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Há mais de uma década, a Linha de Pesquisa “Fundamentos 
dos Processos Educativos” do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás vem transitando entre distintos objetos e o 
conjunto de mediações implicados nos fundamentos teóricos 
e epistemológicos dos processos educativos em curso, na 
estreita vinculação com os estudos, as disciplinas e os proje-
tos de pesquisa desenvolvidos pelos professores e, ainda, 
pelos discentes em suas dissertações e teses. Os trabalhos 
reunidos nessa coletânea são representativos desse esforço 
e, como tal, podem ser apreendidos a partir de eixos comuns 
e determinantes: os impasses contemporâneos dos proces-
sos educativos e os desafios de educar, a educação no domí-
nio da indústria cultural e, ao fim, a resposta da produção 
acadêmica aos impasses da educação. Essas temáticas têm 
sua unidade assegurada pela posição crítica na considera-
ção dos fundamentos que derivam especialmente do marxis-
mo, da psicanálise e da teoria crítica.

Esta coletânea dá início à Coleção Funda-
mentos, proposta pela Linha de Pesquisa 
“Fundamentos dos Processos Educativos” 
do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás e publicada 
com o selo editorial Cegraf UFG. 

A Coleção Fundamentos tem por finalida-
de tornar públicos os resultados de pesqui-
sas e demais atividades de docentes e 
estudantes vinculados à Linha de Pesqui-
sa, consolidando seu objetivo de apreen-
der e discutir criticamente os fundamentos 
teóricos e epistemológicos da educação, 
sua vinculação com a sociedade e com a 
cultura e suas implicações nas ações 
educacionais. Apesar de serem sempre 
reiterados como contribuições inestimáveis 
para a compreensão dos processos educa-
cionais, os fundamentos teóricos e episte-
mológicos vêm sendo negligenciados em 
prol de abordagens mais funcionais no 
enfrentamento das questões educacionais. 
Referendada pelas reformas nas politicas 
de formação de professores, foi, por exem-
plo, expressiva a redução de disciplinas 
teóricas nos currículos dos cursos de Peda-
gogia e demais licenciaturas, ocorrida nas 
últimas décadas. Além de comprometer o 
processo formativo de professores e 
professoras, a desvalorização dos chama-
dos fundamentos reflete-se na pesquisa 
e no debate no campo educacional, empo-
brecendo as análises e, consequentemen-
te, fortalecendo a proposição de “soluções” 
praticistas e imediatas para os problemas 
da educação em nosso país. 

Na contramão desse movimento, a Linha 
de Pesquisa “Fundamentos dos Processos 
Educativos” busca compreender as media-

PPGE
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ções objetivas e subjetivas de ordens 
diversas que estão envolvidas nas condi-
ções, possibilidades e destinação de um 
projeto de formação que implica a escola, 
o mundo do trabalho, o estado, a cultura, 
a instrumentalização do pensamento e da 
razão e, como tal, envolve processos histó-
ricos, econômicos, sociais, psicológicos e 
psíquicos. O convite ao debate sobre essas 
mediações é o propósito desta coleção!
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Apresentação

Esse livro, articulado e derivado do processo e projeto de formação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal de Goiás (PPGE/FE/UFG), expressa 
parte do trabalho coletivo dos professores e alunos do programa e, mais 
particularmente, daqueles diretamente vinculados à Linha de Pesquisa 
“Fundamentos dos Processos Educativos”.

A Linha de Pesquisa “Fundamentos dos Processos Educativos” tem 
por objetivo apreender e discutir criticamente os fundamentos teóricos e 
epistemológicos do campo da educação, sua vinculação com a sociedade 
e com a cultura e implicações nas ações educacionais. Busca interrogar 
o sentido da existência humana, da vida coletiva, das instituições, dos 
processos educativos e mediações psicossociais de constituição de subje-
tividade e de individuação, bem como da escola básica e da universidade.  

As discussões abarcadas na análise dos fundamentos dos processos 
educativos exigem considerar mediações objetivas e subjetivas de ordens 
diversas que estão envolvidas nas condições, possibilidades e destinação 
de um projeto de formação que implica a escola, o mundo do trabalho, 
o estado, a cultura, a instrumentalização do pensamento e da razão e, 
enquanto tal, envolve processos históricos, sociais, econômicos, psico-
lógicos e psíquicos.  Dessa complexidade deriva a necessidade de ter em 
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conta aportes teóricos que iluminem a análise das múltiplas determinações 
envolvidas na constituição do sujeito, na sua socialização, nos processos 
educativos e nos desafios postos na destinação do ato de educar. 

Há mais de uma década, a Linha de Pesquisa “Fundamentos dos 
Processos Educativos” vem transitando entre seus distintos objetos e o 
conjunto de mediações implicados nos fundamentos teóricos e episte-
mológicos dos processos educativos em curso, na estreita vinculação com 
os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores e, ainda, pelos 
discentes em suas dissertações e teses. Os trabalhos reunidos nessa co-
letânea, que inaugura a Coleção Fundamentos, são representativos desse 
esforço e, como tal, podem ser apreendidos a partir de eixos comuns e 
determinantes: os impasses contemporâneos dos processos educativos e 
os desafios de educar, a educação no domínio da indústria cultural e, ao 
fim, a resposta da produção acadêmica aos impasses da educação. Essas 
temáticas têm sua unidade assegurada pela posição crítica na conside-
ração dos fundamentos que derivam especialmente do marxismo, da 
psicanálise e da teoria crítica

Certamente não é possível abarcar todo o conjunto de mediações 
implicado nos fundamentos dos processos educativos em curso. Con-
tudo, os trabalhos que aqui se reúnem podem ser apreendidos a partir 
de eixos comuns e determinantes: os desafios de educar, a educação no 
domínio da indústria e, ao fim, a resposta da produção acadêmica aos 
impasses da educação. 

A seção 1, intitulada “Desafios para o enfrentamento da tarefa de edu-
car”, inicia com o texto da Profa. Anita C. Azevedo Resende que discute 
os desafios da formação de professores e especialmente da destinação da 
tarefa de educar. Esse desafio certamente diz respeito à compreensão da 
inserção do sujeito no campo da cultura e da função do outro no processo 
educativo o que, sob o olhar da psicanálise, Vitor Hugo Abranche de Oli-
veira indica como um caminho da prática educacional que considerem a 
lógica do encontro e do convívio com o outro como um ponto de abertura 
na constituição do sujeito. Esses desafios e a urgência da definição da des-



9  

tinação do ato educativo se desdobrarão na consideração dos impasses e 
dificuldades postos, no compasso neoliberal contemporâneo e em tempos 
de pós-verdade e anti-intelectualismo que atuam no funcionamento da 
democracia e não poupam a escola, os professores e alunos, conforme 
indicam Murilo Oliveira Marquez e Viviane Neves Legnani. As bases ma-
teriais dos impasses postos ao ato de educar nesses tempos tão sombrios 
se atualizam na consideração da condição do ser social que se objetiva em 
condições históricas determinadas e encontra no trabalho o fundamento 
da sua constituição objetiva e subjetiva, conforme nos indica Ana Caroline 
de Assis Costa. A compreensão da constituição do mundo do trabalho na 
particularidade histórica contemporânea exige compreender o processo 
de neoliberalização do capital e o avanço do conservadorismo sobre todos 
os campos da sociedade, especialmente o educacional, como nos indica 
Lana Karla Duques Neves. Os desdobramentos desse avanço neoliberal 
são emblemáticos em reformas educacionais que ressoam a flexibilização 
como mediação histórica apropriada e generalizada pelos reformadores 
neoliberais à educação, conforme analisa João Ferreira de Araújo Júnior.

Na seção 2, intitulada “A educação sob domínio da indústria”, André 
Barcellos Carlos de Souza inicia discutir a fertilidade da categoria tragédia 
para a compreensão e apreensão concreta da subjetividade no mundo 
do trabalho da sociedade administrada e as possibilidades educativas da 
análise crítica da indústria cultural, caracterizada por Theodor Adorno 
pela despotencialização do trágico. A compreensão da constituição do 
sujeito no compasso dos avanços do capital e da sociedade administra-
da requer compreender o processo histórico de individualização e os 
desenvolvimentos da socialização mediados pela indústria cultural e, 
em especial, pelas redes sociais digitais conforme aponta Jeison da Silva 
Moraes. Ressoando esses desenvolvimentos, Cristiano Costa Pereira e 
Juliana de Castro Chaves tomam o cinema de animação como emblema 
que, na sua origem e racionalidade, permite considerar elementos para 
arguir a produção cultural como formação e pseudoformação. 
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A seção 3, intitulada “O debate na produção acadêmica em Educação” 
inicia com a discussão acerca do Estado do Conhecimento dos estudos 
que debatem mídia e educação no GT 16 de “Educação e Comunicação” 
da Associação Nacional de Pesquisa em Educação – ANPED de 2004 a 
2013, considerando a origem dos trabalhos, instâncias educativas, aspectos 
metodológicos, temas, referencial teórico, mídias e produtos midiáticos 
mais citados e posicionamento dos autores, conforme investigação e 
análise de Tatyane Pereira de Morais. Levantamentos acerca da produção 
acadêmica permitem compreender como são elaborados e enfrentados 
desafios dos processos educativos no campo educacional como a questão 
da escola pública, gratuita, laica e de qualidade para a classe trabalhadora, 
como informa Andréia Ferreira dos Santos, e ainda, o fracasso escolar, 
como aponta Francielly Dias Costa Oliveira. 

Com esse escopo, não é demais afirmar que essa coletânea resulta do 
trabalho e esforço de muitas pessoas direta e indiretamente envolvidas a 
quem cabe expressar nossos agradecimentos. Especialmente aos professores, 
alunos e colaboradores que ao longo dos anos construíram e consolidaram 
a trajetória desta Linha de Pesquisa, o que só foi possível graças às políticas 
de incentivo e apoio do PPGE/FE/UFG aos seus professores/pesquisadores. 
Por ora, esse apoio permite reafirmar e tornar público os compromissos da 
Linha de Pesquisa Fundamentos dos Processos Educativos com o conheci-
mento, com a sólida formação teórica, o trato com autores clássicos e seus 
princípios, a busca dos fundamentos da reflexão e produção científica, a 
constante referenciação à práxis histórica que sustentam a urgente tarefa 
de arguir a destinação do ato de educar e o compromisso inegociável com 
a educação pública de qualidade para todos. 

Goiânia, janeiro de 2022

Gina Glaydes Guimarães de Faria
Marilia Gouvea de Miranda 

Organizadoras



SEÇÃO 1

Desafios para o enfrentamento  
da tarefa de educar 



Formação para ser professor: a que será 
que se destina? Ou: ajustando os óculos 
sobre as minorias

Anita Cristina Azevedo Resende1

Neste país em que um incêndio de grandes proporções se alastra 
em chamas que já nos atingem, cá estamos num lugar do qual a grande 
maioria da população está privada. Estar na universidade não é pouco 
num país em chamas. Quantos éramos lá atrás e quantos somos aqui, 
hoje? Quantos seremos amanhã? E, principalmente, que destino daremos 
ao que, nós que fazemos parte de uma minoria que chega à universidade, 
levaremos como legado? Porque, afinal, não se trata somente dos conhe-
cimentos que aqui se poderão adquirir; trata-se da nossa implicação com 
a transmissão e a destinação desse conhecimento. Saber para fazer saber. 

1 Graduada em Psicologia, com mestrado em Psicologia (Psicologia Social) na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Ciências Sociais 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós-Doutorado na Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo. Professora titular (aposentada) da 
Universidade Federal de Goiás. Atualmente professora no Programa de Pós-
-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Goiás.
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Não será demais rememorar o desafio posto por Marx, na sua famosa 
Tese 112, de não somente interpretar, mas de transformar o mundo. Porque 
é urgente atualizar o compromisso com a destinação do conhecimento 
que possamos adquirir. Certamente não se trata somente de saber inter-
pretar a realidade. Também não será demais rememorar a não menos 
importante Nota 11 de Adorno3 que nos alerta sobre os limites e perigos 
do obscurantismo expresso na aversão à teoria e no fetiche do praticismo. 
Certamente a questão acerca das condições e possibilidades da destinação 
das nossas ações não podem prescindir do conhecimento e da teoria. 
Trata-se, aqui para nós, de arguir essas condições e possibilidades de dar 
destinação àquilo que aprendemos acerca dessa realidade. A que será que 
se destinam a universidade e a formação acadêmica?

A universidade, desde seu nascedouro na Europa, século XIII, já 
portava a propositura de uma necessária autonomia frente a outras ins-
tituições, como o Estado ou a religião, vez que tomava para si encargos 
específicos que só a ela estavam referidos e só ela poderia realizá-los. 
Num texto definitivo, Chauí (2016) indica que, em decorrência dessa 
autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto na ideia 
de um conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades e 
validades internas, a universidade se constitui, necessariamente, como 
espaço tanto de invenção ou descoberta como de transmissão. Ainda 
segundo ela, por isso mesmo, a universidade, já no seu nascedouro, 
tornou-se inseparável da ideia de formação, reflexão, criação e crítica. 

Desde seu surgimento (no século XIII europeu), a universidade 
sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social, uma 
prática social fundada no reconhecimento público de sua legitimi-
dade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe 

2 “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; o que 
importa é transformá-lo.” (MARX, 1981, p. 14). 

3 “O ativismo é regressivo. (...) Os que não param de gritar: Demasiado abstrato!, 
empenham-se num concretismo, numa imediatez que estão abaixo do nível dos 
meios teóricos disponíveis. Isso favorece a práxis aparente.” (ADORNO, 1995, 
p. 223)
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confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada 
por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento 
e legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade 
moderna fundou-se na conquista da ideia de autonomia do saber 
em face da religião e do Estado, portanto, na ideia de um conheci-
mento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes 
a ele, tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como 
de sua transmissão. Por isso mesmo, a universidade europeia 
tornou-se inseparável das ideias de formação, reflexão, criação e 
crítica. Com as lutas sociais e políticas dos últimos séculos, com a 
conquista da educação e da cultura como direitos, a universidade 
tornou-se também uma instituição social inseparável da ideia de 
democracia e de democratização do saber: seja para realizar essa 
ideia, seja para opor-se a ela, a instituição universitária não pôde 
furtar-se à referência à democracia como ideia reguladora, nem 
pôde furtar-se a responder, afirmativa ou negativamente, ao ideal 
socialista. (CHAUÍ, 2016, s/r)

A par desse legado e dessa atribuição originária, o compromisso 
com a democracia, a liberdade, a autonomia do pensamento e a de-
mocratização do saber será um desafio constante a ser enfrentado pela 
universidade no compasso do avanço do capitalismo, das lutas sociais e, 
principalmente, do desenvolvimento das contradições entre os interesses 
inconciliáveis de classes. A não ser tomada pelo véu que encobre o mun-
do real e se realiza na ideia, é evidente que a destinação da universidade 
não encontrará resposta única quando se trata de uma sociedade de 
classes. Por certo, tampouco será estranho constatar que a luta para que 
a universidade realize os interesses do capital ou dos trabalhadores não 
se resolverá na exclusiva afirmação de uma autonomia originária que 
lhe é intrínseca e perene. Essa autonomia não está acima das classes, da 
vida real, das práticas sociais concretas, dado que o conhecimento não é 
neutro e a universidade é uma instituição de classe numa sociedade de 
classe. A isso reportam seus caminhos e descaminhos. A isso reporta a 
nossa luta pela efetiva realização de uma universidade autônoma frente 
ao Estado e à religião, ao diabo e a Deus, mas que compreende que seus 
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fins não são abstratos, seus meios exigem posicionamentos radicais e sua 
destinação é de classe. 

O conhecimento, no seu conteúdo e forma, não é neutro ou desinte-
ressado: tem rumo certo, endereço determinado e destinação compatível 
com os interesses daqueles que o detêm. Assim é que não resulta de uma 
idealizada autonomia originária da universidade que o conhecimento 
produzido no seu interior faça eco àquilo no que o conhecimento parece 
ter se transformado na atualidade: a capacidade de operar informações, 
resolver códigos, reproduzir automaticamente dados e informações, 
oferecer respostas corretas, eficazes e funcionais ao aparato social. Ao 
contrário, o conhecimento produzido na universidade resulta também 
dos impasses e contradições da realidade na qual ela se inscreve e, não por 
acaso, o critério de validade desse conhecimento é aferido, atualmente, 
pela sua adaptação adequada, funcionalidade produtiva e utilidade na 
aplicação para obter resultados imediatos e ajustados ao funcionamento 
social e, não raramente, à afirmação desse funcionamento e realidade. 
Esse conhecimento, assim entendido, descende da razão convertida no 
“funcionamento abstrato do mecanismo do pensamento”. 

Quando se pede ao homem comum para explicar qual o signifi-
cado do termo razão, a sua reação é quase sempre de hesitação 
e embaraço. Seria equívoco interpretar isso como indicador de 
uma sabedoria muito profunda ou de um pensamento muito 
obscuro para ser expresso em palavras. O que realmente se trai é 
o sentimento de que não há nada a ser indagado, de que o conceito 
de razão se explica por si mesmo, de que a própria indagação é 
supérflua. Ao ser pressionado para dar uma resposta, o homem 
médio dirá que as coisas racionais são as que se mostram obvia-
mente úteis, e que se presume que todo homem racional é capaz 
de decidir o que é útil para ele. Naturalmente devem ser levadas 
em conta as circunstâncias de cada situação, bem como as leis, 
costumes e tradições. Mas a força que basicamente torna possíveis 
as ações racionais é a faculdade de classificação, inferência e de-
dução, não importando qual o conteúdo específico dessas ações: 
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ou seja, o funcionamento abstrato do mecanismo de pensamento. 
(HORKHEIMER, 1976, p. 11) 

Deriva daí um conhecimento miserável sustentado no reflexo e não 
na reflexão. Conhecimento que põe o aparato social de uma sociedade 
de classes para funcionar, mas não argui como, sobre o quê, sobre quem, 
para quê e para quem funciona. Em nome desse tipo de conhecimento, 
de dentro da universidade se trava também uma luta contra o sujeito, 
o humanismo, a razão. Esses tempos de incêndio à vista são tempos de 
individualismo exacerbado, de consumismo para alguns e miséria para 
outros, de desigualdade e exclusão. Tempos em que se criam e recriam, 
dramaticamente, as contradições entre as classes e se busca, através 
de um conhecimento justificador, adaptativo e funcional, legitimar o 
precipício econômico e social que convive com a riqueza e a miséria, o 
consumismo e a fome, o poder e a servidão. Tempos de autoritarismo 
e conservadorismo nos quais a barbárie bate em todas as portas e não 
poupa as universidades e as consciências que nela habitam. 

De dentro da universidade, somos, cotidianamente, chamados a repetir 
a fragmentação da vida social, sua racionalização e instrumentalização nas 
nossas atividades, na relação com o mercado, na redefinição de nossa função 
social no compasso do mundo de trabalho, dos índices de produtividade, 
do cálculo, da eficiência, fazendo eco com uma cultura que tenta apagar 
em si todos os rastros de contradição ou diferença. Somos convocados, 
cotidianamente, a confirmar uma cultura que se funda no pragmatismo, 
no cálculo, na instrumentalização, na operacionalização. Aí, onde tudo se 
confirma, nada pode causar estranhamento. Nada pode suscitar aversão ou 
revolta. Tudo deve estar conforme se afirma. Melhor não pensar.

A substituição dos fins pelos meios substitui as propriedades 
dos próprios homens. Interiorização seria a palavra errada para 
designar isto, porque aquele mecanismo não deixa que se forme 
uma subjetividade firme: a instrumentalização usurpa seu lugar. 
Na pseudo-atividade, assim como na revolução fictícia, a tendência 
objetiva da sociedade liga-se, sem fissuras, à involução subjetiva. 
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Parodisticamente, a história universal produz outra vez os tipos 
de homem de que necessita. (ADORNO, 1995, p. 218)

Contudo, o limite dessa postulação de conformidade e funcionalidade 
se constitui e é constituído na própria realidade. A barbárie que se anuncia 
à porta é também denúncia de que a sociedade não está conforme e, vista 
de perto, suscita aversão e revolta. Carece vê-la de perto, conhecer seu 
funcionamento, seus objetivos e decidir sua destinação.  

Uma pausa para ajustar os óculos

Numa história relatada por Guimarães Rosa em “Campo Geral” (pu-
blicada em 1956), é narrada a experiência de uma personagem infantil, 
Miguilim, em sua relação com o mundo.  Miguilim era uma criança míope 
e desligada do incompreensível mundo que a rodeava, com uma visão 
restrita que o tornava incapaz de alcançar a totalidade da experiência do 
mundo. Miguilim tinha um olhar fora de foco e a opacidade do mundo 
estava desenhada e representada no espetáculo fora de foco dos olhos 
de Miguilim. 

De repente lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor 
de fora, o claro de roupa. Miguilim saudou, pedindo a bênção. O 
homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, 
alto, com um chapéu diferente, mesmo.

- Deus te abençoe, pequeninho. Como é teu nome?

- Miguilim. Eu sou irmão do Dito.

- E o seu irmão Dito é o dono daqui?

- Não, meu senhor. O Ditinho está em glória.

O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, 
formoso como nenhum outro. Redizia:

- Ah, não sabia, não. Deus o tenha em sua guarda... Mas, que é 
que há, Miguilim?
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Miguilim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, 
por isso é que o encarava.

- Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? 
Vamos até lá. Quem é que está em tua casa?

- É Mãe, e os meninos...

Estava Mãe, estava tio Terêz, estavam todos. O senhor alto e claro 
se apeou. O outro, que vinha com ele, era um camarada. O senhor 
perguntava à Mãe muitas coisas do Miguilim. Depois perguntava 
a ele mesmo: - “Miguilim, espia daí: quantos dedos da minha mão 
você está enxergando? E agora?”

Miguilim espremia os olhos. Drelina e Chica riam. Tomezinho 
tinha ido se esconder.

- Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguilim...

E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim, com todo 
o jeito.

- Olha, agora!

Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, 
tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das 
pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas 
menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E 
tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo... O senhor tinha 
retirado dele os óculos, e Miguilim ainda apontava, falava, contava 
tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada; mas 
o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo, só que Miguilim 
também carecia de usar óculos, dali por diante. O senhor bebia 
café com eles. Era o doutor José Lourenço, do Curvelo. Tudo po-
dia. Coração de Miguilim batia descompasso, ele careceu de ir lá 
dentro, contar à Rosa, à Maria Pretinha, à Mãitina. A Chica veio 
correndo atrás, mexeu: 

- “Miguilim, você é Piticego...” E ele respondeu: - “Donazinha...”

Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora.

- “Você está triste, Miguilim?” - Mãe perguntou.
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Miguilim não sabia. Todos eram maiores do que ele, as coisas 
reviravam sempre dum modo tão diferente, eram grandes demais.

- Pra onde ele foi?

- A foi p’ra a Vereda do Tipã, onde os caçadores estão. Mas ama-
nhã ele volta, de manhã, antes de ir s’embora para a cidade. Disse 
que, você querendo, Miguilim, ele junto te leva... - O doutor era 
homem muito bom, levava o Miguilim, lá ele comprava uns óculos 
pequenos, entrava para a escola, depois aprendia ofício. - “Você 
mesmo quer ir?”

Miguilim não sabia. Fazia peso para não soluçar. Sua alma, até ao 
fundo, se esfriava. Mas mãe disse:

- Vai, meu filho. É a luz dos teus olhos, que só Deus teve poder 
para te dar. Vai. Fim do ano, a gente puder, faz a viagem também. 
Um dia todos se encontram... (ROSA, 1984, p. 139-140)

Ainda, certa feita, olhando o morro que separa a fazenda em que 
vivia do mundo lá adiante, a mãe de Miguilim, “agravada de calundu e 
espalhando suspiros, lastimosa”, disse ao filho: “Estou sempre pensando 
que lá por detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está tapando 
de mim, e que eu nunca hei de poder ver…” (....) Ou seja, a realidade é 
opaca e isso transparece naquilo que está por detrás dos morros e no 
olhar daquele que é “piticego”. Ou como no Grande Sertão: veredas, onde 
as perguntas de Riobaldo jamais serão respondidas e seu olhar perplexo 
sobre Diadorim adianta que ela será sempre sua “neblina”.

Conhecimento são óculos que desembaçam a realidade, que deso-
pacizam a realidade.  Porque a realidade não é transparente. Somente o 
conhecimento pode fazer o liame que liga a complexidade, a opacidade 
da realidade e a nossa visão imperfeita com um projeto de esclarecimento 
e destinação da nossa ação racional. É preciso buscar conhecer e isso im-
plica desafios e dificuldades, porque ir atrás dos óculos implica também 
distanciar-se, sair de um mundo para alcançar outro: “... final do ano a 
gente se encontra...”. Implica enxergar o que não se via, distanciar-se do 
já sabido para que “um dia, todos se encontrem...” 



20 SOBRE FUNDAMENTOS DE PROCESSOS EDUCATIVOS

O conhecimento, a teoria, a formação são óculos. Entre mais, óculos 
que enxergam e permitem arguir o próprio conhecimento e a sua des-
tinação. Qual conhecimento, para quem e para quê? Para interpretar a 
realidade? Para assegurar e reproduzir seus meios, seu funcionamento 
ou para transformar, questionar seus fins a partir de valores universais 
que se destinem ao bem de todos?

Saber para fazer saber: a que será que se destina?

