivíduo preso às suas falsas escolhas, 

distante de sua individuação.  

 
A indústria cultural não sublima, mas reprime [...] cada espetáculo da 
indústria cultural vem mais uma vez aplicar e demonstrar de maneira 
inequívoca a renúncia permanente que a civilização impõe às pessoas. 
Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso é a mesma coisa. 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 131-132). 

 

Não há autonomia do sujeito, pois a consciência já foi coisificada e 

identificada com os processos da administração total da sociedade capitalista e, 

dessa forma, o que é apresentado como formação, como consciência, é o seu 

contraponto, a pseudoformação, ou seja, o sujeito apropria-se das vantagens 

apresentadas pela indústria cultural num prosesso de adesão e submissão 

consentida e buscada por ele mesmo. “El seudoformado culturalmente, en cuanto 

excluído de la cultura y, sin embargo, asentidor a ella, dispone de uma segunda 

cultura sui generis, no oficial, que, por supuesto, se huelga con un auténtico 

encuentro aderezado por la industria cultural” (ADORNO, 1972, p. 171). 

No desenvolvimento da razão iluminista, o que parecia ser  busca da 

autonomia, da liberdade, elementos constitutivos dos ideais burgueses, fez-se 

adesão procurada pelo indivíduo. Dessa forma, a indústria cultural, ao oferecer a 

possibilidade de afastar-se do pesado fardo imposto aos indivíduos pela civilização, 

efetiva a pseudoformação que ilude o indivíduo com a promessa de apropriação 

subjetiva, como se ao se aproximar de seus desejos individuais estivesse mais 

ajustado à realidade.  Nesse esforço por afastar-se da repressão, do sofrimento, a 

vida humana dirige-se à busca do prazer, da felicidade oferecida. Para Horkheimer e 

Adorno,  

 
Mesmo quando o gozo ignora a proibição que transgride, ele tem sempre 
por origem a civilização, a ordem fixa, a partir da qual aspira retornar à 
natureza, da qual aquela o protege. Os homens só sentem a magia do gozo 
quando o sonho, liberando-os da compulsão ao trabalho, da ligação do 
indivíduo a uma determinada função social e finalmente a um eu, leva-os de 
volta a um passado pré-histórico sem dominação e sem disciplina. (1985, p. 
100)  

 

As relações de competição, a individualização, a divisão do trabalho e a 

propriedade privada levam o homem a uma outra repressão sob a forma de 

liberdade. O indivíduo, aparentemente, não precisa mais reprimir seu desejo 
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primitivo, pois este é compensado por outros, fabricados e universalizados pela 

indústria cultural, que cria necessidades e  ilude o indivíduo com a constante 

promessa de  satisfação por  meio de seus inúmeros artifícios. Seu desejo primeiro, 

impossível de ser realizado dentro do processo civilizatório,  é  substituído por outros 

possíveis, levando-o à ilusão de liberdade em face da possibilidade de satisfazê-los. 

Essa satisfação aparentemente possível, no entanto, conduz o indivíduo a uma 

repressão maior do que a anterior, pois a liberdade concedida torna-se falsa 

mediante os produtos da indústria cultural e suas constantes promessas de 

realização e satisfação não cumpridas. Na apropriação da cultura pelo comércio e 

pelo lucro, o indivíduo passa por uma dupla repressão, iludido por uma falsa 

liberdade que consiste no consumo dos bens padronizados e legitimados pela 

indústria cultural. O indivíduo transfere sua felicidade e seu prazer, impossíveis de 

serem realizados com o trabalho alienado, para a  posse das mercadorias que, na 

impossibilidade de satisfação, são constantemente renovadas sob a mesma ilusão.  

 

A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo 
que está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, 
emitida pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinidamente: 
maldosamente, a promessa a que afinal se reduz o espetáculo significa que 
jamais chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve se contentar com 
a leitura do cardápio. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 131)  

 

Esse processo é naturalizado quando a indústria cultural insere o 

indivíduo nessa dinâmica, tornando-o identificado com desejos criados por ela como 

se fossem seus. Assim, o indivíduo convive com a ilusão de que seu desejo será 

satisfeito sempre que adquirir algo, freqüentar algum espetáculo ou fizer alguma 

viagem e, diante da não-realização, a indústria cultural prossegue remetendo esse 

indivíduo a outras necessidades e promessas. A indústria cultural universaliza o que 

é particular, fazendo com que objetivos de uma classe venham a ser os da 

humanidade, manipula e uniformiza os comportamentos e as atitudes. Nesse 

processo em que, segundo Adorno (1994), a indústria cultural torna-se uma 

ideologia, são desfeitas as possibilidades de individuação, de contestação dessa 

realidade e de autonomia da razão. A identificação da indústria cultural com a 

realidade relaciona-se com o potencial totalitário que persiste na cultura. Se o 

totalitarismo se fundamenta na identificação cega, na impossibilidade de 

emancipação, de consciência, em detrimento da absolutização do existente, a 
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indústria cultural possibilita a dominação totalitária no sentido de que “[...] a 

dominação técnica progressiva, se transforma em engodo das massas, isto é, em 

meio de tolher a sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente (ADORNO, 1994, p. 

99).  

Ao atender o objetivo da comercialização, a indústria cultural prende-se 

ao esquema capitalista e, assim, logra o homem em sua liberdade quando este mais 

pensa estar livre. Conforme ressalta Adorno (1994, p. 97), “[...] através da ideologia 

da indústria cultural, o conformismo substitui a consciência; jamais a ordem por ela 

transmitida é confrontada com o que ela pretende ser ou com os reais interesses 

dos homens.”  Sendo uma das instituições que fazem a mediação entre a estrutura 

social e o indivíduo, uma vez que se desenvolve no contexto da sociedade moderna, 

a escola, relacionando-se com a cultura que tornou-se administrada como indústria 

cultural, torna-se também administrada.  A educação moderna tem se reduzido à 

relação de mercado entre a instituição escolar e o aluno. A mercadoria em questão é 

o conhecimento científico que irá servi-lo com as promessas de realização pessoal 

na sociedade. Referindo-se ao saber que se tornou mercadoria, Adorno (1995b) 

ressalta a coisificação da profissão do magistério. O professor passa a ser um 

“vendedor de conhecimentos” em um processo que atende ao mesmo princípio da 

troca16 imperante na lógica capitalista.  

 
[...] já faz muito tempo que o professor [Professor] passou gradual, mas 
penso que irresistivelmente, a ser um vendedor de conhecimentos, ao qual 
se lastima um pouco porque não é capaz de tirar melhor proveito destes em 
seu próprio interesse material. Por certo que aqui, frente à imagem do 
professor como o Bom Deus, como ainda aparece nos “Buddenbroocks”17, 

                                                 
16 A importância conferida ao valor de troca da mercadoria é apresentada por Marx (2002), quando ressalta que 
os elementos naturais são modificados pelo trabalho e tornam-se mercadorias que, como valor de uso, têm a 
função de satisfazer as necessidades humanas. No entanto, as mercadorias, além de seu valor de uso revelam 
ainda o valor de troca, ou seja, há algo que avança para além das suas características físicas, quantificáveis, ou 
de sua condição como produto de trabalho humano, independentemente da quantidade de trabalho ou tempo 
dispensado para sua produção. O valor de troca de uma mercadoria tem um caráter simbólico, o que faz com 
que ela seja permutada por outra de espécie diferente, tornando-se assim equivalentes. Para Marx, “[...] o que, 
na prática, interessa aos que trocam os produtos é saber quanto de outras mercadorias podem receber pela sua; 
em que proporções, portanto, os produtos se trocam [...] É, porém, essa forma acabada do mundo das 
mercadorias, a forma dinheiro, que realmente dissimula o caráter social dos trabalhos privados e, em 
conseqüência, as relações sociais entre os produtos particulares, ao invés de pô-las em evidência” (2002, p. 96-
97).   
 

17 Romance de Thomas Mann em que a referência ao professor como  Bom Deus deve-se ao fato de que ele “[...] em 
particular tinha a terribilidade enigmática, ambígua, teimosa e ciumenta do Deus do Velho Testamento. Era espantoso 
no sorriso tanto quanto na ira. A desmedida autoridade que reunia nas mãos o fazia horrivelmente caprichoso e 
indecifrável. Era capaz de dizer alguma coisa engraçada e de tornar-se furioso quando alguém se ria. Nenhuma das 
suas trêmulas criaturas sabia como portar-se em sua presença. Ficava a solução de o venerarem, prostrados no chão, 
e de evitarem por meio de humildade insensata que ele os ceifasse na sua fúria e os esmagasse na sua suma 
eqüidade” (MANN, 1975,  p. 632-633).  
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um progresso de ilustração; mas, ao mesmo tempo, tal racionalidade-
relativa-aos-fins reduz o espírito a seu valor de troca, e isto é tão 
problemático como todo progresso dentro do “status quo’”. (ADORNO, 
1995b, p. 91) 

 

Trata-se de uma reflexão específica sobre a profissão de professor nos 

Estados Unidos. Entretanto, na atualidade, ela pode ser  aplicada ao contexto geral 

da sociedade capitalista, em que a busca do conhecimento funda-se na relação 

lógica entre estratégias e resultados rápidos e condizentes com as necessidades da 

sociedade em que é constituída, contribuindo assim para sua continuidade.  Seja 

para aprovação no vestibular e assim continuar a aprender, seja para o ingresso no 

mercado de trabalho e também continuar a aprender, a educação perde seu caráter 

emancipador relacionado com a formação cultural e alia-se ao que há de mais 

desumano.  

Mediante as promessas de satisfação advindas de um modelo 

educacional adaptado às expectativas do indivíduo, da oferta de bens culturais 

fetichizados, o indivíduo adapta-se ao que lhe parece individual, ou seja, suas 

necessidades, seu desejo ou seu prazer, correspondendo aos padrões criados por 

essa racionalidade para a justificação e consolidação do  sistema. É assim que a 

indústria cultural leva o homem à condição de cliente dos produtos lançados no 

mercado.  Ante a promessa de ter o desejo satisfeito pela substituição de outras 

necessidades, o consumidor sente-se em situação de vantagem em relação ao 

produto como se ele tivesse opção.  

Para Adorno (1993, p. 176), “[...] não se trata tanto para a indústria 

cultural, de adaptar-se às reações dos clientes, mas sim de fingi-las. Ela as inculca 

neles ao se comportar como se ela própria fosse um cliente.” Esse processo 

caracteriza-se como uma manipulação da vontade do indivíduo, um fetiche, que o 

conduz à aquisição da mercadoria para atender a necessidades18 aparentemente 

individuais, que são, no entanto, criadas para que o indivíduo, iludido na condição de 

sujeito, reforce constantemente sua própria manipulação. Desse modo, publicidade 

e indústria cultural se confundem quando lançam mão de artifícios como a 

linguagem, procurando levar a mercadoria ao indivíduo como sendo essencial a 

                                                 
18 Marx (2003), refletindo sobre essas necessidades, considera que, ao conceber o dinheiro e os seus benefícios como 
objetivo primeiro a ser perseguido, o homem é coisificado e se torna um objeto para a obtenção dos bens criados pela 
produção capitalista. Tais objetos são fetichizados e exercem sobre o homem uma força estranha que o domina a ponto 
de desejar obter cada vez mais o objeto apresentado. Essa dominação acontece do homem para com o outro, pela 
exploração por meio do trabalho e do capital, e do homem em relação a ele próprio quando se escraviza para adquirir 
os bens desejados, sendo vencido pela necessidade criada. O homem regride na sua condição humana ao sacrificar a 
si mesmo e aos outros em favor do dinheiro, tornando-se “[...] cada vez mais pobre como homem, necessita cada vez 
mais de dinheiro, para poder tomar posse do ser hostil [...] a necessidade do dinheiro constitui, assim, a verdadeira 
necessidade criada pelo moderno sistema econômico e é a única necessidade que ele produz” (p.149).  
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este, “[...] o que importa é subjugar o cliente que se imagina como distraído ou 

relutante” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 153).  

Dessa forma, a mídia apresenta todos os dias mercadorias produzidas 

com o objetivo de atingir o mercado, o consumo, o lucro e, sob o pretexto de 

alcançar as massas, a cultura é banalizada. Mas o que se busca realmente é o 

consumo em maior escala. Sob o discurso da qualidade, não se questiona o que é 

produzido, mas seu alcance no mercado comprova o fato de que, no sistema 

capitalista, o importante é o valor de troca, não o produto em si.  

 

O que se poderia chamar de valor de uso na recepção dos bens culturais é 
substituído pelo valor de troca; ao invés do prazer, o que se busca é assistir 
e estar informado, o que se quer é conquistar prestígio e não se tornar um 
conhecedor [...] tudo é percebido do ponto de vista da possibilidade de 
servir para outra coisa, por mais vaga que seja a percepção dessa coisa. 
Tudo só tem valor na medida em que se pode trocá-lo, não na medida em 
que é algo em si mesmo. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 148)  

 

A racionalidade do sistema capitalista é reforçada por meio da indústria 

cultural que busca esquematizar os processos para que atendam aos objetivos do 

capital, quais sejam, fazer o indivíduo compreender-se como sujeito para que ele 

mesmo lute  por sua consolidação, distanciando-se da autonomia, da emancipação.  

Enquanto a indústria cultural universaliza e legitima o que está constantemente a 

oferecer, o indivíduo, imerso num contexto que tende a não deixar brechas nas 

quais o pensamento emancipador possa acontecer, age em conformidade com a 

realidade que ele conhece como legítima. Dessa forma, o pensamento emancipador 

e a autonomia do indivíduo tendem a ser substituídos por sua servidão e adaptação. 

Ao nivelar comportamentos, atitudes e pensamentos, a indústria cultural distancia o 

homem de qualquer possibilidade de autonomia e emancipação. Assim, a moda, a 

música e os comportamentos trazem a aparente liberdade de estilo de vida, de 

preferências, ao mesmo tempo que escondem a submissão dos indivíduos a esse 

sistema que concede uma liberdade limitada: liberdade de  comprar, de consumir, de 

escolher entre este ou aquele produto, entre essa ou aquela servidão.  

 

A idéia de que o mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira do 
que, sem dúvida, jamais pretendeu ser. Não somente os homens caem no 
logro, como se diz, desde que isso lhes dê uma satisfação por mais fugaz 
que seja, como também desejam essa impostura que eles próprios 
entrevêem; esforçam-se por fecharem os olhos e aprovam, numa espécie 
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de autodesprezo, aquilo que lhe ocorre e do qual sabem que é fabricado. 
(ADORNO, 1994, p. 96)  

     

Quando se reflete sobre a educação na sua relação com a cultura, que  é 

também administrada, é possível compreender que a educação como escolaridade 

está diretamente vinculada ao mundo do trabalho e às relações imanentes do modo 

de produção capitalista, como a competição, o individualismo e a supervalorização 

do existente. Tais relações reduzem e até desfazem o sentido da educação ligada 

aos processos de civilização e em conformidade com um fazer verdadeiramente 

humano e universal. A educação é destituída desse sentido quando passa a ser 

efetivada como um instrumento de adesão. Isso ocorreu  ao se adequar às 

transformações da sociedade moderna, especialmente às mudanças no trabalho 

iniciadas com a Revolução Industrial e que prosseguem até nossos dias, às 

inovações tecnológicas e aos processos de  globalização e mundialização. 

Compreender o desenvolvimento da educação nos desdobramentos da 

sociedade moderna, na sua relação com a indústria cultural, é buscar questionar o 

sentido do que se diz educativo no contexto de uma  sociedade administrada. 

Contexto esse em que o indivíduo se identifica com as determinações que pesam 

sobre si percebendo-as como  suas. 



 

 

 

 

2 - INDIVÍDUO E SOCIEDADE: PSEUDO-EDUCAÇÃO E EMANCI PAÇÃO 

 

 

Os indivíduos parecem estar cada vez mais absorvidos pela 

esquematização da totalidade social. Isso nos remete ao racicínio de Horkheimer e 

Adorno (1973), segundo o qual o novo sujeito social, capaz de lutar por sua 

liberdade fundada na condição de cidadão necessário para a constituição e o 

desenvolvimento da sociedade liberal burguesa, tornou-se para ela uma ameaça. 

Por isso o sujeito individuado por meio da formalização da razão é eliminado  pela 

indústria cultural. Ela o distancia  do pensamento questionador e o identifica com a 

realidade. Referindo-se à eliminação do sujeito pela indústria cultural, Adorno 

(1995b) ressalta: “o consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer 

crer, ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu objeto” (p. 93). Todavia, no 

pensamento de Horkheimer e Adorno, a relação entre o indivíduo e a sociedade não 

se limita  a uma dominação forçada, antes torna-se uma busca efetivada pelo 

próprio indivíduo até mesmo quando ele parece estar no exercício de sua 

subjetividade e de sua liberdade. Na sociedade capitalista, os indivíduos 

identificados com sua estrutura material passam a perseguir os objetivos do lucro, 

do capital, de maneira individualizada, destituindo-se da possibilidade de 

contestação. 

 

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 [...] A sociedade, que 
estimulou o desenvolvimento do indivíduo, desenvolve-se agora, ela própria, 
afastando de si o indivíduo, a quem destronou. Contudo, o indivíduo 
desconhece esse mundo, de que intimamente depende, até o julgar coisa 
sua. (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 55) 

 

Para compreender a educação em sua relação com os processos de 

civilização humana e de formação cultural, bem como a redução de seu sentido e 

sua instrumentalização na sociedade moderna, é fundamental refletir sobre a 



 57                                                                                                                                              

formação do indivíduo. Identificado com a administração da educação pela 

sociedade capitalista, ele busca por meio dela alcançar objetivos também 

administrados. Por essa razão, Horkheimer e Adorno (1973) defendem a 

necessidade de se compreender o indivíduo não somente no seu aspecto biológico 

ou como um mero exemplar genérico, mas também de percebê-lo em sua relação 

com o todo social, com os grupos a que pertence, em suas relações com os outros 

indivíduos, uma vez que  “[...] a pessoa é, como entidade biográfica, uma categoria 

social. Ela só se define em sua correlação vital com outras pessoas, o que constitui, 

precisamente, o seu caráter social. A sua vida só adquire sentido nessa correlação, 

em condições sociais específicas” (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 48).   

As apreensões individuais referem-se à  estrutura da sociedade, às suas 

instituições sociais, a seu modo de produção. É necessário, portanto, que se reflita 

sobre a identificação do indivíduo com a educação desenvolvida na sociedade 

moderna e sua instrumentalização para os fins do capital, bem como sua rejeição a 

tudo que possa a ela se contrapor. O indivíduo formado num contexto social cuja 

administração tende a impedir a autonomia, a contestação e o diferente torna-se 

identificado com a realidade social, com a instrumentalização da cultura, da 

educação. Nesse processo o indivíduo contribui para a manutenção de sua própria 

dominação.  

 

Educação e identificação 

 

A constituição do ser social é realizada em um processo histórico. Desde 

seu nascimento o indivíduo está inserido em determinado momento histórico e social 

que influenciará seus valores e atitudes. Sendo assim, a sociedade  direciona-se 

para a formação de indivíduos que pensem e ajam de acordo com a racionalidade 

que lhe é constitutiva . O indivíduo é a expressão daquilo que o constitui e, dessa 

forma, seus desejos, suas necessidades, seu pensamento tendem a corresponder  

ao contexto histórico e social de que faz parte. Horkheimer afirma que 

 

[...] os impulsos e as paixões, as disposições de caráter e modos de reação 
foram cunhados pela respectiva relação de poder na qual se desenvolve o 
processo social de vida. Não só no espírito, nas idéias, nos conceitos e 
julgamentos fundamentais, mas também no íntimo do indivíduo, nas suas 
preferências e desejos se reflete a classe na qual decorre seu destino 
externo. (HORKHEIMER, 1990, p.192) 
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Na formação do indivíduo estão implícitos processos históricos e sociais 

com os quais não será capaz de romper por sua própria vontade.  Marx e Engels 

(1996) formulando crítica a Feuerbach,  refletiram sobre a separação das idéias da 

construção histórica e material da vida dos homens, ressaltando que o constituído 

historicamente só poderá ser revertido também como processo histórico no sentido 

de que “a ‘libertação’ é um ato histórico e não um ato de pensamento” (MARX e 

ENGELS, 1996, p. 65).  Desse modo, a sociedade também não é um conjunto de 

indivíduos isolados que decidem quando e como podem agregar-se a ela ou estar 

fora dela.  O indivíduo é, ao mesmo tempo, expressão individual e social, “[...] a vida 

individual e a vida genérica do homem não são diferentes” (MARX, 2003, p. 140).  O 

indivíduo é, portanto, um ser social que só existe na relação com uma sociedade 

determinada e a sociedade se forma porque  os indivíduos produzem e reproduzem 

as condições que lhe dão continuidade. Essa continuidade só é possível porque  os 

processos e relações sociais e históricos constitutivos do ser social estão nele 

impregnados de tal forma que já o integram.  

 

Embora se revele como indivíduo particular, e é exatamente esta 
peculiaridade que dele faz um indivíduo e um ser comunal individual, o 
homem é igualmente a totalidade, a totalidade ideal, a existência subjetiva 
da sociedade como pensada e sentida. Ele existe ainda na realidade como 
a intuição e o espírito real da existência social, como uma totalidade da 
manifestação humana da vida. (MARX, 2003, p. 141) 

 

Este argumento fundamenta o pensamento de Horkheimer e Adorno 

(1973), segundo o qual no desenvolvimento da sociedade moderna, a fetichização 

da cultura e do processo civilizatório fundado no modo de produção capitalista fez do 

indivíduo um mero exemplar que se funde no todo social. Mais que uma fusão 

autoritária, as apreensões individuais passam a ser formadas e igualmente 

esquematizadas de acordo com o movimento permitido por essa forma de vida. 

Assim, o indivíduo, mediante essa esquematização, tende a não conceber outra 

forma de saída que não seja a sobrevivência pela adaptação. Suas identificações 

com a totalidade social por meio da indústria cultural, ao invés de conduzi-lo à 

autonomia e à individuação no contato com os outros, conduzem-no a desenvolver 

sua individualidade e, na busca por objetivos  aparentemente seus, o indivíduo 

adere ao todo de maneira fetichizada.  
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Seguindo esse raciocínio, as concepções contemporâneas da educação, 

que a vêem como formação para o trabalho e adequação à sociedade administrada, 

passam a ser o alvo buscado pelo indivíduo quando ele se identifica  com os 

objetivos do capitalismo, agora vistos como possíveis de serem alcançados por meio 

dos sistemas de ensino. Dessa forma, tornam-se distantes as possibilidades de 

questionamento dos processos ditos educativos, como também a compreensão da 

necessidade de uma educação que não seja esta instrumentalizada, ou seja, uma 

outra voltada para a humanização, para a resistência, para autonomia e para a 

desbarbarização. Ante a tendência da sociedade administrada em dissolver todas as 

formas de contestação e emancipação, a educação surge como meio de coesão 

social. Cada vez mais ela se efetiva como instrumento de um processo em que a 

identificação e a acomodação superam as possibilidades do questionamento 

consciente, o que  colocaria em xeque a sociedade e a própria educação 

instrumentalizada.   

Nesse processo de adaptação, a noção de sujeito se destitui  ante a 

impossibilidade de desenvolver autoconsciência, autonomia ou mesmo liberdade. 

Em seu trabalho, ao contrário de sua afirmação como ser humano, o indivíduo 

desenvolve sua própria alienação. Em lugar de promover uma consciência 

verdadeira do mundo, o esclarecimento torna-se reafirmação do existente e, no 

desenvolvimento da cultura, sua regressão também ocorre quando, pela indústria 

cultural, o indivíduo adere à esquematização do todo por meio da identificação com 

o consumo. Da mesma forma, as instituições, e entre elas destaca-se a escola, são 

influenciadas pela administração irracional e preparam o indivíduo para se adaptar 

ao existente. O processo civilizatório limita o indivíduo e o impede de pensar 

conscientemente. Invade também a cultura e a educação que poderiam despertar 

um fazer humano diferente daquele ditado por essa racionalidade na qual o 

pensamento também tornou-se manipulado pela administração total, como um 

método  de ordenamento do existente.  

A neutralização do pensamento avança não apenas para  a inexistência 

do sujeito ideal, como também para a  própria objetividade, impossível de ser 

compreendida sem  as mediações subjetivas. Acerca da relação entre sujeito e 

objeto, Adorno ressalta não ser possível a percepção de ambos separados e 

determinados por meio de um conceito fixo, isolado.  Assim, a separação entre 

sujeito e objeto, conforme o fez a razão formalizada, sem mediação de uma 
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instância pela outra, torna-se ideologia. A junção, por outro lado, promove 

identificação, que também impede a abrangência tanto do sujeito como do objeto.19  

 Adorno (1995b) afirma que o sujeito puro,20 na sua ilusão como sujeito 

constitutivo, não concebido na sua relação com a objetividade, é assim tanto mais 

eficazmente identificado com o objeto e por ele determinado quanto maior for sua 

distância em relação  a  este. A abstração do sujeito puro, livre das determinações 

objetivas, incide numa objetividade também falsa, jamais contaminada com as 

apreensões subjetivas: “o objeto supostamente puro, livre de qualquer acréscimo de 

pensamento ou intuição, é exatamente reflexo de subjetividade abstrata” (ADORNO, 

1995b, p. 188-189). O sujeito, assim, inverte sua relação com o objeto, tornando 

originário e constitutivo o que também é constituído e derivado. Dessa forma, é 

fetichizado na sua subjetividade pura, servindo, no entanto, de maneira identificada 

e presa ao real que fora também fetichizado como objetividade pura. Quanto mais o 

sujeito constitutivo distancia-se do objeto, mais o objeto não se deixa apreender em 

sua objetividade e torna-se falso no sentido de que o sujeito também é objeto. 