Um ajuste necessário à compreensão acerca da destinação do conhe-
cimento e da formação que se produzem na universidade diz respeito às 
condições e possibilidades, individuais e coletivas, de deliberação livre 
frente aos decretos impostos pela sociedade.  Afinal, 

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como 
querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 
aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas 
pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como 
um pesadelo o cérebro dos vivos. (MARX, s/d., p. 203)

A tomar os tributos que devemos aos ecos do passado, temos a 
considerar:  se, de um lado, somos herdeiros da promessa da autonomia 
da universidade desde seu nascedouro, também o somos dos desenvolvi-
mentos do capital, esse que não exclui nada nem ninguém da batuta dos 
seus interesses e controle. Numa sociedade de classes, a universidade de 
classes ressoa o chamado para operar um conhecimento que pague tributo 
às conveniências do capital, que exige definir o destino e a destinação 
de todas as instituições a partir dos seus interesses de classe. Também 
somos herdeiros da individualização necessária ao aparato capitalista, 
que autonomiza o indivíduo e o determina por domínios exclusivos da 
vida econômica, dificultando-o de pensar para além desse domínio ao 
qual deve se submeter passivamente. Somos herdeiros do passado, mas 
também dos desenvolvimentos do presente e das projeções do futuro.
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Principal e determinadamente, somos herdeiros do capitalismo que 
não pode nem poderá, sob pena de se destruir, resolver a contradição 
estrutural que o constitui. É a contradição entre aqueles poucos que re-
presentam os interesses do domínio do capital, do valor que se valoriza, 
e os muitos que representam os interesses do mundo do trabalho, do tra-
balho não pago constitutivo do valor, que se estabelece e se desenvolve no 
processo real fundado na ordem econômica capitalista. Essa contradição 
é inerente à produção capitalista que “se move em meio a contradições 
superadas constantemente, mas também constantemente estabelecidas.” 
(MARX, 1986, p. 362).4 

Essa contradição, constituída na ordem econômica do processo real, 
se desenvolve em patamares cada vez mais complexos e sutis e medeia 
a sociabilidade e os processos educativos na sociedade. Afinal, não é da 
ordem da natureza que advêm os processos de dominação, exclusão e 
desigualdade. “Um negro é um negro. Apenas dentro de determinadas 
condições ele se torna um escravo. Uma máquina de fiar algodão é uma 
máquina de fiar algodão. Ela se transforma em capital apenas em condi-
ções determinadas.” (MARX, s/d, p. 69)  

Determinada e originada nas relações econômicas entre classes, essa 
contradição se cria e recria nas relações interclasse e é um precipitado no 
Estado, na sociedade, na política, na família, na escola, na religião, nos 
grupos, no trabalho, entre mais.  Reproduz-se entre patrões e empregados, 
mulheres e homens, negros e brancos, crianças e adultos, heterossexuais 
e homossexuais, cristãos e não cristãos, campo e cidade, entre outros, 
sempre repetindo seu caráter ameaçador, destrutivo e excludente. 

4 “Consequentemente, no entanto, do fato de que o capital define cada um desses 
limites como uma barreira e, portanto, que idealmente o ultrapassa, não se conclui 
de forma alguma que realmente o tenha excedido; como cada uma dessas barrei-
ras contraria sua determinação, sua produção se move em meio a contradições 
constantemente superadas, mas também constantemente estabelecidas. Ainda 
mais. A universalidade para a qual tende sem cessar encontra obstáculos em sua 
própria natureza, que em determinada etapa do desenvolvimento do capital o farão 
ser reconhecido como a maior barreira a essa tendência e, conseqüentemente, 
tenderá a abolir o capital por meio dele mesmo.” (MARX, 1986, p. 362)
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A reverberação dessa contradição estrutural nos mais diversos âmbitos 
da sociabilidade pode ser tomada, por exemplo, a partir da compreensão 
do que constitui as maiorias e as minorias sociais. De um ponto de vista 
mais imediato, não é incomum que seja a demografia o critério definidor 
desses grupos sociais, caracterizando-os por uma superioridade ou in-
ferioridade numérica com relação à população em geral. Contudo, com 
um ajuste rápido dos óculos, sempre se poderá arguir a fragilidade e a 
utilidade legitimadora desse critério quantitativo. Afinal, como é possível 
que grupos demográfica e quantitativamente mais numerosos possam ser 
dominados por grupos quantitativamente menos numerosos e até insig-
nificantes do ponto de vista demográfico? Como é possível que grupos 
que constituem a maioria quantitativa da população tenham seu destino, 
ou a possibilidade de definir a destinação de suas ações, determinado por 
grupos populacionais mínimos?

Vêm das ciências sociais, e não da estatística, contribuições impor-
tantes para recolocar essa questão em outro patamar no qual seja possível 
considerar nexos qualitativos referentes às condições e possibilidades de 
autodeterminação e definição da destinação da ação de cada um desses 
grupos e dos sujeitos sociais a eles pertencentes. A par de tudo quanto 
possa distinguir essas abordagens e suas bases teóricas, tanto do ponto de 
vista das contribuições da sociologia quanto da psicologia, não se pode 
desconsiderar que o critério quantitativo vela, mais que revela, processos 
implicados nas relações sociais de uma sociedade estruturada sobre a 
desigualdade e corresponde àquele já referido “funcionamento abstrato 
do mecanismo do pensamento”. 

O que está em causa não é uma questão semântica, mas reconhecer, 
considerar e distinguir nexos constitutivos da realidade numa sociedade 
em que poucos definem o destino de muitos. É o que nos ensina exem-
plarmente a psicologia.  

Em Psicologia minoria e maioria adquirem sentidos mais diversifi-
cados. Um grupo é considerado fundamentalmente como maioria 
psicológica quando dispõe de estruturas, de um estatuto e de direitos 
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que lhe permitam auto-determinar-se no plano do seu destino 
coletivo, independentemente do número ou da porcentagem de 
seus membros. Assim, minorias demográficas podem se constituir 
maiorias psicológicas. É considerado como maior pelo psicólogo 
social todo grupo humano que se percebe na posse de plenos 
direitos e dele fazem um grupo autônomo. Por outro lado, um 
grupo deve ser classificado como uma minoria psicológica desde 
que seu destino coletivo dependa da boa vontade de outro grupo. 
Este grupo, mais ou menos conscientemente, percebe-se como 
menor, isto é, como não possuindo direitos totais ou um estatuto 
completo que lhe permita optar ou orientar-se nos sentidos mais 
favoráveis ao seu futuro. Desde que se trate da sorte do seu grupo, 
os membros que pertencem a uma minoria psicológica se sentem, 
se percebem e se conhecem em estado de tutela. E isto independente 
da porcentagem de seus membros em relação à população total 
onde vivem. Assim maiorias demográficas podem ter, por estas 
razões, uma psicologia de minorias. (MAILHIOT, 1991, p. 30)

A consideração da capacidade de autodeterminação ou autonomia 
para decidir a destinação das próprias ações e do próprio destino é impor-
tante para compreender como a desigualdade de classes ou o domínio de 
poucos sobre muitos transversaliza e medeia as relações sociais em todos 
os níveis, seja entre classes ou interclasses. Não por menos, os estudos 
de psicologia social apontam para as estratificações dentro da própria 
minoria, configurando aquilo que Kurt Lewin5, nos seus estudos acerca 
das minorias judias, nomearia como minoria discriminada e minoria 
privilegiada. O funcionamento do aparato social fundado na lógica da 
dominação se reproduz mesmo entre aqueles que são submetidos a essa 
dominação. A reprodução da racionalidade de domínio por dentro dos 
próprios grupos pertencentes à classe trabalhadora, por exemplo, revela 
que aí mesmo estão sendo criados e recriados, cotidianamente, obstáculos 
à autonomia na definição e na defesa dos seus reais interesses coletivos. 

5 A esse respeito consultar: Mailhiot, G.B. Dinâmica e Gênese de Grupos, 1991.  
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Assim, certamente não se trata aqui de uma questão que é individual, 
mas, antes, que é social. Porque diz respeito a um enredo que é determi-
nado pelo funcionamento do mecanismo de uma sociedade fundada na 
desigualdade. Ainda que se deva considerar que estão em causa processos 
de subjetivação, esses processos estão referidos à internalização de uma 
valoração constituída socialmente, nas relações concretas. O descrédito 
que a minoria atribui a si mesma, ainda que resida em si, não nasce dela, 
mas da afirmação do domínio necessário ao funcionamento social. Não 
se desconheça que grande parte da força das maiorias provém exatamente 
do descrédito internalizado pelas minorias acerca de si mesmas. 

Soubessem que são maiorias demográficas, minorias qualitativas po-
deriam decidir o seu próprio destino. Mas, para isso, seria necessário que 
se reconhecessem naqueles que herdaram do passado o mesmo destino 
social estabelecido pela dominação. Soubessem os trabalhadores que o 
segredo da valorização do capital está no trabalho, poderiam dar à sua 
ação a direção de seus próprios interesses. Mas isso exigiria reconhece-
rem-se na classe à qual pertencem e que os sujeita à autoridade do capital.

Óculos ajustados, a questão da contradição estruturante da sociedade 
capitalista e seus ecos nos diferentes espaços da sociabilidade permitem 
recolocar a questão da destinação da formação na Universidade. Num 
contexto em que a universidade é chamada a funcionar cada vez mais 
na cadência dos interesses do capital e, enquanto tal, como representante 
de interesses de classes, já é tardia a hora de recolocar a questão não na 
repetição do passado, mas na projeção do futuro: formação, a que será que 
se destina? Portanto, não se trata de perguntar o quê e como ensinar, mas, 
sim, de decidir com que homens e mulheres dessa sociedade desigual a 
universidade e os professores que ela forma estão comprometidos.    

Os professores que aqui se formam, eles mesmos sujeitos de classe e 
quase sempre assujeitados à condição de quem tem o seu destino decidi-
do por outros, estão desafiados a se recolocarem frente ao compromisso 
com o saber, com os processos de aprendizagem, com a transmissão de 
conhecimentos e com o fortalecimento de uma maioria não só quantita-
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tiva, mas qualitativa, que possa dar à sua formação o destino que realize 
seus próprios interesses. 

Que a definição do destino possa ser dada por aqueles que, efetiva-
mente, o tem em suas mãos. Não há outra destinação à formação para ser 
professor senão formar para constituir sujeitos instituintes, contribuindo 
com os óculos do conhecimento a desembaçarem a realidade para que a 
maioria possa decidir seu destino e de todos aqueles a quem ela destina 
seu trabalho. 

Óculos ajustado: saber para fazer saber fazer. 
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Psicanálise, Educação e Alteridade
Vitor Hugo Abranche de Oliveira1

Na análise de S. Hall (2002), o descentramento provocado por S. 
Freud se deu na medida em que, estruturando o conceito de inconsciente, 
o ser humano perdeu a ideia de domínio sobre sua própria psique. Junto 
com outros teóricos como Marx, Saussure, Foucault e os Movimentos 
Sociais, saíamos da noção de um sujeito iluminista, que tinha na ratio 
seu objetivo maior e que acreditava controlar suas próprias ações, para 
sujeitos descentrados. O sujeito descia de suas pretensões onipotentes 
diante da natureza para um plano de desconhecimento e fragmentação 
sobre si mesmo.

No caso da psicanálise, as primeiras descobertas de Freud evidenciaram 
que algumas afecções nervosas — especialmente às quais Freud se interessava 
— eram decorrentes dos afetos e dos relacionamentos sociais e, portanto, 
da forma como nos relacionamos uns com os outros. Essa descoberta da 
alteridade nas neuroses começou a reordenar os diagnósticos médicos, que 
até então entendiam as doenças através de suas decorrências biológicas. A 
noção de alteridade nunca foi exatamente um conceito para Freud, mas nem 
por isso esteve menos presente. A conexão do indivíduo com a sociedade 

1 Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, Pós Doutorando no 
PPGE/FE/UFG, Professor de História na Universidade Federal do Tocantins e do 
Programa de Pós-Graduação em História das Populações Amazônicas — UFT, 
Psicanalista pela Casa Freud.
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está no âmago da constituição do sujeito freudiano, formado pelas relações 
parentais, familiares e sociais. Essa conexão também é uma tensão, pois os 
interesses individuais (pulsionais) estão em constante contraposição com 
os interesses coletivos. Um texto que podemos observar como uma boa 
representação desse raciocínio é “A moral sexual ‘cultural’ e o nervosismo 
moderno”, de 1908, no qual é explicitada a relação entre as neuroses e as 
restrições sexuais de nossa época: a tese de que a interdição (moral, social) 
das satisfações pulsionais (individuais) é a origem de nossas neuroses per-
manece como uma das premissas psicanalíticas até os dias de hoje.

Podemos entender moral, de maneira bastante simplista, como um 
conjunto de normas (escritas ou não) pelas quais definimos a melhor ma-
neira de viver coletivamente de acordo com o acúmulo passado de acertos 
e erros de determinada sociedade. Em outras palavras, a moral pode ser 
entendida uma forma de tentar viver melhor em sociedade, com o(s) ou-
tro(s). Freud já denunciava as restrições sexuais, as interdições às satisfações 
pulsionais, advindas da moral, como responsáveis por boa parte de nossas 
neuroses. Na concepção freudiana, no final do Complexo de Édipo, ao nos 
depararmos com a interdição ao incesto, conhecemos uma proibição fun-
damental, um “não fundamental”, através do qual compreendemos que não 
é possível realizar todas nossas vontades, desenvolvemos um sentimento 
de ambivalência afetiva para com nosso pai e internalizamos a autoridade 
moral paterna em nós mesmos, originando o Supereu.

Na obra freudiana, o papel da alteridade no processo civilizatório 
pode ser observado de perto em Totem e Tabu (1913). Nesse texto, o 
autor demonstra que, no processo de hominização, a civilização nasce 
da interdição de nossas satisfações pulsionais. Freud entende que nos 
primórdios deve ter havido uma horda primitiva2, na qual o patriarca 
monopolizava as fêmeas e excluía ou matava os filhos homens que lhe 
oferecessem oposição. A revolta dos filhos contra o pai resultou no par-
ricídio e, consequentemente, num processo de negociação onde se esta-

2 Na verdade, o próprio Freud entende que esse processo se repetiu incontáveis 
vezes até que houvesse uma estabilização.
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beleceram as primeiras interdições como forma de equilíbrio: o incesto, 
o assassinato e o canibalismo.

A consequência psíquica do parricídio teria sido, então, a culpa por 
ter matado o pai. A ambivalência sentida pelo pai enquanto vivo — ad-
miração e ódio — permaneceu após sua morte, deixando-o ainda mais 
forte, pois será interiorizada pelos indivíduos em forma de Supereu. Um 
outro abstrato, ideal, dentro de nós mesmos. O que chamamos de cultura 
(ou civilização; Freud não diferencia) é o processo em que aprendemos a 
viver uns com os outros e, portanto, temos que introjetar em nós mesmos 
determinadas regras morais, o Supereu, para sobrevivermos. A percep-
ção do autor é que isso que aconteceu ao homem primitivo de maneira 
efetiva continua ocorrendo de maneira simbólica — porém não menos 
real — no Complexo de Édipo até os dias de hoje.

Pode-se afirmar que Totem e Tabu marca a passagem de uma primeira 
fase freudiana, de conceituação do inconsciente (na análise dos sonhos, 
dos chistes e dos atos falhos), para a fase seguinte, na qual a constituição 
do sujeito se dá pela relação com a alteridade. Isso não apenas devido à 
originalidade desse estudo antropológico sobre os primeiros vínculos 
fraternais, mas também pelas importantes observações sobre implicações 
psíquicas decorrentes desses vínculos.

A fase seguinte dos estudos freudianos é conhecida como metapsi-
cológica, pois é quando ele elabora, descreve e caracteriza os conceitos 
psicanalíticos fundamentais (o prefixo meta estabelece uma suspensão 
teórica, para além). Corolário das conclusões de Totem e Tabu, essa fase 
pode ser lida como uma investigação das relações entre os seres humanos 
e como eles se estruturam a partir da alteridade: o Complexo de Édipo, o 
Complexo de Castração, a estruturação do Supereu, a identificação, o narci-
sismo, a melancolia; são todas essas experiências que não se dão de maneira 
individualizada, predeterminada ou isolada. Pelo contrário, elas dependem 
da tensão entre cada indivíduo com sua família e sua sociedade, e como 
se dá a organização psíquica desse indivíduo no resultado dessa tensão.



30 SOBRE FUNDAMENTOS DE PROCESSOS EDUCATIVOS

As técnicas da clínica, também aprofundadas nesse período, refle-
tem, de maneira análoga, o tensionamento com a alteridade como uma 
forma constitutiva do sujeito. A clínica psicanalítica implica não um 
isolamento ontológico da neurose e do paciente, não um diagnóstico 
pré-estabelecido a partir da constatação e notação de fatos observáveis; 
mas uma pressuposição de que o sintoma apareça na tensão e no desejo 
entre o analisando e o analista. Dessa forma, o paciente, na psicanálise, 
se estrutura a partir da sua relação com o outro e as ferramentas desen-
volvidas por Freud refletem bem essa característica: a associação livre, a 
atenção flutuante, resistência e, sobretudo, a transferência são mecanismos 
pelos quais o inconsciente localiza no outro a possibilidade de emergir 
de maneira explícita. 

A última etapa dos escritos de Freud levanta as implicações psi-
canalíticas — metapsicológicas e clínicas — nos planos da política e 
da sociologia. Nesse período também observa-se que a experiência da 
Grande Guerra (1914-1918) deixou um rastro de destruição não apenas 
na Europa mas na forma desse autor perceber a humanidade.  Dessa fase, 
destacam-se “Psicologia das massas e análise do Eu” (1921), “O futuro 
de uma ilusão” (1927), “O mal-estar na civilização” (1930) como textos 
que examinam os impasses e as imbricações às quais a (necessária) vida 
coletiva nos conduz.

Ao analisar os motivos do nosso sofrimento psíquico, o autor nos 
lembra três fatores básicos: nossa limitação corporal, o peso da natureza e 
a relação com a alteridade. Sobre a relação com o outro, entretanto, acres-
centa: “o sofrimento que se origina desta fonte nós experimentamos talvez 
mais dolorosamente que qualquer outro” (FREUD, 1930, p. 31). Os vínculos 
sociais são, então, nossa maior fonte de tensão pois ela nos é necessária ao 
mesmo tempo em que nos limita mas, sobretudo, porque enquanto inde-
terminação e incerteza, ela permanece como algo que nos falta.

Essa é a fundamentação freudiana da qual partimos para pensarmos 
alteridade. Ao mesmo tempo em que não é possível vivermos sozinhos, 
pois precisamos de outros seres humanos para nossa sobrevivência, nossa 
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inserção no desejo, na linguagem e satisfação das nossas satisfações libidi-
nais — ainda que de maneira parcial e limitada —; mas são esses mesmos 
outros que nos impõem as restrições de nossas ações e nos impedem uma 
satisfação libidinal completa, deixando o desejo sempre insatisfeito. O 
fundamental nesse processo é entender que esse outro representará sempre 
uma incompletude, uma falta ao Eu e que essa falta proporciona o desejo 
como uma força propulsora da vitalidade do Eu. O descentramento que 
levantamos no início advém dessa indeterminação que permanecerá 
como uma ausência para o Eu, mas que restará permanentemente como 
constituidora desejante desse mesmo Eu.

O papel da alteridade na psicanálise freudiana constitui, então, um 
local de tensão ambivalente para o sujeito, necessidade, desejo e limite. 
Não é por acaso que Freud vai denominar de mal-estar essa situação de 
tensão, de incompletude e insuficiência permanentes. O Eu constitui-se 
de um outro ao mesmo tempo presente, efêmero e indeterminado.

Alteridades educacionais em diferentes níveis

Se o propósito desse breve texto é pensar psicanálise e educação, 
entendemos que pode ser interessante estabelecer a alteridade como 
uma mediação, um ponto comum. Podemos entender essa educação 
como o processo de humanização, ou seja, de trocas de experiências, de 
valores, de ferramentas, pelas quais nos associamos uns com os outros, 
nos adaptamos e percebemos a adaptação alheia, transformamos a na-
tureza e nós mesmos, em prol do equilíbrio das relações. Ela se localiza 
nesse processo civilizatório como a instituição a mediar as regulações e a 
desenvolver a auto-regulação do sujeito. Como educare, ela tem o papel 
de conduzir o indivíduo de um ponto a outro; grosso modo, de “incivili-
zado” a “civilizado”3.

De acordo com Carlos Rodrigues Brandão, 

3 Ainda que o sentido pejorativo dessas duas palavras deva ser poupado aqui.
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O homem que transforma, com o trabalho e a consciência, partes 
da natureza em invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo 
a transformar partes das trocas feitas no interior desta cultura em 
situações sociais de aprender-ensinar-e-aprender: em educação. 
Na espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da 
vida. Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano 
de trocas: de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de 
relações de poder. (BRANDÃO, 1985, p. 14)

A máxima que diz que, ao contrário dos outros animais, o homem 
precisa transformar a natureza para sobreviver, esconde uma obser-
vação importante: a ideia de “natureza” como aquilo que está fora do 
sujeito, precisa abarcar o outro, a alteridade. Em outras palavras, ao 
transformar a natureza através do trabalho, o ser humano provoca 
alterações nos outros, nas formas de se relacionar, nas estruturas de 
poder e, por conseguinte, em si mesmo. Como se dão essas negociações 
e transformações pode ser um bom caminho para pensarmos o papel da 
psicanálise na educação já que ambas partem desse substrato comum, 
que é a regulação civilizatória pelo outro.

Propomos, então, um caminho que aborde primeiro a Educação 
de maneira ampla, para além da escola e da sala de aula e o sujeito para 
além do “aluno”, a educação não-formal e informal, através da definição 
de Maria da Glória Gohn (2006). Num segundo momento, seguindo a 
mesma autora, abordaremos as questões escolares da educação formal 
como mote de reflexão. Nas três formas pretendemos notar os aspectos 
de sociabilização estudados na psicanálise freudiana (renúncia pulsional, 
identificação, adaptação, etc).

Para fins didáticos, gostaríamos de explorar a diferenciação entre essas 
formas de educação para termos claro algumas maneiras de perceber a 
alteridade, em seguida, entendermos como a psicanálise freudiana pode 
nos ajudar a pensar a categoria da alteridade para a educação. Acredita-
mos, assim, que poderemos encontrar um ponto de inflexão psicanalítica 
dentro da realidade escolar que seja interessante para o uso corrente do/a 
professor/a da educação básica.
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Na educação não-formal, o educador é um outro é bastante abstrato, 
que pode ser qualquer um que ensine algo ao sujeito, mesmo que esses 
ensinamentos estejam num nível básico de convivência. É uma educação 
que se desenvolve pela trajetória do indivíduo que está sendo inserido na 
sociedade, através das situações em que ele se insere (casualmente ou não). 
Sua participação no contexto é a balança para as trocas que ele estabelece 
e a intenção estabelecer uma inteiração para que é que ele participe de 
maneira cada vez mais efetiva, se tornando um cidadão.

De acordo com a autora, os princípios de igualdade, pertencimento, 
solidariedade e justiça social fundamentam os vínculos entre os educan-
dos. Por isso as hierarquias, as metodologias e os objetivos são esparsos, 
dependendo de como cada grupo se organiza. A ligação se dá de maneira 
espontânea. A identidade desenvolvida no indivíduo está vinculada à 
identidade do grupo, e sua consciência e moral estão ligadas às formas 
como manter a organização e equilíbrio desse grupo.

Para a autora, a educação não-formal proporciona o indivíduo a lidar 
com a alteridade no sentido de conhecer e conviver com as diferenças, 
desenvolvendo o respeito, adaptando-se ao outro, construindo uma 
identidade coletiva e estabelecendo “regras éticas relativas às condutas 
aceitáveis socialmente” (GOHN, 2006, p. 31). 

A segunda forma de educação que distinguimos é a educação in-
formal. De maneira menos difusa, ela estabelece-se a partir de algumas 
instituições sociais, sejam elas formalizadas ou não. Dessa forma, espaços 
familiares, sociais, religiosos, partidários ou mesmo midiáticos podem 
compor essa maneira pela qual se educa e se é educado. O educador aqui 
é um representante dessa instituição e o pertencimento ao grupo auxilia 
e direciona o ambiente onde se dá a educação. O objetivo é a socialização 
do indivíduo através dos hábitos, comportamentos, valores e linguagens 
referentes àquele grupo específico.

Há vínculos de afeto e de pertencimento histórico, mas não há or-
ganização formal e centralizada do conhecimento nem de sua forma 
metodológica de aquisição:
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A educação informal não é organizada, os conhecimentos não são 
sistematizados e são repassados a partir das práticas e experiência 
anteriores, usualmente é o passado orientando o presente. Ela atua 
no campo das emoções e sentimentos. É um processo permanente 
e não organizado. (GOHN, 2006, p. 30)

De acordo com a autora, os resultados são difusos, pois como o foco 
é a sociabilização a partir de regras específicas, uma melhor adaptação do 
indivíduo aos valores, à linguagem e aos hábitos garantirá seu pertenci-
mento. A transmissão dos ensinamentos se dá de maneira mais palpável 
que na educação não-formal, pois os educadores são figuras sociais mais 
bem definidas. Mas como não há uma ordenação central dos conheci-
mentos e das metodologias (e esse não é o objetivo nessa educação) o 
ensino e a aprendizagem se dão pelo papel de educador ou de aprendiz 
que cada um exerce em determinado momento.