 

O objeto está tão longe de ser um resíduo desprovido de sujeito quanto de 
ser algo posto pelo sujeito. Ambas as determinações mutuamente hostis 
estão adaptadas uma à outra: o resto, com o qual a ciência se satisfaz 
como sendo a sua verdade, é produto de seu proceder manipulativo, 
subjetivamente organizado. Definir o que é objeto seria, por sua vez, 
contribuir para essa organização. A objetividade só pode ser descoberta por 
meio de uma reflexão sobre cada nível da história e do conhecimento, 
assim como sobre aquilo que a cada vez se considera como sujeito e 
objeto, bem como sobre as mediações. (ADORNO, 1995b, p. 193) 

 

Desse ponto de vista, a separação entre sujeito e objeto torna-os falsos 

assim como também a sua fusão.  De modo semelhante à reflexão adorniana sobre 

a relação entre sujeito e objeto, Horkheimer (2000) desenvolve um raciocínio sobre a 

formalização da razão que, no intuito de dominar a natureza, afastou-se das  

                                                 
19 Relacionando a identificação do sujeito com o objeto, com a supervalorização da práxis em 
detrimento da teoria, conforme se desenvolveu a sociedade administrada, Adorno (1995b)  ressalta: 
“assim como a separação de sujeito e objeto não é imediatamente revogável pela decisão autoritária 
do pensamento, do mesmo modo, tampouco existe unidade imediata entre teoria e práxis: ela imitaria 
a falsa identidade entre sujeito e objeto e perpetuaria o princípio da dominação, instaurador da 
identidade, cuja derrota é o interesse da verdadeira práxis” (ADORNO, 1995b, p. 210). 
 

20 Adorno refere-se ao sujeito transcendental kantiano. O transcendental, para Kant, ultrapassa a 
experiência e funda-se em categorias pelas quais o conhecimento do objeto é possível. Nesse 
sentido, o sujeito transcendental constitui o conhecimento com base em princípios apriorísticos. 
Segundo Kant (1999), “[...] uma tal ciência, que determinasse a origem, o âmbito e a validade objetiva 
de tais conhecimentos, teria que se denominar lógica transcendental porque só se ocupa com as leis 
do entendimento e da razão” (KANT, 1999, p. 94-95). 
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questões universais e  humanas e passou a servir como ordenadora do já existente, 

orientando-o para fins propostos com base na razão formalizada.  Como agente 

coordenador do real, também o sujeito de razão tornou-se um mero executor de 

fatos já demarcados de acordo com a relação entre meios e fins da razão 

instrumental. A razão, cujo propósito era dominar a natureza fazendo do homem o 

senhor do conhecimento, o fez também natureza dominada. 

 

A total transformação de todos os domínios do ser à condição de meios leva 
à liquidação do sujeito que presumivelmente deveria usá-los. Isso dá à 
moderna sociedade industrialista o seu aspecto niilista. A subjetivação, que 
exalta o sujeito, também o condena. O ser humano, no processo de sua 
emancipação, compartilha o destino do resto do mundo. A dominação da 
natureza envolve a dominação do homem. (HORKHEIMER, 2000, p. 98)  

 

Na tentativa de dominar a natureza, a razão formalizada produziu a 

separação entre as realidades subjetiva e objetiva, conferindo a esta última um 

caráter puro, incontaminável. Porém, segundo Horkheimer (2000), a busca da 

dominação da natureza por meio do esclarecimento dominou o próprio homem 

quando este se deixou subsumir pela idéia de poder. O desenvolvimento da 

sociedade moderna fetichizou uma forma de vida pela qual a técnica, o desempenho 

e a competição tendem a reduzir as possibilidades de efetivação de um indivíduo 

autônomo. A indústria cultural, que é a fetichização da mercadoria apresentada 

como se estivesse a serviço do indivíduo, produziu, em vez de um sujeito autônomo, 

um indivíduo adaptado às transformações da sociedade. Assim, a atração que as 

determinações sociais exercem sobre os indivíduos é percebida como subjetiva, 

como um atributo da liberdade do sujeito moderno, o que, no entanto, incorre na 

subsunção do sujeito.  

 

O declínio do indivíduo deve ser atribuído não às realizações técnicas do 
homem e nem mesmo no próprio homem – as pessoas são geralmente 
melhores do que pensam, dizem ou fazem – mas sim à atual estrutura e 
conteúdo da ‘mente objetiva’, o espírito que penetra a vida social em todos 
os seus setores [...] a mente objetiva da nossa época cultua a indústria, a 
tecnologia e a nacionalidade sem nenhum princípio que dê um sentido a 
essas categorias; espelha a pressão de um sistema econômico que não 
admite tréguas nem fugas. (HORKHEIMER, 2000, p. 154-155) 

 

O que importa, na dinâmica da sociedade moderna, é estar integrado ao 

desenvolvimento, o que se torna uma exigência cada vez maior num mundo 

globalizado. O recuo da pobreza e os investimentos na tecnologia colocam-se como 
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passos fundamentais para que as nações se tornem aptas a participar de uma 

sociedade global. No movimento da sociedade globalizada, a realidade não se deixa 

desvelar como concepção particular que se quer única e verdadeira de acordo com 

a lógica capitalista. Assim, o real não é compreendido em suas relações e 

contradições, mas reificado conforme sua aparência, absolutizado, promovendo a 

identificação das massas. A aparência da realidade impõe-se às formas de crítica, 

de interrogação do estado de coisas, subsumindo o sujeito mediante a 

administração total.  

 

A reificação, graças à qual a estrutura de poder, possibilitada unicamente 
pela passividade das massas, aparece às próprias massas como uma 
realidade indestrutível, tornou-se tão densa que toda espontaneidade e, 
mesmo, a simples idéia da verdadeira situação tornou-se necessariamente 
uma utopia extravagante, um desvio sectarista. A aparência ficou tão 
espessa que a possibilidade de devassá-la assumiu o caráter de alucinação 
[...] o senso de realidade, a adaptação ao poder, não é mais resultado de 
um processo dialético entre o sujeito e a realidade, mas é imediatamente 
produzido pela engrenagem da indústria. O processo é um processo de 
liquidação em vez de superação, é um processo de negação formal em vez 
da negação determinada. Não lhe foi concedendo a plena satisfação que os 
colossos desencadeados na produção superaram o indivíduo, mas 
extinguindo-o como sujeito. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 191) 

 

Da mesma forma que não há objetividade porque a identificação se dá 

com formulações ideológicas ou aparentemente objetivas, o sujeito também se 

desfaz quando, na impossibilidade de apreender o real de outra forma que não a 

determinada, identifica-se com o real por meio de suas instituições.  Para 

Horkheimer e Adorno (1985, p. 191), “[...] quando ainda se deixa uma aparência de 

decisão ao indivíduo, esta já se encontra essencialmente predeterminada”.  A 

promessa de o homem tornar-se senhor de razão feita pela razão iluminista e os 

desdobramentos da sociedade moderna colocaram o homem novamente como que 

diante de uma figura poderosa, a da sociedade administrada, à qual deve obediência 

em troca de sua proteção e sobrevivência. Não aceitar identificar-se com o real 

dentro da racionalidade que o legitima e fetichiza seria mais irracional do que a 

adesão cega. “A irracionalidade da adaptação dócil e aplicada à realidade torna-se, 

para o indivíduo, mais racional do que a razão (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 

190).    

O indivíduo, para proteger-se e sobreviver na sociedade atual, adere ao 

que é imposto por ela abdicando das possibilidades de ser um sujeito autônomo, 
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emancipado. Buscar sua autonomia seria rejeitar a proteção, a segurança oferecida 

e ficar na situação de desamparo.21 Segundo Horkheimer, na sociedade moderna o 

indivíduo só sobrevive à custa de sua morte como sujeito: “a autopreservação do 

indivíduo pressupõe o seu ajustamento às exigências da preservação do sistema” 

(2000, p. 100).  Dessa forma, o indivíduo permanece no conflito entre conhecer o 

processo de adesão a que ele está submetido, compreendendo a realidade bem 

como suas estratégias de adequação e coerção, e o não-conhecimento  pela 

consciência coisificada, coerente com o desenvolvimento da sociedade capitalista, o 

que significará ter uma vida aparentemente feliz. Este é um mecanismo de defesa 

pelo qual o indivíduo, para sobreviver, rende-se à realidade social, apreendendo-a 

como se correspondesse a si próprio e rejeitando as formas diferentes de vida. Ao 

se identificar totalmente com o exterior, o indivíduo não consegue apreender o outro 

que não se ajustou a  essa identificação.  

A tentativa de encontrar sua identidade faz com que o indivíduo pague um 

preço que é a perda de sua própria identidade, identificando-se com o esquema já 

traçado da sociedade industrial. Adorno (1965a), numa pesquisa empírica em que 

procura compreender a relação do indivíduo com as forças autoritárias da sociedade 

aceitas e buscadas por ele  próprio, ressalta que a identificação do indivíduo com o 

exterior acontece mediante a perda de sua identidade como sujeito e sua 

conseqünte fusão no todo social.  Para o indivíduo, estar fora do grupo ou dele não 

                                                 
21 “Termo da linguagem comum que assume um sentido específico na teoria freudiana. Estado do 
lactente que, dependendo inteiramente de outrem para a satisfação das suas necessidades (sede, 
fome), é impotente para realizar a ação específica adequada para pôr fim à tensão interna. Para o 
adulto, o estado de desamparo é o protótipo da situação traumática geradora de angústia [...] no 
quadro de uma teoria da angústia, o estado de desamparo torna-se o protótipo da situação 
traumática. É assim que, em inibição, sintoma e angústia (Hermmung, Symptom und Angst, 1926), 
Freud reconhece uma característica comum aos ‘perigos internos’: perda, ou separação, que provoca 
um aumento progressivo da tensão, a ponto de, num caso extremo, o sujeito se ver incapaz de 
dominar as excitações, sendo submergido por elas – o que define o estado gerador do sentimento de 
desamparo” ( LAPLANCHE, 1992). Para Freud (1999), com a morte do pai, no complexo de Édipo, os 
homens substituíram-no por outras figuras representativas da autoridade paterna: os totens, a religião 
e, na sociedade moderna, a ciência.  O homem identifica-se com as figuras autoritárias, com seu 
agressor, como o filho com o pai a quem ama e teme ao mesmo tempo. O pai  exerce sobre o filho 
sua autoridade, mas também oferece segurança e proteção. Quando a figura autoritária do pai é 
destituída e transferida, os homens continuam a buscar sua segurança e proteção de forma 
identificatória. Nesse sentido, na sociedade atual, o complexo de Édipo simboliza a possibilidade de 
identificação com a cultura. A figura paterna é transferida para grupos, líderes e falsas coletividades. 
O indivíduo, para se sentir seguro, identifica-se com o real, com novas figuras autoritárias. A 
sociedade administrada é o substituto do pai, segundo Freud, “[...] parece certo, contudo, que a 
mudança na atitude para com o pai não se restringiu à esfera da religião, mas se estendeu de 
maneira harmônica àquele outro lado da vida humana que fora afetado pela eliminação do pai – à 
organização social” (FREUD, 1999, p. 153). 
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fazer parte gera angústia; por isso, prefere trocar sua identidade pela situação 

aparentemente confortável e protegida. Na aceitação, sua consciência é substituída 

pela consciência do todo que não representa a totalidade, mas a aparência 

ideológica daquilo que se tornou universal. Neste sentido, 

 

Hay razones para creer que los indivíduos, impulsados por la necesidad de 
ajustarse a cânones, pertenecer a un  grupo y tener una creencia, lo que 
logran mediante la imitación y la acomodación, muchas veces toman  como 
propias las opiniones, las actitudes y los valores más o menos hechos que 
son característicos de los grupos que lo integran. (ADORNO, 1965a, p. 34) 

 

O indivíduo está em constante conflito perante a  sociedade. Não fazer 

parte do grupo ou dos esquemas sociais implica angústia, infelicidade. Por essa 

razão, busca participar de coletividades ideais nas quais esteja seguro e se sinta 

participante ou igual. Essa observação vai ao encontro das reflexões de  Horkheimer 

e Adorno (1973, p. 87) sobre as massas, ao afirmarem que elas oferecem ao 

indivíduo “[...] ilusão de proximidade e união. Ora, essa ilusão pressupõe, 

justamente, a atomização, a alienação e a impotência individual.”  Nesse movimento 

a autoconservação do indivíduo caminha junto com sua  autodestruição. Conforme 

afirma Adorno, “[...] a vontade de viver encontra-se na dependência da negação da 

vontade de viver: a autoconservação anula a vida na subjetividade” (ADORNO, 

1993, p. 202).  É um processo em que a vida só é efetivada se a morte estiver, 

conflituosamente, relacionando-se com ela. A indústria cultural, como indutora desse 

processo de adaptação por medo da exclusão, coloca diante do indivíduo, por meio  

de seus produtos, a oportunidade de pertencer à sociedade, de não ser diferente e, 

conseqüentemente, de pagar sua aceitação com a extinção da própria individuação.   

Conforme Horkheimer e Adorno,  

 

Na medida em que a cultura se apresenta como um brinde, cujas vantagens 
privadas e sociais, no entanto, estão fora de questão, sua recepção 
converte-se no aproveitamento de chances. Os consumidores se esforçam 
por medo de perder alguma coisa. O quê – não está claro, de qualquer modo 
só tem chance quem não se exclui. (HORKHEIMER;  ADORNO, 1985, p. 
151) 

 

Juntamente com a identificação, a liberdade obtida pelo indivíduo é 

justamente o seu contrário, pois a liberdade apresentada já traz em si o ajustamento 

às condições externas de sobrevivência conforme  a sociedade administrada. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1985, p. 156), “a liberdade de escolha da ideologia, 
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que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a 

liberdade de escolher o que é sempre o mesmo”.  Na sociedade capitalista, o 

homem como o senhor do saber tornou-se identificado com as esquematizações da 

razão instrumental. Retomando a reflexão de Freud (1999), se na sociedade 

primitiva o totem substituiu o pai, é possível dizer que, para a sociedade moderna, o 

nascimento de um novo totem é representado pela ciência, pela razão instrumental. 

Horkheimer e Adorno (1985) consideram que a imitação ou a reprodutibilidade 

técnica constituem a relação mimética que o indivíduo desenvolve com a 

administração social total. São suas palavras: 

 

A técnica efetua a adaptação ao imaginado a serviço da autoconservação, 
não mais como a magia, através da imitação corporal da natureza externa, 
mas através da automatização dos processos espirituais, isto é, através da 
sua transformação em processos cegos. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, 
p. 169)  

 

O encantamento do indivíduo diante do totem primitivo tem relação com a 

condição do indivíduo moderno diante dos acontecimentos da sociedade ditados 

pelo pseudo-esclarecimento. Convém destacar, no entanto, que essa condição 

agora apresenta uma diferença em relação à anterior, quando o mito era  a 

explicação do real e os totens eram apresentados como figuras externas aos 

indivíduos e exerciam sobre eles um encantamento de forma explícita. O homem 

não mais percebe o totem como algo exterior e ele próprio mero executor. Sob a 

forma de ciência, a dominação acontece por meio de uma falsa liberdade, uma 

irracionalidade que engana o homem na sua condição de sujeito.     

Assim como a indústria cultural é apresentada ao indivíduo como 

promessa de participação, como parte desta, a escolarização é apresentada com a 

proposta de atender às suas necessidades e desejos, uma vez que representa um 

meio de inclusão no mundo do trabalho, da tecnologia. Como instrumento de 

participação nos avanços da sociedade administrada, de capacitação para competir, 

de alcance de objetivos individualizados, a escola contribui para que o indivíduo 

esteja cada vez mais identificado com a dinâmica da sociedade. A participação se 

dá por meio da pseudoconsciência que, presa ao existente, impede a crítica sobre 

os seus desdobramentos e trabalha no sentido de proprocionar a fusão imediata 

com o real. Traz, assim, ao indivíduo a ilusão de agir por um bem comum, pelo 

coletivo, contribuindo para o bem estar de toda a sociedade. Muitas vezes, em nome 
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da liberdade, da justiça e da igualdade, os indivíduos abraçam causas ideológicas 

que são apresentadas como universais, chegando até as maiores atrocidades. 

Adorno (1995a), lembrando o nazismo, afirma que a adesão cega à coletividade é a 

base para que a barbárie aconteça. Nessa falsa coletividade, os objetivos 

particulares transparecem sob a forma de universalidade, de solidariedade. Assim, 

os indivíduos que a ela aderem destituem-se de sua autonomia e passam a agir 

conforme o determinado pela coletividade, sejam os grupos, a religião ou o  Estado.  

Segundo Adorno, para que a barbárie não se repita, é fundamental tornar 

consciente seus motivos e assim resistir a qualquer forma de adesão cega a figuras 

autoritárias, às coletividades. Para o autor, “pessoas que se enquadram cegamente 

em coletivos convertem a si próprios em algo como um material, dissolvendo-se 

como seres autodeterminados” (ADORNO, 1995a, p. 129).  A liberdade fica então 

controlada, o indivíduo não existe mais, em seu lugar surge um pseudo-indivíduo 

que, no exercício de uma pseudoliberdade, fundiu-se em uma também 

pseudocoletividade. Conforme Horkheimer e Adorno, 

 

Os homens receberam seu eu como algo pertencente a cada um, diferente 
de todos os outros, para que ele possa com tanto maior segurança se tornar 
igual. Mas, como isso nunca se realizou inteiramente, o esclarecimento 
sempre simpatizou, mesmo durante o período do liberalismo, com a coerção 
social. A unidade da coletividade manipulada consiste na negação de cada 
indivíduo. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 27) 

 

Na impossibilidade do desenvolvimento da individuação, pois a 

pseudoconsciência domina não só o real na sua apreensão ideológica e superficial 

como também o próprio indivíduo como sujeito, este passa a lutar por valores 

socialmente legitimados. Os valores do capital passam a ser vividos pelos indivíduos 

na competição, na individualidade, na luta acirrada por alcançar objetivos 

particulares que se sobrepõem aos objetivos de uma comunidade humana e 

civilizada. Isso denuncia a fraqueza de um indivíduo que, na impossibilidade de 

afirmar-se diante do esquematizado pela sociedade, adere aos  propósitos do capital 

e com eles identifica-se como se fossem seus. Essa falsa  auto-afirmação reflete na 

adaptação e na destituição do indivíduo autônomo, humanizado. Nessa busca por 

alcançar os objetivos do capital, “[...] o indivíduo se vê completamente anulado em 

face dos poderes econômicos” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 14). 

Diferentemente da individualidade ressaltada pela sociedade administrada, o 



 67                                                                                                                                              

processo de individuação conduz o indivíduo à  identidade não mais como um mero 

exemplar do todo. A individuação só se efetiva ante a possibilidade da consciência, 

da autonomia que requer não a identificação, a adesão, mas a contestação, o 

pensamento não coisificado, a resistência. Assim, “só é indivíduo aquele que se 

diferencia a si mesmo dos interesses e pontos de vista dos outros, faz-se substância 

de si mesmo, estabelece como norma a autopreservação e o desenvolvimento 

próprio” (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 52).  

A relação entre o indivíduo e a coletividade, entre a subjetividade e a 

objetividade, deve ser analisada de maneira a não se incorrer em um determinismo 

social sobre o indivíduo. Aquele que tem sua consciência formada na dinâmica da 

sociedade, portanto tem uma pseudoconsciência, legitima sua própria submissão e 

manipula a si mesmo, contribuindo para a produção e a reprodução da 

esquematização da sociedade. O processo de dominação dos homens deve ser 

compreendido como um processo vivido, consentido e, até certo ponto, buscado por 

eles mesmos. Desse modo, assim como o indivíduo se identifica com a 

esquematização social total, também o faz com a forma de educação concebida pela 

sociedade fetichizada, legitimada e universalizada. Numa sociedade em que todas 

as atitudes e relações são antes determinadas pelo modo de produção, a 

adequação da educação voltada para o trabalho e para a submissão explícita do 

indivíduo à esquematização do todo social torna-se legítima,  buscada e reafirmada  

por ele na própria educação.  

 

A educação e a escola como fetiche 

 

Para Adorno (1984), a estrutura social exerce sobre o sujeito uma forma 

de encantamento que o aprisiona e o identifica do mesmo modo como uma força 

suprema e como acontece com a fetichização da mercadoria. O existente é 

venerado como algo inteiramente confiável, legítimo, não cabendo, portanto, 

qualquer questionamento que o coloque em prova. Para Adorno (1984, p. 347), 

“hechizo e ideologia son la misma cosa”, no sentido de que ambos buscam explicar 

o real tomando por base  não o próprio real em suas contradições, mas  explicações 

e  formas particulares, universalizadas, e, conseqüentemente, identificadas com o 
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sujeito. Assim, pelo encanto que exercem sobre o sujeito, escondem o fato de serem 

falsos e ideológicos.  

 

En la experiencia humana el hechizo es el equivalente del carácter fetichista 
de la mercancía. Lo que uno mismo ha hecho pasa a ser una enseidad de la 
que uno ya no sale; lo que el sujeto venera con la fé dominante en los 
hechos como tales, con la aceptación positiva de ellos, en su propia imagen. 
La consciencia cosificada se ha hecho, en cuanto hechizo, total. La falsedad 
de esta consciencia es la que promete la posibilidad de su superación. 
(ADORNO, 1984, p. 344) 

 

Transpondo a reflexão de Horkheimer e Adorno (1973) sobre a separação 

entre a cultura e a materialização social para o contexto da educação escolar, pode-

se dizer que também ela tem sido apreendida, independentemente da estrutura 

material social, como um fetiche. Assim como na cultura, a perda da identidade do 

sujeito e do objeto está relacionada com a fetichização da educação escolar quando 

seu sentido, reflexão ou crítica são encerrados na apreensão de um conceito fixo, 

pré-determinado pelas representações ideológicas da sociedade administrada. A 

escola é compreendida como separada da sociedade, de suas contradições, e 

assim, nas palavras de Adorno, “a escola é, para o desenvolvimento do indivíduo, 

quase o protótipo da alienação social” (1995b, p.98).  Ainda nas palavras do autor: 

“O mundo da escola, que hoje precisamente tanto se cita e fetichiza como se fosse 

algo valioso subsistente em si, toma o lugar da realidade, dessa mesma realidade 

que a escola, com sua organização, mantém cuidadosamente distanciada de si” 

(1995b, p. 95-96). 

O indivíduo identifica-se com a educação escolar fetichizada e esta 

oferece a ele a possibilidade de alcançar objetivos individualizados, condizentes com 

a dinâmica da sociedade moderna, sobretudo aqueles relativos à formação 

profissional. Da mesma forma, a educação promove a identificação do indivíduo com 

a sociedade atual e, conseqüentemente, com a barbárie, uma vez que é 

apresentada como desvinculada da administração social, o que impossibilita a 

consciência e a autocrítica que o fariam apreender as determinações sociais que 

pesam sobre ele. Quando nas representações que se fazem da educação escolar 

são suprimidas suas relações com as contradições inerentes à produção material e 

histórica da sociedade, confere-se a ela o estado de reprodução social. Sua 

negação advinda dessa construção é um continuum no processo de reafirmação 
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dessa sociedade. Entretanto, assim como na cultura, cuja percepção de sua 

administração possibilita caminhar em direção ao seu sentido crítico e emancipador, 

a escola, para recuperar seu sentido educativo, subversivo, terá de se compreender 

relacionada com a esquematização social e com sua estrutura que tende à 

subsunção da autonomia.  

As críticas à escola são feitas, de modo geral, em relação às estratégias, 

às metodologias, e destacam a necessidade de redução do distanciamento entre a 

escola e a modernização ou as evoluções no mundo do trabalho. Não são críticas ao 

sentido das ações escolares que, ao serem instrumentalizadas para servir às 

exigências de uma sociedade bárbara, se distanciam do sentido educativo. As 

críticas feitas em um contexto de adaptação conduzem à afirmação da 

instrumentalização da educação escolar e promovem a continuação do seu sentido, 

que se reduziu a uma estratégia para atingir fins determinados pelo mercado, 

portanto diferentes e até opostos à formação humana, à autonomia. Assim, a 

educação fetichizada, percebida como desvinculada da estrutura da sociedade 

capitalista e de sua administração, tende a reproduzir o que está sempre negando. 

Negar tais vínculos significa permanecer na via da reprodução da condição 

instrumentalizada da escola e da manutenção da estrutura social. 

Do mesmo modo, na sociedade moderna também é fetichizada a figura 

do professor. Para Adorno (1995a), em virtude dos tabus e das representações 

preconceituosas, a atuação do professor na escola é apreendida como totalmente 

desvinculada de sua vida exterior a ela. O professor passa a ser sua profissão em 

todos os setores de sua vida e, dessa forma, não lhe é lícito vivenciar as 

experiências e emoções de todos os demais indivíduos. A profissão de professor é 

vista como ligada ao sacerdócio, algo puro e não contaminado pelas determinações 

que pesam sobre os demais seres humanos, como uma missão. O professor é 

relacionado com o sacerdote e, assim, o sentimento de ambivalência reservado à 

figura do monge, que numa sociedade baseada na força física não representa poder 

algum, também se faz presente na profissão de ensinar. O poder do professor é um 

poder fraco, já que é exercido sobre crianças, assim como seu trabalho, pois lidar 

com um saber pedagogizado, preparado segundo seus destinatários, não é um 

trabalho objetivo. Dessa forma, o sentimento de ambivalência em relação ao 

professor manifesta-se, de um lado, no encantamento ante a magia do sacerdócio e, 

de outro, no desprezo por alguém sem função social, fraco, desprovido de 
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autoridade22. “O aspecto mágico da relação com os professores parece se fortalecer 

em todos os lugares onde o magistério é vinculado à autoridade religiosa, enquanto 

a imagem negativa cresce com a dissolução dessa autoridade” (ADORNO, 1995a, p. 

104).  

Na vida exterior à escola, continua-se esperando do professor que ele 

corresponda ao fetiche da sua profissão. Assim, suas emoções, suas escolhas e sua 

vida fora do espaço escolar devem condizer com o que é esperado de uma profissão 

fetichizada, mitificada. O trabalho do professor é tão objetivo como qualquer outro, 

no entanto, se apresenta vinculado às emoções, ao afeto pessoal na relação com os 

alunos. De outra forma, o professor seria concebido como alguém frio, desumano, 

se agisse com a mesma objetividade das outras profissões. Por outro lado, o 

professor apresenta-se como uma pessoa imune às influências que incidem sobre 

todas as outras pessoas, quando procura, ante os alunos, disssimular as emoções 

próprias de sua vida pessoal.  

 

Os professores têm tanta dificuldade em acertar justamente porque sua 
profissão lhes nega a separação entre seu trabalho objetivo – e seu trabalho 
em seres humanos vivos é tão objetivo quanto o do médico, nisto 
inteiramente análogo – e o plano afetivo pessoal, separação possível na 
maioria das outras profissões. (ADORNO, 1995a, p. 112) 

 

A figura do professor é fetichizada também quando dele é esperada a 

efetivação de valores contraditórios como formar um aluno competitivo, capaz de 

passar no vestibular ou de garantir uma vaga no mercado de trabalho, e, ao mesmo 

tempo, levar esse aluno a cultivar valores humanos, respeito, sentimento coletivo. 

Cabe questionar se o professor será capaz de corresponder a essas expectativas, 

sendo ele mesmo formado num contexto social cuja cobrança pelo seu trabalho 

                                                 
22  Adorno reputa a profissão de professor como fraca no sentido de que, na sociedade baseada na 
força física, a este não é conferido poder algum. Considerado como um monge, um fraco, não pode 
contar com o auxílio das armas. Comparando-a com as outras profissões, como de juristas e 
médicos, Adorno destaca: “[...] estas constituem o que se chama hoje de profissões livres. 
Subordinam-se à disputa concorrencial; são providas de melhores oportunidades materiais, mas não 
são contidas e garantidas por uma hierarquia de servidor público, e por causa dessa liberdade gozam 
de maior prestígio [...] os juízes e funcionários administrativos têm algum poder real delegado, 
enquanto a opnião pública não leva a sério o poder dos professores, por ser um poder sobre sujeitos 
civis não totalmente plenos, as crianças. O poder do professor é execrado porque só parodia o poder 
verdadeiro, que é admirado” (1995a, p. 103).  Referindo-se aos soldados veteranos que nos séculos 
XVII e XVIII se tornavam professores, Adorno, acrescenta que “[...] inconscientemente os professores 
talvez sejam imaginados como veteranos, como uma espécie de mutilados, como pessoas que no 
âmbito da vida propriamente dita do processo real de produção da sociedade não têm nenhuma 
função, contribuindo apenas de um modo pouco transparente e pela via de uma graça especial à 
continuidade do conjunto e de sua própria vida” (1995a, p. 107). 
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acontece, na maioria das vezes, sob a forma de resultados rápidos e eficientes de 

acordo com a lógica capitalista. 

Adorno conduz sua reflexão sobre as expectativas dos alunos em relação 

ao professor relacionando-as com o complexo de Édipo já explicitado anteriormente. 

O indivíduo da sociedade patriarcal, tendo se desvinculado da figura paterna 

autoritária e diante da possibilidade da sensação de desamparo e insegurança, 

procura substitutos para a autoridade paterna, num processo de identificação com 

grupos sociais, com figuras representativas de um ego ideal para sentir-se seguro. 

Porém, a busca do ego ideal no professor pode ser frustrada, já que ele não 

corresponde ao fetiche que lhe conferido pelo aluno e pela sociedade. O professor 

não está alheio às determinações sociais que pesam sobre os outros indivíduos e, 

assim, está sujeito às mesmas tentações e influências, portanto não corresponde ao 

ego ideal buscado.   

Para os alunos e para a sociedade, os professores representam o saber, 

a justiça, a integridade. São vistos como separados da sociedade, de suas relações 

contraditórias, desumanas e injustas, correspondendo àquele que seria o ego ideal a 

quem os alunos temem, devem obediência, mas também devem gratidão pela 

proteção e segurança. Compreender a ambivalência do sentimento em relação ao 

professor é importante para a desmitificação de sua profissão. Essa percepção 

contribui para que se compreenda o professor como uma figura de autoridade e 

como alguém que, em suas fraquezas, não detém um poder absoluto e que, 

portanto, não está separado da dominação social. A autoridade é importante para a 

formação de um ego forte desde que não resulte numa identificação cega com uma 

figura mitificada, para a qual o sentimento de ambivalência é fundamental. 

Muitas vezes, conforme argumenta Adorno (1995a), o professor se torna 

uma figura autoritária, exaltada diante de seus alunos, procurando reafirmar o 

estereótipo da sua profissão, como alguém que sabe tudo. E, assim, torna-se frio 

evitando transparecer qualquer traço de emotividade, o que denuncia mais uma 

fraqueza do que a autoridade pretendida. Num outro extremo, a imagem de um bom 

professor confunde-se com a de um professor bonzinho em que o exercício da 

profissão mais se aproxima do assistencialismo, da concessão. Em todos esses 

modelos, o professor e a escola contribuem para distanciar seu aluno da 

possibilidade de formação de um ego forte. Com o autoritarismo, o aluno é tolhido de 

superar suas dificuldades e, ante a impossibilidade de se impor de maneira 
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autônoma, identifica-se com a figura autoritária. A atitude assistencialista, que 

possibilita o conhecimento facilitado, também produz a identificação total e o aluno é 

destituído da possibilidade de contestação, de busca de superação do existente.  

Os modelos criados para a figura do professor, mitificada pela sociedade, 

pela escola e por ele mesmo, distanciam-se da compreensão do professor como 

profissional, alguém que como indivíduo social também carrega as mesmas 

emoções de todos os demais e que, do mesmo modo como ocorre com a instituição 

por ele mediada, não está separado das determinações sociais. Na busca pelo ego 

ideal, o aluno frustra-se quando não são concretizadas suas expectativas, o que 

também é fundamental para a formação do ego forte, autônomo, não identificado. A 

renúncia ao professor está relacionada com aquela do primeiro complexo de Édipo, 

pois o ego ideal não sendo mais representado pelos pais, agora compreendidos em 

suas fraquezas, apresenta-se como possível outra vez na figura do professor. No 

entanto, para uma criança que não está preparada para os vínculos de 

compromisso, apenas para a identificação total com a autoridade, o ego ideal se 

desfaz outra vez ante o sentimento de ambivalência. 

 

Na elaboração do complexo de Édipo, a separação do pai e a interiorização 
da figura paterna, as crianças notam que os próprios pais não correspondem 
ao ego ideal que lhes transmitem. Na relação com os professores esse ego 
ideal se reapresenta pela segunda vez, possivelmente com mais clareza, e 
eles têm a expectativa de poder se identificar com os mesmos. Mas por 
muitas razões novamente isto se torna impossível para eles, sobretudo 
porque particularmente os próprios mestres constituem produtos da 
imposição da adequação, contra a qual se dirige o ego ideal da criança ainda 
não preparada para vínculos de compromisso. (ADORNO, 1995a, p. 111) 

 

Diferentemente da identidade com os poderes estabelecidos, o vínculo é 

necessário para que o indivíduo desenvolva uma racionalidade autônoma, não 

identificada com normas exteriores. Nos falsos vínculos e na identificação cega, a 

autonomia cede lugar à heteronomia, ou seja, o indivíduo não consegue mais pensar 

o existente e ir além dele de maneira autônoma. Porém, ao identificar-se, tende à 

rejeição de tudo aquilo que não se acomode e não se identifique. Os vínculos, dessa 

forma, não contribuem para a autonomia, para a autoridade interna, para a 

resistência, para o não-ajustamento, antes servem para a participação em falsas 

coletividades: é autoridade convertida em dependência, em fraqueza na sua forma 

mais dissimulada. 
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Eles significam heteronomia, uma dependência de preceitos, de normas que 
não se justificam ante a racionalidade do indivíduo. O que a psicologia 
chama de superego, a consciência moral, é substituído em nome do vínculo 
com autoridades exteriores, descompromissadas, permutáveis, como foi 
possível observar com bastante clareza na própria Alemanha após o 
colapso do Terceiro Reich.  (ADORNO, 1995b, p. 109) 

 

Na relação entre a escola e a dinâmica da sociedade, ocorre o contrário 

do que seria uma educação condizente com um processo de civilização capaz de 

conduzir o indivíduo a desenvolver sua autonomia em relação ao existente. A 

educação escolar, de acordo com os processos gerais de esquematização e adesão 

do indivíduo à sociedade industrial, é pautada na identificação. Um ego fraco é 

formado quando o indivíduo, impossibilitado de contestar por causa da educação e 

da repressão, alia-se ao que lhe é apresentado em troca de segurança. Assim, o 

indivíduo, identificado totalmente com o exterior, com as figuras autoritárias, ao 

contrário de desenvolver-se de maneira consciente, age em conformidade com as 

forças totalitárias da sociedade. Forças essas que, para Adorno, são possíveis 

porque seu potencial gerador continua existindo na estrutura da sociedade quando, 

pela consciência coisificada, o real fetichizado, mitificado, retrai as possibilidades de 

resistência e de crítica ao estabelecido. 

 

Se as pessoas querem viver, nada lhes resta senão abrir mão daquela 
subjetividade autônoma a que remete a idéia de democracia; conseguem 
sobreviver apenas na medida em que abdicam seu próprio eu [...] a 
necessidade de uma tal adaptação, da identificação com o existente, com o 
dado, com o poder enquanto tal, gera o potencial totalitário. (ADORNO, 
1995a, p. 43) 

 

O fetiche da educação escolar absolutiza-a e assim se anulam as 

possibilidades de questionamento ou desconfiança. Em virtude da aceitação do já 

estabelecido de maneira legitimada, torna-se inócuo discutir o sentido da educação 

ou questionar seus meios, métodos e objetivos. O ideal de educação é apresentado 

como se fosse a verdade e, com base nesse ideal, planos e metas são traçados, 

discussões se alternam em torno de metodologias determinadas. Pela educação 

moderna o indivíduo percebe-se como sujeito e a utiliza para fins próprios e da 

humanidade. Porém, torna-se objeto dessa educação e da sociedade quando aceita 

e até busca ser moldado por ela para melhor se adequar ao sistema e às relações 

de dominação e alienação por meio do trabalho.   
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O que se chama de educação distancia-se, portanto, de uma formação 

cuja finalidade consiste no desenvolvimento racional do homem e na repressão dos 

instintos primitivos necessária aos processos de desenvolvimento da civilização. Ao 

contrário da formação, a educação moderna condiz com a pseudoformação do 

indivíduo que, na fetichização da cultura, do progresso e da própria educação, retrai 

sua consciência substituindo-a por uma pseudoconsciência.  

A escola é uma grande aliada na disseminação de ideologias em razão da 

legitimidade e fetichização que seus participantes a ela conferem. A educação a que 

o indivíduo se identifica, por tomá-la como meio que atende a seus anseios 

impregnados pela lógica capitalista, não cumpre suas promessas quando, para 

distanciar-se do autoritarismo, evita a autoridade e tornando-se uma educação 

assistencialista e identificadora. Nesse processo, o indivíduo, ao ser educado, passa 

pelo que há de mais autoritário, justamente pelo fato de estar escondido sob uma 

pseudoliberdade que se faz mais autoritária do que a autoridade da repressão 

explícita. Essa identificação irrefletida relaciona-se com a identificação com os 

processos de dominação da sociedade e engloba a indústria cultural e o trabalho 

alienado.  

A sociedade prepara seus mecanismos para que as contradições sejam 

camufladas e sua própria existência seja perpetuada. Por meio do pensamento 

coisificado, a consciência é substituída pelo conformismo que advém da legitimação 

da dinâmica da sociedade, assim, não concebe outra forma de apreender a 

realidade que não a proposta e imposta pela própria sociedade. “Através da 

ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a consciência; jamais a ordem 

por ela transmitida é confrontada com o que ela pretende ser com os reais 

interesses dos homens” (ADORNO, 1994, p. 97). A pseudoconsciência, então, toma 

o lugar da consciência como a “[...] aceitação irracional do estado de coisas dado” 

(ADORNO, 1972, p. 112). Por ela, o indivíduo não precisa pensar, já que está tudo 

previamente pensado e feito de forma esquematizada e legitimada, cabendo a ele a 

conformação consentida pela identificação com essa forma de pensamento.  

Na coisificação do pensamento, da consciência, o professor, cujas 

concepções e representações se formam na sociedade administrada, tende a agir 

de acordo com as determinações sociais.  Dessa forma, as relações que cercam o 

desempenho de sua profissão também são demarcadas pela fetichização do saber. 

Seu saber é, assim, algo inatingível, legítimo e íntegro. Assim também o é a 
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instituição dele mediadora, a escola, cuja instrumentalização se torna tanto mais 

eficaz quanto maior for sua fetichização, realizada tanto pelos professores e alunos 

como por toda a sociedade. A escola fetichizada vai se adequando cada vez mais ao 

esquema da sociedade e contribui para ocultar, harmonizar e até naturalizar as 

contradições sociais, servindo de instrumento de disseminação e de consolidação 

ideológica.  A pretensão da totalidade,23 viabilizada por apreensões ideológicas 

universalizadas, conforme o pensamento positivista, cientificista, contribui   para o 

reconhecimento de que a realidade, em suas múltiplas relações e contradições, não 

pode assim ser unificada. Se o faz, é nesse exercício que a escola se torna 

instrumento totalizador ao obedecer a uma sociedade totalitária, visto que tende a 

impedir qualquer forma de resistência e individuação.   

A escola, ao se conformar com as determinações da sociedade 

administrada torna-se cúmplice da barbárie gerada no interior de sua estrutura 

social. Se por um lado a educação escolar é apresentada como a redentora, por 

outro, sua adequação constante à lógica da sociedade capitalista a coloca num ciclo 

no qual o conformismo impossibilita a crítica daquilo que a condiciona, que é a 

estrutura da sociedade baseada na dominação, no ajustamento.  Contrariando a 

adaptação da educação e da escola às determinações da estrutura social, Adorno 

vê a possibilidade de uma educação emancipadora, no entanto reconhece a 

tendência da sociedade administrada de subsumir qualquer forma de resistência, o 

que inclui a cultura, a educação. 

                                                 
23 Adorno (1983) ressalta que a totalidade positivista como categoria fechada, um ser-em-si,  concebe 
a realidade como também fixa, desprovida de contradições, o que resulta em coisificação, em 
mitificação, unindo a realidade múltipla pela unidade do pensamento totalizador. Dissolve-se, dessa 
forma, o universal e o particular, o sujeito e o objeto, e pela pretensão da totalidade do real, da 
objetividade, evita-se a compreensão verdadeira tanto do pensamento quanto da realidade. A 
totalidade como coisa-em-si, longe de ser objetiva, faz-se algo heterônomo com a tendência de 
apreender a realidade conforme suas determinações, sem observá-la em suas contradições que 
incluem o próprio conceito de totalidade, de razão total. “A totalidade não constitui uma categoria 
afirmativa, mas sim, crítica. A crítica dialética se propõe a ajudar a salvar ou restaurar o que não está 
de acordo com a totalidade, o que se lhe opõe ou o que, como potencial de uma individuação que 
ainda não é, está apenas em formação. A interpretação dos fatos conduz à totalidade, sem que esta 
seja, ela própria, um fato. Não há nada socialmente fático que não tenha seu valor específico nesta 
totalidade. Ela está preordenada a todos os sujeitos singulares, porque estes obedecem à sua 
contraine por si mesmos e até por sua constituição monadológica, e inclusive, por causa desta, 
representam a totalidade. Neste sentido, ela constitui a mais efetiva realidade. Na medida em que é a 
síntese da relação social dos indivíduos entre si, a obscurecer-se em face do singular, ele, contudo, 
simultaneamente é também aparência, ideologia. Uma humanidade liberada não persiste como 
totalidade; o ser-em-si desta também é ausência de liberdade daquela, tal como a simula a respeito 
de si mesma como sendo o verdadeiro substrato social [... ]a totalidade, numa visão provocativa, é a 
sociedade como coisa em si, provida de toda a carga de coisificação. Porém, precisamente porque 
esta coisa em si ainda não é sujeito social global, ainda não é liberdade, mas prossegue como 
natureza heterônoma” (ADORNO, 1983, p. 217). 
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Educação e emancipação 

 

A finalidade da educação, como forma de humanização do homem, é 

conduzi-lo a um pensamento racional que lhe dê condições de se submeter à 

civilização de maneira autônoma e de contribuir para que a humanidade se distancie 

da barbárie. Segundo Adorno, a barbárie só poderá ser vencida pela educação, no 

sentido social e político, tendo em vista seu compromisso com o pensamento 

autônomo do qual a sociedade administrada priva o homem quando o reduz a  uma 

máquina pronta para realizar tarefas segundo o que foi programado, iludindo-o em 

relação à autonomia. Na maioria das vezes, o fato de pensar já não é suficiente 

porque o pensamento já é predeterminado. 

A educação, no seu sentido pleno, vincula-se à produção de uma 

consciência verdadeira, diferente dos processos de adesão e adaptação efetuados 

pela escola e impostos pela dinâmica da sociedade. Neste sentido, Adorno, 

assumindo o risco de contraditar sua própria crítica à heteronomia de um modelo 

ideal, apresenta uma concepção de educação distante de uma concepção mitificada 

e que, assim, concebe-se no movimento da administração da sociedade e contribui 

para a crítica, não apenas da estrutura social  como de si mesma e da cultura com a 

qual se relaciona. Desse modo, a educação, em vez de se dirigir para um conduto 

emancipador idealizado, o que também redunda em identificação, há que se 

relacionar com a consciência verdadeira do real e de si mesma. Essa consciência 

difere do que é proposto pela educação escolar ao partir de modelos fixos, 

identificados com o conhecimento cientificista, absoluto e ajustado à lógica 

capitalista. Assim, para Adorno, a educação emancipadora, refere-se 

 

[...] não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o 
direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera 
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais 
do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto 
seria inclusive da maior importância política. (ADORNO, 1995a, p. 141) 

 

Falar na possibilidade de uma educação política na sociedade atual 

parece um tanto idealista, pois, conforme já se demonstrou anteriormente, a 

apropriação do discurso sobre a educação contribui para que, ao negar sua 

complexidade, seja possível fugir dos reais problemas e contradições que emanam 
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da estrutura social. Discutir a educação do ponto de vista da civilização humana, 

com interesses verdadeiramente comuns e autônomos, requer a compreensão da 

distância existente entre esses interesses e o modelo de educação vigente na 

sociedade contemporânea.  

O sentido das ações escolares consideradas educativas torna-se um 

agravante para a civilização, pois a educação que poderia levar o indivíduo a deter 

seus instintos, ao ser desenvolvida ao modo do capital, reforça o individualismo, a 

competição e a barbárie.  No desenvolvimento da civilização, quando os instintos 

destrutivos e agressivos não estão suplantados, mas apenas transferidos para 

ações possíveis de serem realizadas, a ameaça de seu retorno torna-se cada vez 

mais constante quando essas ações no trabalho, na escola e nas coletividades 

reforçam a individualidade como correspondente à satisfação cedida em nome da 

civilização. Numa sociedade que estimula constantemente a concorrência e a 

competição, pensar no coletivo constitui uma ameaça para aqueles que querem 

garantir a reprodução ampliada do capital. Assim, a escola, que deveria ser 

educativa, torna-se ambiente de treinamento de algumas habilidades com ênfase na 

profissionalização, com objetivos unicamente voltados para o sucesso do indivíduo 

no mercado de trabalho, distantes dos objetivos que deveriam nortear quem luta por 

uma sociedade humana na qual haja respeito ao outro, a si mesmo e ao coletivo.  

Ao reduzir a educação fundamentalmente às práticas escolares, a 

sociedade espera que estas sejam capazes de conduzir seus alunos a uma 

formação humana. Porém, sendo a situação da barbárie formada pela totalidade 

social em suas relações, nas quais se destacam a dominação e a individualização, 

não será a escola ou outra instituição social o elemento redentor dessa realidade. 

Entretanto, ao reconhecer as limitações da escola como uma instituição que não 

está separada das determinações sociais, Adorno reconhece seu papel fundamental 

na desbarbarização da sociedade, o que deve ser desenvolvido como forma de 

resistência ao esquema posto. Se a barbárie persiste é porque o sentido educativo 

que deveria orientar a escola não se efetivou. Ao contrário da construção da 

autonomia, da subversão do existente, a escola, desprovida da crítica, trabalha na 

direção da identificação, do ajustamento. Para retomar esse sentido educativo, a 

escola deve reconhecer sua relação com a sociedade bárbara e não se fetichizar 

como se, separada das contradições sociais, fosse por si mesma capaz da 
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humanização. Reconhecendo a relação da escola com a sociedade, mas sem 

perder de vista seu papel na transformação social, Adorno ressalta: 

 

Não se deve esquecer que a chave da transformação decisiva reside na 
sociedade e em sua relação com a escola. Mas, neste caso, a escola não é 
apenas um 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 barbárie a partir de si 
mesma, a escola tem apenas condições mínimas de resistir a isto.  
(ADORNO, 1995a, p. 116) 

 

A confrontação com os valores legitimados pela sociedade capitalista, na 

qual o sucesso do capital está acima de tudo, torna a escola imersa num conflito 

constante. A sociedade, ao cobrar da escola uma formação capaz de levar o aluno a 

ter sucesso e a garantir uma vaga no mercado de trabalho, também questiona a 

educação que não tem sido capaz de formar o indivíduo dotado de atitudes 

fundadas no respeito ao outro e às leis, nos sentimentos de solidariedade e de 

humanidade. É claro que, nesse embate e na maioria das vezes, os processos ditos 

educativos, vividos pelo indivíduo fora da escola, acabam por prevalecer, o que se 

pode constatar, por exemplo, quando ela  deixa de ser momento de reflexão para 

ser palco de violência, retratando a barbárie presente no nosso cotidiano nas mais 

diversas situações. Ela, então, se deixa levar pela esquematização da sociedade 

capitalista tendo como preocupação maior formar o aluno com habilidades 

profissionais de acordo com o mercado de trabalho, conforme as exigências de uma 

sociedade em rápida e constante transformação. Para não perder espaço no 

mercado, as escolas procuram se adequar ao princípio da concorrência, do 

resultado rápido. Funcionam como empresas,  comercializam o conhecimento para o 

aluno, seu cliente, com o intuito de atender às expectativas do mercado de trabalho. 

É claro que nesse caso os valores humanos, universais, têm menos relevância. O 

pensamento racional é visto então como utopia, perda de tempo, ante a utilidade 

imediata amparada pela razão instrumental. Ao adaptar-se à estrutura da sociedade 

capitalista, a escola adapta-se à barbárie nela gerada, efetivando o contrário do que 

seria uma atitude educativa ou a antibarbárie. 

Assim, para conduzir suas atitudes para a  resistência à barbárie, a escola 

deve voltar-se contra qualquer tipo de violência. É fundamental que “[...] por meio do 

sistema educacional as pessoas comecem a ser inteiramente tomadas pela aversão 
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à violência física” (ADORNO, 1995a, p. 165). O autor enfatiza que a educação deve 

ser voltada para o objetivo de distanciar o homem da violência, da barbárie, fazendo 

com que ele sinta aversão por ela. É importante destacar, no entanto, que, sendo a 

desbarbarização conduzida sob a mesma racionalidade que impera na sociedade, 

ela tende a provocar uma adesão a regimes totalitários, a poderes estabelecidos em 

que a participação e a identificação cega impedem a consciência verdadeira e 

promovem a consciência feliz, a dessublimação24 e, em nome da coletividade, da 

humanidade, um outro tipo de barbárie pode ser instaurado. 

A reflexão de Adorno ao se referir ao nazismo pode ser transposta para o 

mundo que vive sob guerras e ações contra o terrorismo, o que demonstra que a 

barbárie continua instaurada e, muitas vezes, em nome da humanidade. Se a 

consciência formada na aparência do existente tornou-se falsa e se a educação 

busca levar o indivíduo a uma consciência verdadeira, torna-se fundamental 

desvelar esse existente e sua aparência objetiva, portanto ideológica.  

No processo de legitimação e racionalização do real, a educação prende-

se ao existente em detrimento de sua dimensão emancipadora ao configurar-se 

segundo a razão instrumental. A possibilidade do pensamento e da reflexão foi 

distanciada pela conciliação e é essa harmonia que impede a emancipação do 

sujeito, “[...] mas neste caso a educação também precisa trabalhar na direção dessa 

ruptura, tornando consciente a própria ruptura em vez de procurar dissimulá-la e 

assumir algum ideal de totalidade ou tolice semelhante” (ADORNO, 1995a, p. 154). 

Ainda segundo o autor,  

 

A organização do mundo converteu-se a si mesma imediatamente em sua 
própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, 
que supera toda a educação. Seria efetivamente idealista no sentido 
ideológico se quiséssemos combater o conceito de emancipação sem levar 
em conta o peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo 
existente [...] de um certo modo, emancipação significa o mesmo que 
conscientização, racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente 
uma comprovação da realidade, e esta envolve continuamente um 
movimento de adaptação. (ADORNO, 1995a, p. 143) 

 

As possibilidades de consciência, de autonomia e de emancipação 

existem na educação, entretanto, numa sociedade em que os valores materiais 

estão acima de tudo e de todos, parece não haver espaço para que essas 

                                                 
24 Ver nota 16. 
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possibilidades se concretizem. Contudo, a inquietação perante os problemas que 

reclamam por uma educação contra a barbárie e a busca por compreendê-los nas 

suas relações históricas, econômicas e sociais já são atos de autonomia, se 

admitirmos como Adorno que “[...] o simples fato de a questão da barbárie estar no 

centro da consciência provocaria por si uma mudança” (ADORNO, 1995a, p. 157). 

Contrariamente a isso, ao abrir mão do pensamento racional diante da razão 

subjetiva, instrumental, a educação e a escola se distanciam da  realização humana, 

que não pode  ser alcançada apenas mediante a aplicação do método científico, 

nem tampouco mensurada  pelo princípio da utilidade imperante no mundo moderno. 

A humanidade só subsistirá se a barbárie for de todo extinta. Em nome dessa 

humanidade, entretanto, a lógica empresarial presente no espaço escolar, que 

insiste em considerar o aluno como cliente e o conhecimento como uma mercadoria 

comerciável para atender a objetivos individualizados, impede a educação na 

escola. Ainda assim, uma escola que esteja preocupada com o que há de humano 

nos indivíduos deve se direcionar para o objetivo de desbarbarizar, reconhecendo o 

peso das determinações sociais que sobre ela recaem, por exemplo, quando é 

levada a trabalhar como se a humanização esteja reduzida à empregabilidade no 

mundo do desemprego.  