Nessas duas formas de educação exteriores à sala de aula, a identificação 
se dá através de um ideal de grupo. O indivíduo busca integrar-se e 
pertencer. Os vínculos afetivos procuram dissipar qualquer individualidade 
em nome da soberania do grupo perante o indivíduo. O outro é localizável 
como uma identidade grupal à qual o indivíduo se esforça para alcançar.

Já na educação formal ocorrem outras características. Estabelecida 
através da escolarização, possui no professor a figura central e na escola 
o lugar, por excelência, de ordenamento e desenvolvimento do ensino 
e da aprendizagem. Há uma sistematização do espaço, do tempo, das 
regras e dos padrões. 

Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os re-
lativos ao ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente 
sistematizados, normatizados por leis, dentre os quais destacam-se 
o de formar o indivíduo como um cidadão ativo, desenvolver 
habilidades e competências várias, desenvolver a criatividade, 
percepção, motricidade etc. (GOHN, 2006, p. 29)

Há uma profissionalização dos educadores, dos agentes envolvidos 
na educação bem como dos próprios estudantes, que precisam se adequar 
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aos horários, aos uniformes, às formas de avaliação, aos currículos, às 
divisões por idades e por séries, etc. A disciplinarização sobrepõe-se à 
sociabilização, ou melhor, pode ser entendida como uma outra forma de 
sociabilização, visto que há um processo de reconhecimento daqueles que 
melhor se adequam. O objetivo final da educação formal é igualmente 
regulamentador. A certificação cumpre uma formalização que separa os 
que são capacitados dos que não são para ascender aos próximos níveis 
da educação formal.

Ao contrário das formas anteriores, o vínculo não é afetivo, mas nor-
mativo. O aluno melhor adaptado é aquele que logra uma adequação às 
regras internas da escola. Há um caráter seletivo e formal que se sobrepõe 
à ideia de solidariedade e de fraternidade. Os alunos que tem mais desta-
que vão ganhando pontos que os distinguem entre eles e entre o grupo. 
A identidade do indivíduo não se dá pela identificação com o grupo, mas 
pela diferenciação em relação aos outros, o que pode tornar esse espaço 
menos solidário e mais competitivo.

Como a figura do professor é bem definida nesse processo, ela é 
central para os estudantes. É a referência das normas a serem seguidas e 
a liderança do processo educativo cotidiano. Para o professor são dire-
cionadas as expectativas dos estudantes em termos de identificação e de 
projeção afetiva ou de sentimentos de hostilidade.

Não há muitos espaços de escolha nem muita espontaneidade (ao 
contrário das outras duas formas). Mas há uma ordenação curricular e 
metodológica, que estabelece conteúdos mínimos, definidos por instâncias 
políticas subsequentes à escola, a serem aprendidos por todos os alunos, 
bem como a atribuição de papéis bem definidos entre professores e alunos. 
Em suma, o ordenamento da realidade escolar se dá no duplo sentido 
dessa palavra: tanto em termos de organização lógica quanto em termos 
de determinação normativa daquilo que deve e que não deve ser feito.
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A questão da alteridade como uma mediação

As questões educacionais e pedagógicas ou mesmo o processo de 
aquisição de conhecimento nunca foram temas aprofundados por Freud. 
Suas preocupações estavam voltadas para as condições de inserção do 
ser-humano no ordenamento civilizatório. O fundamento de suas teo-
rias é a constituição do sujeito em sua inscrição na civilização através da 
estruturação do Eu, do Supereu (como uma instância “externa” ao Eu e 
que o limita), e a distinção do Id (como uma instância que permanecerá 
exercendo pressão pela satisfação pulsional). O Supereu, assim, compõe 
esse outro que é ao mesmo tempo um ideal que o Eu deseja, sem nunca 
conseguir, alcançar — daí a tensão que nos referimos. A sociedade, a 
moralidade, a cultura, a alteridade exercem assim uma constante pressão 
civilizatória para que o Eu se adapte, para que ele mantenha a esperança 
de alcançar esse ideal-de-Eu.

A Educação — entendida como muito mais ampla que a escola — 
seria apenas mais uma instituição, entre tantas outras, que tem o papel de 
inserir esse sujeito nos parâmetros civilizatórios, estabelecendo os limites 
morais, as interdições do Supereu que limitam as ações desse sujeito. Dessa 
maneira, a distinção entre não-formal, informal e formal, à primeira vista, 
não faria muito sentido na lógica freudiana pois dentro e fora da escola 
o sujeito troca saberes e experiências com a sociedade, identificando-se, 
estabelecendo parâmetros e conhecendo seus limites.

Mas se observarmos alguns escritos freudianos perceberemos como 
em alguns momentos ele observou de forma mais aguda o vínculo do 
sujeito aos grupos e em outros momentos ele direcionou esforços para 
entender como o sujeito guarda admiração por uma figura central. Ainda 
que, do ponto de vista global em seu raciocínio, isso não guarde nenhuma 
diferenciação teórica, acreditamos que essa separação pode ser interes-
sante para pensarmos e relevarmos o papel da psicanálise nas escolas.

Gostaríamos, nesse momento, de destacar algumas críticas freudianas 
a respeito das formas de vínculo para pensarmos implicações que podem 
ser observadas nas formas de educação expostas. Nosso argumento vai na 
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direção da tensão entre indivíduo e sociedade, ou seja, na compreensão 
de que é na relação entre essas duas categorias que se dá sua construção.

Se tomarmos como ponto inicial as duas primeiras formas edu-
cacionais — não-formal e informal — em que prevalecem os ideais do 
grupo, a afetividade e de solidariedade entre os membros, entendemos 
que há um risco levantado por Freud em “Psicologia das massas e aná-
lise do Eu” (1921), que ele chama de comportamento gregário, ou seja, 
comportamento de horda.

De acordo com o autor há nas massas um fenômeno em que muitos 
indivíduos elegem um mesmo objeto como ideal do Eu, o que leva a uma 
identificação coletiva entre eles e deles com o objeto. Percebe-se um re-
baixamento do Eu em função da massa, uma equiparação cega de suas 
atitudes com as do grupo, “o enfraquecimento da aptidão intelectual, a 
desinibição da afetividade, a incapacidade de moderação e adiamento, a 
tendência a ultrapassar todas as barreiras na expressão de sentimentos e 
a descarregá-los inteiramente na ação” (FREUD, 1921, p. 77).

T. Adorno, em “Educação após Auschwitz”, expõe que essa carac-
terística das massas em formar comportamentos de horda pode ser ob-
servada na educação. Observa uma educação baseada na severidade, na 
militarização e no esporte pela super-competição, aliados à confiança cega 
e coletiva numa figura autoritária e aos vínculos de compromisso pode 
resultar em catástrofes humanitárias como o nazismo. Aqui, Adorno nos 
possibilita ligar o que havíamos explorado no início do capítulo, no que 
concerne à formação do Supereu (ou Superego), ao rebaixamento do Eu 
e às implicações para a formação do ideal-de-Eu para a massa:

O que a psicologia denomina superego, a consciência moral, 
é substituído no contexto dos compromissos por autoridades 
exteriores, sem compromisso, intercambiáveis, como foi possível 
observar com muita nitidez também na Alemanha depois da queda 
do Terceiro Reich. Porém justamente a disponibilidade em ficar 
do lado do poder, tomando exteriormente como norma curvar-se 
ao que é mais forte, constitui aquela índole dos algozes que nunca 
mais deve ressurgir. (ADORNO, 2000, p. 124)
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Daí Adorno abjura qualquer formação coletiva pois a barbárie nasce 
da vinculação desmedida e acrítica do indivíduo ao grupo: “Considero 
que o mais importante para enfrentar o perigo de que tudo se repita é 
contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos, fortalecendo a resis-
tência frente aos mesmos por meio do esclarecimento do problema da 
coletivização.” (ADORNO, 2000, p. 127)

Não se trata aqui de fazer mera associação da educação não-formal e 
informal aos grupos e, assim, concluir que as consequências dessas formas 
de educação serão sempre essas descritas por Adorno. Reconhecemos, 
evidentemente, que a educação não-formal e informal cumpre um im-
portante papel de solidariedade. Entretanto, trata-se de esclarecer que no 
ponto extremo da vinculação libidinal, a solidariedade e o pertencimento 
dos indivíduos entre si, em nome de um ideal-de-Eu, podem levar a um 
rebaixamento do Eu a tal ponto em que o indivíduo enxergue o outro 
não como alteridade, mas como parte da mesma identidade grupal e 
uma parte da própria identidade desse mesmo indivíduo. Essa anulação 
intelectual do indivíduo é o que Freud chama de comportamento gregário.

Ocorre que se observarmos a educação formal, a identificação com 
um ideal não se dá pelo vínculo libidinal com o grupo (diríamos abstrato e 
difuso). Na escola as noções de solidariedade estão mais frouxas do que em 
grupos espontâneos fora da escola e, em contrapartida, as regulamentações 
e formalizações são muito mais rigorosas. Isso poderia favorecer um pen-
samento mais autônomo, visto que a individualidade poderia se sobressair 
à horda. Mas isso não ocorre pois há um outro tipo de identificação: nesses 
espaços ocorre uma vinculação através da transferência centrada em figuras 
parentais de forma muito mais nítida do que no grupo.

Freud compreendeu como a figura do professor exerce uma cen-
tralidade importante par os alunos. Em 1914, ao discursar sobre suas 
referências escolares, Freud salientou que o respeito era, primeiro pelo 
conhecimento científico e, mais acentuadamente, pelos seus professores. 
É importante observarmos como aquela ambivalência em relação à figura 
paterna, desenvolvida no final do Complexo de Édipo, é então direcio-
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nada para o professor. No momento em que o aluno descobre que o pai 
não é onipotente, onisciente, e se vê obrigado a desatar-se desse ideal, ele 
encontra os professores como substitutos da figura parental.

É nessa fase de desenvolvimento do jovem que ele entra em 
contato com os mestres. Agora entendemos nossa relação com 
os professores do colégio. Esses homens, que nem eram todos pais 
de família, tornaram-se para nós sucedâneos do pai. Por isso nos 
pareciam, mesmo quando ainda eram jovens, tão amadurecidos 
e inalcançavelmente adultos. Nós transferíamos para eles o res-
peito e as expectativas ligadas ao pai onisciente da infância, e nos 
púnhamos a tratá-los como nossos pais em casa. Manifestávamos 
diante deles a ambivalência que havíamos adquirido na família, e 
nessa atitude lutávamos com eles como estávamos habituados a 
lutar com nossos pais carnais. (FREUD, 1914, p. 422)

A autoridade do professor agora era o alvo dos sentimentos am-
bivalentes de amor e ódio que outrora foram direcionados ao pai. As 
normas escolares são acompanhadas por essa nova figura normativa. 
Aqui a alteridade do Supereu, encarnada pelo professor, aparece como 
a incorporação das normas escolares e existenciais. Ao contrário do que 
ocorre nos grupos, em que há um vínculo libidinal fraternal em torno 
de um ideal grupal, na educação formal ocorre uma identificação com 
a figura professoral. 

Freud já percebia que também há problemas nessa identificação ir-
restrita com autoridades ou líderes sociais (políticos, religiosos, etc) pois 
pode levar a igual caminho de rebaixamento e empobrecimento do Eu 
e uma adesão irracional. Nesse caso, ao invés de ser uma ideia como no 
caso dos grupos, é a autoridade que encarna de maneira global o Supereu 
na carência de qualquer outra ideia ou figura que ofereça alguma contra-
posição. Isso também pode levar a mobilização irrefletida das massas. A 
partir da fundamentação do raciocínio freudiano através da identificação 
inconsciente com a alteridade, é possível então compreendermos o senti-
do “servidão voluntária”, proposto por E. de la Boétie (1576/2009), pelo 
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sentido de espontaneidade e irreflexão do ato, visto que a identificação e 
a adesão não estão plenamente no domínio da consciência.

Se pensarmos na comparação entre educação não-formal e infor-
mal frente à educação formal, ou em outras palavras, na comparação da 
vinculação de grupo ou de identificação parental com o professor, pode-
ríamos nos ver tentados a eleger uma ou outra como uma identificação 
mais ou menos forte.

Mas não se trata aqui de fazer essa escolha. O fundamental é reco-
nhecer o mesmo mecanismo de relação do indivíduo com a alteridade 
em ambas, seja de maneira esparsa, seja centralizada na figura do pro-
fessor, seja fora ou dentro da escola. Em ambas as formas, a alteridade 
continuará sendo uma tensão, uma incompletude e um fundamento do 
desejo. A inserção do indivíduo na civilização estará eternamente mar-
cada por essa tensão.

Outro ponto a favor desse argumento é que em diversos momentos 
de sua obra Freud explica que a figura parental pode ser substituída não 
apenas por uma outra figura humana, mas por um ideal político, ideológico, 
patriótico, uma consciência moral, etc.: qualquer objeto em quem se possa 
investir aquele sentimento ambivalente de amor e ódio, em que se possa 
crer numa autoridade onipotente e onisciente que comande previamente 
as ações do destino, e através do qual se eleja um ideal para ser perseguido.

Dessa maneira, a psicanálise pode nos ajudar a compreender que o 
papel da escola e do professor não é representarem uma totalidade, uma 
completude para o aluno. Pelo contrário. A partir do momento em que 
se compreende que os vínculos com a alteridade são baseados em sen-
timentos ambivalentes e em renúncias pulsionais — seja em termos de 
grupo, seja na identificação com o professor — é possível pensar a escola 
de maneira interessante como um espaço de desejo, pois a constatação 
da incompletude e da falta não representam assim uma constatação me-
lancólica, mas um ponto de partida para novas descobertas.
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Mal-estar na escola contemporânea e o 
fenômeno social da pós-verdade 

Murilo Oliveira Marquez1

Viviane Neves Legnani2

O objetivo deste capítulo é refletir sobre os impactos e desafios que 
o fenômeno social da pós-verdade impõe às instituições escolares na 
contemporaneidade. Com o advento da Modernidade desde o século 
XVI, produziu-se uma sinonímia entre ciência e verdade, que passou a 
ser definida pelo método e pelos consensos estabelecidos pela comuni-
dade científica. O prestígio conquistado pela ciência e seus métodos de 
investigação fizeram com que qualquer área do conhecimento, para ser 
legitimada como confiável e autêntica, portasse o rótulo de ciência, isto é, 
tivesse, em suas sistematizações, os critérios de coerência e previsibilidade 
que a encaixassem nas consagradas ciências naturais. 

No entanto, a ciência moderna, que prometia revelar as verdades 
do mundo, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, falhou em 
muitas de suas pretensões. Assim, ao longo do século XX e, principalmen-
te, no século XXI, vários setores da população adotaram um ceticismo 
beligerante com a comunidade científica, que se tornou fortemente ques-
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2 Doutora em Psicologia/Unb, com Pós-Doutorado (PPGE/FE/UFG) e Professora 
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tionada pelos seus temas de pesquisas, métodos de investigação, formas 
de divulgação, e interrogada pelos interesses particulares dos cientistas 
que norteavam suas pesquisas. 

Parte dessas críticas e controvérsias é pertinente e fundamental para 
os avanços científicos. No entanto, o que hoje se percebe é um aumento 
da posição de negação dos achados da ciência. Isto é, se o ano de 2020 
será lembrado pelo início de uma tragédia sanitária – a pandemia do 
coronavírus - que ceifou a vida de milhões de pessoas, a quantidade de 
falsas notícias e desinformação a respeito dos modos de infecção e trata-
mento da Covid-19 deu-se na mesma proporção do contágio da doença. 

Em nosso país, assistimos perplexos à explosão, nas redes sociais, de 
distorções de informações sobre o vírus, ainda que, a cada nova descoberta 
da ciência sobre a biologia do patógeno, tenha havido a preocupação dos 
meios de comunicação de favorecer o entendimento da população sobre 
as formas de infecção e tratamento. 

 Os consensos científicos construídos no mundo de forma célere para 
conter a pandemia foram rechaçados pelos grupos negacionistas e a tra-
gédia humanitária atravessou interesses políticos e partidários em alguns 
países, inclusive no Brasil, causando o desencontro de informações, que 
dificultou a criação de um protocolo de proteção da população e ocasio-
nou números elevadíssimos de óbitos que a própria ciência já conseguiu 
contabilizar e destacar como mortes que poderiam ter sido evitadas.

Destarte, nesse preocupante contexto em que vivemos, avança o 
fenômeno social da pós-verdade, que não só afeta a mídia, a ciência e 
a política, como atenta contra o funcionamento da democracia. Nessa 
perspectiva, as questões desta reflexão podem ser delimitadas: como as 
escolas podem lidar com esse fenômeno? Como podem enfrentar as crí-
ticas negacionistas aos conhecimentos científicos se os afetos que nelas 
circulam estão ainda presos às promessas não cumpridas pela Moderni-
dade e permanecem atrelados às concepções de controle e de hierarquia 
na relação professor/aluno que eram os seus pilares na educação?    
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A pós-verdade foi eleita pelo Dicionário Oxford como a palavra do 
ano de 2016 e definida como “um adjetivo relacionado ou evidenciado 
por circunstâncias em que fatos objetivos têm menos poder de influência 
na formação da opinião pública do que apelos por emoções ou crenças 
pessoais” (GENESINI, 2018, p. 47). Apesar dessa descrição formal, pode-se 
dizer que não há um conceito unívoco sobre pós-verdade, o que significa 
que o termo apresenta um caráter complexo e heterogêneo. 

De acordo com Júnior (2019, p. 280), a pós-verdade “é um campo 
de discussão constituído por uma complexa constelação de temáticas, 
em que podemos identificar fenômenos como: negacionismo científico, 
hiperpolarização política, mídias sociais, pós-modernidade”. 

Pelos operadores dessa lógica, os fatos objetivos dão lugar às cren-
ças pessoais, com elevado conteúdo de impacto emocional, em que a 
escolha de cada sujeito se particulariza frente ao arsenal de informações 
disponíveis, ou seja, torna-se uma escolha baseada “no que mais aprouver 
ao indivíduo, segundo seu universo” (ANDRÉA; FARIA DE PAULA; 
SOBRINHO, 2019, p. 01). Já D’Ancona (2018) pontua que o fenômeno 
social da pós-verdade tem raízes na desconfiança da população quanto 
ao sistema democrático representativo, na falta de credibilidade dos 
meios de comunicação e no relativismo em torno da ciência, causando 
o enfraquecimento daquilo que é factual. 

Essa conjuntura, que caracteriza o modo de funcionamento do pensa-
mento contemporâneo, pode nos indicar caminhos para entender o lugar 
privilegiado com que o fenômeno da pós-verdade vem se inscrevendo 
na cultura e produzindo determinados tipos de subjetividade em que os 
fatos são interpretados de acordo com as convicções de cada um. Assim, 
vale ressaltar que a pós-verdade comporta um sistema dinâmico de ideias 
que tocam em questões fundamentais, como liberdade de expressão, ma-
nutenção do estado democrático de direito, validade do conhecimento 
científico, ética no jornalismo e função social da escola.

No que se refere à função social da escola ou sobre a finalidade da 
educação, percebe-se que essas questões tão basilares são, hoje, pouco 
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debatidas e refletidas no interior das próprias instituições escolares.  A 
ausência de criticidade em torno do telos do ato educativo decorre de um 
recuo político dos docentes, que pode ser consequência da engrenagem 
da “máquina” de subjetivação posta pelo neoliberalismo. 

A racionalidade antipolítica é uma característica nodal dos dispositivos 
neoliberais, como uma contraposição à lógica democrática e participativa 
que implica sempre em dissensos. Portanto, a neutralização ou apagamento 
de conflitos sinalizam para uma domesticação da política.  Nos contextos 
educativos, a destituição de dissensos implica também a domesticação da 
própria educação pelo cerceamento do diálogo e da participação, o que 
contribui para a consolidação de práticas autoritárias travestidas de reso-
luções e normas burocráticas (LEGNANI; ALMEIDA; BELEZA, 2015).  

Os professores se ressentem dessa “máquina de subjetivação” que 
os objetifica, e dela se queixam, misturando-a com outras questões pela 
via da produção de queixas escolares contínuas em relação aos alunos, às 
famílias, condições de trabalho e de salário etc. Assim, o ressentimento 
pode ser pensado como o afeto central nas escolas, instaurando o que, 
hoje, se denomina de mal-estar na educação. 

O mal-estar na educação como consequência 
do cientificismo e do produtivismo 

As escolas são instituições seculares impactadas pelas mudanças 
culturais e sociopolíticas. Como mencionado, o contexto atual é marca-
do pelo denominado mal-estar na educação e os discursos que giram, 
continuamente, nas instituições escolares destacam a desvalorização do 
professor, a falta de respeito por parte dos alunos, a não participação da 
família na vida escolar dos filhos, as condições de trabalho precárias, os 
baixos salários, a ausência de reconhecimento social etc. 

De um lado, no entanto, é a psicanálise que nos apresenta uma 
leitura desse mal-estar que é preciso considerar porque ela diferencia o 
que é da ordem da impossibilidade do que é da ordem da impotência 
no ato educativo.  Na obra de Freud, encontramos a polêmica afirmação 
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das três profissões impossíveis: educar, curar e governar. Tais ofícios 
têm em comum o uso da palavra como principal atividade e, por isso, 
sua impossibilidade de alcançar inteiramente o objetivo almejado. Ou 
seja, é impossível saber de antemão os efeitos da fala, do discurso, da 
linguagem sobre o Outro, pois estamos, irremediavelmente, submetidos 
às implicações do inconsciente, que nos indetermina. Todavia, dizer que 
a educação é impossível não quer dizer que seja irrealizável ou que isso 
autorize uma posição queixosa e impotente nas escolas.

[...] é preciso que se diga que impossibilidade não é nem impra-
ticabilidade, nem impotência. Dizer que a Educação é impossível 
é dizer desse mal-estar que ronda, permanentemente, nossa ação 
e nossos escritos. É dizer de nossa construção permanente em 
torno de um furo, tarefa incessante para quem se dispõe a fazer 
esse caminho. Além, é preciso admitir que o ego não é o senhor 
da sua própria casa, coisa difícil para a educação, que pretende 
sempre, a qualquer custo (e. às vezes, custos muito altos), manter 
o controle da situação, conservar isso de onde vem seu prestígio, 
a ilusão de que determina o futuro (LOPES, 2005, p. 83 e 84).

O discurso pedagógico, herança da ciência moderna, visa a abolir o 
furo e a indeterminação com que os seres falantes têm que lidar e se apoia 
na razão para a construção de suas práticas de ensino e crenças de como 
o sujeito aprende. Os métodos e as técnicas pedagógicas do professor 
estão ainda assentados nesse ideal de controle do que se passa na relação 
professor-aluno, não levando em consideração as perdas, os ruídos, os 
mal-entendidos, os desencontros que todo encontro com o Outro com-
porta. A impossibilidade da educação reside aí, nesse furo constitutivo, 
que não pode ser manejado da forma como se gostaria, isto é, como se 
o desejo do sujeito pudesse se adequar inteiramente à realidade social.

De outro lado, para responder ao mal-estar na relação professor-alu-
no, a pedagogia recorre à psicologia que, centrada no eu, privilegia uma 
noção de indivíduo, único e supostamente pleno, forjado na cognição 
e no comportamento como possibilidade de amenizar o embate entre 
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professores e alunos. Desse modo, a “pedagogia, a partir do ‘psicologismo’, 
visou[visa] encontrar também seu lugar na ciência e na racionalidade” 
(PEREIRA, 2003, p. 46).

Essa tentativa de cientificidade da pedagogia negligencia elementos 
próprios do ato de educar, que apresenta ambiguidades, contradições, 
descontinuidades pelas quais toda profissão relacional, como a do pro-
fessor, é atravessada. Dito de outro modo, a pedagogia, em sua face mais 
positivista, lida mal com as incertezas cotidianas da sala de aula e, por 
isso, resiste ao “impossível de ter resultados tecnicamente precisos. O 
motivo: o sujeito não empresta à ciência todo seu destino” (Ibidem, p. 51).

Se o discurso da ciência recusa a incompletude do sujeito e a falta 
no Outro, a psicanálise, ao contrário, evidencia que o sujeito é dividido 
e que não há um Outro absoluto. Logo, o professor, ao tentar ocupar o 
lugar de mestre no discurso, não sabe o que realmente enuncia e não tem 
controle sobre os efeitos do que fala para seus estudantes. Assim, tanto 
o professor quanto o aluno estão assujeitados a um saber opaco sobre o 
desejo que os anima, a verdade singular que os influencia mutuamente 
nessa relação de mestre e aprendiz. Certamente, esse encontro não seria 
sem conflitos ou excessos de ambas as partes, pois a cultura na qual es-
tamos inseridos revela crenças e sentidos que afetam, dos mais diversos 
modos, esse vínculo. 

Presos à impotência, exercer a docência na educação básica tem sido 
uma função marcada pelo desprazer ou mesmo um ofício sofrido para 
muitos docentes que não conseguem reagir aos dissabores da profissão 
e acabam apáticos ou indiferentes aos desafios que a realidade apresen-
ta. Sem conseguirem questionar criticamente a finalidade da educação, 
esses docentes insistem em adaptar os estudantes à engrenagem social, 
preparando-os, no final das contas, para serem “bons consumidores” 
dentro da lógica capitalista. 

Desse modo, na atualidade, o cientificismo e o acesso aos bens de 
consumo são dois pilares do discurso pedagógico, isto é, supostas verdades 
da ciência são ensinadas como saberes absolutos nos cursos de formação 
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de professores, e o estilo de vida consumista é apregoado como ideal a 
ser perseguido. 

Tais idealizações tornaram-se o substrato dos objetivos curriculares 
das escolas e invadiram a prática pedagógica dos professores. É tudo uma 
questão de desenvolver competências e habilidades ancorada em uma 
visão pragmática do sujeito com foco no mercado de trabalho. 

Não queremos aqui propor uma aplicação da psicanálise à educação, 
mas questionar o apego do discurso pedagógico a esse tipo de racionali-
dade, ao saber técnico-científico, que se desdobra em uma prática docente 
que não suporta a incompletude dos estudantes e do Outro. Em nossa 
leitura, essa demanda frustrada dos professores por um conhecimento 
que obstrua as contradições do ato educativo tem sido fonte tanto de 
adoecimento como um terreno fértil para os avanços da pós-verdade 
em função da renúncia, da parte de muitos docentes, do próprio ato de 
educar, em particular nas escolas públicas. 

Pós-verdade e escola: o impasse entre os 
fatos e as convicções pessoais

A globalização geopolítica e a horizontalização das relações sociais 
promoveram transformações substanciais na cultura que, hoje, atravessa o 
interior das comunidades escolares. O avanço da ciência e da tecnologia, 
em especial a diversificação dos meios de comunicação (internet e redes 
sociais), confrontou a prática dos professores e o papel da escola. 

Em outras palavras, o modelo de escola que perdurou por toda a 
Modernidade foi o das práticas pedagógicas de vigilância do pensamento 
e do comportamento dos estudantes, visando ao seu controle e domínio. 
Buscava-se a uniformização das identidades, a obediência dos corpos 
e a regularização das condutas. Por muito tempo, essa engrenagem 
escolar funcionou e a escola não percebia a exclusão que produzia e 
propagava, estigmatizando alunos que nela não se enquadravam (BORGES; 
SANTANA, 2010).
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A instauração do capitalismo e da ciência positivista só foi possível 
graças a essa escola rígida, disciplinadora e utilitarista, que ensinava con-
ceitos e valores ligados à produção e ao consumo. A hierarquia e o respeito 
aos professores eram exercidos através do temor e da culpa, a estrutura 
verticalizada era bastante valorizada e apenas uma pequena parcela da 
população tinha acesso à educação formal.

Quando a escola moderna entrou em crise, como já sublinhamos, 
logo viu seu poder se desgastar e a autoridade do professor desfalecer. 
Estava pavimentado o caminho de novos fundamentos e princípios para 
o ambiente escolar. Hoje, ainda saudosistas e sem conseguir encontrar 
significados para essas vertiginosas transformações, as instituições esco-
lares veem-se face a uma globalização que promoveu a universalização 
das culturas e a multiplicação dos saberes, construindo subjetividades 
globais, embora com discursos cada vez mais segmentados e “tribais”. 

Isto é, a escola se vê pressionada a compreender a diversidade de 
identidades sociais que outrora não fazia parte de suas preocupações, já 
que o espaço escolar sempre foi lugar de homogeneização dos conheci-
mentos e padronização do sujeito. Assim, tornou-se impraticável pensar a 
educação contemporânea desconsiderando as pluralidades socioculturais 
e as diferenças subjetivas que se imprimem no nosso tempo presente, pois 
a multiplicidade étnica, sexual, religiosa, racial e de classe demanda por 
visibilidade na realidade do cotidiano educacional, fazendo-se urgente a 
abertura de diálogo entre todos os agentes que compõem a comunidade 
escolar (BORGES; SANTANA, 2010).

Entretanto, questionamos: como podemos, atualmente, pensar esse 
campo dialógico nas escolas, que implica, necessariamente, um processo 
de dissensos que demanda disposição para lidar com os conflitos, se o 
discurso da pós-verdade está atrelado às emoções do sujeito que resiste aos 
questionamentos e/ou reflexões e se fica mais suscetível acreditar somente 
no que agrada a cada um, perdendo-se o vínculo com a realidade e com 
uma postura mais crítica, aberta às contradições frente ao conhecimento 
disponível nas mais diversas fontes?
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É necessário destacar que a crença em verdades baseadas em 
convicções aparece no esteio da proliferação das novas tecnologias que 
transmitem todo tipo de informação com precário rigor de verificação. 
Essa postura também é alimentada pela massificação da indústria cultural, 
que favorece formações gregárias impermeáveis a questionamentos e a 
outros grupos.  A escola, por sua vez, tem dificuldades em trabalhar seus 
currículos respeitando essa heterogeneidade, mas sente também que a 
padronização da abordagem dos conteúdos está obsoleta.

Talvez uma saída seja trabalhar com o estudante uma posição mais 
ativa que o impulsione a emitir opiniões sobre temas contemporâneos sem 
perder de vista as dimensões sociopolíticas, éticas, religiosas, econômi-
cas que emergem dessa nova realidade mais fragmentada. É importante 
também, da parte dos docentes, reconhecer, junto aos estudantes, que 
a escola atual não consegue responder de forma totalmente satisfatória 
aos seus anseios, por estarmos em um período histórico de transição, 
portanto, incerto e mutável (CASAGRANDE; GOMES, 2002).

Nesse sentido, talvez seja mais prudente que cada educador possa 
problematizar de forma processual e não definitiva nosso tempo presen-
te, sabendo que o seu papel é menos o de encontrar respostas e mais o 
de elaborar questionamentos. Não se trata mais de buscar uma verdade 
universal em que caibam todos, mas de sustentar um lugar de observador 
implicado no processo, capaz de identificar as regularidades e descon-
tinuidades dos discursos que compõem os laços sociais (MOMESSO; 
SOUZA MONTEIRO, 2019), mantendo uma abertura para as contradi-
ções e as imprevisibilidades decorrentes das experiências intersubjetivas 
em sala de aula. 

A nosso ver, educar em tempos de pós-verdade significa que o ensino 
deve instigar a postura crítica e reflexiva dos estudantes, indicando que o 
conhecimento é provisório e ideológico, representativo da época em que 
está sendo construído e enunciado. A realidade não pode ser completa-
mente apreendida pela linguagem e, portanto, não pode ser representada 
em sua totalidade, o que evoca, sempre, novos significados e interpreta-
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ções. É importante também demonstrar para os estudantes que não há 
naturalidade e neutralidade na produção de discursos científicos, que 
esses discursos são engendrados por meio de relações de poder. Assim, 
é possível que o esclarecimento acerca das construções científicas possa 
ser útil por favorecer processos de subjetivação política, de forma que, 
ao se apropriarem do conhecimento socialmente construído, os alunos 
assumam uma postura de resistência à cultura dominante e possam for-
talecer grupos marginalizados.

Em síntese, a escola é uma instituição social e, por isso, não deve 
se ater, inteiramente, aos anseios da agenda econômica neoliberal. Seu 
foco e finalidade devem ser a democratização do conhecimento científi-
co com qualidade, a indagação da cultura hegemônica e a promoção da 
inclusão de sujeitos historicamente desfavorecidos. Nessa perspectiva, 
dada a gravidade da situação política que vivemos, é fundamental que 
os professores repensem suas posturas de ressentimento, que geram suas 
queixas às instituições escolares, para que possam sustentar a autoridade 
docente valendo-se de outros parâmetros.  

Educação científica escolar como cultura: 
possibilidades de enfrentamento da pós-verdade

A pós-verdade faz uso mal-intencionado dos limites e incertezas da 
prática científica, colocando em questão seu valor social. Nesse processo, 
expõe as suas contradições e ambivalências, elementos constitutivos da 
ciência, para afirmar que ela é insuficiente e não merece o crédito que 
conquistou. É uma maneira de afrouxar o rigor do conhecimento científico 
e colocá-lo como equivalente a qualquer tipo de opinião pessoal ou de 
grupo sem embasamento consolidado.

Uma contraposição a essa concepção seria uma educação científica 
escolar na qual a ciência comparecesse como uma das expressões da cul-
tura humana, abrindo possiblidades para deslindar os aspectos políticos, 
éticos e culturais implicados nos achados científicos e tecnológicos. 
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Sob esse prisma, é possível esclarecer os interesses que subjazem 
aos modelos universais da razão e ao imperialismo do conhecimento 
de determinadas culturas, ao mesmo tempo em que se podem também 
acolher saberes forjados fora das instituições de pesquisa, ressignificando 
e dando importância ao lugar do conhecimento tradicional ou espontâ-
neo que fazem sentido e são valorizados por diferentes grupos sociais. 
A ciência, nessa abordagem cultural, não marginaliza ou despreza as 
narrativas que, secularmente, conferem entendimentos diferenciados 
sobre o homem e a natureza.

Desse lugar, temos possibilidades de rejeitar a autoridade da ciência 
e da sua lógica tecnológica especializada de modo irrefletido e acrítico. 
Trata-se, portanto, de um giro discursivo e subjetivo a ser realizado pelos 
professores, vez que a ciência ainda é apresentada nas escolas como se 
fosse a-histórica, descontextualizada, isenta dos interesses do capital, 
enfim, como uma atividade imune a qualquer tipo de influência, além 
de suas intenções de descobrir a verdade. 

Por meio desse giro subjetivo dos docentes é possível também que 
ensinem ciências levando em consideração as “verdades” científicas pré-
vias elaboradas pelos estudantes e consiga convidá-los para o exercício de 
refletir sobre as contradições que comparecem em cada “verdade” apre-
goada. Agregue-se a isso, o conhecimento científico acadêmico, de modo 
a reverter o campo prévio de certezas dos estudantes sem confrontá-los, 
pois, quanto mais crédulos em suas “verdades”, mais tendem a se fechar 
e mais dificuldades têm de apreender outras realidades, tornando-se 
menos acessíveis para escutar as contradições do próprio discurso, como 
também escutar o Outro e si mesmo.  

Contudo, Mortimer (1998) alega que a escola ainda está presa às con-
cepções de uma ciência prescritiva e dogmática, cujas representações do 
conhecimento científico são ensinadas como se fossem a realidade e não 
postulações dos cientistas. Os professores se apoiam em uma linguagem 
científica rebuscada que não contempla as experiências de mundo dos 
estudantes e desconsidera os saberes por eles produzidos, tomando-os 
como irrefletidos e sem embasamentos.
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O ensino de ciências como cultura é também uma possibilidade de 
preparar os estudantes para compreenderem a linguagem, os métodos 
e os modelos de explicação científicos, de modo a transformarem esse 
conhecimento em prática social, ou seja, pode ser um meio importante 
para que os estudantes da Educação Básica possam argumentar, negociar 
e decidir sobre as implicações dos avanços da ciência e da tecnologia 
na vida de cada um e da sociedade. Assim, para romper com essa visão 
impessoal e elitista da ciência, é necessário que o professor perceba que 
seu papel não é somente fazer com que o estudante decodifique o que 
está sendo ensinado. Por isso, Mortimer (1998) insiste em que o professor 
inclua a linguagem cotidiana dos estudantes em sala de aula, não com 
o objetivo de apagá-la pela linguagem científica, mas para mostrar que 
ambas as formas de conhecer o mundo são possíveis e se articulam para 
produzir leituras da realidade. 

Nesse sentido, de acordo com Pereira dos Santos (2007), ensinar 
ciências significa adentrar os estudantes no universo da linguagem cien-
tífica, compreendendo sua estrutura sintática e discursiva, prepará-los 
para saber fazer inferências e construir argumentos sólidos bem como 
desmistificar as suas pretensões universalistas e redentoras. A ciência tem 
limites, está sempre em processo de retificação e não pode ser tomada 
como verdade incontestável. A força e o vigor da ciência residem justa-
mente nessa característica de revisão de suas descobertas e invenções. 

Como já sublinhamos, a pouca familiaridade com o discurso da 
ciência pode incorrer na crença de verdades distorcidas que estamos 
aqui apontando nessas reflexões. Ao subjugar os fatos científicos, por 
ignorância ou descrença, abrem-se possibilidades para a aceitação de 
verdades convenientes a determinados grupos sociais e até mesmo a 
determinadas percepções e gostos individuais. Assim, o fenômeno social 
da pós-verdade pode ser bastante pernicioso para o pacto civilizatório 
e para a manutenção de uma escola e de uma sociedade democráticas.

Não é fácil para a escola responder de forma adequada à profusão de 
notícias falsas e boatos que aparecem na internet, redes sociais e mídia, 
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em relação às descobertas e inovações da ciência. Nem sempre o profes-
sor está atualizado sobre o debate público em torno do tema. É notório 
também que as escolas têm dificuldade de incorporar em seus currículos 
a dinâmica e a multiplicação cada vez mais rápida do conhecimento cien-
tífico a que os estudantes têm acesso. Embora ainda tenha um relevante 
papel social ao transmitir os conhecimentos científicos, as instituições 
educativas vêm perdendo esse monopólio na formação da população, 
vez que os diversos conhecimentos estão disponíveis em outros lugares 
que transcendem as instituições de Educação Básica. 

Nessa perspectiva, buscamos destacar a importância da educação 
científica escolar como expressão da cultura, isto é, assinalar que a ciência 
é um patrimônio intelectual dos seres humanos e, por isso, deve ser socia-
lizado para formar sujeitos críticos e participativos, capazes de discutir e 
tomar decisões sobre assuntos que envolvam fatores técnico-científicos. 

 Desse modo, em nossa concepção, os cursos de formação de profes-
sores (inicial e continuada) precisam estar atentos à função primordial 
das escolas e às questões relativas à finalidade da educação. Combater o 
obscurantismo forjado pela narrativa da pós-verdade não é tarefa fácil. 
Sabemos também que, na História, a persuasão por meio da emoção já 
produziu extermínios de vários povos e governos totalitários em todos 
os continentes. Por isso a urgência de que os estudantes reconheçam a 
importância das investigações prudentes, da negociação da verdade sob 
a égide de uma lógica plausível, factível e minimamente consensual. 
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O trabalho no modo de produção 
capitalista: aparências e implicações

Ana Caroline de Assis Costa1

A partir da reflexão crítica é possível revelar o que constitui o traba-
lho na particularidade histórica do capitalismo e seus entrelaçamentos 
com a mercadoria, a mais valia, o trabalho assalariado e a acumulação do 
capital. Mas para isso é preciso compreender o trabalho na sua origem 
como uma ação humana.

Para Marx (2008), o trabalho é um princípio ontológico que constitui 
a humanidade. Ele estabelece um processo entre ser humano e natureza 
que constitui a natureza humana. O trabalho é expressão efetiva do ser 
social, é o que faz o ser humano diferente de todos os outros animais. O 
trabalho implica na forma em que produzimos nossas relações, ações e a 
própria vida. É tão somente pelo trabalho que o ser humano se exterioriza 
e se objetiva, e supera a condição de ser animal (MARX, 2010).

Enquanto ser natural corpóreo, sensível, objetivo, ele é um ser que 
sofre, dependente e limitado, assim como o animal e a planta, isto 
é, os objetos de suas pulsões existem fora dele, como objetos inde-

1  Graduada em Pedagogia e Mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da UFG. Professora da Rede Municipal 
de Senador Canedo. 
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pendentes dele. Mas esses objetos são objetos de seu carecimento 
(Bedürfnis), objetos essenciais, indispensáveis para a atuação e 
confirmação de suas forças essenciais. Que o homem é um ser 
corpóreo, dotado de forças naturais, vivo, efetivo, objetivo, sensível 
significa que ele tem objetos efetivos, sensíveis como objeto de seu 
ser, de sua manifestação de vida (Lebensäusserung), ou que ele 
pode somente manifestar (äussern) sua vida em objetos sensíveis 
efetivos (MARX, 2010, p. 127).

Todo ser humano possui limitações naturais estabelecidos pela sobre-
vivência, em natureza é preciso suprir necessidades tais como alimentação 
e proteção, que vão encontrar “realização” em objetos externos, produ-
zidos por outros, a partir do trabalho. Uma vez que precisa se relacionar 
para suprir suas necessidades básicas, essa relação também cria outras 
necessidades (MARX e ENGELS, 1998). Todos os produtos da existência 
humana, alimento, linguagem, relações humanas, tecnologia, cultura, 
arte, religião e ciência, são resultados de relações objetivas e subjetivas, 
são trabalhos. 

Assim, o ser humano se difere dos outros animais, pois não produz 
de acordo com as necessidades imediatas, não só para atender as ne-
cessidades fisiológicas, mas as necessidades do espírito, e, ao fazer isso, 
exerce a universalidade humana. Só o ser humano ao se exercer é capaz 
de ter consciência de que a sua vida é mediada socialmente, “[...] e que 
ao se objetivar exerce uma capacidade única que realiza a sua espécie” 
(MARX, 2018, p. 113). Mas essa capacidade exercer as suas capacidades 
humanas e ter consciência destas, não é automática ou totalmente natural, 
pois depende das condições objetivas da sociedade.

Pressupondo que o trabalho é atividade exclusivamente humana, 
portanto, o ser humano transforma a natureza para satisfazer as neces-
sidades para além da sobrevivência, pois sua produção é histórica, assim 
como a construção de uma teia de aranha se reproduz dentro da sua 
espécie, a do homem se diferencia pelas possibilidades de pensar sobre 
seu produto do trabalho, da reelaboração, de produções diferentes, isso 
graças sua capacidade de pensar sobre sua ação.
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Marx (2010) revela que o trabalho, nas condições capitalistas, na 
produção de mercadorias, não se exerce como reconhecimento, pois se 
reduz a meio de existência, oculta as determinações históricas e os pro-
cessos sociais de produção e isso acontece quando os donos dos meios de 
produção exploram a força de trabalho dos trabalhadores, enriquecendo 
mais e tornando o trabalhador estranhado. O trabalhador, nessa lógica de 
produção capitalista, é alienado do trabalho, dos produtos do trabalho, 
do processo do trabalho e da gênese humana (MARX, 2010 a).

O trabalho no capitalismo é o que produz mercadorias para atender 
o mercado das trocas. As mercadorias são produtos que por meio de suas 
propriedades têm a finalidade de satisfazer necessidades humanas que 
“[...] provêm do estômago ou da imaginação” (MARX, 2018, p. 157). Essa 
finalidade é aliada à determinação delas serem produzidas para serem 
vendidas, ou seja, sua produção é genuinamente já estabelecida para ser 
mercadoria com um valor.

Nem sempre a troca foi para a finalidade quase exclusiva da venda, 
como acontece no sistema capitalista, a troca é uma necessidade huma-
na, de satisfazer os aquilo que não produz em troca daquilo que o outro 
produz. Porém, no capitalismo a troca fica submetida a relação de trocas 
de mercadorias. É necessário compreender a mercadoria para entender a 
relação particular desse sistema que se submete a venda de mercadorias.

A inversão do reconhecimento acontece na produção de mercadorias 
para serem vendidas no mercado de trocas, sendo essas mercadorias mais 
importantes dos que os produtores que as produziram. Essa relação de 
soberania das mercadorias tem como resultado uma inversão do valor 
do trabalho pelo valor dos produtos do trabalho. O trabalhador nessa 
condição torna-se subordinado à mercadoria, e quanto mais o trabalhador 
produz, mais é expropriado do seu trabalho. Há a exploração2 da força 

2 A exploração “não é um traço distintivo do regime do capital (sabe-se, de fato, 
que formas sociais assentadas na exploração precederam largamente a ordem 
burguesa); o que é distintivo deste regime é que a exploração se efetiva no marco 
de contradições e antagonismos que a tornam suprimível sem a supressão das 
possibilidades mediante as quais se cria exponencialmente a riqueza social” 
(NETTO, 2012, p. 206).
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de trabalho na medida em que o trabalho alienado não é realização, mas 
desrealização, empobrecimento de quem produz, o trabalhador, e riqueza 
para os donos dos meios de produção (MARX, 2010a).

As mercadorias têm duplo valor: valor de uso e valor de troca. O valor 
de uso consiste na propriedade intrínseca de cada elemento. Em qualquer 
forma social de riqueza, os valores de uso equivalem ao mesmo que con-
teúdo. Cada produto possui um valor por excelência, uma substância, uma 
propriedade do que se compõe. O valor de uso é a utilidade de cada coisa, 
seja na terra virgem, na madeira, na água, no alimento ou na vestimenta, 
a “utilidade do próprio corpo da mercadoria” (MARX 2018, p. 159). 

Cada objeto carrega consigo um conteúdo natural, histórico e de 
trabalho, pois envolve relação de um ser humano com outros e com tudo 
que foi constituído dessa relação ao longo do tempo. Ainda que seja ca-
racterística do objeto, essa característica é histórica para o ser humano, 
ela existe em um contexto social. Assim, todo valor de uso possui trabalho 
(MARX, 20183). 

O valor de uso tem características qualitativas e quantitativas. Sua 
qualidade está em seu caráter útil, na capacidade de atender determinadas 
necessidades. A característica quantitativa está na quantidade mensurável 
de existência de cada objeto, se tem muito ou pouco, se é fácil ou difícil de 
encontrar na sociedade. A qualidade advém de suas propriedades subs-
tanciais e o quantitativo, da disponibilidade na sociedade. Dito em outras 
palavras, essas duas dimensões se referem ao que é e a quanto se tem de algo. 

O valor de troca presente nas mercadorias se faz na permutabilidade 
das mercadorias. Ele aparece quando se troca uma mercadoria por outra, 
troca-se um valor de uso por outro valor de uso. Algo só é trocado se ti-
ver utilidade, pois não haveria necessidade de troca se fossem produtos 
com mesmo valor de uso. A troca se baseia na necessidade de uma coisa 
diferente daquela que já se possui. O valor de troca existe na relação de 
permutabilidade de uma mercadoria por outra. Qualquer que seja a 

3 A teoria do valor, que trata sobre valor, valor de uso e valor de troca, é teorizada por 
Marx no primeiro capítulo de O capital (2018). 
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relação de troca, ela sempre será dada entre valores de usos diferentes e 
por uma quantidade que é colocada como equivalente a outra quantidade 
(MARX, 2018). 

Todas as mercadorias podem ser trocadas desde que sejam equipa-
radas. Na troca, do arroz pode ser equivalente a “x” gramas de feijão, a 
“y” quilos de carne ou a “z” sacas de café. Essa relação aponta para o fato 
de que algo está presente em todas as mercadorias, ou seja, para terem 
valores de troca é necessário algo em comum que possibilite a troca. Esse 
algo em comum é o valor (MARX, 2018).

O valor de uma mercadoria não é o mesmo que valor de uso ou valor 
de troca. O valor é o trabalho humano despendido na produção de uma 
mercadoria. O valor da mercadoria tem como grandeza o tempo social-
mente necessário para produzir uma mercadoria. Esse tempo socialmente 
necessário é a quantidade de tempo mínimo de trabalho despendido para 
a produção de uma mercadoria. A compreensão do valor possibilidade 
compreender como todas as mercadorias podem ser trocados no mercado, 
é a essência da produção de quaisquer mercadorias.

É o valor que possibilita as trocas das mercadorias. Essa compreen-
são revela que trocamos trabalhos, produtos do trabalho produzidos em 
um determinado tempo por outras mercadorias produzidas em outros 
determinados tempos. O valor de uma mercadoria está para o valor de 
qualquer outra mercadoria, assim como o tempo de trabalho necessário 
para a produção está para o tempo de trabalho necessário para a pro-
dução de outra. O que acontece é que, na troca, “como valores, todas as 
mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho 
cristalizado” (MARX, 2018, p. 163). Cristalizado porque todo produto tem 
um tempo necessário para a produção, mas no capitalismo não importa 
as condições históricas concretas e técnicas dos meios e do processo de 
produção, o que valerá no valor da mercadoria é o trabalho em menor 
tempo de produção, que deverá ser equiparado à outra mercadoria pro-
duzida com trabalho em seu menor tempo.
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No processo de produção da mercadoria, o valor de uso é subsumido 
ao valor de troca e o trabalho concreto ao trabalho abstrato. O trabalho 
concreto é o processo técnico-material de produção. Cada mercadoria 
demanda trabalhos concretos distintos como recursos técnicos, conhe-
cimentos múltiplos e forças de trabalho para elaboração de determinados 
processos técnico-material de produção (MARX, 2018). Se abstrairmos 
o trabalho concreto, sua unicidade, especificidade produzida em uma 
concreticidade objetiva, só aparece o trabalho abstrato. 

O trabalho abstrato se constitui na troca de mercadorias. O valor do 
trabalho se confronta com valor de todos os outros trabalhos concretos 
no mercado das trocas. Nesse processo, o trabalho concreto é submisso ao 
trabalho abstrato e todos os trabalhos podem ser trocados e igualados, e 
forma uma grande “geleia de trabalhos abstratos” (MARX, 2018, p. 161). 
O trabalho abstrato constitui o valor da mercadoria, independente das 
diferenças do ato produtivo e do contexto da produção.

Nessas condições de produção e pautados pelo mercado de trocas, 
o mais poderoso é o mundo das coisas trocadas, que oculta a vida e a 
história do que é produzido. Não são as mercadorias com seus próprios 
pés que vão ao mercado das trocas, embora isso se apresente na aparência.

A mercadoria tem um caráter misterioso e enigmático, pois oculta o 
trabalho humano, o dispêndio da força de trabalho. Ao fazer isso, a mer-
cadoria é que parece ter vida. O fetichismo é essa capacidade intrínseca 
que existe na produção da mercadoria que oculta as relações sociais e a 
concretude do trabalho humano. O fetiche é um aspecto da alienação de 
difícil apreensão imediata que incide sobre a mercadoria, oculta todas as 
formas de trabalho, a exploração dos trabalhadores.