 

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 isso ela precisa libertar-se 
dos tabus, sob cuja pressão se reproduz a barbárie. O pathos da escola 
hoje, a sua seriedade moral, está em que, no âmbito do existente, somente 
ela pode apontar para a desbarbarização da humanidade, na medida em 
que se conscientiza disto [...] na situação mundial vigente, em que ao 
menos por hora não se vislumbram outras possibilidades mais abrangentes, 
é preciso contrapor-se à  barbárie principalmente na escola. Por isto, apesar 
de todos os argumentos em contrário no plano das teorias sociais, é tão 
importante do ponto de vista da sociedade que a escola cumpra sua função, 
ajudando, que se conscientize do pesado legado de representações que 
carrega consigo. (ADORNO, 1995a, p. 117) 

 

As reflexões sobre a educação escolar e seu ajustamento à sociedade, 

feitas ao longo deste trabalho, não isentam a escola de um compromisso com o 

sentido educativo aqui enfatizado, que está ligado aos processos de civilização e de 

humanização, pautados na auto-reflexão crítica e na autonomia em relação ao 

existente. É claro que uma reestruturação da escola seria necessária, não apenas 

quanto a tecnologias e metodologias, mas também e, sobretudo, quanto ao papel a 
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ela atribuído pela sociedade hoje. Dessa forma, a escola necessita desmascarar as 

forças que sustentam os discursos e se ocultam sob sua aparência apaziguadora, 

mesmo que com isso esteja se contrapondo a poderes estabelecidos. Referindo-se 

à mais expressiva efetivação da barbárie — o nazismo —, Adorno ressalta que uma 

educação orientada para impedir a repetição de Auschiwtz só será possível 

mediante a conscientização de seus motivos originários, bem como a emancipação 

e a autonomia diante deles, o que significa resistência e não-identificação. 

 

[...] o centro de toda educação política deveria ser que Auschiwtz não se 
repita. Isto só será possível na medida em que ela se ocupe da mais 
importante das questões sem receio de contrariar quaisquer potências. Para 
isto teria de se transformar em sociologia, informando acerca do jogo de 
forças localizado por trás da superfície das formas políticas. Seria preciso 
tratar criticamente um conceito tão respeitável como o da razão de Estado, 
para citar apenas um modelo: na medida em que colocamos o direito do 
Estado acima de seus integrantes, o terror já passa a estar potencialmente 
presente. (ADORNO, 1995a, p. 137) 

 

O reconhecimento das razões objetivas que levam pessoas a atos 

bárbaros é necessário para que sejam percebidas as determinações que pesam 

sobre os indivíduos ainda que sob a aparência de universalidade e humanidade. De 

outra forma, o reconhecimento de motivos individuais podem incitar à reflexão sobre 

determinações, aparentemente objetivas, mas que são também buscadas e 

desejadas pelo próprio indivíduo. Essas reflexões apontam para a necessidade da 

compreensão do sentido de atitudes e linguagens, buscando-se, para além do 

conceito fixo e determinado pela sociedade moderna, suas contradições que se 

produzem na realidade e na história. Cabe refletir sobre conceitos como consciência 

e emancipação que, embora sejam referidos com certa freqüência em nosso 

cotidiano, não resistem a um menor questionamento ou crítica que os coloque diante 

do real legitimado. Observa Adorno: 

 

Mesmo correndo o risco de ser taxado de filósofo, o que, afinal, sou, diria 
que a figura em que a emancipação se concretiza hoje em dia, e que não 
pode ser pressuposta sem mais nem menos, uma vez que ainda precisa ser 
elaborada em todos, mas realmente em todos os planos de nossa vida, e 
que, portanto a única concretização efetiva da emancipação consiste em 
que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda sua 
energia para que a educação seja uma educação para a contradição e para 
a resistência. (ADORNO, 1995a, p. 182-183) 
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Se a contraposição a qualquer forma de totalitarismo e de identificação 

cega é o que possibilita o afastamento da humanidade da barbárie, tal contraposição 

só seria possível por meio de um pensamento verdadeiramente autônomo. A não-

participação cega nas forças totalitárias, nas coletividades, é essencial à reversão do 

quadro bárbaro instaurado na sociedade. Para Adorno (1994, p.37), “[...] a única 

verdadeira força contra o princípio de Auschwitz seria a autonomia [...] a força para a 

reflexão, para a autodeterminação, para a não-participação”. Convém compreender, 

no entanto, que uma reflexão que critique a própria educação causa certo espanto 

por gerar a derrocada de algo concebido como absoluto, neutro e irretocável. 

Enfatiza o autor: “A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a 

uma auto-reflexão crítica” (ADORNO, 1995a, p. 121). Nesse sentido, a educação 

escolar precisa direcionar-se para a contestação do totalitarismo, questionando não 

apenas as determinações sociais, mas a própria educação, seu sentido e efetivação 

na modernidade. A escola, como uma instituição educativa, deve se levantar contra 

a mesmice, contra a ideologia do estado de coisas dado e, dessa forma, resistir ao 

“caráter manipulativo” que tende à dominação e à rejeição do que possa lhe 

contrapor. A dominação totalitária sobre os indivíduos, ressaltada por Adorno 

quando reflete a respeito da barbárie nazista, pode ser transposta para a atualidade 

em suas diversas e constantes manifestações de barbárie, sejam elas provenientes 

de grupos fascistas ou das guerras, sejam como violência diária. Em todas essas 

manifestações reside uma frieza para com o outro e, sobretudo, por causa de uma 

legitimação e identificação cega com o real, torna-se inaceitável qualquer concepção 

diferenciada.  Tratando sobre o que o caráter manipulativo gera, Adorno ressalta:  

“Ele quer praticar a qualquer preço uma real politik, mesmo que ilusória. Não 

concebe nem deseja por um segundo sequer que o mundo seja diferente daquilo 

que é, possuído pelo desejo de fazer tais coisas, of doing things, indiferentes ao 

conteúdo de tais ações” (ADORNO, 1995b, p. 40).  

Contrariando a relação afinada entre a educação e a técnica, que substitui 

uma possível reflexão sobre seu sentido por um mero fazer, é fundamental combater 

o que Adorno (1995a)  denomina “espírito do mundo”, isto é, a administração da 

racionalidade, a supervalorização da técnica que se faz contraditória. A 

administração conduz ao progresso, o que é inevitável, porém, ao desviar-se das 

interrogações sobre seu sentido, contribui para a regressão do homem, do 

pensamento, identificando-o com o existente e com a barbárie nele instaurada. 
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Contrapor-se a isso é contradizer o que há de mais legitimado no mundo — a 

concepção moderna de uma educação instrumentalizada —, mas essa é a direção 

que deve tomar a educação contra a barbárie. O que há de mais grave não é o fato 

de a sociedade, que está de acordo com a identificação e com a dominação que 

gera forças totalitárias, incorrer em barbárie pela instrumentalização do pensamento, 

mas sim, o fato de essa barbárie parecer estar no centro das discussões sobre o 

desenvolvimento do ser humano. As pessoas ligadas à técnica e ao progresso são 

frias e adotam um realismo supervalorizado que não admite o exercício do 

pensamento ou da experiência para a emancipação. Adorno observa que “[...] esta 

tendência de desenvolvimento encontra-se vinculada ao conjunto da civilização. 

Combatê-la significa o mesmo que ser contra o espírito do mundo” (1995a, p.133). 

 Adorno (1965a), refletindo sobre a relação do indivíduo com as figuras 

autoritárias da sociedade, considera o realismo como uma adesão extrema ao real e 

como a negação de qualquer forma utópica que possa transcendê-lo ou superá-lo. 

Dessa forma, o realismo não se refere à possibilidade de conhecimento verdadeiro, 

objetivo, o que implica a conscientização de suas contradições e de sua tendência 

manipuladora, caracteriza-se por sua mitificação como absoluto e pela conseqüente 

adaptação do indivíduo a ele. Conforme já foi ressaltado, o indivíduo não preparado 

para os vínculos necessários à formação de um eu autônomo, resistente, vincula-se 

ao estabelecido de maneira identificada, presa ao real, distanciando-se de qualquer 

pretensão de contradizê-lo.  

 

[...] este concepto del realismo no se refiere a la necesidad de juzgar y 
explicar las cosas mediante la comprensión objetiva, basada en  los hechos, 
sino más bien al postulado de que el hombre reconoce desde el principio la 
abrumadora superioridad de lo existente sobre el individuo y sus 
intenciones, que debemos tender a una adaptación que implica resignación 
ante la imposibilidad de lograr cualquier mejora esencial, que hemos de 
abandonar todo “ensueno” y moldearnos hasta convertirnos en un accesorio 
más de la máquina social. (ADORNO, 1965b, p. 650) 

 

Essa adesão cega ao real torna o indivíduo identificado também com a 

barbárie nele instaurada. Contrariando essa adesão, a educação e a emancipação, 

segundo Adorno, devem ter início já na infância, e assim se prolongar em todos os 

níveis da vida, como “esclarecimento geral”, procurando a não-aceitação, a não-

repetição da barbárie como se deu em sua mais expressiva concretização — 

Auschiwtz. Parece não ser demais repetir ainda que, para evitar a barbárie na 
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modernidade, faz-se necessário tornar conscientes os motivos que a constituem, o 

que a consciência coisificada não é capaz de fazê-lo. Na adesão cega ao real, as 

esferas objetiva e subjetiva se juntam a ponto de não ser mais possível qualquer 

questionamento de ambas. As determinações do real passam a ser buscadas e 

afirmadas como próprias do indivíduo, distanciando as possibilidades de 

contestação. Ao refletir sobre a dominação geral da sociedade administrada, que 

tende a se impor aos indivíduos e às possibilidades de contestação, Adorno ressalta 

a importância da educação contra a barbárie ao afirmar: 

 

A pressão do geral predominante sobre toda particularidade, os indivíduos e 
as instituições individuais tende a desintegrar o particular e o individual 
juntamente com sua capacidade de resistência. Com sua identidade e sua 
capacidade de resistência, os homens perdem também as qualidades 
graças às quais ser-lhes-ia possível opor-se àquilo que, a qualquer 
momento, possa novamente atraí-los para o crime. Talvez nem sequer 
consigam resistir, quando lhes é ordenado pelos poderes constituídos que 
voltem a praticar a mesma ação, desde que tal aconteça em nome de 
quaisquer ideais, nos quais nem precisa acreditar. Se falo da educação 
após Auschiwtz, tenho em mente dois aspectos: primeiro, a educação 
infantil, sobretudo na primeira infância; depois, o esclarecimento geral, 
criando um clima espiritual, cultural e social que não dê margem a uma 
repetição; um clima, portanto, em que os motivos que levam ao horror se 
tornem conscientes, na medida do possível. (ADORNO, 1994, p. 35-36)  

  

A organização social está coerente e esquematizada e suas instituições 

mediadoras procuram adequar o que poderia lhe contrapor, ou seja, o indivíduo 

emancipado.25 A escola busca formar e informar de acordo com a organização e 

esquematização social, de maneira que o indivíduo possa encontrar na sociedade o 

que realmente deseja. Não se trata de pessimismo diante da pseudo-educação, 

                                                 
25 A mediação exercida pelas instituições é contraditória no sentido de que, para a civilização, é 
fundamental que o indivíduo se desvie da satisfação dos instintos, do princípio do prazer, cedendo ao 
princípio de realidade que, para Marcuse (1978), “[...] materializa-se num conjunto de instituições” 
(p.36). Ainda segundo o autor, “[...] sob o princípio de realidade, o ser humano desenvolve a função 
da razão: aprende a ‘examinar’ a realidade, a distinguir entre bom e mau, verdadeiro e falso, útil e 
prejudicial. O homem adquire as faculdades de atenção, memória e discernimento. Torna-se um 
sujeito consciente, pensante, equipado para uma racionalidade que lhe é imposta de fora” 
(MARCUSE, 1978, p. 35). No entanto, a repressão da sociedade administrada, efetivada por meio de 
suas instituições, não conduziu o homem a desenvolver sua consciência, a reprimir-se em favor da 
civilização de maneira racional, antes, iludido pela satisfação proposta pelos artifícios da sociedade 
do consumo, tornou-se adaptado à realidade, dominado. “A ideologia hodierna reside em que a 
produção e o consumo reproduzem e justificam a dominação. Mas o seu caráter ideológico não altera 
o fato de que os seus benefícios são reais. A repressividade do todo reside em alto grau na sua 
eficácia: amplia as perspectivas da cultura material, facilita a obtenção das necessidades da vida, 
torna o conforto e o luxo mais baratos, atrai áreas cada vez mais vastas para a órbita da indústria – 
enquanto, ao mesmo tempo, apóia e encoraja a labuta e a destruição. O indivíduo paga com o 
sacrifício de seu tempo, de sua consciência, de seus sonhos; a civilização paga com o sacrifício de 
suas promessas de liberdade, justiça e paz para todos” (MARCUSE, 1978, p. 99). 
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deixando que a sociedade siga seu curso rumo à própria destruição, tampouco de 

uma porção mágica capaz de mudar o mundo pelo conhecimento e pela subversão. 

As possibilidades existem e se há algo que pode ser feito deve antes partir da 

conscientização e da negação do existente. Isso é possível por meio da educação 

emancipadora e humanizadora e, especialmente, pelo reconhecimento da dimensão 

educativa da escola. Adorno (1995a) associa o realismo supervalorizado à 

identificação com o agressor apresentada pela teoria freudiana, segundo a qual o 

indivíduo, em razão de um ego fraco, tende à fusão com o agressor, identificando-se 

com ele em troca de segurança e proteção. 

 

Se posso crer em minhas observações, suporia mesmo que entre os jovens 
e, sobretudo, entre as crianças encontra-se algo como um realismo 
supervalorizado – talvez o correto fosse pseudo-realismo – que remete a 
uma cicatriz. Pelo fato de o processo de adaptação ser tão 
desmesuradamente forçado por todo o contexto em que os homens vivem, 
eles precisam impor a adaptação a si mesmos de um modo dolorido, 
exagerando o realismo em relação a si mesmo, e, nos termos de Freud, 
identificando-se ao agressor. A crítica desse realismo supervalorizado 
parece-me ser uma das tarefas educacionais mais decisivas, a ser 
implementada, entretanto, já na primeira infância. (ADORNO, 1995a, p. 145) 

 

Quando há identificação e conformismo, todas as possibilidades de 

autonomia e de emancipação são renegadas. Ao aderir aos objetivos da sociedade 

industrial, a educação se distanciou do seu objetivo emancipador, abriu mão das 

possibilidades de resistência e de desconfiança acerca do que está posto como 

verdade. Para Horkheimer e Adorno (1985), o esclarecimento pode surgir como 

condutor da consciência e da emancipação a partir do momento em que se desfizer 

de suas ilusões como algo absoluto e inquestionável. A resistência torna-se possível 

quando o próprio esclarecimento “fizer violência a si mesmo” no sentido de superar 

sua condição de domínio absoluto do real, desmistificando seu próprio conceito. Se 

o esclarecimento não é desmascarado como um instrumento também das forças 

dominadoras e ideológicas da sociedade administrada, seu caráter manipulador, 

portanto mítico, prevalecerá. 

No processo de identificação, o “espírito do mundo”, isto é, o progresso 

ou a adesão cega ao real racionalizado expressa pela técnica, passou a ser o anseio 

de todos os indivíduos. Sendo assim, a razão que recorre contra essa identificação é 

negada pelos indivíduos, concorrendo para a recusa da própria razão. Tal razão não 

é pura e a ela deve submeter-se o objeto a ser conhecido por meio de seus 
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esquemas de pensamento, conforme o transcendental kantiano. Este, na sua 

pretensão de pureza, traz em si o elemento irracional, ou seja, a conciliação entre 

universal e particular, realidade e esquematização que ocorre na justificação do 

existente. Afirmam Horkheimer e Adorno (1985): “A verdadeira natureza do 

esquematismo, que consiste em harmonizar exteriormente o universal e o particular, 

o conceito e a instância singular, acaba por se revelar na ciência atual como o 

interesse da sociedade industrial” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 86). A razão 

tem de apreender a irracionalidade do real, que foi racionalizado segundo princípios 

orientadores, e também a sua própria irracionalidade que, na pretensão da 

objetividade fechada em si mesma, une o múltiplo da realidade contraditória e 

mutante a um pensamento fixo em categorias. No entanto, conhecer as 

determinações e a administração do mundo causa desconforto, por isso os 

indivíduos preferem uma condição aparentemente segura, sem contradições, 

rejeitando não o real, mas a razão que possa desvelá-lo. Nesse sentido é que a 

razão torna-se irracional e a irrazão se faz razão, conforme sua instrumentalização. 

A consciência é absorvida no sentido de servir como afirmação, ordenação do real 

que se fez racional e não como superação de seu estado falso.   

 

A dialética do esclarecimento que, de fato, tem que assumir como preço do 
progresso todo estrago causado pela racionalidade enquanto progressivo 
domínio da natureza, é, de certo modo, prematuramente truncada, segundo 
o modelo de um estado de coisas cuja cega coesão parece obstruir 
qualquer saída [...] é um déficit de racionalidade, isto é, a intensificação de 
todos os instrumentos e meios de dominação suscetíveis de cálculo em 
detrimento do fim, do ordenamento racional da humanidade, que fica assim 
abandonado à irracionalidade de meras constelações de poder e ao qual a 
consciência, turvada pela incessante consideração a circunstâncias e dados 
positivos que subsistem de fato, nem ousa mais elevar-se. (ADORNO, 
1995b, p. 29-30) 

 

A adaptação a que o indivíduo se submete sob uma falsa autonomia não 

está relacionada com a adaptação a uma ilusão, a uma inverdade de maneira 

consciente, o que seria mais facilmente revertido. Essa adaptação é feita sob as 

esquematizações de um modo de vida universalizado e racionalizado segundo os 

parâmetros da razão formalizada, instrumental. A adaptação torna-se, então, ainda 

mais eficaz e duradoura pelo realismo e pela racionalidade conferidos às relações e 

processos desenvolvidos em dimensões globais. Ianni (1999), quando reflete sobre 

o capitalismo que invadiu os territórios, culturas e mentes como modo de produção e 

como processo civilizatório, argumenta: 
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No século XX, o capitalismo continua a desenvolver-se como um modo de 
produção material e espiritual, simultaneamente nacional e internacional, a 
rigor um processo civilizatório universal. Essa tendência, inerente a esse 
modo de produção desde os seus primórdios, revela-se bastante acentuada 
ao longo da época contemporânea. A despeito das oscilações cíclicas, suas 
crises e contradições, ele se generaliza e se recria como um modo de 
produção material e espiritual de âmbito global. Compreende relações, 
processos e estruturas regionais, nacionais e mundiais, envolvendo 
indivíduos e coletividades, grupos e classes sociais, etnias e minorias, 
nações e continentes. (IANNI, 1999, p. 53) 

 

O raciocínio de Ianni (1999) sobre os avanços do capitalismo como 

sistema totalitário, que é um processo civilizatório universalizado, relaciona-se com o 

realismo exagerado explicitado por Adorno (1995b), com a fetichização do existente. 

Não é tarefa fácil se levantar contra esse realismo que tende a absorver o indivíduo 

e o pensamento questionador, apresentando-se de maneira legitimada, 

universalizada, naturalizada. Afirma Adorno (1995a, p. 154): “O indivíduo só existe 

enquanto núcleo impulsionador de resistência”. Assim, quanto mais adesão houver 

maior será sua absorção pelo todo, absorção essa buscada pelo próprio indivíduo. 

Se a emancipação corresponde à racionalidade, à autoconscientização, não há 

como conceber uma educação para a civilização e para o desenvolvimento da 

humanidade sem reconhecer sua vinculação à razão, à consciência e também, 

contraditoriamente, à dominação da sociedade  que tende a administrar os 

indivíduos e as instituições segundo sua lógica capitalista. O que se diferencia disso 

deixa de ser educação para ser ajustamento e adaptação, ainda que na sua forma 

mais dissimulada pela compreensão da escola como desvinculada de uma 

sociedade dominadora, como condição de humanidade num mundo desumano. A 

não-consciência das contradições que também envolvem a educação e a escola 

contribui para sua cumplicidade com a barbárie que desvia, paradoxalmente, a 

escola da sua potencialidade educativa.  

Ao mesmo tempo em que a sociedade parece ter urgência de uma 

educação para a desbarbarização do mundo, como antídoto contra sua 

autodestruição, ela impede que essa educação aconteça ao instaurar continuamente 

as condições de poder e de dominação que constituem a barbárie. Mesmo diante 

das contradições que envolvem a necessidade de um pensamento autônomo e da 

impossibilidade de este vir a acontecer em razão do peso das determinações do real 

supervalorizado, a escola ainda pode desenvolver-se no sentido de procurar suas 

possibilidades. Para Adorno, a relação entre a escola e a sociedade deve 
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diferenciar-se de uma adequação aos esquemas sociais, assim como da redenção 

da sociedade por meio da escola. Essa relação deve consistir no reconhecimento da 

instrumentalização da educação escolar, bem como na sua negação como algo 

incontaminado pelas determinações sociais, o que se distancia das aspirações como 

que mágicas e separadas dos processos de constituição da sociedade e da própria 

educação.  

 

[...] é preciso começar a ver efetivamente as enormes dificuldades que se 
opõem à emancipação nesta organização do mundo [...] o motivo evidente é 
a contradição social; é 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. É claro que isso chega até às instituições, até à discussão 
acerca da educação política e outras questões semelhantes. O problema 
propriamente dito da emancipação hoje é se e como a gente – e quem é “a 
gente”, eis uma grande questão a mais – pode enfrentá-lo. (ADORNO, 
1995a, p. 181-182) 

 

Dentre os obstáculos que a educação no sentido aqui ressaltado 

encontra, destaca-se, com maior relevância, o reconhecimento das contradições da 

sociedade que se manifestam na educação e na escola. Esta última é constituída 

num contexto social contraditório e não será por um simples querer que os conflitos, 

expressão das contradições que se buscam ocultar, serão suprimidos. É nisso o que 

os discursos e políticas, ditos educacionais, insistem na atualidade, ou seja, em 

converter uma realidade múltipla e contraditória numa situação de harmonia e de 

superação possível somente pela escola. Por mais que a educação escolar tente 

revelar a pressão exercida pelo realismo, este, em razão de sua força e poder 

advindos da sua própria fetichização, inviabiliza o sentido educativo do que se diz 

ser educação na modernidade, apropriando-se dela para sua consolidação. 

Os homens, alienados, destituídos de espírito crítico, precisam acreditar 

no real como verdadeiro para que sua adaptação se torne menos dolorosa.  Se a 

administração geral não deixa brechas para um sujeito autônomo, resta ao indivíduo 

acreditar no real como absoluto e inquestionável, identificando-se com ele. A escola 

como educação deve opor-se a isso, porém, é preciso reconhecer que essa 

oposição vai de encontro ao que há de mais racional e lógico e que pesa sobre os 

indivíduos e as instituições, sobre a cultura e sobre a própria educação.  



 

 

 

 

3 - EDUCAÇÃO E SOCIEDADE MUNDIALIZADA  

 

 

Com o processo de globalização e mundialização desenvolvido 

especialmente no século XX, as conquistas do capital avançaram para além das 

fronteiras territoriais, promovendo o enfraquecimento da soberania dos Estados-

nação. Na busca por um desenvolvimento em conformidade com exigências 

mundiais, as relações entre as nações são reestruturadas e o sistema capitalista em 

processo de globalização expande para as formas de vida diversas, o trabalho, as 

culturas, a educação. Para Ianni, “[...] o capitalismo aparece como um poderoso 

sistema, um processo civilizatório, impondo-se a todas as outras formas sociais de 

vida e trabalho” (IANNI, 1999, p.20).  Ainda afirma o autor: 

 

Quando o Estado-Nação se debilita, devido ao alcance e à intensidade do 
processo de globalização das sociedades nacionais, emerge outra realidade, 
uma sociedade global, com suas relações, processos e estruturas. Trata-se 
de uma totalidade histórico-social diversa, abrangente, complexa, 
heterogênea e contraditória, em escala desconhecida. (IANNI, 1999, p. 51)  

 

Desterritorializando as decisões, o capitalismo, essa totalidade histórico-

social desenvolve-se não admitindo tréguas ou recuo. Esta constatação coincide 

com a reflexão de Horkheimer e Adorno sobre os sistemas totalitários nos quais a 

dominação impede a consciência e as possibilidades de uma ação diferente do que 

está programado pela administração total. “Totalitário como qualquer outro sistema”, 

nas palavras de Horkheimer e Adorno, o esclarecimento se expande como razão 

instrumental junto com o capitalismo, preservando “sua inverdade”, que consiste “[...] 

no fato de que o processo está decidido de antemão” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 37) e tende à dominação total, não admitindo, portanto, que o mundo seja 

diferente do que é. 

A educação escolar, nesse contexto, em âmbito mundial obedece a um 

desenvolvimento também orquestrado mundialmente, cujos desdobramentos são 

determinados pela lógica do capitalismo e da razão instrumental que nele impera.  
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Uma racionalidade que se impõe nos desdobramentos do Iluminismo, nos quais a 

possibilidade do conhecimento é restrita ao método das ciências naturais, 

supostamente livre do mito e da religião, mas também cada vez mais distante do 

sentido, do significado e da essência. A educação, assim, distancia-se 

progressivamente da formação humana, universal, para adaptar-se ao método e às 

conquistas da ciência moderna. É neste sentido que Ianni, em sua reflexão sobre o 

desenvolvimento do capitalismo e da racionalidade instrumental que avançam para a 

totalidade social, ressalta: 

 

A sociedade global está cada vez mais articulada pelo utilitarismo, 
pragmatismo, behaviorismo, positivismo. As malhas científicas e 
tecnológicas, materiais e espirituais, que tecem as instituições, 
organizações, agências, empresas, mercados, regiões e nações, 
organizam-se segundo os requisitos da razão instrumental. (1999,  p. 117) 

  

Conforme a tendência da administração geral da sociedade, por mais que 

comecem a despontar algumas discussões sobre a educação como um processo 

que transcende o espaço escolar e a preparação para o trabalho, sua vinculação ao 

setor econômico ainda se mantém.  As discussões em nível mundial sobre a 

educação envolvem agências da ONU, como a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e, além delas, o Banco Mundial. As diretrizes estabelecidas em fóruns 

conjuntamente organizados por essas estruturas supranacionais insistem na 

modernização dos sistemas de ensino e ressaltam, entre outros aspectos, a 

importância da educação básica para todos – necessidade reconhecida e promessa 

antiga no capitalismo –, hoje chamada a satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem, como direito de cada pessoa.26 Orientações para os diversos níveis 

                                                 
26 Em Jomtien, na Tailândia, no período de 5 a 9 de março de 1990, aconteceu a Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos, quando foram traçados planos e metas a serem alcançados pela educação no prazo de 
dez anos, a então chamada Década da Educação. Buscava-se o cumprimento do direito de todos os cidadãos à 
educação segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948.  As necessidades básicas  
de aprendizagem, segundo o documento aprovado na Conferência, compreendem “[...] tanto os instrumentos 
essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de 
problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes), necessários para que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 
potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 
qualidade de vida, tomar decisões fundamentais e continuar aprendendo” (DECLARAÇÃO, 1993).  Outras 
conferências mundiais buscaram reafirmar os compromissos firmados em Jomtien. Ao longo dessa década, a 
educação foi discutida em âmbito mundial, em conferências nas quais novas declarações foram aprovadas 
reiterando os compromissos para a organização da educação básica para todos. No ano 2000, em Dakar, no 
Senegal, foi realizada a avaliação da Década da Educação, quando foram estendidos os prazos estabelecidos 
para se atingir as metas e compromissos firmados em 1990, em Jomtien.  
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de ensino, para a formação e atuação dos professores e para a gestão escolar são 

apresentadas nos diversos documentos aprovados nesses fóruns, assim como no 

Relatório para a Unesco da Comissão Internacional de Educação para o século XXI, 

no qual se encontram também os princípios que devem fundamentar a educação 

neste século. São eles: os quatro pilares da educação — aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver juntos — e o conceito de 

educação ao longo da vida.  

 

Modernização e globalização: novas e velhas exigênc ias 

 

A educação no contexto atual vincula-se cada vez mais à aprendizagem, 

ao desempenho no fazer, portanto às exigências de uma sociedade em 

globalização, mas cindida e fragmentada. Assim, uma educação para a convivência 

pacífica de diferentes culturas coloca-se como um dos quatro pilares da educação, 

que se expressa na fórmula aprender a viver juntos, e representa uma necessidade 

urgente para o desenvolvimento e a promoção da paz entre as nações. Segundo o 

Relatório UNESCO (DELORS, 2001, p. 22), “combinar a escola clássica com 

contribuições exteriores à escola, faculta à criança o acesso às três dimensões da 

educação: ética e cultural; científica e tecnológica; econômica e social”. A educação 

é apresentada como uma forma de atender às exigências fundamentais de uma 

sociedade em constante processo de modernização, de adaptação às mudanças no 

mundo do trabalho e ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Por meio dela, 

procura-se também conciliar tensões emergentes nesse processo, em busca de uma 

convivência pacífica entre os povos. Para isso são necessários investimentos no 

respeito às diferenças, na formação ética, na promoção do humano. Entretanto, na 

urgência de adaptar-se ao desenvolvimento de um mundo dinâmico e contraditório, 

são reduzidas as possibilidades de um pensamento crítico sobre esse 

desenvolvimento ou sobre os desdobramentos da sociedade capitalista e sua 

evolução histórica.  

Como um agente financiador, cujo objetivo é o desenvolvimento 

econômico dos países por ele mediados, o Banco Mundial influencia as políticas e 

ações escolares, estabelece metas e expectativas para a educação. Torres (2003), 
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analisando em documento do Banco Mundial27 o alcance dos interesses econômicos 

na determinação das reformas do sistema de ensino que buscam o desenvolvimento 

dos países assistidos pela instituição, afirma que, além de uma agência 

financiadora, o Banco Mundial “[...] transformou-se na principal agência técnica em 

matéria de educação para os países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a fim 

de sustentar tal função técnica, em fonte e referencial importante de pesquisa 

educativa no âmbito mundial” (TORRES, 2003, p. 126). 

Na visão do Banco Mundial, prossegue Torres, a educação é reduzida à 

escola, especialmente à educação básica. Para a escola são traçados projetos de 

curto prazo de maneira verticalizada, isto é, sem a interlocução com os diretamente 

envolvidos com a educação e, na maioria das vezes, discutidos por economistas28 

que estabelecem para a escola uma relação entre custos e benefícios como em uma 

empresa. A educação é avaliada conforme dados estatísticos que primam pelo 

crescimento quantitativo do sistema de ensino nos países subsidiados pelo Banco 

Mundial. Os resultados rápidos e eficientes, tendo em vista os interesses 

econômicos, são buscados tomando por base um modelo de educação desvinculado 

de sua construção histórica, tampouco questionado em seu sentido. Para Torres, 

 

A educação passa a ser analisada com critérios próprios do mercado e a 
escola é comparada a uma empresa. O ensino resume-se a um conjunto de 
insumos (inputs) que intervêm na caixa preta da sala de aula – o professor 
sendo mais um insumo – e a aprendizagem é vista como o resultado 
previsível da presença (e eventual combinação) desses insumos [...] 
Predomina a visão da educação como um campo sem especificidades, sem 
antecedentes nem história, órfão de tradição teórica e discussão 
pedagógica, no qual confluem e interatuam insumos ao invés de pessoas, 

                                                 
27 Torres analisa o documento Priorities and Strategies for Education: A Word Bank Sector Review 
(Prioridades e estratégias para a educação: Estudo setorial do Banco Mundial, 1995). Nas palavras 
de Torres, “o documento sintetiza os principais estudos sobre educação publicados pelo Banco 
Mundial posteriores ao último documento de política setorial de 1980 [...] assim como informes 
mundiais que assinalam a importância da educação –  poverty [A pobreza] (1990), The Challenge of 
development [ O desafio do desenvolvimento] (1991) e Investing in Health [ investimento em saúde] 
(1993). Examinando diferentes opções de política para os países devedores do Banco, o objetivo do 
documento é ‘ajudar os responsáveis pelas políticas nesses países, especialmente os que se ocupam 
do sistema de educação como um todo e os encarregados de alocar os recursos públicos à 
educação’ (BM, 1988: XII)” (TORRES, 2003, p. 125). 
28 “O discurso econômico chegou a dominar o panorama educativo a tal ponto que o discurso 
propriamente educativo — o das realizações na escola e no sistema educativo como um todo, o das 
relações e dos processos de ensino-aprendizagem na aula, o da pedagogia, o da educação como tal 
— e seus portadores  — professores, pedagogos, especialistas em educação e áreas afins — são 
apenas considerados nesse discurso e na sua formulação. Tanto na esfera nacional como 
internacional, a política educativa encontra-se em geral e principalmente nas mãos de economistas 
ou de profissionais vinculados à educação mais a partir da economia ou da sociologia do que 
relacionados ao currículo ou à pedagogia” (TORRES, 2003, p. 139). 
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resultados ao invés de processos, quantidades ao invés de qualidades. 
(TORRES, 2003, p. 140-141) 

 

A exigência que é feita para a escola é a da preparação do indivíduo para 

assimilar e acompanhar as rápidas transformações da sociedade e, assim, ficar 

pronto para se integrar à engrenagem social. Para isso, são traçadas metas para 

uma educação básica essencial a todos os indivíduos na sociedade, o que, 

claramente, reflete na formação e no treinamento de habilidades necessárias ao 

mercado de trabalho. A função social da escola, segundo a perspectiva do Banco 

Mundial, reduz-se à adequação de meios, técnicas, métodos e metodologias 

direcionados para atingir o desenvolvimento econômico dos países assistidos por 

ele. A educação básica para todos torna-se o principal caminho para tornar os 

países aptos à participação no desenvolvimento do capitalismo, na medida em que 

contribui para o combate à pobreza, para a diminuição de problemas referentes à 

desnutrição e à precariedade da saúde em países pobres. Desse modo, a geração 

de empregos promove o bem-estar dos indivíduos, capacitando-os para o mercado 

de trabalho e para o acompanhamento das transformações que acontecem em 

escala mundial. Consta no documento do Banco Mundial citado por Torres: 

 

A educação é a pedra angular do crescimento econômico e do 
desenvolvimento social e um dos principais meios para melhorar o bem-
estar dos indivíduos. Ela aumenta a capacidade produtiva das sociedades e 
suas instituições políticas, econômicas e científicas e contribui para reduzir 
a pobreza, acrescentando o valor e a eficiência ao trabalho dos pobres e 
mitigando as conseqüências da pobreza nas questões vinculadas à 
população, saúde e nutrição [...] o ensino de primeiro grau é a base e sua 
finalidade fundamental é dupla: produzir uma população alfabetizada e que 
possua conhecimentos básicos de aritmética capaz de resolver problemas 
no lar e no trabalho, e servir de base para sua posterior educação [...] A 
educação básica proporciona o conhecimento, as habilidades e as atitudes 
essenciais para funcionar de maneira efetiva na sociedade sendo, portanto 
uma prioridade em todo lugar [...] essas competências podem ser 
empregadas a uma grande variedade de empregos e permitir às pessoas 
adquirir habilidades e conhecimentos específicos orientados para o 
trabalho, quando estiverem no local de trabalho. (BM, 1995 apud TORRES, 
2003, p. 131) 

 

As perspectivas do Banco Mundial para a educação remetem-nos à 

reflexão de Horkheimer e Adorno (1985) sobre a ênfase na técnica, na 

racionalização dos processos e das estruturas do real. Racionalização essa que 

organiza, sistematiza e confere a tudo uma relação procedimental para atender a 

fins estabelecidos e não questionados. Refletindo sobre a racionalidade instrumental 
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num contexto de globalização que avança para além das relações econômicas e 

atinge também a educação, Ianni (2004) explicita o sentido reduzido da educação 

escolar que se apresenta cada vez mais adaptada às transformações da sociedade 

capitalista fundada no pragmatismo, na razão instrumental. Essa educação é vista 

pelo Banco Mundial como uma estratégia econômica.  

 

O Banco Mundial tem sido o agente principal para a definição do caráter 
“economicista”, “privativista” e “tecnocrático” da reforma dos sistemas de 
ensino dos três níveis em curso na maioria dos países, desde os anos 50 do 
século XX e entrando pelo século XXI. Reduzem-se ou mesmo abandonam-
se os valores e os ideais humanísticos de cultura universal e pensamento 
crítico, ao mesmo tempo que se implementam diretrizes, práticas, valores e 
ideais pragmáticos, instrumentais, mercantis. Tudo o que diz respeito à 
educação passa a ser considerado como uma esfera altamente lucrativa de 
aplicação do capital; o que passa a influenciar decisivamente os fins e os 
meios envolvidos; de tal modo que a instituição de ensino, não só a privada 
como também a pública, passa a ser organizada e administrada segundo a 
lógica da empresa, corporação ou conglomerado. (IANNI, 2004, p. 112) 

 

Mesmo quando a educação parece ser discutida de forma mais ampla, 

conforme se depreende do pilar aprender a ser ou do princípio da educação ao 

longo da vida (DELORS, 2001), ela ainda continua distanciada de uma educação 

voltada para o que é universalmente válido para o ser humano. O Relatório 

(DELORS, 2001) expõe a necessidade de eqüidade entre o ensino para homens e 

mulheres, pois este é um problema que persiste enfaticamente nos países do 

Oriente Médio e sul da Ásia, mas é apresentado nas declarações internacionais 

sobre educação e no referido relatório como presente em todo o mundo. Segundo o 

Relatório (DELORS, 2001, p. 77), “em escala mundial, a escolarização das jovens é 

mais baixa do que a dos rapazes”. Essa generalização refere-se não ao que é 

universal, em relação à humanidade em seu conjunto, mas ao que é totalitário, ou 

seja, uma visão particular que foi universalizada, generalizada, portanto deve ser 

aceita.  

No Relatório, a educação é vista como responsabilidade de todos os 

cidadãos na condição de atores. Porém, a formação para o trabalho e a adaptação 

às transformações da sociedade capitalista referendam a redução do sentido da 

educação mesmo quando esta passa a acontecer noutros espaços sociais diferentes 

da escola: “Assim, a educação passa a ser um assunto que diz respeito a todos os 

cidadãos que passam a ser atores e não mais simples consumidores passivos de 

uma educação dada pelas instituições” (DELORS, 2001, p. 116). O sentido e a 
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finalidade da educação, a princípio, parecem ir além das exigências profissionais 

como um fator de autonomia, no entanto, quando a função mais relevante da 

educação é apresentada como a forma de preparação do indivíduo para 

acompanhar as transformações sociais e não de questionamento e reflexão crítica 

dessas transformações, a autonomia cede espaço à adaptação e ao controle sobre 

o indivíduo, que é avaliado como capital humano e com base na produtividade. E 

assim “as comparações internacionais realçam a importância do capital humano e, 

portanto, do investimento educativo para a produtividade [...] requerem-se novas 

aptidões e os sistemas educativos devem dar resposta a esta necessidade” 

(DELORS, 2001, p. 71).  

A ênfase na adaptação dos sistemas de ensino à modernização, dada 

nesse Relatório apresentado à UNESCO em meados da década de 1990, retrata 

uma necessidade que se impõe desde a década de 1960. Essa necessidade 

justifica-se, desde então, pela incompatibilidade do ensino tradicional realizado pela 

escola, em um tempo determinado, com o contexto de desenvolvimento científico e 

tecnológico, de reestruturação do mundo do trabalho em crescente globalização.29 A 

educação foi, então, interrogada sobre os níveis de ensino, duração e, 

especialmente, sobre sua redução ao contexto da escola, num mundo em 

modernização que exigia uma educação também dinâmica, modernizada, adaptada 

às novas tecnologias que emergiam nessa década e ampliavam a potencialidade de 

uma educação mundializada.30 

Na década de 1970, o conceito de educação permanente, que já estava 

presente nas articulações mundiais para o desenvolvimento, foi explicitado pelo 

Relatório Aprender a ser (FAURE, 1972).31 Nesse documento, as discussões sobre 

                                                 
29 Nesse mesmo contexto marcado pelo desenvolvimento tecnológico, continuam a existir problemas como  
pobreza, conflitos e desigualdades sociais, para os quais a sociedade em processo de globalização é 
chamada a voltar-se buscando soluções em âmbito mundial. Acordos internacionais são traçados e a 
cooperação internacional busca as rearticulações necessárias para o desenvolvimento e a paz, 
enfatizando questões éticas e morais no sentido da unificação do mundo numa “comunidade mundial”. 
Essa unificação buscaria aplacar os conflitos de uma sociedade que, embora busque um objetivo comum, 
o desenvolvimento, caminha desdobrando suas contradições em tensões e conflitos. Ver EVANGELISTA, 
2003. 
 

30 No Brasil, ocorreu a implantação do projeto SACI, Satélite Avançado de Comunicações 
Interdisciplinares, (LAYMERT, 1981). 
 

31 Relatório elaborado pela Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação, criada pela 
Unesco em 1971, o “Ano Internacional da Educação”. Esse relatório atendia a uma necessidade que 
emergiu após o primeiro Decênio do Desenvolvimento lançado pela ONU em 1960, momento em que as 
nações questionaram a ajuda internacional para a educação, articulada com o desenvolvimento, com a 
resolução de conflitos e a com unificação do mundo pela paz.  A este respeito vale consultar Evangelista 
(1997). O relatório será mencionado no texto conforme o nome de seu organizador (FAURE, 1972). 
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a educação estão contextualizadas num momento em que as mudanças no mundo 

do trabalho e na sociedade, advindas da expansão científica e tecnológica, 

começam a exigir um novo trabalhador, um cidadão adaptado às transformações do 

seu tempo para as quais o ensino restrito aos muros da escola e a um tempo 

determinado já não era mais suficiente. O desenvolvimento tecnológico modernizou 

o trabalho, acelerou a circulação das informações e, assim, passou a exigir um novo 

indivíduo, flexível, dinâmico, inovador. O ensino tradicional, rígido, que não atendia a 

todos precisava se modernizar. Assim, a educação básica foi enfatizada objetivando 

atender a todos, utilizando a tecnologia que permitia a educação pelo espaço. Esse 

recurso possibilitava um ensino individualizado e modernizado, que permitia 

preparar o indivíduo para o trabalho e para uma educação permanente. Dessa 

forma, seriam aproveitadas todas as oportunidades de aprendizagem oferecidas 

pela sociedade, prolongando-se o período de aprendizagem, antes reduzido ao 

tempo escolar, para a vida toda.  

Para um cidadão trabalhador, produtor, ativo na sociedade durante toda a 

vida, é necessária uma educação também dinâmica, que se estenda além do 

sistema escolar e por toda a vida, numa relação estreita com as empresas e com a 

sociedade, buscando atender às suas necessidades. Segundo o Relatório (FAURE, 

1972, p. 34), “[...] se aprender é acção de toda uma vida, tanto na sua duração como 

na sua diversidade, assim como de toda uma sociedade, no que concerne quer às 

suas fontes educativas, quer às sociais e econômicas, então é preciso ir ainda mais 

além da revisão necessária dos ‘sistemas educativos’ e pensar na criação duma 

cidade educativa”. A concepção de “cidade educativa” procura abolir o ensino 

reduzido a um tempo determinado, portanto definitivo, dando lugar a um ensino que 

esteja em constante renovação conforme as mudanças de seu tempo, buscando, 

dessa forma, “[...] aproximar a escola da vida” (FAURE, 1972, p. 32). 

Ao apresentar o conceito de educação permanente, o Relatório (FAURE, 

1972) enfatiza que a educação escolar deve oferecer, primeiramente, uma formação 

geral. A formação profissional estaria não apenas reservada ao sistema de ensino 

como também às escolas técnicas, profissionais, em parceria com as empresas, o 

que favoreceria uma formação dinâmica, adaptada ao mundo do trabalho, de acordo 

com as exigências de uma sociedade em transformação. “O conceito de ensino 

geral deve ser alargado de maneira a englobar efectivamente o domínio dos 

conhecimentos socioeconômicos, técnicos e práticos de ordem geral” (FAURE, 
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1972, p. 289).32 Num contexto de reestruturação do trabalho industrial, técnico, a 

educação é repensada no sentido de evitar o “desemprego de qualidade”, 

ocasionado pelo grande número de pessoas portadoras de diplomas, com um 

conhecimento determinado, fixo, que não atendem à demanda do trabalho 

modernizado e em constante mudança.  

É preciso pensar na preparação do trabalhador flexível, que tenha 

mobilidade, iniciativa, criatividade e grande capacidade de adaptação. O sistema de 

ensino fechado torna-se obsoleto. A educação permanente propõe a formação do 

indivíduo para a “autodidaxia”,33 ressaltando suas particularidades, buscando 

desenvolver seus talentos e aptidões pelo “ensino personalizado”, tornando-o capaz 

de decidir e fazer por si mesmo seu caminho.34 O conceito de “educação 

permanente” foi então discutido no sentido de ampliar o conhecimento e a 

aprendizagem para ações extra-escolares, objetivando redimensionar não apenas o 

sistema de ensino, mas ao enfatizar a “cidade educativa”, estender o ensino e a 

aprendizagem a todos e durante toda a vida, valorizando não apenas os 

conhecimentos ensinados na escola, mas também as aprendizagens adquiridas fora 

do espaço escolar. Destacando elementos para o alcance da educação permanente 

e seu direcionamento às mudanças dos tempos modernos, o Relatório defende a 

necessidade de 

                                                 
32 No “Correio da Unesco” de 1973, a distinção entre educação geral, específica e técnica foi assim 
apresentada: “As tarefas da escola são de ordem mais geral: proporcionar uma base sólida de 
conhecimentos, estimular o espírito criador, desenvolver a compreensão dos princípios científicos e a 
capacidade de aplicá-los no plano técnico etc [...] as tarefas da formação técnica não devem ficar à 
mercê do sistema escolar apenas, mas sim distribuir-se entre escolas, empresas e educação extra-
escolar” (UNESCO, 1973, p. 26).   
 

33 A preparação para a autodidaxia incluída na concepção de educação permanente procura superar 
o processo de ensino e aprendizagem reduzido apenas ao sistema de ensino, incentivando a busca 
pelo conhecimento a partir do  próprio educando, seja nas escolas e universidades, seja  em outros 
espaços sociais, aproveitando, assim, todos os instrumentos e oportunidades para o desenvolvimento 
da aprendizagem. “A nova ética da educação tende a fazer do indivíduo o senhor e o autor de seu 
próprio progresso cultural. A autodidaxia, especialmente a autodidaxia assistida, tem um valor 
insubstituível em todo o sistema educativo” (FAURE, 1972, p. 308). Também conforme o Relatório, 
“para poder concretizar as suas aspirações à autodidaxia, cada um deve ter a possibilidade de 
encontrar, não só na escola e na universidade, mas também em todos os lugares e circunstâncias em 
que for possível, processos e instrumentos capazes para fazer do estudo pessoal uma actividade 
fecunda. A aquisição de mecanismos de aprendizagem autônoma e o ter à disposição amplos meios 
auxiliares aumentam a eficácia do estudo solitário” (FAURE, 1972, p. 308-309). A ênfase na 
autodidaxia não ignora a importância do aprendizado em grupo: “Instrução autodirigida não é 
sinônimo de instrução individualizada. Não exclui de forma alguma a participação num ensino 
coletivo. Mas é então o próprio indivíduo que toma a iniciativa, que escolhe os caminhos por onde 
decide passar; as pessoas de quem recebe cooperação e ele próprio é quem avalia os resultados 
obtidos” (FAURE, 1972, p. 309-310).   

34 Pontos que também foram retomados pelo Relatório (DELORS, 2001) e que serão refletidos mais 
adiante. 
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Ultrapassar a concepção duma educação limitada no tempo (idade escolar) 
e fechada no espaço (estabelecimentos escolares). Considerar o ensino 
escolar não como fim, mas como o componente fundamental do acto 
educativo total, nas suas dimensões escolares e não escolares. – 
Desformalizar uma parte das actividades educativas substituindo-as por 
modelos flexíveis e diversificados [...] conceber a educação como um 
continuum existencial, cuja duração se confunda com a duração da própria 
vida [...] individualizar e personalizar tanto quanto possível a educação – 
preparar a autodidaxia. (FAURE, 1972, p. 342) 

 

Três décadas após, num contexto marcado pelo pós-guerra fria em que 

se abre a necessidade de rediscutir a educação para todos, o Relatório  (DELORS, 

2001) retoma conceitos como “educação permanente” e “cidade educativa”, 

ressaltados no Relatório Aprender a ser (FAURE, 1972). O primeiro desses 

conceitos é apresentado como educação ao longo de toda a vida com o objetivo de 

superar a distinção entre a formação geral, proposta para a escola, e a profissional e 

técnica que conta com outros parceiros no processo de aprendizagem, como as 

empresas. Buscando essa superação, o Relatório (DELORS, 2001) enfatiza a 

necessidade de conceber o ensino e a aprendizagem como um processo contínuo, 

por toda a vida, redimensionando assim não apenas o sistema de ensino, mas 

procurando “[...] aproveitar todas as oportunidades oferecidas pela sociedade” 

(DELORS, 2001, p.117).  Assim, 

 

Uma educação permanente, realmente dirigida às necessidades das 
sociedades modernas não pode continuar a definir-se em relação a um 
período particular da vida – educação de adultos, por oposição à dos 
jovens, por exemplo – ou a uma finalidade demasiado circunscrita – a 
formação profissional, distinta da formação geral. Doravante, temos de 
aprender ao longo de toda a vida e uns saberes penetram e enriquecem os 
outros. (DELORS, 2001, p. 103-104) 

 

O conceito de educação ao longo de toda a vida diz respeito à mudança 

da ênfase na qualificação, ou seja, refere-se a uma formação que serviria para toda 

a vida do trabalhador, relacionada com a noção de competências e com uma 

formação dinâmica, flexível. Nesse tipo de formação estão incluídos entre outros 

itens reclamados no século XXI: profissionalização, trabalho em equipe, capacidade 

de iniciativa e valorização de aptidões. A noção de competência é justificada no 

Relatório (DELORS, 2001), como uma exigência advinda da “desmaterialização” do 

trabalho, ou seja, “a relação com a matéria e a técnica deve ser completada com a 

aptidão para as relações interpessoais” (p. 95). Assim, o conceito de educação ao 

longo de toda a vida busca ampliar a concepção de educação permanente. Seu 
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sentido, porém, continua vinculado às transformações da sociedade e, 

especialmente, do trabalho. A noção de competência, apresentada como a junção 

das exigências específicas do trabalho e da técnica com as aptidões do indivíduo as 

relações interpessoais, conduzem à reflexão sobre a conciliação do sujeito com o 

objeto, criticada por Horkheimer e Adorno (1985) quando associam o totalitarismo 

exemplificado pelas reações anti-semitas do nazismo à incapacidade subjetiva 

diante da realidade, ainda que em nome da subjetividade. “O comportamento anti-

semita é desencadeado em situações em que os indivíduos obcecados e privados 

de sua subjetividade se vêem soltos enquanto sujeitos” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 160). É nesse sentido que, para os autores, as tendências totalitárias 

continuam na sociedade fundada pela dominação e pelo ajustamento. As atitudes 

subjetivas, a autonomia, a resistência e a consciência, que conduziriam o indivíduo a 

refletir sobre seu trabalho, sobre a sociedade e sobre si mesmo, são subsumidas por 

uma identificação total com o trabalho que foi personalizado, subjetivizado, 

eliminando as possibilidades de um pensar diferente. Dessa forma, o mundo do 

trabalho, que ilude o indivíduo com promessas de subjetividade e humanização, 

torna-se também totalitário, seguindo a tendência geral da sociedade administrada 

que prima pela adaptação do indivíduo ao todo. Atendendo às exigências do 

trabalho alienado, a educação torna-se um instrumento para a consolidação da 

tendência totalitária na sociedade capitalista. Ao valorizar as especificidades 

individuais, as aptidões, as relações interpessoais, a constante renovação na visão 

aparentemente ampliada que se apresenta como educação ao longo de toda a vida, 

a educação e a escola atendem a um reclame dos tempos modernos em sua 

constante necessidade de adaptação e conciliação do indivíduo ao existente. 

A ampliação da concepção de educação para toda a vida que o Relatório 

(DELORS, 2001) busca explicitar é assim uma combinação entre os quatro pilares 

da educação — aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a 

viver juntos35 — voltada para a adaptação do indivíduo na sociedade em um novo 

momento da produção capitalista. Nesse sentido, a ampliação da concepção de 

“educação permanente” (FAURE, 1972) para o conceito de educação ao longo da 
                                                 
35 Os quatro pilares ressaltados no relatório são também uma adaptação ao momento presente dos 
conceitos  de aprender a aprender e aprender a ser explicitados pelo Relatório Aprender a ser  como 
uma exigência para os sistemas educativos:  “[...] aprender para viver; aprender a aprender, de 
maneira a poder adquirir conhecimentos novos ao longo de toda a vida; aprender a pensar de 
maneira livre e crítica; aprender a amar o mundo e a torná-lo mais humano; aprender a desenvolver-
se no e pelo trabalho criador” (FAURE, 1972, p.130).  
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vida, explicitado no Relatório (DELORS, 2001) efetivamente não ocorreu. Após três 

décadas de elaboração do primeiro relatório da Unesco sobre a educação, esta 

ainda continua sendo pensada segundo o mesmo parâmetro, ou seja, o da 

adaptação ao trabalho e a uma sociedade que se moderniza mantendo-se a mesma, 

sob o discurso das rápidas transformações. De acordo com o Relatório (DELORS, 

2001, p.117), “a ampliação do conceito inicial de educação permanente, para além 

das necessidades imediatas de reciclagem profissional, corresponde [...] a uma 

exigência nova, capital, de autonomia dinâmica dos indivíduos numa sociedade em 

rápida transformação”. 