No capitalismo, a divisão social do trabalho também participa do 
processo de alienação, pois os trabalhadores não reconhecem o trabalho 
do outro e são explorados em sua força de trabalho. O trabalho do outro 
é alheio e estranho porque todo trabalho é fragmentado, sem reconheci-
mento histórico e social (MARX, 2010a). Essa divisão social do trabalho 
também se estabelece na relação em que em uma ponta está o trabalha-
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dor que vende a força de trabalho, e na outra, os capitalistas, donos dos 
meios de produção, os proprietários do capital, que compram a força de 
trabalho. Nesse processo de produção, a divisão do trabalho faz parte da 
estrutura capitalista que explora a força de trabalho do trabalhador para 
a produção de mercadorias para serem vendidas/consumidas.

Essa exploração capitalista do trabalhador se inicia em meados do 
século XVIII, na efusão da produção industrial em larga escala, quando 
os trabalhadores que produziam no campo, pelas condições precárias de 
vida, são obrigados a sair de suas casas e irem para as fábricas vender a 
sua força de trabalho para os donos dos meios de produção. A ideologia 
do trabalho livre é condição para a troca de trabalho por dinheiro, mas 
de fato, o que ocorre é que o trabalhador necessita vender a sua força de 
trabalho para sobrevivência. Nessa dinâmica capitalista, o trabalhador 
se apresenta como meio de produção e como mercadoria a ser trocada.

O valor da força de trabalho é “determinado, como o de qualquer 
outra mercadoria, pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e, por 
consequência, à sua reprodução” (MARX, 2018, p. 316). Quanto maior é a 
quantidade produzida de mercadorias em um período de tempo, menor é 
o valor do trabalhador e mais barata será a mercadoria (MARX, 1978 a).

Para Marx (2018), são as mercadorias que regulam o valor das trocas 
quando comparadas umas com as outras. É nesse processo que há a neces-
sidade de uma mercadoria se tornar o valor de equivalência universal de 
todas as outras mercadorias. As mercadorias por elas mesmas são valores 
relativos, sem um equivalente para todas elas, por isso é necessário um 
tipo específico da representação de sua forma. O dinheiro é o valor uni-
versal de equiparação, é a representação universal da forma mercadoria.

Nesse contexto, aos poucos, a circulação de mercadorias abandona 
as trocas simples que ocorriam pelo café, pelo gado, pelo sal e vários ou-
tros símbolos de troca que já existiam, pelo dinheiro como equivalente. 
O dinheiro assume a forma de moeda simbólica e de símbolo do valor. 
Isso porque no comércio mundial, as mercadorias desdobram seu valor 
universalmente ao se confrontar com outras mercadorias (MARX, 1978c).
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Na atualidade, o dinheiro pode ter diferentes expressões, como 
cheques, cartões e criptomoedas, mas a forma de mensurar o valor das 
mercadorias é pela forma dinheiro. Em vários países essas moedas de 
representação do dinheiro podem mudar seus símbolos, mas precisam 
representar a equivalência universal, já que a mercadoria é de esfera 
internacional lançada ao mercado (MARX, 1978c).

Segundo Marx (2018), não é preciso recapitular toda a gênese da 
mercadoria para reconhecer o dinheiro como sua primeira forma de 
manifestação, pois a mesma história se desenrola constantemente nas 
relações de circulação do dinheiro. Diariamente trocamos dinheiro e 
mercadorias e essa circulação só acontece pela relação social que é esta-
belecida pelo trabalho.

A forma de equivalente universal é a forma do valor que expressa 
em qualquer mercadoria. A cristalização monetária do valor em dinheiro 
como equivalente universal é necessário dentro do processo de troca, no 
qual diferentes produtos do trabalho são efetivamente equiparados entre 
si e, desse modo, transformados em mercadorias.

Vimos que a forma-dinheiro é apenas a representação do valor de 
uma mercadoria, mas em uma análise mais profunda dessa superfície 
de representações, se encontra o processo da troca que confere à merca-
doria. O dinheiro é próprio da relação de troca de mercadorias, porém 
não mais uma troca simples, direta, porque o dinheiro torna-se forma 
de simbolização dos valores de troca.

Segundo Marx (2018), o processo de troca da mercadoria no capi-
talismo se consuma na mudança de forma Mercadoria-Dinheiro-Merca-
doria, ou seja, M-D-M. A troca de mercadoria por mercadoria que os 
sujeitos fazem para sobreviver, trocando mercadorias que possuem por 
outras mercadorias, acontece porque que ambas foram equiparadas à 
mesma quantidade de uma terceira, o dinheiro. Portanto, convertidas 
em expressões da mesma quantidade de trabalho social (MARX, 2018).

A forma imediata da circulação de mercadorias é a venda de mer-
cadoria M e dinheiro D, portanto, M-D-M, conversão de mercadoria em 
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dinheiro e reconversão de dinheiro em mercadoria. É o mesmo que vender 
a mercadoria que se tem, seja ela de qualquer espécie, para comprar outra 
mercadoria. Essa relação de troca é a estrutura que organiza as relações 
no capitalismo, e a que todos os trabalhadores estão subordinados porque 
precisam sobreviver.

Para a classe trabalhadora essa troca determina a sobrevivência. 
Um indivíduo que tem comida, mas não tem água e precisa de água 
para sobreviver, irá trocar o que tem para garantir a sua sobrevivência 
vendendo a sua força de trabalho. Na outra ponta, os capitalistas que 
têm muito o que trocar querem potencializar o que já possuem. A troca 
é para a acumulação.

O que potencializa o capitalismo é fazer com que o dinheiro se 
transforme em capital acumulado. No desenrolar desse processo, se faz 
capital com dinheiro que se transforma em mercadoria por meio da venda 
da mercadoria, transformando-se em mais dinheiro. Temos D-M-D´, 
comprar para vender mais, transformar dinheiro em mais dinheiro. O 
dinheiro que circula nesse último modo transforma-se em capital porque 
na aplicação de dinheiro em mercadorias, gera mais dinheiro durante 
a extração de mais-valia dos trabalhadores envolvidos na produção. A 
transformação de dinheiro em capital só é possível pelos que possuem 
capital, ou seja, pelos donos dos meios de produção. 

A burguesia compra a força de trabalho dos trabalhadores, e nessa 
compra explora do trabalhador o tempo de trabalho que não é pago. Esse 
processo é denominado de mais-valia. A mais-valia é efetivada na produção 
de excedentes de mercadorias e ocorre pela intensificação do trabalho. 
Esse fenômeno ocorre quando o capitalista impõe um ritmo de produção 
para produzir mais-valor. Esse mais-valor é extraído do excedente do 
valor pago da matéria-prima dos produtos, das ferramentas e do salário 
do trabalhador, e esse excedente toma a forma de lucro, que é o valor 
extraído a mais do que as despesas que o capitalista teve para a produção 
de uma mercadoria. Para isso, o capitalista faz com que o trabalhador 
produza mais em menor tempo para alcançar o lucro (MARX, 2018). 
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Esse processo de mais-valia pode se realizar de forma absoluta ou 
relativa. Na mais-valia absoluta o tempo de trabalho necessário aumenta 
por meio do prolongamento da jornada de trabalho. Quanto mais se 
pode prolongar o tempo de produção do trabalho do trabalhador, mais 
se aumenta o mais-valor extraído. Porém, para isso, esse tempo estendido 
não é pago, é roubado nas exigências de prolongamento da jornada de 
trabalho, no tempo de chegar mais cedo e sair mais tarde. 

Na mais-valia relativa o salário pode ser comprimido sem qualquer 
violação da organização estrutural do capital, pois se trabalha mais em 
menor tempo, sem o prolongamento da jornada de trabalho em tempo 
real. O que é feito é a compressão do tempo, na forma relativa de mais-
-valia. O trabalhador trabalha intensamente em menor tempo. Assim, se 
reduz o tempo socialmente mínimo para a produção das mercadorias.

O gasto do capitalista com o trabalhador é pago na forma salário. 
Pode-se afirmar que a venda do trabalho humano somente foi possível 
a partir de condições históricas do trabalho “livre” e depois do trabalho 
assalariado. Como afirmamos anteriormente, a venda da força de trabalho 
só acontece na situação ideológica de um sujeito livre, pois caso contrário 
esse sujeito seria um escravo, mas como sujeito livre ele pode vender a 
sua força de trabalho no mercado. 

A força de trabalho é uma mercadoria peculiar. Como todas as outras 
mercadorias ela possui um valor que é determinado pela grandeza do 
tempo de trabalho necessário para a produção. Por força de trabalho ou 
capacidade de trabalho entendemos o conjunto das capacidades físicas 
e mentais que existem na corporeidade da vida humana, e que quando 
posta em movimento produz valores de uso de qualquer tipo. Esta força 
de trabalho é a que a classe trabalhadora vende para os capitalistas em 
troca de salário.

No processo de produção, a força de trabalho é engolida pelo ca-
pitalista que extrai sua substância em forma-valor ao máximo possível 
para gerar lucro. Nessa relação, o dinheiro pago na aquisição da força de 
trabalho converte-se em meios de subsistência do próprio capital.
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Na produção de mais valor, o capitalismo sempre busca obter mais-
-valia extraída dos trabalhadores e trabalhadoras. O capitalista paga ao 
trabalhador um salário cujo valor é inferior ao valor dos produtos que o 
trabalhador produz, ou seja, o valor pago pela força de trabalho despendida 
na produção de mercadorias é inferior à mercadoria e, assim, se ganha 
lucro e valor pelo tempo e força de trabalho não pagos (MARX, 2018).

No modo produtivo capitalista quem sempre terá vantagem na relação 
de trabalho é aquele que tem a propriedade dos meios de produção. No 
decorrer do capitalismo, as relações de trabalho regidas pelo capital são 
marcadas pelo esforço de ampliar as formas de extração da mais-valia 
relativa, seja por meio da intensificação do trabalho, das metas progres-
sivas, da produção do desemprego e do barateamento dos trabalhadores 
(MARX, 2018).

Importante realçar que o que é gasto com o trabalhador é o salário. 
Salário é a forma monetária recebida pelos trabalhadores em troca da 
venda de sua força de trabalho. Os níveis de salários são socialmente 
estabelecidos em diferentes situações e interesses sociais, mas como ponto 
de partida corresponde ao tempo de trabalho. Porém, o que é pago é a 
expressão monetária do valor do trabalho e não da força de trabalho. Isso 
porque, se o valor da mercadoria como vimos anteriormente é o tempo 
de trabalho despendido em sua produção, o valor do trabalho é apenas 
uma expressão irracional para o valor da força de trabalho, já que a força 
de trabalho é referente a toda a produção e dispêndio de trabalho que se 
relaciona com o valor da mercadoria produzida, porém, o que é pago ao 
trabalhador é calculado na sua jornada de trabalho, o valor do trabalho 
(MARX, 2018).

Não se paga a classe trabalhadora por sua força de trabalho, mas sim 
pelo tempo da jornada de trabalho. Marx (2018) revela que o salário por 
tempo pode ser o valor diário e semanal, assumindo formas variadas, cir-
cunstanciais que podem ser calculadas a partir do valor médio quando se 
divide pelas horas trabalhadas. Historicamente, o capitalista já pagou pelo 
dia de trabalho pela facilidade de poder roubar do trabalhador algumas 
horas ou minutos de seu trabalho. 
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O salário também pode ser elaborado a partir de peças produzidas. 
No salário por peças há a impressão de salário justo que pagaria pelo valor 
produzido em cada mercadoria, mas não é bem assim. Nessa forma de 
pagamento a qualidade do trabalho é controlada pelo próprio produto que 
tem que possuir qualidade para ser pago, além de ter que ser produzido 
dentro do tempo socialmente mínimo de produção para que a peça tenha 
valor. Nesse caso, o trabalhador é totalmente responsável pela produção 
e sujeitado a aumentar a jornada de trabalho, pois o valor de cada peça 
está submetido ao salário pago por tempo.

Assim, o trabalho assalariado tem como característica estabelecer 
a troca da força de trabalho por uma determinada quantia de dinhei-
ro chamada salário. Cada trabalhador adiciona tempo de trabalho e, 
consequentemente, valor. A força de trabalho tem um valor de uso que 
pode ser vendida, trocada, e essa condição implica no trabalhador que se 
reconhece somente na condição de trabalhador assalariado e produtivo 
para a sociedade.

O trabalhador assalariado vive em uma guerra constante no capitalis-
mo. Nessa guerra, exércitos de trabalhadores competem entre si (MARX, 
2010b, p. 79). A indústria não garante o trabalho a todos e nem mesmo é 
de seu interesse, porque quanto mais trabalhadores e trabalhadoras aban-
donados, mais barato eles se tornam, e, sem trabalho, se veem obrigados 
a vender o seu trabalho por qualquer preço.

Há então uma relação de ganho e capital que busca gastar menos 
com trabalhadores, pagando valores baixos ou contratando o mínimo de 
trabalhadores possível. Nessa lógica, se extrai de um mesmo trabalha-
dor o seu limite. O lucro aparece na forma de rendimento, vantagem do 
capitalista em relação a algo, tanto no menor gasto possível com matéria 
prima, como com o gasto com os trabalhadores e trabalhadoras. Para 
Marx (1978c), no capitalismo, “se os salários baixam, subirão os lucros; 
e se os salários sobem, baixarão os lucros” (p. 88).

O mecanismo da aceleração da produção no capitalismo com a ma-
quinaria também envolve trabalho, pois há trabalho histórico armazenado 
na maquinaria, na técnica, na tecnologia e nas ferramentas de trabalho. São 



70 SOBRE FUNDAMENTOS DE PROCESSOS EDUCATIVOS

meios de produção resultados do trabalho que são acordados pelo trabalho. 
A extração da mais-valia relativa dialoga com a aceleração da produção, 
pois ao considerar a inovação tecnológica aplicada na forma-maquinaria 
permite que o tempo de trabalho seja reduzido, comprimido e a proporção 
entre o tempo socialmente necessário e o mais trabalho sejam alterados, 
produzindo uma quantidade de mais-valia maior para o capitalista. Há 
produtividade quando se aumenta a produção de mercadorias.

A maquinaria para Marx (2018) é uma categoria e não simplesmente 
ferramenta capitalista, pois está relacionada com a história do trabalho, 
o processo histórico de elaboração e aperfeiçoamento de técnicas, por-
tanto, há acúmulo de trabalho humano na história social. Marx (2018) 
chamou de trabalho morto os trabalhos enclausurados nas maquinarias, 
não por sua insignificância, mas por não serem contados no modo de 
produção capitalista. Nesse modo de produção alienado, se oculta o tra-
balho histórico, se oculta toda a produção técnica humana que resultou 
no desenvolvimento da maquinaria por meio do trabalho.

O desenvolvimento da maquinaria até chegar nas formas mais tecno-
lógicas e autônomas acumulou muitas formas de trabalhos humanos ao 
longo da história. São somatórias de trabalhos concretos para desenvolver 
uma maquinaria que aparentemente se produz por si. Esses trabalhos 
mortos aos poucos vão ocupando os espaços dos trabalhos vivos, aqueles 
que vêm da força de vida da classe trabalhadora (MARX, 2018).

Com avanços dos processos tecnológicos das sociedades, alguns 
trabalhos vivos podem ser reduzidos do gasto de mão de obra dos donos 
dos meios de produção, ampliando a exploração capitalista e eliminando 
a força de trabalho. O trabalho vivo, além de ser diminuído pelo tra-
balho morto, ainda cumpre uma função de acordar o trabalho morto. 
A maquinaria está submetida à força do tempo, corrói e enferruja, e a 
madeira apodrece. E nesse processo, o trabalho vivo tem de apoderar-se 
do conhecimento da maquinaria e “despertá-las do mundo dos mortos, 
convertê-las de valores de uso apenas possíveis em valores de uso reais 
e efetivos” (MARX, 2018, p. 334). O trabalho morto só é produtivo se 
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for animado pelo trabalho vivo, em uma constate contradição de que no 
capitalismo um não vive sem o outro no processo da acumulação.

O capital também apresenta formas diferentes de produzir o processo 
de produção do valor. O valor de uma mercadoria pode aumentar à medida 
que o capitalismo se organiza para produzir mais valor no produto. Isso é 
possível por diversos componentes do processo de valorização capitalista.

Conforme Marx (2018), a reinvenção faz parte do capitalismo. Nesse 
sentido, continuidades e rupturas acontecem em busca de criar condições 
de produção capazes de se reproduzir, de continuar realizando processos 
de acumulação por parte da burguesia. Assim, a organização do trabalho se 
modifica continuando o estrutural que é a exploração da força de trabalho. 

As transformações no sistema capitalista envolvem a totalidade so-
cial, os interesses que atendem a manutenção do sistema. Um interesse 
sempre presente, além da concentração, é a expansão, ambos já presentes 
em 1848 com o desenvolvimento do mercado mundial (MARX; ENGELS, 
2017), que a partir das últimas décadas do século XX se manifestou sob 
a predominância da esfera financeira.

Pela organização lógica e contraditória do sistema capitalista fica 
evidente que não há limites para o alcance das reformas no interior do 
capitalismo. A expansão do capitalismo pela ótica das três revoluções 
industriais está imbricada em um processo permeado de transformações 
nas relações de produção. Transformam o trabalho como maneira de 
adequar-se à expansão do lucro. Em meio às crises, o sistema capitalista 
faz ajustes necessários sem perder sua estrutura acumuladora de rique-
zas. Portanto, ao tratar das subjacentes formas do capitalismo, é preciso 
compreender que ele não muda seu modo de produção, o que propicia 
a acumulação (CHAVES, 2015).

Quando a Europa deixa de ser o centro do mundo no final da Segunda 
Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, por meio da produção de 
armamentos retira da Inglaterra o posto de lugar de maior desenvolvimento 
do capitalismo, como havia anunciado Marx, na obra o Capital, deu início 
“a idade de ouro” (1945-1973) e aos futuros “Trinta Gloriosos” (HOBS-
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BAWM, 1995), que forja complexas relações de exploração do trabalho, 
chegando no sistema conhecido como Taylorismo. Essa organização do 
trabalho industrial estadunidense tem como objetivo otimizar as tarefas 
desempenhadas nas fábricas com a racionalização do trabalho e divisão 
social do trabalho entre concepção e excussão.

O taylorismo visa aumentar a eficiência operacional e o rendimento 
dos trabalhadores nas indústrias e foi concebido como modelo de admi-
nistração que tinha como pressuposto a contagem das horas de trabalho 
na produção dos produtos, mensurando a produção no tempo padrão 
de produção, para gerar maior valor à mercadoria. As características do 
Taylorismo se identificam pela máxima produção e rendimento com o 
mínimo de tempo, pela fragmentação severa da divisão das tarefas de 
trabalho e pelo trabalhador especializado (TAYLOR, 1990).

No processo de aprimoramento da produção para melhor lucro, 
observou-se que não bastava gerenciar o tempo de produção, mas que 
se precisava de técnicas de aceleramento da produção para a massa, 
produção de mercadorias em série e em larga escala, e é nesse momento 
que o modelo Fordismo é aglutinado ao Taylorismo.

Com a difusão do taylorismo-fordismo há a expansão da produção 
e do consumo de massa de mercadorias padronizadas. Os novos mode-
los de produção no capitalismo sistematizaram o trabalho mecanizado 
via esteira de montagem que encaixotava o ofício do operário em uma 
realização mecânica e aprisionada.

Devido à extrema rigidez do sistema, acumulação exagerada com 
muitas perdas de mercadorias estocadas, redução do consumo, além de 
lutas sindicais, houve a necessidade de se pensar em novas estratégias para 
o trabalho. Segundo Harvey (2005), a crise estabeleceu necessidades para 
a continuidade da exploração. É pela crise que é necessário se pensar as 
condições capitalistas de acumulação onde haja crescimento do capital.

Assim, o taylorismo-fordismo começou a dar sinais de um quadro 
crítico na forma de produção e acumulação. Segundo Antunes (2003), o 
padrão de acumulação exagerada, com número elevado de mercadorias 
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paradas em estoque, com o aumento da demissão de trabalhadores, causou 
a retração do consumo, e consequentemente, do lucro. Nessa conjun-
tura, o Toyotismo como expressão de uma determinada correlação de 
força nacionais de interesse do capitalismo na produção automobilística 
japonesa, se implementa como nova forma de organização da produção 
de mercadorias.

Essa organização do trabalho imprime o uso de novas tecnologias e 
do sistema informático para acelerar ainda mais a produção, implican-
do em um aumento da mais-valia relativa. Com o aumento expressivo 
da mais-valia relativa, também se diminui os custos, pois se aumenta a 
produção com um número menor de trabalhadores. Nesse contexto, a 
produção de mercadorias não é mais homogênea, mas heterogênea, com 
uma produção flexível (ANTUNES, 2018).

Com a possibilidade de maior exploração da força de trabalho o 
capitalismo procura espaços para sua expansão, promovendo o que Netto 
e Braz denominam de “desterritorialização da produção” (2012, p. 228). 

Ser multifuncional tornou-se o grande ajuste dos trabalhadores 
para tentar manter seus empregos. O trabalho no modelo Toyotista, do 
neoliberalismo, caminha contra os direitos que foram conquistados ao 
longo da histórica. Com a flexibilidade, o capitalismo implica na jornada 
de trabalho de forma diferente, com contratos frágeis e horários de tra-
balho não fixos. O que continua em jogo é a produção no menor tempo 
possível, podendo o trabalhador levar trabalho para casa, dependendo 
da função, mas necessariamente sempre estando à disposição.

Combinado com isso há a produção de uma mercadoria pelo sistema 
Just in time, ou seja, no momento certo, que também já tenha escoamento, 
sem esperas desnecessárias e nem perda de vendas, para que não se tenha 
estoques (SHINGO, 1996). 

A dinâmica da flexibilidade no capitalismo coincide com os princípios 
da perspectiva da acumulação estrutural do capitalismo, gestando formas 
diferentes de acumulação daquilo que outrora foi falho para o capitalismo. 
É possível perceber essa realidade quando partimos do princípio capita-
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lista de acumulação de riquezas. Se antes o capital acumulava produtos a 
todo vapor em grandes estoques de produção, a acumulação não parou de 
acontecer, só que não se produz mais excedentes nos estoques de forma 
materializada, se produz com vendas antecipadas e de forma flexível em 
grandes corporações que são constituídas em rede (SHINGO, 1996).

Muitos trabalhadores se sujeitam a levar trabalho extra para casa e a 
trabalhar em escalas, estando disponível em período integral. O salário 
por tempo da diária de trabalho que em Marx (2018) era predominante, 
perde espaço para o salário por produção, intensificando a mais-valia 
absoluta e relativa.

O capitalismo flexível exige do trabalhador que seu trabalho seja 
flexível, adotando o modelo de trabalhador polivalente que precisa rea-
lizar várias funções ao mesmo tempo e que seja multifuncional, disposto 
a trocar de função, inclusive por uma que ganhe menos (ANTUNES, 
2003). Nesse contexto em que é necessário um trabalhador dinâmico e 
multifuncional, também há uma gestão baseada em competências e na 
ideia de colaborador. Os processos colaborativos de participação impri-
mem na aparência uma cultura de parceria entre trabalhadores e empresa 
(LIMA e SANTINI, 2010).

É uma contradição que a cultura colaborativa que imprime a ideia 
de colaboradores e parceiros para os trabalhadores não se preocupe com 
estes. Mas, essa dinâmica faz com que os trabalhadores acreditem que 
quanto mais colaboram, mais a empresa cresce e eles crescem juntos pois 
são colaboradores e independentes, são parceiros que crescem no mesmo 
ritmo dos capitalistas.

No capitalismo flexível a terceirização também faz parte do processo 
de produção e é uma prática que se estende para atividades fins. A transfe-
rência da contratação de trabalhadores para uma prestação de serviço entra 
na lógica de diminuição de gastos com mão de obra. Além do trabalhador 
com contratos flexíveis e o prestador de serviço, ainda tem o incentivo ao 
empreendedorismo para que os trabalhadores desempregados oxigenem 
o sistema de produção. O trabalhador, nessa situação, acredita em uma 
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falsa autonomia do trabalho informal que é considerado “livre”, tendo 
a ilusão de controle e de administração do tempo de trabalho, como se 
não houvesse exploração (ANTUNES, 2018).

Percebemos que o capitalismo atual possui uma organização de 
produção que apresenta relações interempresariais baseadas na terceiri-
zação e na formação de cadeias produtivas, uma relação entre capital e 
trabalho pautada na desregulação e informalização e uma relação entre 
Estado e sociedade conduzida prioritariamente pelo neoliberalismo. Em 
crise, o capitalismo se reestrutura e o taylorismo-fordismo é substituído 
pelo Toyotismo, que produz diferentes produtos para nichos específicos 
e por um tempo determinado (CHAVES, 2015).

Essa organização do trabalho é base para o capitalismo flexível que 
tem como base a automação microeletrônica, a informatização e formas 
de gestão que tentam ocultar ainda mais a exploração do trabalho. Mes-
mo que o sistema tenha sofrido transformações, o que podemos afirmar 
é que a exploração continua ligada à força de trabalho do trabalhador 
pela classe da burguesia, donos dos meios de produção (CHAVES, 2015).