Desse modo, é necessário persistir no modelo de educação que 

acompanhe essas transformações e prepare o indivíduo para enfrentá-las com 

dinamicidade, iniciativa e flexibilidade. Essas são exigências que se modificam e se 

modernizam, porém, na sua essência, permanecem em conformidade com a 

necessidade de adaptação ao real legitimado, à lógica instrumental. Essa discussão, 

embora seja contemporânea, remonta-se às reestruturações da educação e da 

escola no início da sociedade moderna, cujo objetivo era preparar o trabalhador 

industrial e o cidadão burguês para ser livre e autogovernado, mas também preso às 

determinações do novo modelo social, do Estado e do trabalho fabril. 

Compreendendo a educação como um processo que acontece para além 

da escola, o Relatório  (DELORS, 2001) enfatiza outros espaços educativos como o 

trabalho,  a família e a religião, remetendo a educação a toda a sociedade. Assim, 

ela deve acontecer de modo que o indivíduo continue aprendendo mesmo fora do 

tempo de escolaridade, numa “sociedade educativa”. Supera-se, assim, a separação 

entre a educação escolar e a educação permanente, conceito já tratado no Relatório 

(FAURE, 1972). Para que isto seja possível, segundo o Relatório (DELORS, 2001), 

é necessário que a educação esteja “no coração da sociedade” e esta se sinta 

responsável pela educação dos indivíduos. “O conceito de educação ao longo de 

toda a vida é a chave que abre as portas do século XXI” (p. 117).  

A Lei nº 9.394/96, que reformou o sistema de ensino brasileiro na década 

de 1990, aponta nessa mesma direção ao estabelecer que “a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1997). 

Entretanto, também na LDB o sentido da educação continua sendo aquele teorizado 
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por Comenio36 em sua Didática Magna e enfatizado por Hobsbawm (2003) na Era 

das Revoluções: educação para todos e por toda a vida, como preparação para o 

trabalho, para a sociedade moderna e para a paz. Uma educação que, em meados 

de século XX, atravessa os muros da escola para outros espaços, como o próprio 

trabalho, buscando  ampliar a formação profissional, dar uma nova oportunidade 

àqueles que não a tiveram quando jovens, reciclar os conhecimentos para que o 

trabalhador possa acompanhar as transformações que ocorrem rapidamente.37 A 

atualidade de Comenio e sua sintonia com a sociedade capitalista se explicitam no 

documento apresentado por Adiseshiah,38 em 1970, intitulado Educación 

permanente. O autor enfatiza as exigências do trabalho modernizado para a 

educação, ligando-a ao empírico, às sensações, à especialização.  

 
De ahí que para Comenio hace trescientos años como para Piaget hoy dia 
la educación es esencialmente um proceso empírico de aprendizaje en el 
cual la mente es un receptáculo que gradualmente se llena de 
conocimentos derivados de la sensación. Como la sensación y la 
percepción se detienen solamente cuando se encienden los círios 
mortuorios y el último clavo se clava en el ataúd, la educación continúa 
hasta la pira funerária o hasta la fosa de la tumba. (ADISESHIAH, 1970, p. 
6) 

 

A aparente ampliação desse conceito, na década de 1990, pode ser vista 

como um meio de atender aos objetivos propostos para a escola do século XXI, uma 

vez que ela se revelava insuficiente para satisfazer às exigências do mercado de 

trabalho em rápida transformação.  O trabalhador, então, poderia contar com uma 

instrução que se prolongaria por toda a sua vida de modo que atualizasse seus 

conhecimentos, fazendo-o ativo na sociedade mesmo quando não estivesse mais 

freqüentando a escola.  A ênfase na educação ao longo da vida tem o sentido de 

preparar o indivíduo não apenas para o trabalho formal, mas também para aqueles 
                                                 
36 As reflexões de Comenio sobre a educação primam por “ensinar tudo a todos” e ainda persistem na 
contemporaneidade. Elas são apresentadas por Cambi (1999) que, sem descontextualizar Comênio 
da cultura de seu tempo, destaca seu espírito “[...] inovador e antecipador de problemas e soluções 
que são próprias da Modernidade, [...] o conceito de uma instrução para toda a vida e aberta a todos, 
a concepção unitária do saber e o empenho por uma educação para a paz e a concórdia entre os 
povos” (p. 283-284). 
 

37 Nos artigos 37 e 38 da LDB, Lei nº 9.394/96, são tratados os temas da recondução ao sistema de 
ensino e da valorização dos conhecimentos adquiridos fora do espaço escolar: “a educação de jovens 
e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria” e, ainda, “os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos 
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames” (BRASIL, 1997). 
 

38 Economista indiano, então diretor geral adjunto da UNESCO, que na década de 1960 reuniu vários 
artigos e pronunciamentos buscando “[...] orientar a atuação da UNESCO para o Segundo Decênio 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com início no ano de 1970, ao qual se atribui a 
designação de Ano Internacional da Educação” (EVANGELISTA, 2003, p. 95). 
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desenvolvidos sob a informalidade, que continuam a existir sobretudo nos países em 

desenvolvimento. Num mundo em que o trabalho evolui rapidamente, o trabalhador 

flexível, inovador, com iniciativa e capacidade de renovação, estaria preparado tanto 

para acompanhar as transformações do trabalho como para o mundo do 

desemprego e do trabalho informal. 

 

Nessa nova perspectiva a educação permanente é concebida como indo 
muito mais além do que já se pratica, especialmente nos países 
desenvolvidos: atualização, reciclagem e conversão e promoção  
profissionais dos adultos. Deve ampliar a todos as possibilidades de 
educação, com vários objetivos, quer se trate de oferecer uma segunda ou 
terceira oportunidade, de dar resposta à sede de conhecimento, de beleza ou 
de superação de si mesmo, ou ainda, ao desejo de aperfeiçoar e ampliar as 
formações estritamente ligadas às exigências da vida profissional, incluindo 
as formações práticas. (DELORS, 2001, p. 117) 

 

Por mais que as discussões sobre a educação, desenvolvidas em âmbito 

mundial, afirmem pensar a educação de uma forma mais crítica e ampla, permanece 

a adaptação da educação ao desenvolvimento em conformidade com o sistema 

capitalista. Isso contraria a educação no sentido de emancipação refletido por 

Adorno (1995a) quando afirma que ela deve se vincular à conscientização e à 

racionalidade. Assim, a educação para a emancipação não é um ideal que se impõe 

ao modelo de educação existente na sociedade capitalista, o que contribui para a 

manutenção da visão mitificada da educação, desvinculada dos processos materiais 

da sociedade, e dessa forma, para a continuação do curso da administração total. 

Porém, a educação para a emancipação se faz no reconhecimento das contradições 

que persistem na própria educação, em sua relação com a sociedade. Portanto, 

para buscar uma superação possível, ela necessita compreender-se no processo de 

dominação total em que se encontra.  

O Relatório (DELORS, 2001) ressalta os problemas de uma sociedade 

que se desenvolve no que diz respeito às conquistas científicas e tecnológicas, 

enquanto enfrenta o crescimento da violência, da fome, das guerras e da miséria e 

atribui à educação e à escola a função de adaptar o indivíduo às transformações 

dessa mesma sociedade. Considerando os problemas enfrentados pela sociedade 

moderna e as possibilidades da educação escolar diante deles, a Comissão 

apresenta o Relatório nos seguintes termos: 
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Mas este relatório surge numa altura em que a humanidade perante tantas 
desgraças causadas pela guerra, pela criminalidade e pelo 
subdesenvolvimento, hesita entre a fuga para a frente e a resignação. 
Vamos propor outra saída. Tudo nos leva, pois, a dar novo valor à dimensão 
ética e cultural da educação e, deste modo, a dar efetivamente a cada um, 
os meios de compreender o outro, na sua especificidade, e de compreender 
o mundo na sua marcha caótica para uma certa unidade. Mas antes, é 
preciso começar por se conhecer a si próprio, numa espécie de viagem 
interior guiada pelo conhecimento, pela meditação e pelo exercício da 
autocrítica. Esta mensagem deve orientar qualquer reflexão sobre 
educação, em conexão com o desenvolvimento e o aprofundamento da 
cooperação internacional, no âmbito da qual se alcançarão as soluções aqui 
propostas. (DELORS, 2001, p. 16-17)  

 

A ênfase no “sentido crítico”, na “dimensão estética e cultural da 

educação” é feita na tentativa de aplacar as tensões e conflitos que marcam o 

desenvolvimento, a globalização, o progresso. A crítica enfatizada, entretanto, não 

questiona as bases desse desenvolvimento, sua estrutura, seu sentido, mas o 

reafirma, invocando a necessidade de compreendê-lo “[...] na sua marcha caótica 

para uma certa unidade” (DELORS, 2001, p 16.). Dessa forma ocultam-se as 

contradições, busca-se corrigir suas disfunções, processo no qual a educação 

escolar desempenha papel fundamental. A escola, adaptada à dinâmica do 

existente, prepara indivíduos também adaptados. Assim, mesmo ao afirmar as 

possibilidades da formação humana, do exercício da crítica, desvia-se da educação 

em seu sentido fundamental: direcionar “[...] para a contradição e para a resistência” 

(ADORNO, 1995a, p.183), o que difere da conformação da escola às imposições do 

desenvolvimento e da modernização.  

 

Discurso contemporâneo da educação 

 

Os quatro pilares da educação apresentados no Relatório (DELORS, 

2001), no seu conjunto, parecem ter como meta a realização humana. Entretanto, o 

pilar aprender a conhecer está inteiramente associado ao conhecimento utilitário 

difundido na sociedade. Assim a afirmação de que “aprender a conhecer e aprender 

a fazer são, em larga medida, indissociáveis” (p. 93) indica que o conhecimento, cuja 

aprendizagem é necessária, vincula-se ao preparo do trabalhador para a utilização 

de novos conhecimentos e de novas tecnologias. O que é aqui enfatizado, portanto, 

é o conhecimento científico, pragmático, segundo requer a sociedade administrada. 

Isso nos remete à crítica de Adorno (1995b) ao pragmatismo, quando afirma que 
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este, ao estabelecer a utilidade prática como parâmetro para o conhecimento, 

prende-se ao existente. 

 

Desde o princípio, tem-se reprovado, e com razão, o pragmatismo norte-
americano que, ao proclamar como critério de conhecimento a utilidade 
prática deste, compromete-se com a situação existente; pois de nenhum 
outro modo pode demonstrar-se o seu efeito prático, útil, do conhecimento. 
(ADORNO, 1995b, p. 202-203) 

 

O autor enfatiza ainda a perda da experiência como uma conseqüência 

da racionalidade útilitária identificada com o existente. O que se perde com essa 

racionalidade é a experiência do pensamento que não se fixa na utilidade imediata 

do pragmatismo nem na confirmação do estado do mundo. A experiência diferencia-

se do experimentalismo, segundo o método cientificista da razão instrumental. Ela 

propõe sair da repetição provocada pela supervalorização da práxis e por sua junção 

com uma teoria que se funda na coordenação daquilo que já existe e que pode ser 

experimentado, quantificado.  

 

O que, desde então, vale como o problema da práxis, e hoje novamente se 
agrava na questão da relação entre teoria e práxis, coincide com a perda de 
experiência causada pela irracionalidade do sempre-igual. Onde a 
experiência é bloqueada ou simplesmente já não existe, a práxis é 
danificada e, por isso, ansiada, desfigurada, desesperadamente 
supervalorizada. Assim, o problema da práxis está entrelaçado com o do 
conhecimento [...] o mundo, que a razão subjetiva tendencialmente só se 
limita ainda a reconstruir, na verdade deve ser continuamente transformado 
conforme sua tendência à expansão econômica e, contudo, sempre 
permanecendo o que é. O que mexe com isso é amputado do pensar: 
sobretudo a teoria quer algo mais que a reconstrução. Dever-se-ia formar 
uma consciência de teoria e práxis que não separasse ambas de modo que 
a teoria fosse impotente e a práxis arbitrária, nem destruísse a teoria 
mediante o primado da razão prática. (ADORNO, 1995b, p. 204) 

 

Essa conciliação da teoria e da práxis com o existente, que implica a 

justificação deste, pode ser transposta para uma leitura crítica do conhecimento 

enfatizado no Relatório (DELORS, 2001). O conhecimento é apresentado para além 

da técnica, ele se relaciona com o desenvolvimento de competências e com a 

necessidade de um indivíduo que, com iniciativa, capacidade, trabalho em equipe e 

flexibilidade, consiga desenvolver os papéis que a sociedade administrada de 

antemão determinou.  

 

Nessa perspectiva, tudo fica devidamente ordenado, tanto as exigências 
científicas e técnicas, como o conhecimento de si mesmo e do meio 
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ambiente e o desenvolvimento de capacidades que permitam a cada um 
agir enquanto membro de uma família, cidadão ou produtor (DELORS, 
2001, p. 17). 

 

Mesmo propondo um conhecimento para a crítica, o documento alia o 

“sentido crítico”, a “autonomia” e o discernimento à ciência e à instrumentalização 

que atendem às modificações da modernidade.  

  

O aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob 
os seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, 
estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a 
aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Deste ponto de vista, 
há que repeti-lo,  é essencial que cada criança, esteja onde estiver, possa 
ter acesso, de forma adequada, às metodologias científicas de modo a 
tornar-se para toda a vida “amiga da ciência”. Em nível do ensino 
secundário e superior, a formação inicial deve fornecer a todos os alunos 
instrumentos, conceitos e referências resultantes dos avanços das ciências 
e dos paradigmas do nosso tempo. (DELORS, 2001, p. 91) 

 

O conhecimento enfatizado no Relatório (DELORS, 2001) como um dos 

pilares da educação escolar está direcionado, pois, para o desenvolvimento da 

razão instrumental e esta, por sua vez, encontra-se vinculada aos objetivos do 

capital, do progresso. Assim, trata-se do pensamento conduzido pela via do 

cientificismo metodológico que se reduz ao meramente dado e se desvia da crítica, 

da contestação e da possibilidade de mudança. Elementos como “sentido crítico”, 

“autonomia e capacidade de discernir” são vinculados ao acesso às metodologias 

científicas desde a formação inicial. A crítica ressaltada não se supera, mas torna-se 

fixa, presa ao dado, mediante as exigências modernas e, desse modo, relaciona-se 

com o que Torres (2003) afirma ser, para o Banco Mundial, fundamental no ensino 

básico, ou seja, proporcionar atitudes essenciais para o funcionamento na 

sociedade. Segundo o documento do Banco Mundial a que Torres se refere, “Esses 

atributos incluem um nívem básico de competência em áreas gerais tais como as  

habilidades verbais, computacionais, comunicacionais, e a resolução de problemas” 

(BM, 1995 apud TORRES, 2003, p. 131). A lucratividade e o pragmatismo, que 

conferem aos fatos um caráter verdadeiro e absoluto, não condizem com um 

pensamento que procura questionar se as atitudes e os valores são racionais em si 

mesmos, ao contrário, conforma-os a fins subjetivos (HORKEIMER, 2000).  

A união do pensamento, da crítica e da formação humana com as 

exigências do totalitarismo capitalista pode ser compreendida se considerarmos a 
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ênfase da instrumentalização da razão no desenvolvimento da sociedade moderna, 

denunciada por Horkheimer. Seguindo ao legitimado por uma razão 

instrumentalizada, até mesmo os valores e atributos humanos associam-se ao 

logicamente estabelecido, adequado à relação entre meios e fins, segundo o método 

científico. Neste sentido, o autor questiona: 

Quais são as conseqüências da formalização da razão? Justiça, igualdade, 
felicidade, tolerância, todos os conceitos que como já disse, foram nos 
séculos precedentes julgados inerentes ou sancionados pela razão, 
perderam as suas raízes intelectuais. Ainda permanecem como objetivos e 
fins, mas não há mais uma força racional autorizada para avaliá-los e ligá-
los a uma realidade objetiva. Endossados por veneráveis documentos 
históricos, podem ainda gozar de certo prestígio, e alguns estão presentes 
nas leis supremas dos maiores países. Contudo, falta-lhes a confirmação da 
razão em seu sentido moderno. Quem pode dizer que qualquer um desses 
ideais é mais estritamente relacionado com a verdade do que o seu oposto? 
Segundo a filosofia do intelectual médio moderno, só existe uma autoridade, 
a saber, a ciência, concebida como classificação de fatos e cálculo de 
probabilidades. (HORKHEIMER, 2000, p. 32)  

 

Contra o conformismo acrítico e pragmático do pensamento positivista 

desenvolvido com as exigências da sociedade administrada e com a evolução da 

ciência matematizada, experimental e empírica, Adorno (1995b) ressalta que toda 

identidade deve ser suspeita, assim como toda forma de absolutização, seja do 

pensamento, seja do próprio real. Assim, no Relatório (DELORS, 2001), a idéia do 

pensamento subjacente à autonomia e à capacidade de discernir se restringe ao 

pseudopensamento. Trata-se da razão que, regida segundo o mundo  das coisas e 

limitada à justificação do real sob a forma de identificação, torna-se  irrazão. A crítica 

que não atenta para essa negação na constituição do próprio pensamento como 

pseudopensamento, ou da razão como irrazão, segundo a instrumentalização 

presente em todas as relações na sociedade administrada, não passa de uma crítica 

igualmente coisificada, presa ao real e à sua constituição. Segundo Adorno, é 

necessário apreender o pensamento em sua relação com a realidade no sentido de 

que ele é imanente à coisa, mas não deve se prender a ela como justificação do 

existente. O pensamento deve libertar-se do existente indo para além do dado, no 

sentido contestador e crítico, sem, no entanto, estar independente desse existente 

como absoluto. Ao se abandonar o pensamento determinista identificado com a 

realidade, compreende-se o real como um movimento de possíveis. 

 

O pensar, com a sua independização enquanto aparelho, tornou-se 
simultaneamente presa da coisificação, coagulou-se em método autocrático. 
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Isto se evidencia, de modo grosseiro, nas máquinas cibernéticas. Elas põem 
diante dos olhos das pessoas a nulidade do pensar formalizado, alienado de 
seu conteúdo objetivo, na medida em que são capazes de fazer melhor que 
os sujeitos pensantes algumas das coisas que constituíram o orgulho do 
método da razão subjetiva. Se aqueles se tornam apaixonadamente órgãos 
executores de tal formalização, cessam, virtualmente, de ser sujeitos. 
Assemelham-se às máquinas como cópias mais imperfeitas destas. O 
pensar filosófico só começa quando não se contenta com conhecimentos 
que se deixam abstrair e dos quais nada mais se retira além daquilo que se 
colocou neles. (ADORNO, 1995b, p. 16) 

 

A consciência movida pelo pensamento crítico dialético não corresponde 

à consciência formada pela dinâmica da sociedade contemporânea, uma 

consciência mitificada, por isso presa ao real, antes percebe-se sob a administração 

da sociedade e desmitifica-se a si mesma como possibilidade de superação. A 

consciência, que se prende a conceitos manipulados por uma forma particular de 

apreensão do real, traduz-se em falsa consciência ao não avançar para além do já 

determinado pela instrumentalização total da sociedade. É cega e necessita, 

primeiramente, de reflexão sobre si mesma, pois ela “carece de consciência” 

(ADORNO, 1984, p. 182). 

No modo de produção capitalista, a consciência tornou-se 

pseudoconsciência, uma vez que nele o homem é apreendido como coisa quando 

se aliena da sua condição humana em relação aos outros e a si mesmo, tornando-se 

assim uma coisa manipulável e adaptada de acordo com a razão instrumental. Em 

conformidade com a produção de uma vida coisificada, a consciência que nele se 

constitui é pseudoconsciência, igualmente coisificada pela impossibilidade de se 

compreender a realidade em suas contradições. A realidade apresenta-se, assim, 

como clara e legítima a tal ponto que não permite ao indivíduo pensar de outra 

maneira que não aquela já estabelecida.  

O conhecimento enfatizado no pilar aprender a conhecer, que presume 

aprender a aprender, reduz-se a metodologias, a técnicas para o desenvolvimento 

da aprendizagem.  Segundo o Relatório (DELORS, 2001, p. 92), “aprender para 

conhecer supõe, antes de tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a 

memória e o pensamento”. O conhecimento vincula-se cada vez mais à prática, ao 

fazer, e este é cada vez mais determinado pelo mundo do trabalho. “A educação 

primária pode ser considerada bem sucedida se conseguir transmitir às pessoas o 

impulso e as bases que façam com que continuem a aprender ao longo de toda a 

vida, no trabalho, mas também fora dele” (DELORS, 2001, p. 92). Assim, pela 
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educação que se prolonga por toda a vida, é possível acompanhar as mudanças que 

avançam rapidamente e que alcançam não apenas o trabalho, mas a vida como um 

todo. 

O Relatório (DELORS, 2001) apresenta as dificuldades de se prever as 

pretensões futuras do mercado de trabalho em relação ao trabalhador que está 

sendo preparado hoje. Ante essa incerteza quanto ao futuro das profissões, a 

solução apresentada no documento é que a educação deve conduzir cada vez mais 

o indivíduo à flexibilização, à capacidade de inovação e à iniciativa, para que seja 

capaz de se adaptar às mudanças futuras. Segundo o que é proposto no Relatório  

(DELORS, 2001), o aprender a fazer, do qual o aprender a conhecer se faz 

indissociável, está explicitamente ligado ao mundo do emprego, à formação 

profissional. Nessa pespectiva, o progresso do conhecimento científico e tecnológico 

deve gerar oportunidades de ampliação de empregos e a educação deve se 

desenvolver a fim de preparar o trabalhador de que esses novos empregos vão 

precisar. Feitas essas considerações acerca do papel da educação, o Relatório 

estabelece uma distinção entre as economias nas quais predomina o trabalho 

assalariado e aquelas nas quais predomina o trabalho informal. Assegura que o 

futuro das primeiras “[...] depende, aliás, da sua capacidade de transformar o 

progresso dos conhecimentos em inovações geradoras de novas empresas e de 

novos empregos” (DELORS, 2001, p. 92-93). 

O aprender a fazer trata também do trabalho em equipe, do 

comportamento social e das relações interpessoais, embora esses aspectos sejam 

abordados de forma mais desenvolvida no terceiro pilar. Porém, numa sociedade em 

que o viver juntos se dá em  meio à competição individual, em especial, no mundo 

do trabalho, sentimento de equipe, colaboração e solidariedade, tão enfatizados hoje 

em dia, se efetivam com outros significados. São estratégias de motivação 

profissional para atingir objetivos do capital, para os quais o trabalho em conjunto e 

as relações pessoais são fundamentais. Os indivíduos unem-se em coletividades 

formando o que Adorno chama de “multidão solitária”. Nessas coletividades não são 

desenvolvidos objetivos comuns ao verdadeiro coletivo, o que se procura atingir são 

fins cada vez mais individualizados que correspondem à corrida pela sobrevivência 

individual enfatizada pela lógica capitalista.  

No desenvolvimento da chamada sociedade da informação, “[...] a 

educação deve permitir que todos possam recolher, selecionar, ordenar, gerir e 
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utilizar as mesmas informações” (DELORS, 2001, p. 21), o que evidencia a 

adequação do pensamento à razão instrumental em que se funda a educação 

moderna. Razão essa que, conforme antes explicitado, associa-se à técnica, às 

metodologias, à relação entre meios e fins. A ordenação, a sistematização e a 

seleção, ressaltadas no relatório, desviam-se da dúvida e do questionamento e se 

dirigem para a coordenação e a compreensão de um real estabelecido. Dessa 

forma, a educação distancia-se da contraposição e se amolda ao dado. O que deixa 

de ser aqui considerado é que é preciso, 

 

Compreender o dado enquanto tal, descobrir nos dados não apenas suas 
relações espácio-temporais abstratas, com as quais se possa então agarrá-
las, mas ao contrário pensá-las como a superfície, como aspectos 
mediatizados do conceito, que só se realizam no desdobramento de seu 
sentido social, histórico, humano – toda pretensão do conhecimento é 
abandonada. Ela não consiste no mero perceber, classificar e calcular, mas 
precisamente na negação determinante de cada dado imediato. Ora, ao 
invés disso [...] o factual tem a última palavra, o conhecimento restringe-se à 
sua repetição, o pensamento transforma-se em mera tautologia. 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 38-39) 

 

O aprender a conhecer, conforme apresentado no Relatório (DELORS, 

2001), se insere no contexto de uma sociedade na qual o conhecimento é 

programado segundo a razão instrumental, reduzido a metodologias de 

aprendizagem em conformidade com o método científico, pragmático, apropriado à 

constituição administrada da sociedade moderna. Esse conhecimento, ligado ao 

controle da natureza para fins pretensamente humanos, tornou-se coisificado e 

limitado de acordo com o que o desenvolvimento da ordem social permite. Conhecer 

assim não subverte, ao contrário, submete ao que está esquematizado para ser 

conhecido. Nesse sentido, o conhecimento segue o mesmo caminho do  

pensamento que, como ressaltam Horkheimer e Adorno (1985), rendeu-se aos 

requisitos do método científico, segundo a razão iluminista, supostamente 

esclarecedora, entretanto reduzida à classificação e ordenação dos fatos. Ao impedir 

a si mesmo de avançar para além do imediato, do experimentado, provado segundo 

a ciência matematizada, o pensamento tornou-se estático, servindo como mera 

reprodução do já existente. A liberdade desse pensamento que adviria da destituição 

do mito e da religião está, paradoxalmente, presa à sua adequação às exigências da 

regra, do rigor científico.  
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A ênfase no conhecimento científico, pragmático, adaptado às exigências 

da sociedade contemporânea, como meta para a educação escolar, segundo aponta 

o Relatório (DELORS, 2001), reconcilia conhecimento e irrazão no sentido de 

adesão ao esquema, evitando, assim, o questionamento dessa compreensão e das 

relações que justificam conceber tal conhecimento como único viável. A objetividade 

que o método cientificista buscou alcançar no desenvolvimento da razão moderna 

retirou a possibilidade de desconfiança ou negação do dado e também do 

pensamento, conduzindo-os à reprodução.  