Sabemos que a compreensão das formas de organização dentro do 
modo de produção capitalista mantém sua estrutura acumulativa ao logo 
da história. Todavia, as formas de acumulação do capital mantêm sua 
exploração e se reinventam a partir das crises. 
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Neoliberalismo e modernização 
conservadora na educação

Lana Karla Duques Neves1

Compreender a atual fase do capitalismo, usualmente denominada 
neoliberalismo, impõe a necessidade de buscar a origem, os desdobra-
mentos, as nuances e a dinâmica que a vertente neoliberal assume com 
base em movimentos neoconservadores. Para compreender a relação entre 
neoliberalismo e neoconservadorismo e os reflexos dessa tensa combi-
nação na educação, esboçamos um texto organizado em duas partes. Na 
primeira parte, discutem-se o neoliberalismo e o neoconservadorismo. O 
neoliberalismo expressa a terceira fase do estágio imperialista do modo 
de produção capitalista, por isso, voltamos um pouco no tempo para 
compreender como acontece o que Harvey (2014) intitula como virada 
neoliberal e para discutir a neoliberalização do mundo capitalista e a sua 
evolução no Brasil, perpassando os diversos governos desde Fernando 
Henrique Cardoso. Discute-se ainda o surgimento do conservadorismo 
como um elemento “novo” e completamente alinhado aos objetivos do 
capital a dar impulso à neoliberalização.

1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Goiás na linha de pesqui-
sa Estado, políticas e história da educação. Mestra em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás.
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Na segunda parte do texto, alinhavamos o neoliberalismo e a chamada 
modernização conservadora aos resultados desastrosos provocados na 
educação. Estudamos a forma ardilosa como a mercantilização da educação 
ocorreu e ocorre em diversos países do mundo, principalmente nos Estados 
Unidos, para refletirmos sobre os movimentos de neoliberalização e de 
retorno a um passado conversador ideal que acontecem hoje, no Brasil. 

Neoliberalismo e neoconservadorismo

É no final do século XIX que o modo de produção capitalista ingressa 
no estágio imperialista, em que o capital financeiro2 desempenha papel 
decisivo; atravessa o século XX e adentra o XXI em plena vigência, em-
bora com novas determinações. Nessa trajetória de pouco mais de um 
século, pelo menos três fases podem ser nele identificadas: a fase “clás-
sica”, que compreende o período de 1890 a 1940; os “anos dourados” do 
pós-Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 1970; e o capitalismo 
“contemporâneo”, dos anos 1970 aos dias atuais (NETTO; BRAZ, 2006).

A fase clássica do capitalismo, a do liberalismo, interrompida pela 
eclosão da Segunda Guerra Mundial, foi impactada pela catastrófica crise 
de 1929. Das cinzas da Segunda Guerra Mundial e da Grande Depressão 
nasce o que Harvey chama de “liberalismo embutido” (HARVEY, 2014, 
p. 203). A Grande Depressão revelou aos dirigentes mais lúcidos da bur-
guesia a necessidade de novas modalidades de intervenção do Estado na 
economia. Registre-se que o Estado burguês dos países imperialistas já 
intervinha na economia para garantir condições externas de produção e 
acumulação de capital, mas, naquele contexto sociopolítico, era imperativo 
ir além e intervir nas condições gerais do sistema capitalista. A intervenção 
do Estado na economia assumiu características diversas nas sociedades: 
naquelas em que as ideias democráticas estavam mais consolidadas e/ou 
não houvera derrotas do movimento operário e sindicatos, o Estado foi 

2 O capital financeiro, elemento central do estágio imperialista, se constitui do 
entrelaçamento entre monopólios industriais e monopólios bancários (NETTO; 
BRAZ, 2006).
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compelido a desenvolver mecanismos de coesão social que não afrontassem 
a democracia; naquelas em que as tradições políticas eram débeis ou o 
movimento operário sofrera duros golpes, a intervenção do Estado assumiu 
a natureza antidemocrática do capital, instaurando o regime político do 
fascismo, mais adequado ao livre desenvolvimento dos monopólios. Os 
ensaios de intervenção direta do Estado nos investimentos desenvolvidos 
nos países onde não se instaurou o fascismo seriam implementados no 
imediato pós-guerra de 1945 (NETTO; BRAZ, 2006).

 Da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América (EUA) 
emergem como dominadores da economia do mundo, enquanto a maioria 
dos países europeus e o Japão buscam recuperar-se das devastações em seus 
territórios. A economia capitalista mundial passa, então, a se desenvolver 
em torno dos EUA. O grande salto econômico da Era de Ouro parte de uma 
reestruturação e reforma do capitalismo que permitiu aos Estados planejar 
e administrar a modernização econômica, além de propiciar um avanço 
espetacular na globalização e internacionalização da economia. Isso mul-
tiplicou a capacidade produtiva da economia mundial e tornou possível a 
divisão internacional do trabalho (HOBSBAWM, 1995). O sistema capitalista 
foi reformado na Era de Ouro – a ponto de tornar-se irreconhecível – por 
meio da combinação de alto nível de emprego a uma taxa relativamente 
elevada de crescimento econômico, o que Hobsbawm (1995, p. 265) observa 
ser “uma espécie de casamento entre liberalismo econômico e democracia 
social” baseado nas ideias de John Maynard Keynes. 

Na situação do pós-guerra, a presença mais forte do governo na 
economia era justificada por objetivos políticos, como o pleno emprego, 
a contenção do comunismo e a modernização de economias atrasadas, 
em ruínas ou em declínio. A política da Era de Ouro permitiu um Estado 
previdenciário mais abrangente e generoso e refletiu esse estado de coisas 
– ainda que somente em países capitalistas desenvolvidos – até o final da 
década de 1960, quando apareceram sinais de desgaste do Walfare State: a 
hegemonia dos EUA entrava em declínio, a produtividade da mão de obra 
diminuía em diversos países, e uma nova geração de trabalhadores, que 
não conhecera a realidade do entreguerras, descobria que os aumentos 
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negociados pelos seus sindicatos eram inferiores aos que poderia arrancar 
do mercado, o que indicava um possível retorno à luta de classes (HOBS-
BAWM, 1995). Nessa luta, a classe alta precisava frear o poder das classes 
trabalhadoras (HARVEY, 2014). Entrariam no jogo os mecanismos de 
reestruturação implementados pela burguesia monopolista, revertendo 
as conquistas sociais dos trabalhadores no pós-Segunda Guerra Mundial 
e instaurando a configuração do capitalismo contemporâneo ou a terceira 
fase do estágio imperialista (NETTO; BRAZ, 2006). 

Na década de 1970, a crise de acumulação do capital “afetou a todos 
por meio da combinação de desemprego em ascensão e inflação acelerada” 
(HARVEY, 2014, p. 23). O que Harvey (2014) considera “liberalismo embu-
tido” estava esgotado e alguma alternativa era necessária para superá-lo. O 
resultado dos debates levou à polarização de ideias. De um lado, estavam os 
que defendiam a social-democracia e o planejamento central; de outro, os 
que buscavam o restabelecimento do livre mercado e do poder corporativo. 
O interesse desses últimos prevaleceu. Do ventre do liberalismo embutido, 
“descartado com violência suficiente para confirmar a observação de Karl 
Marx segundo a qual a violência é invariavelmente a parteira da história” 
(HARVEY, 2014, p. 203), nascia a neoliberalização. O mundo capitalista 
mergulhou no neoliberalismo de forma caótica e por meio de experimentos 
que convergiriam em uma doutrina articulada, em 1990, com o conhecido 
“Consenso de Washington”. 

O modelo para formulação das políticas neoliberais a serem de-
senvolvidas nos países avançados foi testado primeiro na periferia do 
globo, com uma experiência brutal e, inclusive, ditatorial, realizada no 
Chile após o golpe contra o governo eleito de Salvador Allende. O golpe 
militar no Chile, em 1973, foi financiado pelas elites chilenas ameaçadas 
pela tendência de Allende ao socialismo e apoiado por corporações e 
instituições dos EUA (HARVEY, 2014). 

Enquanto o mundo inteiro, naquele momento, passava por uma 
recessão, tentar reconstruir a economia chilena exigia uma nova aborda-
gem. Pinochet trouxe, então, para o governo, um grupo de economistas 
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conhecidos como “the Chicago boys”, adeptos de Milton Friedman, pro-
fessor de Chicago, para trabalhar em parceria com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) na reestruturação da economia de acordo com as 
teorias neoliberais. A aplicação teórica se expressou por meio das seguintes 
medidas: ativos públicos privatizados, nacionalizações revertidas, recursos 
naturais liberados à exploração privada, seguridade social privatizada, 
e investimentos estrangeiros e livre comércio facilitados. A recuperação 
imediata da economia chilena durou até a crise latino-americana da dívida 
em 1982. O “remédio”? Uma aplicação mais objetiva e menos ideológica 
das políticas neoliberais nos anos subsequentes (HARVEY, 2014).

Os resultados da experiência chilena foram úteis para que o mundo 
capitalista avançado consolidasse o neoliberalismo como “nova orto-
doxia econômica de regulação da política pública no nível do Estado” 
(HARVEY, 2014, p. 31): nos anos 1980, Margareth Thatcher, primeira-
-ministra da Grã-Bretanha, e Ronald Reagan, presidente dos Estados 
Unidos, adotaram fortemente a política neoliberal em seus países, em um 
movimento determinado a restaurar o poder de classe da elite. Thatcher, 
sob influência de Keith Joseph, abandonou o keynesianismo e aceitou a 
ideia de que eram essenciais soluções monetaristas do lado da oferta para 
curar a estagflação da economia britânica. A implementação desse novo 
rumo envolveu o enfrentamento do poder sindical, o ataque às formas 
de solidariedade social que comprometessem a flexibilidade competiti-
va, o desmantelamento do Estado de bem-estar social, a privatização de 
empresas públicas e a criação de um clima favorável aos investimentos 
externos. As formas de solidariedade social “tinham de ser dissolvidas 
em favor do individualismo, da propriedade privada, da responsabilidade 
individual e dos valores familiares” (HARVEY, 2014, p. 32).

Reagan, vitorioso sobre Carter, apoiou e ampliou as ações de Paul 
Volcker, presidente do Federal Reserve Bank, para “tratar” a economia 
dos Estados Unidos e revitalizá-la. O governo Reagan promoveu cortes 
de impostos, cortes orçamentários, ataques generalizados ao poder sin-
dical e profissional, e desregulação, o que abriu novas áreas de mercado 
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e exploração para os interesses corporativos, que também foram bene-
ficiados com drásticas reduções de impostos. Tinham início, portanto, 
a restauração do poder econômico da classe alta e a mudança para uma 
desigualdade social cada vez maior (HARVEY, 2014).

A essa altura, os países em desenvolvimento, sujeitos ao domínio 
estadunidense desde o pós-guerra, estavam endividados em dólares nor-
te-americanos com taxas vantajosas para os banqueiros de Nova York. O 
problema é que qualquer oscilação nas taxas de juros dos Estados Unidos 
podia levar, facilmente, países vulneráveis à inadimplência e os bancos 
de Nova York a prejuízos. O Governo Reagan descobriu uma forma de 
unir os poderes do Tesouro norte-americano aos poderes do FMI para 
resolver essa dificuldade, rolando a dívida dos países em troca de reformas 
neoliberais. A partir daí, o Banco Mundial e o FMI passaram a agir como 
propagadores da implementação do livre mercado e da ortodoxia neoli-
beral no mundo. Os países endividados, em troca do reescalonamento da 
dívida, “tiveram de implementar reformas institucionais, como cortes nos 
gastos sociais, leis do mercado de trabalho mais flexíveis e privatização” 
(HARVEY, 2014, p. 38). Ou seja, foi inventado o “ajuste estrutural”. A 
esse respeito, Moraes (2001, p. 16-17) afirma: 

Nos anos 80, os programas neoliberais de ajuste econômico foram 
impostos a países latino-americanos como condição para renego-
ciação de suas dívidas galopantes. Daí se passou à vigilância e ao 
efetivo gerenciamento das economias locais pelo Banco Mundial 
e pelo FMI.

No Brasil, o percurso de neoliberalização se iniciou, efetivamente, no 
governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que presidiu o país de 1995 
a 2002, e encontrou alguma resistência nos governos petistas de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003 a 2010) e de Dilma Rousseff (2011 a 31 de agosto de 
2016). Os governos de Lula e Dilma se assentaram em um projeto com viés 
desenvolvimentista, sustentado por um bloco de poder que se constituía 
de parte da burguesia interna (em detrimento do capital internacional) 
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e setores da baixa classe média, da classe operária, dos trabalhadores do 
campo e dos trabalhadores da massa marginal. Mas o conflito de classes 
contra o efeito distributivo da riqueza no país levou à retomada do poder 
pelos neoliberais em 2016, por meio de um golpe de Estado3 orquestra-
do pela burguesia, integrado ao capital internacional e apoiado pela alta 
classe média (BOITO JR, 2016). Desde a campanha presidencial de 2018, 
parte substancial de outros segmentos da sociedade, como os extrativistas 
e proprietários de terras, religiosos, militares, milicianos, conservadores e 
negacionistas têm se agregado ao bloco de poder neoliberal, formando a 
base de apoio para as investidas neoliberais e neoconservadoras sobre as 
políticas sociais de diversos setores, dentre eles, o da educação (MIRANDA, 
2020a). Mas o que justificaria a retórica conservadora no mundo capitalista 
ultraliberal e pós-moderno em que vivemos?

Sobre a relação entre neoliberalismo e neoconservadorismo, a despeito 
de que, no plano das aparências, ambos mantenham concepções antagônicas, 
Harvey (2014) percebe que as contradições econômicas e políticas internas 
da neoliberalização são contidas por meio de crises financeiras. Essas crises, 
apesar de atingirem internamente países isolados, estão orquestradas no 
cenário mundial para manter a acumulação global do capital. O sucesso do 
neoliberalismo depende da sua capacidade de administrar as crises finan-
ceiras no mundo e de manter sob controle o grau de descontentamento que 
ele mesmo gera. À medida que os efeitos devastadores da neoliberalização 
fogem do controle, o neoliberalismo começa a dar sinais de esgotamento, e 
o conservadorismo surge como possível reação para devolver-lhe o impul-
so, recorrendo a recursos autoritários, hierárquicos e militares (HARVEY, 
2014) e abrindo espaço para alternativas radicais. 

Segundo o autor, o neoconservadorismo constitui uma resposta às 
contradições do neoliberalismo. Em uma sociedade neoliberal, os inte-

3 O impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em agosto de 2016, se concretizou 
como um “golpe contra a soberania popular”, anulando o processo democrático 
que elegeu a presidenta por maioria absoluta dos votos populares (MANCEBO; 
ASSIS; LIMA, 2016, p. 646).
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resses individuais podem promover um caos e se sobreporem à ordem. 
A competição, a anarquia do mercado e o individualismo sem limites 
– que se expressa em desejos, temores, ansiedades, escolhas de modo de 
vida, orientações sexuais, formas de expressão e comportamento – geram 
uma situação ingovernável e podem mesmo causar o rompimento dos 
vínculos de solidariedade. Parece, então, necessário algum grau de coer-
ção para a manutenção da ordem, o que justifica, nos neoconservadores, 
por exemplo, a ênfase na militarização como remédio para “o caos dos 
interesses individuais”.

O neoconservadorismo não é, portanto, um movimento recen-
te. Ele decorre da própria teoria neoliberal, que trouxe à economia, à 
sua maneira peculiar, questões de moralidade, poder e justiça. O que o 
neoconservadorismo faz é mudar a maneira peculiar como as questões 
entram no debate, procurando se contrapor aos efeitos que o caos dos 
interesses individuais, intrínseco ao neoliberalismo, costuma produzir. 
Harvey (2014) argumenta que, de modo algum, os neoconservadores se 
afastam do programa neoliberal de construção ou restauração do poder 
da classe dominante. Contudo, buscam legitimar esse poder, construindo 
um clima de consentimento em torno de valores.

Os movimentos conservadores compõem o processo de reestruturação 
do capital. Segundo Miranda (2020b), a versão cada vez mais autoritária 
do neoliberalismo é requerida pelo processo de acumulação do capital, 
não importa o quanto as novas articulações se distanciem da base dou-
trinária do liberalismo clássico ou mesmo que incluam o rompimento 
dos princípios da democracia burguesa. As ações neoliberais do Estado 
são aclamadas pelos setores mais conservadores da sociedade para que 
as demandas do mercado prevaleçam sobre as demandas sociais. Desse 
modo, o avanço da extrema direita em vários países faz-se num processo 
inerente ao neoliberalismo (MIRANDA, 2020b). 

Nesse contexto de hegemonia do projeto político neoliberal e aprofun-
damento do neoconservadorismo atrelado ao avanço da extrema direita 
em diversos países, indaga-se: como a criação do consentimento, liberal 
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em termos de mercado e conservador nos costumes, se reflete no campo 
educacional, que trabalha com a formação humana? É o que intentamos 
discutir no próximo tópico.

Neoliberalismo e modernização conservadora na educação

A necessidade de compreender como o neoliberalismo e o neocon-
servadorismo atingem o campo da educação nos faz buscar autores e 
pesquisadores que se debruçam sobre o tema, apontam questões e sus-
citam a reflexão, entre eles, Amaral e Oliveira, Apple, Freitas, Miranda, 
Ravitch e Saad.

Apple (2015, p. 610) denomina modernização conservadora “a combi-
nação entre o ‘novo’ dos mercados, a accountability [aceitação de assumir 
responsabilidade plena por decisões tomadas] e a eficiência junto com o 
‘velho’ da cultura e disciplina tradicionais”. Em seu livro Educando à direita, 
o autor desenvolve uma reflexão sobre o neoliberalismo e o neoconserva-
dorismo a partir de pesquisas e experiências de políticas educacionais em 
diversas partes do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, 
Austrália e Nova Zelândia. As questões por ele tratadas são movimentos 
globais, e suas lógicas têm se espalhado rapidamente em muitas nações, 
inclusive no Brasil, refletindo os seus resultados discutidos.

Na base desses movimentos, Apple (2003, 2015) identifica uma aliança, 
formada por intelectuais neoconservadores, conservadores religiosos, po-
pulistas autoritários e frações da classe média, todos comprometidos com 
o objetivo geral de aumentar a competitividade internacional e retornar 
a um passado de casa, família e escola ideais. Tal aliança, que sustenta a 
modernização conservadora na educação, orienta-se pela visão de um 
Estado mínimo, percebe os alunos como capital humano e consumidores, 
associa a democracia à liberdade de escolha do consumidor, generaliza 
ataques aos funcionários públicos e sindicatos dos professores, relaciona 
a educação à economia, defende o uso de dinheiro público em escolas 
privadas e religiosas, e representa, em síntese, soluções de quase-mercado 
para a educação. 
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A aplicação dos modelos mercantilizados na educação por meio da 
combinação perigosa entre as políticas neoliberal e neoconservadora 
tem mostrado resultados preocupantes em alguns países e se revela 
uma tendência internacional. Apple (2003) apresenta como principais: a 
imposição de testes de desempenho padronizados e o consequente com-
prometimento das escolas com métodos e currículo-padrão tradicionais 
de ensino; a pressão neoconservadora sobre a regulação do conteúdo e do 
comportamento por meio de currículos, normas e sistemas de avaliação 
nacionais; o controle do Estado regulador sobre o indivíduo para que esse, 
de fato, produza uma ‘empresa de si mesmo’; a tradução dos resultados 
educacionais em indicadores de desempenho; o retorno ao tradiciona-
lismo e à deslegitimação de modelos críticos de ensino e aprendizagem; 
a re-estratificação de raça e classe na escola e o retrocesso do ensino 
inclusivo. O autor assinala que os efeitos da mercantilização das escolas 
parecem levar a um declínio nos padrões educacionais, principalmente 
no desempenho das escolas cuja população majoritária é proveniente da 
classe trabalhadora, o que evidencia que, para além de tentar reduzir a 
esfera de atuação do Estado, há também uma perspectiva da classe mé-
dia de tentar alterar as regras da concorrência na educação e diminuir a 
insegurança enfrentada pelos seus filhos ou repassar as oportunidades 
das crianças menos privilegiadas às já privilegiadas. 

As reformas educacionais de cunho conservador e liberal foram 
amplamente realizadas nos Estados Unidos na década de 1990 e 2000, 
assentadas nas ideias do modelo de mercado e testes de padronização. 
Os efeitos, como Ravitch (2011) denuncia, ratificam aqueles encontra-
dos por Apple (2003, 2015). A política implementada no sistema escolar 
norte-americano com a lei No Child Left Behind4 buscava garantir a qua-
lidade da educação por meio da escolha escolar e da responsabilização. 
Na tentativa de “consertar” a educação, os reformadores corporativos 
construíram falsas analogias entre o mundo empresarial e a educação, 

4 Nenhuma Criança Fica para Trás.
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aplicando princípios de negócios, administração, marketing, recompensas 
e sanções a diretores, professores, estudantes e escolas. 

A escolha escolar, justificada pela “liberdade” de as famílias elegerem a 
melhor escola para os seus filhos e para lá levarem as subvenções públicas 
do Estado, idealizava promover a competição entre as escolas para que 
captassem mais alunos e mais recursos. O Estado, então, garantia a apli-
cação de testes padronizados para aferir a qualidade do ensino ofertado e 
fornecer à sociedade os resultados das instituições de ensino, representados 
por escores que subsidiariam a escolha dos pais. A pressão pelo aumento 
nos escores levou as escolas norte-americanas a trabalharem em prol da 
testagem, deixando de lado a importância do currículo e do ensino, além 
de criarem estratégias de seleção de alunos, excluindo aqueles que não 
fossem considerados potencialmente atrativos. O resultado não poderia 
ser outro senão a segregação, distinguindo as classes mais privilegiadas e 
excluindo os filhos de trabalhadores (RAVITCH, 2011).

Freitas (2012) trabalha as evidências empíricas norte-americanas, 
fazendo um contraponto de alerta para os riscos das reformas educacionais 
baseadas no mercado – que já se iniciaram no contexto brasileiro – e que 
envolvem uma combinação de responsabilização, privatização e meri-
tocracia. No Brasil, movimento semelhante ao No Child Left Behind é o 
Todos pela Educação, coordenado por empresários do campo educacional. 
Uma rede de institutos e fundações privadas também se desenvolve no 
país, apoiando iniciativas e experiências com reformas educacionais que 
tendem a transferir a lógica empresarial de modificações no sistema de 
produção, por meio de formas inovadoras de gestão e uso da tecnologia, 
para a educação. O tecnicismo vai se incorporando à educação sob uma 
“teoria da responsabilização”, gerencialista e meritocrática, em que se 
propõe a medição da aprendizagem por meio de testes padronizados. 
Constrói-se um sistema de responsabilização que envolve testes para 
os estudantes, divulgação do desempenho das escolas5, recompensas e 

5 No Brasil, a divulgação do desempenho das escolas é realizada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, por meio 
do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
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sanções. As recompensas e sanções compõem o caráter meritocrático do 
sistema e perpassam a responsabilização. A meritocracia também está na 
base da política liberal:  oportunidades são dadas a todos, mas o que faz a 
diferença é o esforço individual, o mérito de cada pessoa (FREITAS, 2012). 

Saad (2015) observa que o neoliberalismo redefiniu a relação entre 
economia, Estado, sociedade e indivíduos, subordinando o aspecto social 
a critérios econômicos e incentivando os indivíduos a darem uma forma 
empreendedora às suas vidas. A ideologia da autorresponsabilidade tem 
sido cultivada a fim de colocar o mérito do sucesso e o peso do fracasso 
sobre os indivíduos, eximindo o Estado da responsabilidade dos proble-
mas sociais (SAAD, 2015).

A responsabilização e a meritocracia estão intimamente relacionadas 
e levam a uma terceira categoria apontada por Freitas: a privatização. O 
surgimento do público estatal e público não estatal matizou o público e o 
privado e ampliou as possibilidades de atuação do empresariado no Brasil. 
Agora, existe a possibilidade de o público ser administrado pelo privado, 
ou seja, uma escola pública (gratuita para os alunos) pode ter uma gestão 
privada (o Estado faz um contrato de gestão com a iniciativa privada6). 
Portanto, “a bandeira da escola pública tem de ser atualizada: não basta 
mais a sua defesa, agora temos que defender a escola pública com gestão 
pública” (FREITAS, 2012, p. 386).  Outra modalidade de privatização é a 
destinação de recursos públicos para o setor privado, implantada no Brasil 
por meio, por exemplo, de bolsas, transferências de recursos financeiros e 
empréstimos. Nessa modalidade, há a transferência de recursos para cre-
ches conveniadas, para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
(Pronatec), o Programa Universidade para Todos (Prouni) (FREITAS, 
2012) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

Segundo Freitas (2012), a ideia dos vouchers, também na perspec-
tiva de ser implementada no Brasil, vendida como liberdade aos pobres 
de matricularem os filhos nas escolas privadas – privadas para pobres 

6 Na modalidade público com gestão privada, algumas escolas estaduais de Goiás, 
por exemplo, já estão sendo geridas por Organizações Sociais (OS).
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– que quiserem, tem como objetivo favorecer a iniciativa privada e co-
locar o controle ideológico a serviço dos interesses do mercado, além de 
enfraquecer o sistema público de ensino e desresponsabilizar o Estado 
de garantir educação de qualidade a todos (FREITAS, 2012). Ademais, 
Oliveira e Amaral (2020, p. 6) ressaltam que

além da busca de controle ideológico na educação básica e superior, 
da privatização das escolas e instituições, da defesa da educação 
no lar, procura-se a implementação de escolas cívico-militares 
para propagar comportamentos sociais, baseados na visão da ex-
trema direita do que seja disciplina e valores aceitáveis da família. 
Busca-se, pois, controlar os fins da educação, adotar o chamado 
modelo meritocrático e do empreendedorismo, defendendo que 
este deve pautar a posição social dos indivíduos na sociedade, ali-
nhando a educação às necessidades produtivas, compreendendo-a 
como um serviço ou mercadoria, ampliando a concorrência para 
promover a qualidade das escolas, favorecer a expansão privada 
e o empresariamento da educação (FREITAS, 2018), assim como 
criar e promover as bases de um sistema educacional cada vez 
mais autorregulado pelo mercado (OLIVEIRA; AMARAL, 2020, 
p. 6, [no prelo]).

Miranda (2020a, p.10) afirma que está “claro que o neoliberalismo, 
em sua versão autoritária e neoconservadora, vem incidindo sobre a 
educação brasileira de modo avassalador desde 2016 (...)”. Esse processo 
de neoliberalização tardia acentua, de forma brutal, a desigualdade de 
renda no país e impacta a educação, tendo como resultados imediatos a 
mercantilização e a privatização do ensino em todos os níveis, e a voraci-
dade pelo controle ideológico da escola (MIRANDA, 2020a). Sob o viés 
da mercantilização e da privatização, a responsabilidade do Estado pela 
educação vai se desfazendo ou se deslocando para o atendimento apenas 
dos muito pobres. Isso aprofunda as desigualdades sociais e estabelece 
novas formas de discriminação (MIRANDA, 2020b). 

As manobras em busca da mercantilização da educação são clara-
mente evidenciadas na Proposta de Emenda à Constituição nº 188, de 
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2019 (PEC-188/2019), principalmente quando propõe alterar o artigo 213, 
parágrafo 1º, para que os recursos públicos possam ser utilizados para 
o pagamento de bolsas de estudos, durante a educação básica, àqueles 
que se interessarem e comprovarem insuficiência de recursos, excluindo 
a obrigatoriedade do poder público de criar vagas para o aluno na rede 
pública, ou seja, beneficia e fortalece a rede privada, injetando nela re-
cursos públicos de modo perene. 

Quanto ao controle ideológico da escola, as práticas autoritárias têm 
causado prejuízos no processo de implantação de uma gestão democrática, 
além de adentrar o espaço da escola e da sala de aula, que precisa ser um 
lugar em que se desenvolvam a autonomia e a liberdade de expressão. Como 
efeito, destituem-se a “soberania” e a autoridade do professor. Todas as formas 
que não se alinham aos interesses da acumulação ou do conservadorismo 
são desacreditadas, e a violência contra o(a) professor(a) e contra a escola 
vai se naturalizando (MIRANDA, 2020). O lugar em que, por excelência, se 
promovia o desenvolvimento da capacidade crítica torna-se um ambiente 
controlado e vigiado pela ideologia que se tenta implementar. 

Nesse contexto, grassam os ataques, diretos ou indiretos, às instituições 
educativas. Em 2020, ano em que a pandemia causada pelo SARS-COV-2 
levou ao fechamento das escolas públicas em todo o país, pouco foi con-
siderado para a formulação de políticas nacionais de enfrentamento à 
situação. Enquanto a necessidade de implementar uma política pública 
para desenvolver o ensino remoto e garantir o acesso dos alunos à educação 
pública se impunha, as despesas executadas pelo Ministério da Educação 
sofriam redução em relação aos anos anteriores7. Desse modo, os obje-
tivos neoliberais de redução do Estado nas políticas sociais se cumprem, 
ao passo que se relega a outro plano o princípio-base da “igualdade de 
condições de acesso e permanência na escola” (CF/1988, art. 206).

7 O detalhamento das despesas previstas e executadas pode ser verificado no 
Portal da Transparência: http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-supe-
riores/26000?ano=2020.

http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores/26000?ano=2020
http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores/26000?ano=2020
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Considerações finais

Olhar para a educação sob o capitalismo para pensar os efeitos 
dos movimentos neoliberal e neoconservador é um exercício essencial 
se considerarmos o contexto que vivenciamos. Reformas educacionais 
neoliberais e neoconservadoras já foram aplicadas em outras partes do 
mundo, e os resultados, como mostram as pesquisas empíricas e funda-
mentos teóricos de Apple e Ravitch, revelam a ampliação das desigual-
dades sociais. A propagação de políticas neoliberais conservadoras na 
educação brasileira, implementadas de modo mais contundente nos anos 
recentes, apresentam perspectivas alarmantes, vez que há evidências de 
que o avanço do neoliberalismo pode provocar um desmantelamento da 
escola pública. A sua vertente conservadora se empenha na apropriação 
do controle ideológico das escolas e faz a combinação “perfeita” do que 
pode causar a ruína do sistema educacional brasileiro. 

Em síntese, a modernização conservadora e a neoliberalização da 
educação têm se institucionalizado pelo Estado em atendimento aos 
interesses de grupos que lutam pela restauração e/ou manutenção do 
poder exercido pelas classes dominantes brasileiras.
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A flexibilização do ensino médio 
brasileiro: o reposicionamento da 
educação às demandas neoliberais

João Ferreira de Araújo Júnior1

No ano de 2017, o Congresso Nacional brasileiro legitimou, por 
meio da Lei 13.415/2017, uma “nova” reforma para o Ensino Médio. 
Originalmente, essa reforma foi proposta pelo Ministério da Educação 
e implementada pela presidência da república via Medida Provisória nº. 
746/2016. Para os reformadores, eram urgentes e emergentes as mudanças 
na organização curricular, na carga horária, na redistribuição dos fundos 
públicos da educação e na política de oferta do Ensino Médio para tornar 
essa etapa educacional atrativa para os jovens. Entretanto, estudos críticos 
na área da educação vinculam essas mudanças aos interesses mercado-
lógicos defendidos pela fração de classe burguesa que passou a ocupar o 
poder no Brasil após o Golpe de Estado de 2016. 

Mônica Ribeiro da Silva e Leda Scheibe, por exemplo, organizaram 
e publicaram, na revista Retrato da Escola, um dossiê com oito artigos 

1 Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG); possui 
mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás (UFG); 
e está vinculado como Professor efetivo de Educação Básica, Técnico e Tecnoló-
gico – Área de Educação – do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Aparecida de 
Goiânia.
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científicos que relacionam a reforma do Ensino Médio com o neolibera-
lismo. Silva e Scheibe (2017, p. 20) indicaram que “A reforma do Ensino 
Médio aproxima a última etapa da educação básica à visão mercantil da 
escola pública e contraria seu caráter público, inclusivo e universal”. Para 
as autoras, a Lei 13.415/2017 privilegia os princípios de formação por 
competências idealizados por governos neoliberais. 

Eliza Bartolozzi Ferreira e Monica Ribeiro da Silva também orga-
nizaram um dossiê, publicado na revista Educação e Sociedade, para 
abordar as mudanças no Ensino Médio. No geral, Ferreira e Silva (2017) 
chamam atenção para o caráter privatista da reforma do Ensino Médio 
e seu objetivo de manter, sob o controle da classe dominante, a riqueza 
econômica e o poder político do país. Segundo Kuenzer (2017) – em um 
dos trabalhos publicados no dossiê –, a Lei 13.415/2017 assim como o 
Projeto de lei nº 1603/96, que subsidiou o Decreto nº 2.208/97, revivem 
as políticas propostas pelo Banco Mundial, que têm como eixo

A distribuição desigual e diferenciada, tanto da educação escolar 
quanto da formação profissional, para atender às demandas de um 
novo regime de acumulação que vinha se constituindo no mundo 
desde os anos 1980, e, no Brasil, de forma mais intensa a partir 
dos anos 1990 (KUENZER, 1997). (KUENZER, 2017, p. 339).

Um processo educacional em que “(...) importa menos a qualificação 
prévia do que a adaptabilidade” (KUENZER, 2017 p. 341) e que tem como 
controvérsia a relação entre a rigidez e a flexibilidade.

Assim, este capítulo está alinhado aos estudos críticos da reforma do 
Ensino Médio. O objetivo é apresentar as características da sua flexibiliza-
ção, partindo do pressuposto de que a Lei 13.415/2017 é um desdobramento 
da desregulamentação educacional no Brasil, cuja principal implicação 
tende a ser a mercadorização do Ensino Médio público. A síntese está 
exposta nos seguintes tópicos: Flexibilização, Neoliberalismo e Educação 
Escolar, que apresenta os fundamentos do princípio de flexibilização 
utilizado como mediação para reformar o Ensino Médio brasileiro; e 
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a Flexibilização do Ensino Médio no Brasil, que expõe as características 
da mercadorização do Ensino Médio público.2 As Considerações finais 
constituem uma breve nota, apontando a reforma do Ensino Médio 
como um desafio para os defensores da educação pública, por pressu-
por a formação de subjetividades empreendedoras e a adesão a projetos 
educacionais conservadores.

Flexibilização, Neoliberalismo e Educação Escolar

Os estudos da recente reforma do Ensino Médio brasileiro mostram o 
princípio da flexibilização como mediação necessária para o reposiciona-
mento da Educação Básica de nível médio aos interesses mercadológicos. 
Mas, do que trata essa flexibilização e como tem incidido sobre a educa-
ção escolar? De entrada, refere-se a um princípio ideológico-econômico 
utilizado como mediação para reestruturar o capital desde a crise por 
superacumulação dos anos de 1970 e, por conseguinte, generalizado a 
todos os setores da sociedade, inclusive à educação escolar.

Essencialmente, essa flexibilização é conservadora: não se vincula a 
nenhum movimento de transformação do modo de produção hegemônico. 
Pelo contrário, foi forjada nas entranhas contraditórias do capitalismo 
como mecanismo para a sua produção e reprodução. Não se ignora aqui a 
potencialidade do princípio de flexibilização como indutor de mudanças 
nas relações e meios de produção. Entretanto, essas mudanças não foram 
criadas para transformar o capital e, ademais, legitimam a desigualdade 
social e tendem a intensificar a exploração sobre a classe trabalhadora.

Ao situar a flexibilização na realidade histórica na qual o capitalismo 
contemporâneo foi produzido e se reproduz, ela se identifica como um 
conjunto de ações (práticas) objetivas – em que também está pressuposta 

2 Esse pressuposto é a síntese de uma pesquisa realizada no Programa de Pós-
-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, entre os anos de 
2016 e 2020, sob a orientação das professoras Marília Gouvea de Miranda e Gina 
Glaydes Guimarães, que culminou em nossa tese de doutoramento, denominada 
“Neoliberalismo e Flexibilização do Ensino Médio: a mercadorização da educação 
na Lei 13.415/2017”, defendida no ano de 2020.
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uma subjetividade – contrárias à rigidez fordista. Por um lado, representa 
as “mudanças” por que passa o capital ao ser incorporada como categoria 
econômica restauradora das “imperfeições” que levaram o modo de pro-
dução capitalista à crise; por outro lado, mas não desconexo do primeiro, 
também tem sido introduzida no imaginário social sob a face pós-mo-
derna da resiliência ou do princípio promotor do “sucesso” individual.

Em a Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural (2011), David Harvey faz uma exposição histórica e 
teórica da transição do capitalismo embutido (fordismo) para a acumula-
ção flexível que permite apreender a flexibilização como parte do projeto 
político-econômico de reestruturação do capital. Nos termos do autor, 
no capitalismo embutido:

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de 
larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa 
que impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam 
crescimento estável em mercados de consumo invariantes. Havia 
problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos 
de trabalho (especialmente no chamado setor ‘monopolista’). 
(HARVEY, 2011, p. 135)

Essa rigidez nos processos de produção, circulação e consumo aca-
bou por gerar uma crise de superacumulação que se tornou insustentável 
para o capital. Assim, dadas as condições históricas do momento, a crise 
capitalista foi enfrentada por meio de uma ampla ação de flexibilização dos 
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões 
de consumo, incluindo as desregulamentações estatais - que ainda estão 
em curso no mundo capitalista.

Segundo Harvey (2011), como resultado desse processo de rees-
truturação do capital de base flexível, tem ocorrido o “(...) surgimento 
de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de forne-
cimentos de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organiza-
cional” (HARVEY, 2011, p. 140). Todavia, as implicações para a classe 
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trabalhadora têm se objetivado na extinção de postos de trabalho estáveis, 
na criação e legitimação de trabalhos transitórios e desprotegido por leis 
trabalhistas, no enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores e na 
desresponsabilização dos Estados sobre os direitos sociais.  

Ou seja, é a partir dessas determinações históricas que se vincula o 
princípio da flexibilização ao projeto de restauração do capital desde a 
crise dos anos de 1970. E é também nessas condições determinadas que 
o princípio da flexibilização se torna fundamental para a forma contem-
porânea de produção e reprodução do capital - o neoliberalismo - não só 
como princípio-referência de suas reformas mercadológicas, mas como 
parte da ideologia a ser seguida pelos indivíduos que buscam o “sucesso” 
nos limites impostos pela sociabilidade capitalista. 

Neste trabalho, o neoliberalismo está sendo compreendido como uma 
teoria das práticas político-econômicas que vinha sendo estruturada às 
margens da forma de produção fordista e que se destacou como modalidade 
de discurso contrária a qualquer mecanismo político, econômico e social 
mobilizador da produção, circulação e consumo do capital (HARVEY, 
2014). Nesses termos, essa forma de produção e reprodução do capital 
se faz como teoria defensora da liberdade empreendedora individual, do 
direito à propriedade privada, do livre comércio e do livre mercado e tem 
como objetivo a “construção ou restauração do poder de alguma classe 
dominante” (HARVEY, 2014, p. 94).

As sínteses de David Harvey, sobretudo as contidas na obra Neoli-
beralismo: história e implicações (2014), destacam duas características da 
neoliberalização que são fundamentais para compreender a essência das 
reformas em curso na sociabilidade capitalista – inclusive sobre as que 
incidem sobre a educação escolar. São elas: o Desenvolvimento Geográfico 
Desigual e a Acumulação por Espoliação.

Corrobora David Harvey (2014) que a neoliberalização se faz por 
meio de um amplo e complexo processo de Desenvolvimento Geográfico 
Desigual do capital, proveniente da dialética entre as ambições gerais e 
globais dos capitalistas e as condições objetivas dos Estados em produzir 
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reestruturações econômicas, políticas e sociais locais para se reposi-
cionarem frente aos interesses mercadológicos. Em outras palavras, as 
mudanças propostas pelos neoliberalistas são heterogêneas, ainda que 
tenham como referência os interesses contemporâneos do capital (os 
interesses do mercado) - se objetivam diversamente nas várias partes 
do mundo, formando paisagens e relações de produção (inclusive nas 
formas jurídicas) diferentes.

Entretanto, mesmo sendo movimento global, segundo Harvey (2014), 
o neoliberalismo fracassa como prática econômica produtora de renda 
e, com isso, comprometida com o restabelecimento do poder da classe 
econômica dominante. Antes, propõe uma nova dinâmica global de re-
distribuição de resultados sociais do trabalho e de bens comuns – uma 
Acumulação por Espoliação. A neoliberalização se especializou em “abrir 
à acumulação do capital novos campos até então considerados fora do 
alcance do cálculo da lucratividade” (HARVEY, 2014, p. 172), tais como: o 
uso da água, das telecomunicações, dos meios de transportes, da habitação 
social, da educação, da assistência à saúde, das pensões, das universidades, 
dos laboratórios de pesquisas, dos presídios, dos materiais genéticos, das 
formas culturais, entre tanto outros elementos de uso comum que podem 
estar sendo apropriados pela elite econômica e comercializados. Dessa 
forma, os neoliberalistas tornaram-se “(...) ativos na promoção da pri-
vatização de ativos” (HARVEY, 2014, p. 75) e pensam ter “direitos de 
propriedade sobre processos, coisas e relações sociais, supõe que se pode 
atribuir um preço a eles e negociá-los nos termos de um contrato legal” 
(HARVEY, 2014, p. 178).

Com essa dinâmica desigual, porém coordenada, o neoliberalismo 
se objetiva de diferentes maneiras pelo mundo, cria bolsões de desen-
volvimento às custas da expansão, em escala global, da pobreza. Obje-
tivamente, se faz através da expansão da desigualdade social e oculta o 
seu fracasso como produtor de renda, redistribuindo bens e serviços 
públicos para a iniciativa privada. Tudo isso fazendo uso do discurso 
ideológico de que o desenvolvimento econômico, político e individual 
das pessoas e dos estados se efetivarão apenas por meio das liberdades 
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mercadológicas. Uma liberdade que tem sido imposta por coerção, mas 
também por persuasão de lideranças locais, que, por se beneficiarem dos 
resultados dessa acumulação por espoliação, utilizam-se de suas forças 
políticas e econômicas para forçar flexibilizações nas relações e processos 
de produção dos Estados, tornando-os signatários das leis do mercado. 

O neoliberalismo e seu programa de flexibilizações dizem de um 
projeto de sociabilidade que tende a ser generalizado para todas as es-
feras sociais. No tocante à educação escolar, desde os anos de 1980 os 
organismos internacionais já alienavam reformas educacionais aos Es-
tados, que se tornavam credores do grande capital (mercado financeiro 
internacional), conforme afirma Algebaile (2009). Segundo essa autora, 
o FMI passou a condicionar os seus credores a mudanças na educação 
escolar como condição essencial das negociações financeiras; o Banco 
Mundial se tornou financiador de projetos educacionais alinhados ao 
controle orçamentário, segundo os termos dos acordos firmados com 
o FMI; e a Unesco dedicou-se à produção padronizada de informações, 
conhecimentos e assessorias a governos neoliberais.

Um dos resultados desse processo tem sido a construção de propos-
tas educacionais favoráveis à iniciativa privada, deslocando a educação 
escolar das estruturas fixas dos Estados para a volatilidade do mercado. 
“A ideia de que caberia ao Estado assegurar uma educação pública uni-
versal, com qualidade e com gestão pública é cada vez mais atravessada 
por interesses empresariais e políticos que querem fazer da escola um 
negócio progressivamente mais lucrativo” (MIRANDA, 2016, p. 569).

Seguindo esse ideário mercadológico, os Estados neoliberais têm 
reformulado suas políticas educacionais reposicionando-as aos interesses 
mercadológicos mesmo havendo evidências da ineficácia educacional 
dessas reformas flexíveis que objetivam privatizações. Freitas (2018), 
por exemplo, evidencia as padronizações dos processos avaliativos, os 
padrões de aprendizagens nacionais e a transferência de recursos públi-
cos para a iniciativa privada via Vouchers) - práticas dos Estados Unidos 
da América há mais de quinze anos e que não se concretizaram como 
política favorável à qualidade educacional. Pelo contrário, 
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(...) Elas não geram mais qualidade, além disso, adicionam efeitos 
colaterais negativos (padronização cultural, mais segregação), 
destroem a escola pública (sugando seus recursos financeiros) 
e ainda impedem que elas construam, conjuntamente com suas 
redes públicas, soluções alternativas para melhorar a qualidade 
de sua educação. (FREITAS, 2018, p. 102). 

No entanto, mesmo possuindo efeitos dramáticos para os países 
que entram nessa política (FREITAS, 2018), elas continuam sendo im-
plementadas em Estados que optam por direcionar seu pêndulo para os 
interesses mercadológicos. Esse é o caso do Brasil na imediaticidade do 
golpe de Estado de 2016 que, entre outras reformas neoliberais à brasi-
leira, legislou uma política educacional que flexibiliza o Ensino Médio e 
o reposiciona aos interesses do mercado.

Flexibilização do Ensino Médio no Brasil

A flexibilização do Ensino Médio é um “processo que inter-relaciona 
as reformulações da última etapa da Educação Básica às mudanças con-
temporâneas das forças produtivas do capital” (ARAÚJO JUNIOR, 2020, 
p. 47). Araújo refere-se à reforma da última etapa da Educação – legalizada 
pela lei 13.415/2017 –, que foi mediada pelo princípio da flexibilização e 
possui duas dimensões como características principais: ser parte de um 
projeto político restaurador do poder de classe; e mudar a relação entre 
o público e o privado no Ensino Médio.

A Flexibilização do Ensino Médio como 
parte de um projeto político 

Em 2016, o Brasil vivenciou um golpe de aparência democrática com 
essência autoritária. Foi produzido por vias pseudolegais, que instauraram 
um processo de impeachment ausente de crime (LÖWI, 2016), que conso-
lidou como senso comum, em função de parte do judiciário ter abdicado 
da justiça (SEMER, 2016) e da grande mídia nacional e sua publicidade 
seletista (LOPES, 2016), o ter-se apresentado como um consenso.
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O golpe de 2016 foi o resultado de um conjunto de ações políticas, 
jurídicas e midiáticas que objetivaram restaurar o poder da fração da 
classe burguesa que não se sentia contemplada e/ou representada na 
governabilidade neodesenvolvimentista do Partido dos Trabalhadores 
(PT), inaugurada em janeiro de 2003 e deposta em agosto de 2016. Cor-
robora-se Boito Jr, (2016) que o golpe foi alimentado na própria inca-
pacidade dos governos neodesenvolvimentistas em manter controladas 
as suas contradições, principalmente a que dizia respeito ao equilíbrio 
entre o crescimento capitalista e uma melhor distribuição de renda para a 
população mais pobre. Essa incapacidade, crescente no segundo mandato 
de Dilma Rousseff, alimentou, no cenário nacional, as tensões históricas 
entre as “frações de classe burguesa” (BOITO JR., 2016) e abriu espaço 
para que a fração ligada ao capital internacional impulsionasse um projeto 
de restauração de poder que culminou no golpe de Estado. 

Para Miranda (2020), o golpe de 2016 marca a ascensão de um novo 
bloco de poder ligado ao capital internacional que, desde 2018, tem in-
corporado conservadores da extrema- direita, formando uma ofensiva 
neoliberal inédita no Brasil. Nas palavras da autora:

Em 2018, desde a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, esse blo-
co de poder neoliberal tem incorporado outros segmentos da 
sociedade, caracterizado por inserções muito diversificadas – 
desde proprietários de terras e extrativistas, militares, religiosos 
pentecostais até conservadores terraplanistas e milicianos – que, 
em seu conjunto, também têm constituído a base de apoio para 
a ofensiva neoliberal na economia e em todos demais setores 
da sociedade brasileira de um modo sem precedentes em nossa 
história. (MIRANDA, 2020, p. 2).

Nesse sentido, o Golpe de 2016 fez parte de uma ofensiva do neoli-
beralismo à brasileira, ainda em curso, que, além de seguir o receituário 
neoliberal clássico, também incorpora novas prescrições como, por 
exemplo, a composição de governos com uma nova elite empresarial e 
uma nova reforma estrutural do Estado (MIRANDA, 2020).
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Essa era uma proposta de governabilidade, no particular do Brasil, 
já existente como idealização de sujeitos golpistas inseridos nas estrutu-
ras formais do governo deposto. O projeto de sociabilidade neoliberal 
implementado pelo governo golpista, que outrora ocupava o cargo de 
vice-presidente da república, foi materializado no documento “Uma ponte 
para o futuro”, elaborado e publicizado no ano de 2015 pela Fundação 
Ulisses Guimarães. Nesse documento, negam-se as políticas praticadas pelo 
Partido dos Trabalhadores e defende-se a flexibilização como estratégia 
econômica para o país. Por meio desse documento, o então vice-presidente 
da República, um ano antes da efetivação do golpe de estado, apresentava 
para a fração burguesa ligada ao capital internacional a possível alterna-
tiva política para a restauração dos seus poderes de classe, qual seja: o 
rompimento com a governança neodesenvolvimentista e a flexibilização 
do Estado via desvinculação de despesas obrigatórias e desindexação de 
direitos sociais do salário-mínimo.

Foi em meio a esse processo político e como parte dele que as for-
mas jurídicas (relações de produção) de flexibilização do Ensino Médio 
encontraram condições objetivas para serem efetivadas. Inicialmente, ela 
foi proposta pelo Ministério da Educação e, em seguida, homologada via 
Medida Provisória (MP) de nº. 746 pelo Executivo Federal. 

E foi também uma reforma considerada como urgente e emergente 
por empresários de ensino, arautos da educação e políticos que a de-
fenderam no Congresso Nacional brasileiro. Ao investigar a reforma 
do Ensino Médio a partir de documentos produzidos no Congresso 
Nacional, sobretudo as atas e as transcrições taquigráficas das audiências 
públicas ocorridas no período entre a homologação da MP 746/2016 e 
a Lei 13.415/2017 (ARAÚJO JÚNIOR, 2020), foi possível classificar os 
protagonistas da reforma do Ensino Médio em quatro grupos: Repre-
sentantes de Institutos e Fundações privadas de ensino (empresários da 
educação), com destaque para o Movimento Todos pela Educação; o 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comuni-
tária (Cenpec); a Universidade Estácio de Sá; o Instituto de Estudos do 
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Trabalho e Sociedade; o Instituto Unibanco; o Instituto Alfa e Beto; e a 
Universidade Unicesumar;  Representantes de Instituições e Secretarias de 
Estado (os arautos da Educação na esfera federal), como o então ministro, 
a secretaria executiva e o secretário de Educação Básica do Ministério da 
Educação; o presidente e a vice-presidente da Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação - CNE; e o presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 
Representantes de Agremiações de categorias específicas de governo (arautos 
da educação nas esferas estaduais), como o então secretário de Educação 
do Estado de Pernambuco e presidente do Conselho Nacional de Secre-
tários da Educação – CONSED; e Representantes de partidos políticos 
(parlamentares reformistas que participaram da Comissão Mista pra emitir 
parecer sobre a MP 746/2016), como do Partido Social Cristão – PSC; o 
Partido Popular Socialista – PPS –, atualmente denominado Cidadania; 
o Partido do Movimento Democrático brasileiro – PMDB –, atualmente 
denominado de Movimento Democrático Brasileiro – MDB; o Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB; o Democratas – DEM; o Partido Social 
Democrático – PSD; e o Progressistas – PP.