O Relatório (DELORS, 2001) apresenta o aprender a conhecer  “[...] como 

um meio e como uma finalidade da vida humana” (p. 90), aparentemente situando 

esse pilar na educação em seu sentido amplo, voltada para o humano. Assim ele 

desvia o foco de nossa atenção do fato de que esse pilar, assim como os demais, 

encontra-se associado ao empírico, à experiência vinculada ao trabalho e ao mundo 

do emprego. Dessa fiorma, “o processo de aprendizagem do conhecimento nunca 

está acabado, e pode enriquecer-se com qualquer experiência. Neste sentido, liga-

se cada vez mais à experiência do trabalho, à medida que este se torna menos 

rotineiro” (DELORS, 2001, p. 92). O documento vincula a educação para o 

desenvolvimento humano às metas de aprendizagem para a educação básica, que 

compreendem leitura, escrita e conhecimentos matemáticos, valores e atitudes 

importantes para “uma participação ativa na sociedade” e para continuar  

aprendendo. Aliada à educação básica ainda está a preocupação com o “ensino das 

ciências” e com o “espírito empreendedor”.   

 

Na medida em que o desenvolvimento visa a realização do ser humano 
enquanto tal, e não enquanto meio de produção, é claro que esta educação 
básica deve englobar todos os conhecimentos requeridos para se poder ter 
acesso, eventualmente a outros níveis de formação. A este propósito 
convém insistir no papel formador do ensino das ciências e, nesta 
perspectiva, definir uma educação que saiba, desde a mais tenra idade, por 
meios por vezes muito simples como a tradicional “lição das coisas”, 
despertar a curiosidade das crianças, desenvolver seu sentido de 
observação e iniciá-las na atitude de tipo experimental [...] o princípio geral 
de ação que deve presidir a esta perspectiva de um desenvolvimento 
baseado na participação responsável de todos os membros da sociedade é 
o do incitamento à iniciativa, ao trabalho em equipe, as sinergias, mas 
também ao auto-emprego e ao espírito empreendedor. (DELORS, 2001, p. 
83) 

 

A educação num sentido verdadeiramente amplo transcende os espaços 

físicos ditos educativos da sociedade (escola, trabalho, igrejas, grupos sociais, 
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família etc) e abarca as relações entre os homens e entre eles e o seu trabalho. Seu 

objetivo é o pensamento, a autonomia e a individuação, que possibilitam ao homem 

sair do seu individualismo e adquirir um sentido de coletividade e de humanidade. 

Esse processo  não acontece preso às bases do capital que reforça o individualismo, 

a competição, o trabalho alienado e que, segundo Marx (2003), contribui para a 

desumanização do homem. A ênfase na técnica e no fazer resulta na confirmação 

do real e se insere na educação retirando a possibilidade de reflexão sobre o sentido 

dos objetivos traçados. Assim, torna-se atual a reflexão de Adorno: “A tecnificação 

torna, entrementes, precisos e rudes os gestos, e com isso os homens. Ela expulsa 

das maneiras toda hesitação, toda ponderação, toda civilidade, subordinando-as às 

exigências intransigentes e como que a-históricas das coisas” (ADORNO, 1993, 

p.33). No desenvolvimento da sociedade capitalista, as relações entre os homens 

são coordenadas segundo a técnica e a lógica da troca e mediadas pelo que a 

sociedade permite, sem perda de tempo e de modo utilitário. 

 

Por trás do desmantelamento pseudodemocrático das formas de trato, da 
cortesia fora de moda, da conversação sem utilidade e não sem razão 
suspeita de trivialidade, por trás da aparente clarificação e transparência 
das relações humanas, que não admite mais nada indefinido, anuncia-se a 
brutalidade nua e crua. A palavra direta, que sem delongas, hesitação e 
reflexão diz as coisas na cara do interlocutor, já possui a forma do timbre do 
comando, que, sob o fascismo, vai dos mudos aos calados. A objetividade 
nas relações humanas, que acaba com toda ornamentação ideológica entre 
os homens, tornou-se ela própria uma ideologia para tratar os homens como 
coisas. (ADORNO, 1993, p. 35) 

 

Se o totalitarismo da sociedade capitalista alcança até mesmo a cultura, a 

educação, conseqüentemente as relações entre os homens também se 

desenvolvem sob a  lógica da adequação dos meios aos fins. A convivência com 

base na tolerância, no respeito à diversidade, conforme ressalta o Relatório 

(DELORS, 2001), é também uma necessidade urgente em uma sociedade que, 

tendo se desenvolvido conforme objetivos individualizados, agora precisa dominar e 

conduzir as relações entre os homens para que o caos social, evidenciado como a 

“marcha caótica” do mundo, não seja instaurado em sua totalidade. Assim, o que 

parece ser uma necessidade humana, como o sentimento de equipe, as relações 

afetivas, a compreensão e o respeito ao outro, também são fatores manipulados 

pela esquematização total da sociedade em globalização que, supostamente, 

caminha para uma “certa unidade”. Trata-se, no entanto, do desenvolvimento 
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capitalista, desigual, combinado e contraditório (IANNI, 1999) para o qual, nos 

termos do Relatório (DELORS, 2001), as diferenças devem ser respeitadas, unindo 

assim os desiguais para, na desigualdade, promoverem o desenvolvimento 

econômico e social.  

Num período de crescente globalização, o Relatório (DELORS, 2001) 

considera que,  desde o fim da guerra fria, conflitos e tensões demonstram que o 

mundo parece se unir e se desintegrar ao mesmo tempo. Essa observação nos 

remete ao raciocínio de Ianni no qual a globalização é compreendida como um 

processo contraditório, ou seja, “no mesmo curso da integração e homogeinização, 

desenvolve-se a fragmentação e a contradição” (IANNI, 1997, p.89). Ainda pode-se 

falar em “declínio da idéia de Estado nacional”, mas também em “aumento dos 

nacionalismos”, em “paz, mas também em guerra”. Insistindo numa interpretação 

diversa, o Relatório hesita em abandonar a guerra fria como justificativa dos 

problemas da sociedade, afirmando que, “talvez a guerra fria encobrisse, há muito 

tempo já as tensões latentes que existiam entre nações, etnias, comunidades 

religiosas, que agora surgem à luz do dia, constituindo outros tantos focos de 

agitação ou causando conflitos declarados” (DELORS, 2001, p.44). O raciocínio se 

completa quando a necessidade da cooperação internacional é apresentada como 

algo que se impõe mais uma vez como forma de amenizar os problemas que 

marcam a caminhada rumo ao progresso. Não falta, porém, o reconhecimento 

daquilo que aí recebe a denominação de “desilusões do progresso” (DELORS, 2001, 

p.13), ou seja, um progresso que não aconteceu em sua totalidade e revela ainda a 

existência de problemas ambientais, desigualdades sociais e conflitos que exigem o 

reforço das soluções mundiais.   

 

A mundialização das atividades, traço característico da nossa época, põe 
em relevo [...] a amplitude, a urgência e a imbricação dos problemas a 
serem enfrentados pela comunidade internacional. [...] O rápido crescimento 
demográfico, o esbanjamento dos recursos naturais e degradação do meio 
ambiente, a pobreza persistente de grande parte da humanidade, a 
opressão, a injustiça e a violência de que padecem ainda milhões de 
pessoas, exigem ações corretivas de grande envergadura. Só uma 
cooperação internacional, renovada no seu espírito e reforçada em seus 
meios, permitirá desencadear tais ações. Irreversível, a globalização exige 
respostas globais, e a construção de um mundo melhor – ou menos mau – 
tornou-se mais do que nunca, tarefa de todos. (DELORS, 2001, p. 195) 

 

Diante desse quadro, “ensinar a idéia da não-violência na escola” 

(DELORS, 2001, p. 97) é uma atitude de luta contra os geradores de conflito de uma 
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sociedade competitiva que, ao mesmo tempo em que precisa promover a 

competitividade, deve garantir a igualdade de oportunidades. O Relatório admite que 

“até agora, a educação não pôde fazer grande coisa para modificar esta situação 

real” (DELORS, 2001, p.97) e, considerando o desenvolvimento da sociedade 

fundada na concorrência e no sucesso individual, recomenda que a educação 

escolar deve se pautar por “[...] viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro 

e a percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para 

gerir conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da 

paz” (DELORS, 2001, p.102). Embora faça uma advertência sobre os problemas 

causados por um mundo competitivo e desigual, no qual as tensões latentes 

degeneram em conflitos, o Relatório admite que “[...] de fato, esta competição 

resulta, atualmente, numa guerra econômica implacável e numa tensão entre os 

mais favorecidos e os pobres, que divide as nações do mundo e exacerba as 

rivalidades históricas” (DELORS, 2001, p. 97). No entanto, ainda assim considera a 

competição como necessária e apresenta como uma das “missões das políticas 

educacionais” resolver a “tensão entre a indispensável competição e o cuidado com 

a igualdade de oportunidades” (p. 15). Desse modo, a educação deve procurar 

trabalhar pontos que parecem opostos, mas que juntos contribuem para os avanços 

essenciais no mundo do trabalho, no desenvolvimento da modernização pela via da 

solidariedade entre as nações, isto é, pela cooperação internacional, que é 

fundamental para o sistema capitalista.39 É por isso que a educação deve caminhar 

a fim de “[...] conciliar a competição que estimula, a cooperação que reforça e a 

solidariedade que une” (DELORS, 2001, p.15). Isso faz lembrar a afirmação de 

Adorno de que  “não há mais ideologia no sentido próprio de falsa consciência, mas 

somente propaganda a favor do mundo, mediante a sua duplicação e a mentira 

provocadora, que não pretende ser acreditada, mas que pede o silêncio” (ADORNO, 

2001, p. 25).  Assim, a ideologia de uma sociedade competitiva faz-se racional e 

                                                 
39  A Declaração aprovada em Nova Delhi, 1993, ressalta a cooperação internacional como meio de 
alcançar os objetivos propostos para o Plano decenal de Educação (1990). Nela os países 
desenvolvidos são convocados por seus signatários para que como “[...] colaboradores internacionais 
[...] aumentem substancialmente o apoio prestado ao nosso esforço de ampliar nossas capacidades 
nacionais em benefício da expansão e melhoria dos serviços de educação básica; são convocadas 
também as instituições financeiras internacionais para que, sob o prisma de ajustes estruturais, 
reconheçam a educação como investimento crítico isento da imposição de tetos preestabelecidos e 
que promovam um clima internacional capaz de permitir aos países sustentar seu desenvolvimento 
sócio-econômico; a comunidade de nações com a meta de educação para todos e na intensificação 
de seus esforços para alcançarmos nossa meta até o ano 2000 ou o mais breve possível” 
(DECLARAÇÃO DE NOVA DELHI, 1993).  
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presente a ponto de não permitir qualquer raciocínio contrário. A repetição do estado 

de coisas segue seu percurso como se a alienação não existisse e tampouco os 

motivos de lutar contra ela.  

Deixa de ser considerado, entre outros aspectos, que a competição é 

contrária à humanidade, pois enfatiza a prevalência de uns sobre os outros e, assim, 

instaura a barbárie. Cabe aqui retomar a seguinte afirmação de Adorno (1995a, p. 

161): “Partilho inteiramente do ponto de vista segundo o qual a competição é um 

princípio no fundo contrário à educação humana. De resto, acredito também que um 

ensino que se realiza em formas humanas de maneira alguma ultima o 

fortalecimento do instinto de competição”. Dessa forma, enquanto a educação for 

compreendida no sentido restrito de adequação à realidade, à sociedade 

competitiva, continuará tendo pouca ou nenhuma possibilidade de mudança do 

quadro de violência e barbárie cujos extremos são entendidos por Adorno (1995a) 

como “o preconceito delirante, a opressão, o genocídio e a tortura” (p. 117). Cabe à 

escola, como função primeira, a desbarbarização. Essa ação deve ser iniciada 

sobretudo pelo conhecimento das condições objetivas em que a barbárie é formada, 

ou seja, da estrutura social baseada na dominação, no individualismo, na 

identificação cega e na rejeição ao que não se adapta, o que exclui o esforço de 

adaptar-se a essas condições conforme o requer a sociedade administrada.   

Quando o Relatório (DELORS, 2001) apresenta o pilar aprender a ser, 

estabelece para a escola o dever de “[...] contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal, espiritualidade” (p. 99). No entanto, nas relações 

mediadas pelo trabalho e pelas adaptações à sociedade moderna, o homem não se 

desenvolve totalmente como ser humano, livre e consciente. De forma alienada, tem 

no seu trabalho, que seria sua libertação humana, “[...] o objeto da vontade e da 

consciência” (MARX, 2003, p. 116), a condição de sua regressão, visto que ele 

participa de sua própria redução intelectual, física e social. Para Marx, o trabalho 

como objetivação do indivíduo, exteriorização do sujeito na realidade, transformou-

se, no desenvolvimento do capitalismo, em alienação, no não-reconhecimento pelo 

sujeito do produto de seu trabalho, do processo e dos outros indivíduos.  

O aprender a ser, sob a força da indústria cultural e do desenvolvimento 

desigual, combinado e contraditório, torna atual o que Marx disse no século XIX 

sobre os três tipos de alienação que acontecem no trabalho segundo a produção 
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material capitalista.  A primeira alienação corresponde ao produto do trabalho, ou 

seja, o trabalhador produz aquilo que lhe é estranho e que o domina. Ao produzir 

riqueza, conforto e luxo para os proprietários, ele produz para si a pobreza e a 

dominação. Produz para outro, o proprietário, e por mais que tente se apropriar do 

produto de seu trabalho jamais conseguirá. Assim, torna-se cada vez mais miserável 

proporcionalmente ao luxo e à riqueza que for capaz de produzir. O trabalhador é 

servo daquilo que produz, o que contribui não para sua autonomia, mas para sua 

submissão. Afirma Marx: 

 

É evidente, o trabalho produz coisas boas para os ricos, mas produz a 
escassez para o trabalhador. Produz palácios, mas choupanas para o 
trabalhador. Produz beleza, mas deformidade para o trabalhador. Substitui o 
trabalho por máquinas, mas encaminha uma parte dos trabalhadores para 
um trabalho cruel e transforma os outros em máquinas. Produz inteligência, 
mas também produz estupidez e a cretinice para os trabalhadores. (MARX, 
2003, p.113) 

 

Desse ponto de vista, atribuir à educação escolar e ao ensino básico a 

resolução de problemas sociais como a pobreza é desconsiderar as determinações 

que incidem sobre o trabalho alienado daqueles aos quais a educação escolar se 

direciona. Por meio do produto de seu trabalho o trabalhador confirma e dá 

continuidade à sua própria decadência, reduzindo-se à condição de coisa. Assim 

como o produto toma forma humana e domina o trabalhador, determinando seu 

ritmo de trabalho e seu esforço físico, o trabalhador toma a forma de coisa sendo 

dominado pelo produto. Nesse sentido, o trabalho não é inerente à condição 

humana, mas a ela se contrapõe. A isso se acrescenta o fato de que o capital 

financeiro e a modernização da produção com o aprimoramento das máquinas 

impedem o direito ao trabalho. 

    

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho 
se transforma em objeto, assume uma existência externa, mas que existe 
independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um poder 
autônomo em oposição a ele; que a vida que deu ao objeto se torna uma 
força hostil e antagônica. (MARX, 2003, p.112) 

 

Segundo Marx (2003), o produto da atividade do trabalhador é o resultado 

de um processo que compreende a segunda forma de alienação por ele enfatizada. 

Para o trabalhador, o trabalho é sinônimo de sofrimento e, antes de fazer parte da 

sua natureza como realização humana, significa algo de estranho em cujo exercício 
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sente-se como um preso, distante das suas realizações humanas. A alienação no 

processo de trabalho está no fato de que esse processo não pertence ao 

trabalhador, mas ao proprietário, sentindo-se o primeiro como uma propriedade, um 

instrumento. Dessa forma, o homem para reconhecer-se como tal, realizar-se como 

humano, precisa estar fora do seu ambiente de trabalho, pois enquanto nele está, é 

propriedade de seu patrão a quem obedece como a um dono. “A exterioridade do 

trabalho para o trabalhador transparece no fato de que ele não é o seu trabalho, mas 

o de outro, no fato de que não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence a si 

mesmo, mas a outro” (MARX, 2003, p.114).  

No processo de produção, mesmo quando procura meios de afirmar-se 

como possuidor de propriedades, o trabalhador é levado a atitudes que também 

promovem a regressão de sua condição humana. Isso parece contraditório, mas o 

fato de buscar uma vida melhor, segundo os parâmetros da sociedade capitalista, 

resulta no sacrifício das necessidades básicas de sobrevivência como saúde e 

alimentação.  O processo de produção na sociedade capitalista oprime e condiciona 

o trabalhador até mesmo quando este busca sair da condição de trabalhador 

subordinado para a de proprietário.  

Observa Marx: 

 

Do mesmo modo como ele cria a sua produção como sua desrealização, 
como a sua punição, e o seu produto como perda, como produto que não 
lhe pertence, da mesma maneira cria o domínio daquele que não produz 
sobre a produção e o respectivo produto. Assim como aliena a própria 
atividade, também confere a um estranho a atividade que não lhe pertence. 
(MARX, 2003, p. 119) 

 

A desmaterialização do trabalho antes enfatizada, o espírito 

empreendedor, a capacidade de iniciativa e a valorização de talentos trazem ao 

trabalhador a ilusão de que desenvolve um projeto seu, reconhecendo-se no seu 

trabalho. Porém, na contemporaneidade, a alienação torna-se ainda maior quando 

toda essa valorização de aspectos, aparentemente individuais, traduzem-se numa 

transformação do trabalho para tornar-se mais eficaz. É uma exigência nova, de um 

mundo dinâmico, cuja valorização humana se atém também ao esquematizado pela 

sociedade totalitária. Consta no Relatório: “O desenvolvimento dos serviços exige, 

pois, cultivar qualidades humanas que as formações tradicionais não transmitem, 

necessariamente e que correspondem à capacidade de estabelecer relações 
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estáveis e eficazes entre as pessoas” (DELORS, 2001, p. 95). Essa exigência é feita 

à educação escolar para que por meio de um ensino personalizado “[...] todos, sem 

exceção, façam frutificar os seus talentos e potencialidades criativas, o que implica, 

por parte de cada um, a capacidade de se responsabilizar pela realização do seu 

projeto pessoal” (DELORS, 2001, p.16). Assim, os projetos pessoais e a valorização 

de talentos e aptidões tornam-se fundamentais para o desenvolvimento das 

chamadas competências imateriais.  

 

Os empregadores substituem, cada vez mais, a exigência de uma 
qualificação ainda muito ligada, a seu ver, à idéia de competência material, 
pela exigência de uma competência que se apresenta como uma espécie 
de coquetel individual, combinando a qualificação, em sentido estrito, 
adquirida pela formação técnica e profissional, o comportamento social, a  
aptidão para o trabalho em equipe, a capacidade de iniciativa, o gosto pelo 
risco. (DELORS, 2001, p. 94)  

 

O “coquetel individual” enfatizado une as especificidades técnicas do 

trabalho com relações interpessoais e qualidades individuais. Porém, o que é 

apresentado como a formação de um ser completo se faz buscando corresponder 

não a uma necessidade do indivíduo como sujeito de seu trabalho, mas a uma 

determinação daquele que domina o trabalhador enquanto o ilude com promessas 

que parecem direcioná-lo para a autonomia. Isso nos conduz à outra alienação de 

que fala Marx (2003), a que se refere à relação do homem com os outros e consigo 

mesmo. O homem se diferencia do animal ao agir racionalmente e, sendo sujeito de 

razão, age procurando o melhor para si e para a espécie humana. Os animais agem 

instintivamente para garantir suas condições básicas de sobrevivência como a 

alimentação ou a habitação. O animal, ao agir por instinto, procura sua defesa e a de 

sua prole, pois não é dotado de razão para planejar e dominar seus instintos pelo 

bem dos outros animais. Os homens, no entanto, se diferenciam dos animais 

quando conduzem suas ações para além das suas necessidades básicas de 

sobrevivência, portanto agem sobre a natureza de maneira racional, como seres 

genéricos, correspondendo à sua natureza humana. A atividade do homem como 

ser genérico, ser humano, é objeto seu e é utilizada de maneira livre e racional  não 

apenas para sua sobrevivência física. Nesse sentido, o homem se reconhece no 

produto da sua atividade, produto este que se torna fruto da atividade tanto do 

indivíduo quanto da espécie humana.  
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A atividade vital lúcida diferencia o homem da atividade vital dos animais. 
Só por esse motivo é que ele é um ser genérico. Ou então, só é um ser 
lúcido, ou melhor, a sua vida é para ele um objeto, porque é um ser 
genérico. Exclusivamente por esse motivo é que a sua atividade surge 
como atividade livre. (MARX, 2003, p.116) 

 

O modo de produção capitalista aliena o homem também na sua 

objetivação como ser genérico, pois, se o homem é alienado do produto e do 

processo de produção, não se sente livre. No exercício de suas atividades, porém, 

concebe a si mesmo como pertencente a outro. Se é destituído de sua condição de 

pensante e passa à condição de máquina, de objeto, o homem se distancia de seu 

diferencial em relação aos animais, que faria dele um ser humano: o pensamento, a 

atividade livre e o seu reconhecimento naquilo que faz.  O homem é alienado da sua 

condição de ser genérico quando suas atividades se transformam em meios de 

satisfação das suas necessidades básicas. A ação do homem racional sobre a 

natureza se transforma em mera condição de sobrevivência física. Assim, ao invés 

do ser humano universal, a formação do chamado “coquetel individual”, mesmo que 

apresentado como valorização e incentivo das qualidades individuais, atende à 

dominação de uma sociedade que tende a impedir a resistência. O indivíduo torna-

se identificado com o trabalho e alienado pelas promessas de realização pessoal, o 

que abre caminho também à alienação de sua condição humana, autônoma. 

O trabalho alienado faz com que o homem, ao realizar suas atividades, 

tenha como objetivo a sua sobrevivência individual, passando a desenvolver atitudes 

e pensamentos voltados unicamente para este fim. A condição racional do homem 

que permite agir sobre a natureza, livremente, reconhecendo-se nesse processo, 

resulta em esquematização para tentar sobreviver como objeto que se tornou.  De 

acordo com Marx: 

 

Na medida em que o trabalho alienado tira do homem o elemento da sua 
produção, rouba-lhe do mesmo modo a sua vida genérica, a sua objetividade 
real como ser genérico, e transforma em desvantagem a sua vantagem 
sobre o animal, então lhe é arrebatada a natureza, o seu corpo inorgânico. 
Do mesmo modo que o trabalho alienado degenera em meio a atividade 
autônoma, a atividade livre, da mesma forma, transforma a vida genérica do 
homem em meio à existência física. A consciência que o homem tem da 
própria espécie altera-se por meio da alienação, de modo que a vida 
genérica se transforma para ele em meio. (MARX, 2003, p.117) 

 

O homem é alienado com relação aos outros e a si mesmo, pois do 

mesmo modo como se vê, ser individual, trabalhador, vê os outros como seres 
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individuais e trabalhadores. Esse raciocínio é válido não somente em relação ao 

trabalhador, mas também em relação ao proprietário, no sentido de que este vê os 

outros como um instrumento seu. Neste contexto, o trabalhador contribui para sua 

própria alienação, num ciclo em que o trabalho alienado produz a propriedade 

privada e as condições de alienação instauradas no processo de trabalho. Nesse 

processo, o homem se coisifica e dá continuidade a essa condição mediante suas 

atividades como trabalhador. Por isso, o desenvolvimento “total da pessoa”, 

ressaltado pelo Relatório, estando ao mesmo tempo vinculado ao trabalho se 

inviabiliza. Subordinado às condições materiais em que esse trabalho acontece, 

contribui não para a autonomia, para a humanização, mas para reforçar a alienação, 

a coisificação do homem e o totalitarismo. A possibilidade de elaborar “[...] 

pensamentos autônomos e críticos e para formular seus próprios juízos de valor, de 

modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da 

vida” (DELORS, 2001, p. 99) se inviabiliza diante da adaptação e da 

pseudoconsciência que determinam o homem até mesmo quando ele parece estar 

agindo de acordo com sua própria vontade.  

Para Marx (2003), as necessidades são criadas pela dinâmica do capital 

que promove o consumo acima de tudo, fazendo com que o homem se torne mais 

preso ao sistema capitalista e às suas mercadorias quanto mais parece vivenciar a 

expressão de liberdade. No entanto, essa liberdade significa apenas a possibilidade 

de escolher e de consumir obtendo para si o luxo ou o prazer que pensa ser seu, 

mas que antes já foi determinado pela produção. É um processo em que os homens 

exploram-se a si mesmos e aos outros, compreendendo o outro apenas como objeto 

seu.  

 

Cada homem especula sobre a maneira como criar no outro uma nova 
necessidade para o forçar a novo sacrifício, o colocar em nova 
dependência, para o atrair a uma nova espécie de prazer e, dessa forma, à 
destruição. Cada qual procura impor sobre os outros um poder estranho, de 
modo a encontrar assim a satisfação da própria necessidade egoísta. Com 
a multidão de objetos, cresce de forma igual ao império das entidades 
estranhas a que o homem se encontra sujeito. (MARX, 2003, p. 149) 

 

A ênfase na formação do trabalhador, do cidadão, que, no contexto da 

sociedade moderna e conforme o seu modo de produção capitalista produz 

alienação, redução da condição humana do homem à de objeto, é ressaltada no art. 

2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, no qual se lê: “A 
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educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1997).  Dessa forma, a educação distancia-se de toda produção 

material dos indivíduos, assim como da percepção da contradição que se faz 

presente na própria educação que, quando mitificada, serve para a alienação do 

homem. Idealiza-se a educação como se esses ideais fossem possíveis de serem 

efetivados dentro de uma sociedade em que a cultura e a educação são 

coordenadas servindo à lógica capitalista globalizada ao contribuírem para 

consolidação do trabalho alienado, da administração total.  

 

Progresso, barbárie e educação 

 

A compreensão da educação hoje segue em conformidade com o 

desenvolvimento do sistema capitalista que avançou para os povos, as culturas e as 

políticas em escala mundial. São processos e relações que, no contexto 

contemporâneo, se desenvolvem mediante os parâmetros de uma sociedade global, 

em mundialização.  Isso não quer dizer que a educação seja compreendida num 

sentido universalmente válido para o ser humano, como formação para a autonomia, 

para a reflexão crítica e para a desbarbarização. Ela é discutida internacionalmente 

segundo o processo de globalização e mundialização. Esse processo é explicitado 

nas reflexões de Ianni quando ressalta que “[...] assuntos sociais, econômicos, 

políticos e culturais que sempre pareceram nacionais, internos, logo se revelam 

internacionais, externos, relativos à harmonia da sociedade global” (1999,  p. 43). 

A educação, na última década do século XX, se consolidou como tema de 

debates, conferências (como em Jomtiem em 1990) e discussões. Nesses eventos, 

foram observadas as mudanças mundiais que apontam para necessidade de se 

buscar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, a paz e a superação dos 

problemas de um mundo que se desenvolve a proporções gigantescas. Esse 

desenvolvimento, que ocorre em razão dos avanços tecnológicos, convive, porém, 

lado a lado com a miséria, com a fome e com as guerras.  Conforme o Relatório  

(DELORS, 2001, p. 180), “o desenvolvimento da educação permite, de fato, lutar 

contra um conjunto de fatores de insegurança: desemprego, exclusão social, 

desigualdades de desenvolvimento entre nações, conflitos étnicos ou religiosos”.  
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A racionalidade da sociedade contemporânea e suas implicações na 

educação globalizada relaciona-se assim à reflexão de Horkheimer (2000), ao 

enfatizar que o “princípio da maioria” toma formas universais e assim é desenvolvido 

como se correspondesse ao que há de melhor para a humanidade. Para Horkheimer 

(2000), os valores universais, não resistindo aos métodos da ciência moderna, foram 

subsumidos pelo princípio da maioria. Assim, o que é particular avança para uma 

totalidade que se quer universal, sendo, porém, expressão de um totalitarismo que 

impede o indivíduo de se esquivar, restando-lhe a adesão total.  

 

O princípio da maioria, na forma de vereditos populares sobre todo e 
qualquer assunto, implementado por toda espécie de escrutínios e 
modernas formas de comunicação, tornou-se a força soberana à qual o 
pensamento tem de prover. É um novo deus, não no sentido em que os 
arautos das grandes revoluções o conceberam, isto é, como um poder de 
resistência à injustiça existente, mas como um poder de resistência a 
qualquer coisa que não se acomode. Quanto mais o julgamento do povo é 
manipulado por toda espécie de interesses, mais a maioria é apresentada 
como árbitro na vida cultural. (HORKHEIMER, 2000, p. 38) 

 

A sociedade capitalista está impregnada de tal forma nos indivíduos que 

se apresenta não como um tipo de sociedade particular, mas como o único meio de 

existência e sobrevivência possível. Esse processo é legitimado pela própria razão 

que poderia desvelá-lo, mas que teve seu desenvolvimento também configurado de 

acordo com os objetivos pragmáticos da sociedade moderna, tornando-se, assim, 

uma razão instrumentalizada. Dessa forma, as compreensões mundializadas que se 

tem hoje sobre educação nas políticas, discussões e ações, em sua maioria, são 

formadas tomando por base a mesmice do limite da razão instrumental e da 

consciência coisificada pela administração moderna.  

Os indivíduos concebem o saber trabalhado na escola como um saber 

legítimo e neutro e, mesmo percebendo a dominação da sociedade capitalista e a 

instrumentalização da educação escolar para os objetivos do capital, destituem-se 

das possibilidades de superação dessa dominação, que são a consciência e o não-

ajustamento, em razão da legitimidade desses objetivos. A educação e a escola 

também limitam-se ao mundo das coisas, do aparentemente dado e não podem ser 

percebidas para além disso com a mesma racionalidade do sistema que as reduziu. 

Assim, mundialização e globalização se confundem com totalitarismo à proporção 

que se expandem por lugares e mentes, inculcando um sistema sob a forma de 

universalidade e impedindo concepções diferentes de mundo (IANNI, 1999). 
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O processo civilizatório, inerente ao desenvolvimento do capitalismo como 

sistema, ao conduzir os homens a agirem conforme a razão instrumentalizada 

desviando-se de questões essencialmente humanas, conduz também a humanidade 

a uma espécie de retrocesso marcado por atos de barbárie. As contradições desse 

processo de civilização se tornam explícitas, uma vez que os objetivos individuais, a 

competição e a concorrência se aproximam mais dos desejos instintivos do homem 

como espécie. Distancia-se, assim, da perspectiva de um homem realmente 

civilizado, humanizado. Esta constatação nos conduz à reflexão de Horkheimer e 

Adorno (1985) quando afirmam que, “[...] a humanidade, em vez de entrar em um 

estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de 

barbárie” (p. 11). A barbárie atualizada demonstra que, se de um lado a humanidade 

se desenvolve com a tecnologia, com a evolução da ciência, por outro, estagna ou 

retrocede à condição primitiva do homem como representante da espécie que prima 

pela sobrevivência individual e pela satisfação do instinto.  

Conforme mencionado anteriormente, no desenvolvimento da razão 

iluminista, as contradições da sociedade capitalista se expressam na evolução 

científica e tecnológica, na dominação do homem pelo homem e nas forças 

materiais que alimentam esse sistema.  Após séculos de desenvolvimento, as 

contradições que emergem da efetivação da razão instrumental tornam atuais as 

discussões sobre a racionalidade imperante na sociedade capitalista e sobre a não-

realização dos ideais almejados, prometidos e vislumbrados pela razão iluminista.  

Citando Schumpeter, Ianni explicita:  

 

O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior; mas, ao mesmo 
tempo, o homem se transforma em escravo de outros homens ou da sua 
própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece brilhar sobre o fundo 
tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos parecem 
dotar de vida intelectual as forças materiais, enquanto reduzem a vida 
humana ao nível de uma força material bruta. Esse antagonismo entre a 
indústria moderna e a ciência, de um lado, e a miséria e a decadência, de 
outro; esse antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais da 
nossa época é um fato palpável, esmagador e incontrovertível. 
(SCHUMPTER, 1984, apud IANNI, 1999, p. 66-67) 

 

Assim, enquanto a cientificidade se distancia dos valores essencialmente 

humanos, segue-se a legitimação cega do que é demonstrado pelo método, pela 

lógica, evidenciando a denúncia de Horkheimer (2000) no sentido de que, “se a 

razão é declarada incapaz de determinar os objetivos supremos da vida e deve 
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contentar-se em reduzir tudo que encontra a um mero instrumento, seu único 

objetivo remanescente é apenas a perpetuação de sua atividade como 

coordenação” (p. 97). Quando a totalidade social passou a ser quantificada e 

avaliada segundo os métodos científicos impostos como verdadeiros e 

inquestionáveis, tudo se tornou natureza dominável pela racionalidade que se fez 

objetiva, incluindo aqui o próprio homem como sujeito.  

No intuito da dominação por meio de uma razão instrumentalizada, 

ajustada ao desenvolvimento da sociedade moderna, o sujeito submeteu-se ao 

sistema dominando a si próprio. O indivíduo identificou-se com as esquematizações 

da sociedade moderna, da razão instrumentalizada, tornou-se ele mesmo uma presa 

dessa racionalidade que, como absoluta e verdadeira mediante o rigor científico, 

destituiu o sujeito quando ele pensava estar livre, sendo senhor do conhecimento. 

Conforme aponta Horkheimer (2000), “o triunfo da razão formalizada e subjetiva é 

também o triunfo de uma realidade que se confronta com o sujeito como algo 

absoluto e esmagador” (p. 101). Seguindo as pretensões da organização 

instrumental, até mesmo as relações entre os homens são efetivadas na tendência 

da administração total. Determinadas por essa racionalidade, as relações enfatizam 

a busca de conquistas individuais denunciada por Adorno no sentido de que, “a 

violência na qual se baseia a civilização significa a perseguição de todos por todos” 

(1993, p. 143). São relações em que prevalece a utilização de si próprio, do outro e 

da natureza para atender aos fins propostos pela racionalidade da sociedade. Fins 

que parecem ser do sujeito, no sentido em que cada um passa a lutar por seus 

benefícios, mas que representam uma luta constante por objetivos impostos pela 

sociedade.  

No desenvolvimento das habilidades, da ciência, da tecnologia a fim de 

dominar a natureza para o bem do homem e da humanidade, se há o 

desenvolvimento por um lado, quando se observam os avanços que o homem 

conquistou desde sua condição primitiva até os dias de hoje, por outro lado, tais 

avanços não seguem os objetivos traçados pela exigência da civilização humana.40 

                                                 
40 Marcuse (1978), ao produzir uma reflexão sociológica e filosófica sobre o pensamento freudiano, compreende 
que a civilização, assim como progride com o avanço científico e tecnológico, tenta livrar o homem da angústia 
gerada pela repressão mediante conquistas da natureza para satisfazer necessidades. No entanto, a angústia 
que o progresso quer suprimir retorna ao homem quando este, ao identificar-se com a possibilidade de 
satisfação de seus desejos,  distancia-se de sua  liberdade e sucumbe ao prazer imediato. A administração total 
da sociedade promete ao homem a supressão da repressão ou da angústia por ela causada, porém, o que 
ocorre é uma repressão ainda maior. Assim, “o povo, eficientemente manipulado e organizado, é livre; a 
ignorância é a sua impotência, a heteronomia introjetada, é o preço de sua liberdade” (MARCUSE, 1978, p. 14). 
Nesse sentido, e paradoxalmente, conforme os homens evoluem seu estado civilizatório, no que se refere ao 
desenvolvimento da tecnologia e da ciência, a civilização é colocada em xeque ante a violência, a competição e 
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Os avanços são demarcados pela lógica do lucro, em que o domínio da natureza e 

dos próprios homens é feito em nome do poder e é perseguido por nações, grupos 

ou indivíduos. Adorno reflete sobre as relações entre os homens que, ao contrário 

da aparência com que se apresentam, desfazem-se de qualquer pretensão ingênua, 

servindo antes como estratégias para os fins instaurados pela sociedade totalitária. 

Dessa forma, “toda colaboração, todo humanitarismo por trato e envolvimento é 

mera máscara para a aceitação tácita do que é desumano” (1993, p. 20).  

O progresso enquanto caminha para o desenvolvimento expressa o que 

seria sua regressão.41 Cabe aqui, ao buscar compreender as relações subsumidas 

no conceito de progresso, questionar primeiramente o próprio conceito de progresso. 

Se o que está em discussão é a humanidade e a civilização, o progresso produz o 

seu contrário no sistema esquematizado da sociedade capitalista, expressão de 

barbárie e regressão ao instinto primitivo destrutivo nas mais diferentes situações. 

Desse modo, nas palavras de Horkheimer e Adorno (1985, p. 15), “[...] o progresso 

converte-se em regressão”.  

A concepção de progresso hoje é apresentada como representante de 

uma totalidade social, como se todas as esferas da vida social estivessem 

progredindo uniformemente Ao obscurecer as contradições que envolvem sua 

constituição, o que é compreendido como progresso caminha em direção ao seu 

oposto, aliando-se à barbárie e justificando-a. Para Adorno (1995b) e segundo a 

máxima da troca estabelecida pela sociedade moderna, mesmo onde o progresso 

contribuiu para a barbárie, esta é justificada por ele numa relação em que o 

progresso é constituído ao preço também de sua regressão.  Dessa forma, o 

                                                                                                                                                         
a barbárie a que regride cotidianamente nas mais diversas situações. Para o autor, “Por todo o mundo  da 
civilização industrial, o domínio do homem pelo homem cresce em âmbito e eficiência. Os campos de 
concentração, extermínios em massa, guerras mundiais e bombas atômicas não são ‘recaídas no barbarismo’, 
mas a implementação irreprimida das conquistas da ciência moderna, da tecnologia e dominação dos nossos 
tempos. E a mais eficaz subjugação e destruição do homem pelo homem tem lugar no apogeu da civilização, 
quando as realizações materiais e intelectuais da humanidade parecem permitir a criação de um mundo 
verdadeiramente livre” (MARCUSE, 1978, p. 27-28). 
 
41 Com base em Freud (2002), analisamos que a regressão do progresso expressa a vitória do 
instinto de morte regido pelo princípio do prazer. Na sociedade capitalista, nas promessas da 
indústria cultural, a satisfação instintiva apresenta-se como possível. Assim, o indivíduo substitui a 
repressão pela promessa de satisfação, de individualidade. Entretanto, essa promessa de satisfação 
imediata esconde o fato de que, quanto mais o indivíduo procura a sobrevivência pelo princípio do 
prazer, mais encontra-se ajustado ao que a sociedade administrada lhe permite ser. Assim, “o 
sofrimento, a frustração, a impotência do indivíduo, derivam de um sistema funcionando com alta 
produtividade e eficiência, no qual ele aufere de uma existência em nível melhor do que nunca [...] o 
que é regressivo não é a mecanização e padronização, mas a sua contenção; a não coordenação 
universal, mas o seu encobrimento sob liberdades, opções e individualidades espúrias” (MARCUSE, 
1978, p. 98-9). 
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progresso torna-se um fetiche a ser perseguido mesmo à custa de si próprio, como 

regressão, como barbárie. 

 

A fetichização do progresso fortalece o particularismo deste, sua limitação 
às técnicas. Se o progresso realmente se adornasse da totalidade, cujo 
conceito leva a marca de sua violência, já não seria totalitário. O progresso 
não é uma categoria conclusiva. Ele quer atrapalhar o triunfo do mal radical, 
não triunfar em si mesmo. Pode-se imaginar um estado no qual a categoria 
perca seu sentido e que, no entanto não seja este estado de regressão 
universal que hoje se associa com o progresso. Então o progresso 
transformar-se-ia na resistência contra o perdurável perigo de recaída. 
Progresso é esta resistência em todos os graus, não o entregar-se à 
gradação mesma. (ADORNO, 1995b, p. 61)  

 

Se a adesão cega ao progresso funde-se com regressão no sentido de 

que abre caminho à coisificação e à barbárie, ao corresponder-lhe sem refletir sobre 

suas contradições, a educação desvia-se do seu sentido, que é a autonomia e a 

civilização humana. Conforme o Relatório (DELORS, 2001), no contexto de um 

avançado progresso técnico e científico, a educação deve adequar-se às 

expectativas da modernização, da produtividade e do crescimento econômico, no 

sentido de conferir aos países em desenvolvimento a oportunidade de competir 

internacionalmente e de inserir-se no processo da globalização de modo que evitem 

sobreviver por meio de assistencialismos. Assim, uma busca acirrada do progresso é 

legitimada e, em nome do desenvolvimento econômico, a educação escolar é 

conclamada a inserir os países na tecnologia, na modernização. Este é um processo 

em que a adesão ao progresso desvia a reflexão crítica sobre suas bases e suas 

contradições, conferindo à escola outro sentido que não o educativo. Segundo o 

Relatório,  

 
Os países em desenvolvimento não devem negligenciar nada que possa 
facilitar-lhes a indispensável entrada no universo da ciência e da tecnologia, 
com o que isto comporta em matéria de adaptação de culturas e 
modernização de mentalidades. Considerados nesta perspectiva, os 
investimentos em matéria de educação e de pesquisa constituem uma 
necessidade, e uma das preocupações prioritárias da comunidade 
internacional deve ser o risco de marginalização total dos excluídos do 
progresso, numa economia em rápida transformação. (DELORS, 2001, 
p.71) 

 

A busca cega pelo progresso, evidenciada nas discussões sobre a 

necessidade da adptação às exigências da sociedade tecnologizada pela via da 

educação escolar, pode ser compreendida pelo raciocínio desenvolvido por Adorno 
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e Horkheimer (1973) sobre a concepção de civilização desenvolvida na sociedade 

moderna. Esta civilização está vinculada às evoluções da industrialização, da 

técnica e da ciência que ainda determinam o que é civilizado ou não. Assim, a 

civilização, constituída conforme o sistema capitalista, cria em si mesma o seu 

agente destruidor quando tem nas suas bases o reforço do que constitui a barbárie 

nas suas diversas formas de expressão. Ou seja, quanto mais civilização, maior a 

possibilidade da incivilidade por ela gerada. 

 

Mas enquanto a marcha da civilização se efetuou de maneira anônima e 
sem plano, o espírito objetivo não tomou consciência desse elemento 
bárbaro como sendo a ele necessariamente inerente. Na ilusão de servir 
imediatamente à liberdade, quando servia de mediação à dominação, ele 
pelo menos desdenhou contribuir de modo imediato para a reprodução 
desta. (ADORNO, 1993, p. 130) 

 

Para Adorno, a técnica e a ciência não fizeram, por si só, regredir a 

civilização, mas as bases materiais que as originaram tornaram-nas um meio para 

fins inumanos. A absolutização do progresso, da ciência e da técnica, como um fim 

em si mesma, torna-se um fetiche que encanta os olhos daqueles que, dotados de 

um pensamento coisificado conforme o permitido pela razão instrumental, 

naturalizam o existente. Assim, quanto mais as pessoas mantêm-se cegas pela 

técnica e pelo progresso, mais se desviam do exercício do pensamento sobre as 

finalidades a que serve toda essa engrenagem. Segundo Adorno, 

 
Um mundo como o atual, em que a tecnologia ocupa posição chave, produz 
pessoas tecnológicas, afinadas com a tecnologia. Isso é bem racional: será 
mais fácil iludi-los, na sua própria área, e isso pode ser transferido para o 
âmbito mais geral. Por outro lado, a atual atitude para com a tecnologia 
contém algo de irracional, patológico, exagerado. Isso está relacionado com 
o ‘véu tecnológico’. As pessoas tendem a considerar a tecnologia como algo 
em si, como fim em si mesmo, como uma força com vida própria, 
esquecendo-se, porém, que se trata do braço prolongado do homem. Os 
meios – e a tecnologia é a essência dos meios para a autopreservação da 
espécie humana – são fetichizados, porque as finalidades – uma existência 
digna do ser humano – são encobertas e arrancadas do consciente 
humano. (ADORNO, 1994, p. 42) 

 

Conforme o progresso econômico marca o curso da civilização, impede os 

homens de compreender sua inverdade, seu caráter totalitário, obscuro e 

contraditório e os indivíduos aderem aos seus propósitos como um conduto para sua 

autoconservação e sobrevivência na civilização bárbara. A civilização desenvolvida 

segundo a técnica, a produção e a modernização desvia-se da humanidade, pois 
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conduz o indivíduo a identificar-se com ela pelo prazer imediato proposto pela 

relação entre meios e fins da razão instrumental imperante nesse processo 

civilizatório, justificando sua ideologia e a barbárie racionalizada. “Quando a 

civilização como autoconservação não força o indivíduo, à civilização como 

humanidade, ele dá livre curso a seu furor contra a última e refuta sua própria 

ideologia sobre o lar, a família e a comunidade” (ADORNO, 1993, p. 159, grifos 

meus). Na sociedade contemporânea, a cultura é apropriada pela indústria como 

indústria cultural e os avanços da civilização são determinados pelo progresso 

científico e tecnológico. Em virtude disso, as práticas, as concepções e as reflexões 

em torno da educação distanciam-se de um sentido mais amplo que tenha relação 

com uma concepção universal de civilização e cultura. A educação, compreendida 

para além da instrumentalização da sociedade contemporânea, é um processo pelo 

qual o homem adere racionalmente às exigências da civilização humana, o que 

exige reconhecer a irracionalidade que persiste na sociedade assim como na própria 

educação. Civilização essa que tem como objetivo a transformação do homem do 

seu estado primitivo e instintivo para o verdadeiramente civilizado, racional e 

humano, diferente do processo civilizatório constituído pelo modo de produção 

capitalista que conduz o homem a desenvolver atitudes cada vez mais bárbaras.  



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com as reflexões aqui desenvolvidas, a educação é 

apreendida vinculada às exigências de uma sociedade administrada. Assim, os 

processos ditos educativos constituídos no contexto da sociedade capitalista têm 

contribuído, não para os propósitos da civilização que prima pelo bem 

verdadeiramente comum, mas para o alcance de objetivos individualizados, 

apresentados como se fossem o bem da humanidade.  A sociedade capitalista ilude 

o indivíduo ao apresentar-lhe o prazer imediato como um retorno à felicidade não 

alcançada com a civilização. O consumismo, a indústria cultural e a busca cega do 

sucesso individual são apresentados ao indivíduo como substitutivos da segurança e 

da felicidade que não se efetivaram. Nessa busca acirrada, a civilização rende-se à 

barbárie, contrapondo-se ao sacrifício. Assim, a educação conforme os padrões da 

civilização e da cultura, universalizados pela sociedade, está igualmente em 

concordância com a barbárie por ela instaurada, pois se alia aos processos 

anticivilizatórios e aos meios bárbaros de constituição e reprodução do capitalismo 

como sistema.  

A educação escolar hoje tem na técnica e na economia o impulso para 

sua concepção e prática reducionistas, adaptadas às exigências da sociedade 

moderna, conforme foi demonstrado na discussão dos pilares da educação para o 

século XXI e sobre a concepção de educação ao longo da vida. Assim, ela vincula-

se, não ao sentido das necessidades verdadeiramente humanas ou às relações 

conscientes entre os homens, mas à adequação a uma sociedade esquematizada, 

servindo-lhe de alavanca para sua consolidação e legitimação. Dessa forma, ao 

“educar” segundo os padrões determinados pela sociedade e assim determinar seu 

pensamento e atitudes, as instituições educativas e repressoras formam um 

indivíduo  identificado com o totalitarismo inerente ao capitalismo, devidamente 

enquadrado em seus objetivos, e funciona como  agente executor do estabelecido 

pelo esquematismo social. É necessário reconhecer, no entanto, a importância da 
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contradição das instituições para a civilização humana. O trabalho, a escola, a 

religião, enfim, os processos culturais a que o indivíduo se submete racionalmente 

são importantes para a constituição da autoridade interna. Eles formam o indivíduo 

autônomo, consciente, o que difere da imposição da autoridade externa, conforme 

as instituições da sociedade administrada, que se expressam no trabalho alienado, 

na indústria cultural e na educação adaptada. 

  Contra uma visão pessimista da educação e da escola, em sua relação 

com a sociedade administrada, a denúncia e a desconfiança representam uma 

busca da transgressão do dado.  Absolutizar a educação é dar continuidade à sua 

instrumentalização. A negação e a crítica da educação moderna e seu 

distanciamento dos objetivos humanos, civilizatórios e verdadeiramente educativos 

são feitos na esperança de que uma outra educação possa se tornar possível. Para 

isso, no entanto, é fundamental a sua desmitificação. 

O sentido da escola é, antes de tudo, desbarbarizar, mesmo 

reconhecendo as contradições que pesam sobre a instituição numa sociedade que 

parece não permitir alternativas capazes de colocar em xeque sua ordenação. Uma 

educação para a aversão à barbárie, segundo Adorno (1995a), há que estar 

direcionada para a emancipação do indivíduo absorvido pelos esquemas da 

sociedade capitalista e pelos discursos ideológicos, para a formação de um eu forte 

que não se rende ao existente, antes tem a autonomia de negá-lo como verdade 

absoluta de contestá-lo e de transformá-lo. Assim, mesmo diante das determinações 

que pesam sobre a escola e sobre o próprio educando, um projeto de escolarização 

educativa deve considerar as possibilidades de formação do sujeito autônomo, 

emancipado, e não procurar a adaptação à realidade. Adorno lembra que a 

educação deve ser pautada no exercício da consciência, da auto-reflexão crítica. 

Entretanto, a consciência exercida por uma educação instrumentalizada e coisificada 

corresponde à confirmação do estado do mundo, a uma pseudoconsciência. A auto-

reflexão crítica torna-se necessária quando a educação e a escola são fetichizadas a 

ponto de não ser concebível uma crítica que questione a própria educação.  

No exercício da crítica imanente, da negação, da não-aceitação, 

emergem a consciência e o pensamento não coisificado. No entanto, o que excede à 

administração total da sociedade pela razão instrumental é determinado como inútil, 

idealista ou irracional, parecendo fechar as possibilidades emancipadoras. A 

sociedade administrada tende a não deixar brechas para o exercício do 
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pensamento. Assim, a irracionalidade que constitui processos e relações apresenta-

se como mais racional que a própria razão. O pensamento se retrai, submetendo-se 

ao permitido pela razão conivente com o real. Segundo Adorno, “[...] na 

incapacidade do pensamento em se impor, já se encontra à espreita o potencial de 

enquadramento e subordinação a uma autoridade qualquer, do mesmo modo como 

hoje, concreta e voluntariamente, a gente se curva ao existente” (ADORNO, 1995a, 

p. 71). 

Neste contexto, é necessária a desmitificação da concepção da educação  

desvinculada de sua construção material,  assim como  da alienação por meio do 

trabalho, da dominação, da coisificação da consciência. A educação desmitificada 

distancia-se da idealização institucional que parece superar as contradições da 

atualidade e se constituir como capaz de proporcionar a paz, diminuir as 

desigualdades sociais, promover o desenvolvimento, humanizar o homem. 

Entretanto,  se por um lado a  educação moderna está vinculada às determinações 

sociais, distanciando-se  da humanização do homem e das sociedades, por outro, 

ela pode ser compreendida como um fator de desbarbarização, o que requer o 

reconhecimento e a negação de sua condição reduzida e instrumentalizada. Nesse 

sentido, a educação deve ser concebida de uma forma consciente e não idealizada 

e isso exige crítica, questionamento e negação de seu próprio conceito.  

Seguindo esse raciocínio, cabe questionar a concepção atual de 

educação, as determinações que carrega sobre si, como constituída num contexto 

social contraditório, e sua contribuição para a confirmação desse mesmo contexto. 

Como instituição instrumentalizada para atender aos objetivos do trabalho alienado, 

a educação moderna é também constituinte da dinâmica social. Mesmo diante do 

peso objetivo que incide sobre políticas e ações para a educação, caminhar no 

sentido de uma civilização humana, da desbarbarização, da emancipação, significa 

partir da dúvida, do questionamento, da desmitificação do estabelecido e legitimado 

e este é o sentido da educação, da escola. Deve-se reconhecer, no entanto, que 

uma reflexão que leve à crítica da própria educação causará certo pasmo, visto que 

ela é tida como algo absoluto e neutro. Para Adorno, o sentido da educação dirige-

se, primeiramente à “auto-reflexão crítica” (1995,  p. 121).  

A educação e a escola precisam, então, direcionar sua atenção para a 

contraposição das determinações da sociedade em suas concepções e práticas, 

questionando a própria educação, seu sentido e razão de ser. A escola, como uma 
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das instituições educativas, cabe levantar-se contra a mesmice e a repetição do 

estado de coisas dado e, dessa forma, resistir ao “realismo supervalorizado”, 

manipulador, que tende à dominação e à rejeição do que possa lhe contrapor. 
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