Esse bloco reformista criou, no Congresso Nacional brasileiro, as 
condições objetivas para as mudanças na forma jurídica (na política 
educacional) do Ensino Médio e reposicionou essa etapa educacional 
aos interesses mercadológicos. Seguindo a cartilha neoliberal, que não 
combina com a democracia (MIRANDA, 2020), esse bloco promoveu o 
“esvaziamento da participação democrática” (ARAÚJO JUNIOR, 2020) 
no processo de construção da Lei 13.415/2017 ao ignorar as ponderações 
dos movimentos sociais – como o Movimento Nacional em Defesa do 
Ensino Médio e os estudantes que ocupavam escolas, Institutos Federais e 
Universidades públicas – e possibilitou um  Ensino Médio  mercadorizado. 
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A mercadorização do Ensino Médio: a privatização 
do público na lei 13.415/2017  

As primeiras implicações da reforma do Ensino Médio, legislada pela 
Lei 13.415/2017, incidem sobre a organização curricular, a carga horária 
e a docência para a formação técnica e profissional.

Ao acrescentar o artigo 35-A na LDB 9394/96, a lei 13.415/2017 
legalizou mudanças significativas na organização curricular do Ensino 
Médio e em seus fundamentos. Houve a flexibilização do currículo, 
fragmentando-o em Base Comum Curricular e Itinerários Formativos. A 
Base Comum Curricular é composta por quatro áreas de conhecimentos: 
linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências 
da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas.  
Apenas as disciplinas de português e matemática restaram obrigatórias 
para todo o Ensino Médio. As demais são ofertadas a critério de cada 
sistema de ensino.

 Os Itinerários Formativos, considerados a parte diversificada do cur-
rículo, ficaram compostos por cinco áreas de conhecimentos: linguagens 
e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e 
suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; e formação técnica 
profissional. E os sistemas de ensino não estão obrigados a ofertar mais 
do que um Itinerário Formativo.

Na prática, essa flexibilização do currículo retira do Ensino Médio 
a condição exclusiva de última etapa da Educação Básica, colocando-a 
também como espaço de formação inicial e precoce de mão de obra barata 
para o mercado. Esse redirecionamento curricular impactou a disposição 
e a distribuição da carga horária: reduziu-se a carga horária destinada à 
formação geral – de oitocentas horas anuais para seiscentas – para aten-
der às demandas dos Itinerários Formativos. Por isso, essa flexibilização 
curricular não se caracterizou como oportunidade para os sistemas de 
ensino enriquecerem os currículos do Ensino Médio, ao contrário, con-
dicionou-os a uma proposta de formação voltada para terminalidades 
específicas, em especial para a Formação Técnica e Profissional.



107 SEÇÃO 1

Esse movimento condicionador do Ensino Médio está envolto pela 
ideologia do livre mercado defendida pela fração de classe no poder. 
Ao definirem em lei que o currículo do Ensino Médio deve ter como 
referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como exposto 
no artigo 35-A da LDB 9394/96 modificada pela Lei 13.415/2017, os re-
formadores entregaram a organização, a gestão e o processo de ensino do 
Ensino Médio para os arautos da educação inseridos nas esferas federais 
(MEC e CNE) e estaduais (CONSED), ambos, nessa quadra da história, 
signatários das ideologias neoliberais mais ortodoxas. A consequência 
imediata tem sido a transição do Ensino Médio de direito social para um 
serviço público de não exclusividade do Estado.

Essa transição tem relação com o fato de a BNCC se consolidar na 
flexibilização do Ensino Médio como “nota marginal futura contida 
na Lei 13.415/2017 a ser elaborada pelos amigos da ordem” (ARAÚJO 
JÚNIOR, 2020, p. 62-63).  Em outras palavras, a BNCC foi classificada 
na Lei 13.415/2017 como referência para a organização e definições 
curriculares do Ensino Médio, sem ainda existir formalmente. Foi como 
se os legisladores tivessem aprovado uma lei com espaços em branco a 
serem preenchidos futuramente pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE). Esse órgão governamental homologou a BNCC em dezembro de 
2018 – por meio da resolução nº 4/2018 – e definiu que os currículos do 
Ensino Médio tivessem como referências competências e habilidades e 
não mais as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura 
como previa a Resolução anterior de nº 2/2012.

Para Ramos (2012), essas propostas pedagógicas baseadas em com-
petências e habilidades são a “negação do ser humano como sujeito pleno 
de potencialidades e a insistência na adaptação de personalidades à flexi-
bilização do mercado de trabalho” (RAMOS, 2012, p. 125). Supervaloriza 
comportamentos individualistas possíveis de serem identificados na ideia 
de projeto de vida expressada na BNCC.

Essa racionalidade empresarial também se manifesta por meio da 
inserção de trabalhadores com notório saber como profissionais da edu-
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cação. Ao habilitar que graduados com complementação pedagógica 
ou de notório saber possam atuar como docentes na formação técnica 
e profissional, a nova legislação para o Ensino Médio amplia a força de 
trabalho docente, mas promove a desprofissionalização desse trabalho.

À luz das considerações de Ball e Youdell (2008), esse movimento de 
incorporação da racionalidade e características empresariais no Ensino 
Médio brasileiro é um processo endógeno de privatização. Mas a flexi-
bilização também possibilita que a iniciativa privada gerencie e oferte o 
Ensino Médio público, uma privatização exógena que “implica la apertura 
de los servicios de educación pública a la participación del sector privado, 
(BALL E YOUDELL, 2008, p. 15).

A ampliação da cobertura do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – FUNDEB, o acréscimo, na Lei 11.494/2007, da formação técnica 
e profissional em conjunto com mudanças nos parágrafos de 6º a 11º 
do Artigo 36 da LDB 9394/96 promovem a abertura formal do sistema 
educacional público à iniciativa privada, possibilitando aos empresários 
de ensino o acesso a recursos financeiros (fundos públicos) até então 
condicionados à educação escolar pública.

Esse movimento reformista acaba por “institucionalizar processos 
que contribuem para o enxugamento do estado brasileiro por meio da 
desapropriação do fundo público destinado à Educação Básica” (ARAUJO 
JÚNIOR, 2020, p. 79). Um processo de mercadorização do Ensino Médio, 
mediado pela flexibilização de sua relação de produção e objetivado em 
privatizações, que desloca a relação entre o público e o privado e reposicio-
na a última etapa da Educação Básica brasileira às demandas neoliberais.

Considerações Finais

A lei 13.415/2017 legaliza uma política educacional de fundamen-
tação neoliberal. Não só legitima as ideias e princípios da iniciativa 
privada como determinações para a organização curricular do Ensino 
Médio como possibilita que os empresários de ensino espoliem os fundos 
públicos educacionais.
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Essa reforma do Ensino Médio não materializa, como possibilidade, 
a liberdade de escolha, o protagonismo juvenil e o projeto de vida. Pelo 
contrário, tende a condicionar os estudantes ao projeto restaurador do 
poder da fração da classe burguesa protagonista do golpe de Estado de 
2016 no Brasil. Uma ação intencional que desloca a relação entre o público 
e o privado e propõe uma perspectiva de formação individualizadora, 
baseada em competências e habilidades.

Na objetividade dessa flexibilização, há pressuposta uma subjetividade 
empreendedora, que “tende a não se reconhecer na classe trabalhadora 
e acreditar que a ascensão social é uma questão de adaptação individual 
às determinações neoliberais, seja por meio da inserção no mercado de 
trabalho existente e/ou criando as suas próprias condições de trabalho” 
(ARAÚJO JUNIOR, 2020, p. 82). Uma subjetividade reificada (RESENDE, 
2009), alienada da realidade social, irrealizável, de consciência coisificada, 
imersa na volatilidade mercadológica e que tende a viver na ilusão de se 
satisfazer na ponta do consumo como empreendedora por e de si mesma.

A flexibilização do Ensino Médio reposiciona a última etapa da 
Educação Básica brasileira às demandas neoliberais e se configura como 
parte dos “movimentos conservadores que elegem a educação escolar 
como campo de batalha nessa quadra da história brasileira” (MIRAN-
DA, 2020, p. 8). Não possibilita, apenas, que os recursos públicos sejam 
redistribuídos para a iniciativa privada, mas abre as portas da educação 
pública para projetos educacionais conservadores, como os da Escola Sem 
Partido, Escolas Militares, Ensino Domiciliar e mesmo ensino remoto. 
Um ataque múltiplo à educação pública.  
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SEÇÃO 2

 A educação no universo da indústria



Educação mediada pela tragédia
André Barcellos Carlos de Souza1

A compreensão da despontencialização do trágico na indústria cul-
tural, criticada por Theodor W. Adorno, cria ela mesma as condições de 
sua própria superação, o conhecimento como práxis. O conhecimento da 
transmutação da tragédia em farsa, na qual a integração entre indivíduo 
e sociedade cria a falsa realidade de uma sociedade racional, democrá-
tica e justa. Essa ilusória realidade é esclarecedora da própria sociedade 
irracional, totalitária e injusta. Entretanto, devemos ter em mente que 
a compreensão dessa ilusão, embora necessária, não é suficiente para 
alterar e superar as condições concretas de produção da realidade trá-
gica. Afinal, como veremos a seguir, a despontecialização do trágico na 
indústria cultural se reporta a perda da autonomia e da capacidade de 
resistência do sujeito na sociedade capitalista, por obstruir as possibilida-
des de compreensão de suas causas, justamente por encobrir as essências 
contraditórias dos fenômenos sob um véu de uma aparência harmônica 
e legitimamente regulada. E, por outro lado, a experiência mediada pela 

1 Doutor e Mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Goiás. 
Professor da Faculdade de Educação – UFG. Trabalha com pesquisas em educação, 
comunicação e mídias. Ensino, pesquisa e extensão em sociologia da educação e 
indústria cultural, com foco nas teorias marxiana e adorniana.
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tragédia da condição humana na sociedade capitalista contribui para 
formação de sujeitos cientes das contradições dessa forma de socialização.

A origem da tragédia se reporta ao século V a.c., um mundo go-
vernado por potências maiores que as possibilidades de compreensão 
e resolução dos indivíduos, se caracterizando, portanto, pela opacidade 
e pela imprevisibilidade. A visão trágica da vulnerabilidade humana é 
dada em razão da dependência de sua felicidade a fatores externos, in-
controláveis, bem como sua incapacidade de alcançar uma compreensão 
plena das circunstâncias da vida. Entretanto, o ser humano não é menos 
responsável por seus atos, tensionando a contradição entre o destino e 
a liberdade, indivíduo e sociedade. O traço distintivo do herói trágico 
é que a decisão por ele assumida irá as últimas consequências, mesmo 
que o sentido e as suas ações escapem ao seu controle, tendo em vista 
a ordem superior que lhe é exterior e obscura. A tragédia faz referência 
a elevação do protagonista, no sentido do humano, num sentido mais 
transcendente, universal. A sua elevação espiritual é conquistada pela 
queda do mundo da ordem superior, da ilusão de segurança e felicidade 
para o abismo da desgraça evidente.

Nem toda obra chamada tragédia poderá ser considerada trágica, 
pois é preciso diferenciar trágico e tragédia. Para que uma tragédia seja 
considerada um fenômeno trágico, ele deve atingir um ser humano que 
viva coerentemente com a sua ideia e não vacile um momento sequer 
sobre a veracidade e autenticidade de uma ideia de mundo, um mundo 
passível de ser compreendido e transformado por um sujeito isolado. 
Esse exercício de autonomia plena permite desvelar os seus limites na 
história da humanidade. Por isso o acaso não é trágico, este exige uma 
certa determinação, não pode ser nunca um fato isolado. Isso implica que 
nem toda a desgraça pode ser definida como trágica, pois esta “não frustra 
apenas um desejo ou uma esperança casual, mas destrói a lógica de um 
contexto, do mundo mesmo” (STAIGER, 1997, p. 148). Toda tragédia, 
portanto, põe em articulação o particular e o universal, o transcendente, 
e procura estabelecer os limites de um mundo coeso e coerente, e, ao 
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mesmo tempo, o desespero trágico faz justamente explodir os limites da 
ação e da compreensão do indivíduo nesse mundo, estabelece a imbri-
cação entre a autonomia e a heteronomia, o herói como protagonista e 
coadjuvante na história.

Os historiadores concordam, e parece haver um consenso sobre 
isso, que o século V a.c. é justamente o período sócio-econômico grego 
original da democracia ateniense, um novo mundo com uma outra 
lógica. E Sófocles se destaca por sua proposta de formação mediada 
pela tragédia do modelo de homem/cidadão, ele se apoia, por exemplo, 
nas contradições entre o passado aristocrata encarnado em Creonte e a 
modernidade da democracia em Antígona. O trágico tem, pois, relação 
direta com a economia política, na medida que o exercício desta passa a 
se dar historicamente numa sociedade que inventa essa práxis cotidia-
na, em um local e um momento específico. Independe se a invenção da 
democracia tenha se efetivado ou não na realidade grega, os princípios e 
os fundamentos tem nela a sua origem. É talvez essa realidade que Marx 
(2008, p. 270) se reporta sobre a arte grega nos proporcionar prazer 
estético, porque registra e atualiza um lapso nostálgico à infância, pois 
para ele, os gregos foram capazes de produzir grande arte não apesar, mas 
sim por causa do estado pouco desenvolvido da sociedade. “Os gregos 
eram meninos normais. O encanto que encontramos em sua arte não está 
em contradição com o caráter primitivo da sociedade em que essa arte 
se desenvolveu. É ao contrário, sua produção; poder-se-ia dizer melhor 
que se acha indissoluvelmente ligada ao fato de que as condições sociais 
imperfeitas em que nasceu e nas quais forçosamente tinha que nascer 
não poderiam retornar nunca mais”. 

Na modernidade o herói trágico basicamente também não crê na 
sua vitória, antes ao contrário. Não crê na ética, não crê em si mesmo 
ou se crê, crê de maneira distorcida, pervertendo a ordem dominante. É 
um ser fragmentado caminhando, consciente ou não, para a destruição. 
Na visão trágica da realidade o ser humano é um visitante indesejado no 
mundo. Nem a impulsividade livre do herói trágico é exclusivamente sua, 
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mas sim gerada pelo destino, que é cego e leva-o a caminho da destruição. 
Pode-se dizer que a tragédia representa um processo de conscientização 
de um sujeito, tanto em relação a si mesmo quanto em relação a totalidade 
em que existe, atingido por intermédio de uma vivencia dolorosa que o 
compele à reavaliação e o conduz à morte.

Gregor Samsa, herói trágico de Kafka na novela expressionista Me-
tamorfose, é possível identificar a situação do indivíduo em um mundo 
tornado opaco e impenetrável, que por sinal até a linguagem, na sua 
metamorfose em inseto encarna a perda da comunicação, só dá acesso a 
um contexto de visões parceladas, a um universo fraturado e sem certezas, 
incapaz de tornar inteligível a totalidade social, construindo a visão de 
um destino repugnante, incompreensível e inaceitável. Os estigmas com 
que a sociedade marca o indivíduo/inseto são interpretados e relacio-
nados como indícios da inumanidade social, são lidos como o negativo 
da verdade, provas da desumanização, forma e conteúdo de demonstrar 
o processo de conscientização de que os homens se transformaram em 
coisas, meio para tornar a alienação objetiva. Toda a ambientação da 
narrativa recai na impossibilidade de um inseto se manter como arrimo 
da família Samsa, de produzir e reproduzir as condições de sobrevivência. 
À tentativa de controle racional da realidade Kafka impõe o sofrimento 
incomensurável e ininteligível do “assim é”; “O que aconteceu comigo?, 
perguntou-se. Não era um sonho”. 

O narrador kafkiano, embora fale pelo personagem, só mostra 
estar sabendo aquilo que ele realmente sabe, ou seja: nada ou quase 
nada. [...] E é nesse passo que o leitor se descobre tão impotente 
quanto o herói para perceber com discernimento, e não apenas 
parceladamente, as coordenadas reais do mundo-fragmento em 
que ambos tateiam. No entanto, é justamente essa estratégia ar-
tística que articula, no plano da construção formal, a consciência 
alienada do homem moderno, constrangido a percorrer às cegas 
os caminhos de uma sociedade de alto a baixo administrada, onde 
os homens estão concretamente separados não só uns dos outros 
como também de si mesmos (CARONE, 1992, 134-5).
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A forma trágica de percepção da realidade tem uma relação com a 
maneira dominante de ver o mundo, a “mentalidade social”, a ideologia 
de uma época. Essa ideologia, por sua vez é o produto das relações sociais 
concretas em um tempo e espaço específicos das quais os seres huma-
nos participam, é o modo como as relações sociais são experienciadas, 
legitimadas e perpetuadas. Afinal, os seres humanos não são livres para 
escolherem a forma das relações sociais; eles são restringidos pelas ne-
cessidades materiais, pela natureza e pelo estágio de desenvolvimento do 
seu modo social e econômico de produção.

Segundo Adorno e Horkheimer, por outro lado, na indústria cultural 
há uma despotencialização do trágico, há na aparência das tragédias uma 
farsa, uma tentativa que se vangloria da unificação que ela própria cindiu, 
a sociedade do indivíduo e vice-versa. Daí todo o seu tom ideológico 
dominante, como se fosse uma síntese. Quando os autores afirmam que 
“a indústria cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. 
Cada um é tão somente aquilo mediante o que pode substituir todos os 
outros: ele é fungível, um mero exemplar” (2006, p. 120). Eles tem em vista 
que a universalidade, o ser genérico, em vez de realizar a partir da consti-
tuição do indivíduo, resulta de um processo de massificação, no qual não 
pode haver a aludida representação do universal por parte do indivíduo 
porque mesmo a sua ideia perde totalmente o sentido. Na perspectiva da 
dialética do esclarecimento, a sociedade burguesa criou ao mesmo tempo 
as condições para o desenvolvimento e para a destruição do indivíduo; no 
capitalismo avançado, o indivíduo tende a se regredir na sua busca por 
fins inteiramente privados. O inconciliável na relação entre indivíduo e 
sociedade é representado como uma contradição resolvida, o indivíduo 
pode vencer ou perecer apesar da sociedade ser divida em duas classes 
sociais, mas cabe apenas a ele essa responsabilidade. Àquilo que a tragédia 
poderia possibilitar o rompimento da ilusão de segurança e felicidade para 
o abismo da desgraça evidente, a morte e a impotência, posto que as suas 
ações e pensamentos escapam ao seu controle em razão de uma ordem 
superior que lhe é exterior e obscura, a indústria cultural ao responsabilizar 
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apenas moralmente os indivíduos pelo próprio sucesso ou fracasso, dotá-los 
ilusoriamente de uma razão e de autonomia, que esses não possuem em 
definitivo, obstruem as possibilidades de compreensão das contradições.

Operam na indústria cultural dois movimentos correlatos e simul-
tâneos. A tese ilusória, mas funcionalmente necessária à produção e 
reprodução do capitalismo, do indivíduo livre, autônomo e indepen-
dente, corresponde a idealização do potencial dessa sociedade ser justa, 
democrática e racional. De um lado desconsidera a realidade do ser 
social, que se constitui em sua relação com os demais, portanto carente, 
dependente, sem autonomia absoluta e nunca livre completamente. De 
outro lado desconsidera que essa sociedade é fundada na propriedade 
privada dos meios de produção, na relação entre os burgueses que as 
possuem e os trabalhadores que são os verdadeiros produtores, e ao iso-
lar a propriedade privada das desigualdades sociais, cria a ilusão de que 
a estrutura dessa sociedade (neo)liberal pode produzir uma igualdade 
substantiva, e não apenas formal.

Segundo Harold Laski, no livro O Liberalismo Europeu, a realidade 
da sociedade capitalista é propensa a estabelecer uma antítese entre a 
liberdade e a igualdade, ao assegurar que o bem-estar social é conquistado 
mediante a liberdade da exploração do trabalho de uma classe sobre a 
outra, produz uma sociedade de indivíduos desiguais econômica e politi-
camente. Na indústria cultural, como dissemos, há uma produção de uma 
falsa realidade como se fosse real, uma aparente integração entre indivíduo 
e sociedade, uma aparente conciliação entre burgueses e trabalhadores. 
Nesse falso realismo o indivíduo não se subordina à sociedade, justo ao 
contrário. Segundo Laski (1973, p. 18): “– não sem uma considerável dose 
de coerção na persuasão – de que a busca da riqueza pela riqueza envolve 
necessariamente o bem-estar social. O homem que enriquece converte-se 
em um benfeitor social pelo mero fato de se tornar rico”. Nesse sentido, a 
aparência é construída pelo apagamento das contradições reais entre as 
classes sociais e entre indivíduos e sociedade, na medida em que se oculta 
a contradição entre esses polos, tornando possível a aparente conciliação. 
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Ser rico ou ser pobre, burguês ou trabalhador é tarefa e responsabilidade 
apenas do indivíduo. As condições objetivas são apagadas mediante a 
personificação ou personalização das determinações históricas materiais, 
assim a responsabilidade social com a justiça social, portanto com a igual-
dade substantiva é transferida ao indivíduo. Como se cria a ilusão de que 
todos tem a liberdade da exploração do trabalho alheio, é necessário criar 
a ilusão que a responsabilidade sobre a justiça social recaia também no 
indivíduo, e não nas condições estruturais da sociedade. Ou nas palavras 
de Adorno (1995, p. 160): “quanto mais os homens são dependentes do 
conjunto do sistema, quanto menos são capazes de transcendê-lo, tanto 
mais se lhes inculca, desproposital e propositalmente, que tudo depende 
deles.” A vontade de poder, através de um esforço individual que prejudica 
uma coletividade, fracassa em sua forma trágica, tanto quanto o modo 
de funcionamento social. Com o enfraquecimento do indivíduo, um dos 
polos do conflito trágico, enfraquece-se com ele a própria categoria do 
trágico; “A sociedade total não suprime o sofrimento dos seus membros, 
mas registra e planeja. A liquidação do trágico confirma a eliminação do 
indivíduo” (ADORNO e HORKHEIMER, 2006, p. 125). 

De modo geral a indústria cultural está comprometida em sua própria 
ontologia com a sociedade. Nesse sentido, indústria cultural é um conceito 
político e ético materialmente embasado no processo produtivo. A indústria 
da cultura, no capitalismo avançado, serve para domar as pulsões revolu-
cionárias, ela apresenta sobre quais condições o indivíduo está autorizado 
a viver e, ao reproduzir situações cotidianas, diz aos seus espectadores 
que, apesar do sofrimento e das dificuldades, se abrir mão da felicidade, 
é possível continuar vivendo. A forma pela qual o seu aparato ideológico 
produz a internalização das estruturas normativas é simultaneamente, e 
embora contrárias entre si, articulam-se em relação de complementarida-
de. De um lado, de maneira explícita, propaga os modelos de integração 
social e de constituição de ideias de auto regulação individuais; de outro 
lado visa impor, de maneira implícita, imperativos de conduta atualmente 
pautados por exigências de satisfação individual irrestrita. Tal processo de 
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socialização, a partir de normatividades contrárias, faz funcionar uma forma 
de vida que parece seguir sistemas de valores e normas que se invertem no 
momento mesmo de sua aplicação, pois lei e transgressões da lei são, ao 
mesmo tempo, internalizados como imperativos. E Dickens em Dombey 
e filho, oferece uma descrição dessa situação:

Nós, porém, continuamos a viver dia após dia do nosso jeito 
regular e tradicional e não percebemos essas mudanças ou não 
conseguimos acompanhá-las. [...] O ócio de que dispomos não é 
suficiente para observá-las. Não temos coragem. Essas coisas não 
são ensinadas em escolas e nem em universidades, e não sabemos 
como lidar com elas. Em suma, somos danadamente metódicos. 
[...] Asseguro-lhe [...] que tenho todas as razões para crer que o 
trote diário e comum da vida, sempre igual um dia após o outro, é 
capaz de nos reconciliar com tudo. Não vemos nada, não ouvimos 
nada, não sabemos de nada – isto é líquido e certo. Aceitamos 
tudo como se fosse natural e assim prosseguimos até fazer tudo 
que fazemos, o bem, o mal, o indiferente, por puro hábito. 

Para Adorno e Horkheimer, ocorre apenas uma higiene espiritual, 
uma purificação pelo sacrifício. A experiência radical do sofrimento 
da contradição entre impotência e potência, entre destino e liberdade é 
substituída pela superação das dificuldades. O pensamento burguês que 
crê na vitória final, considera os sacrifícios como o preço da vitória, sem 
derramamento de sangue não há remissão do pecado. Há uma receita 
para isso, uma forma para efetivar que o trágico não escape ao controle, 
uma fórmula dramática: “mete-se em apuros para depois se safar”, uma 
caricatura da tragédia, uma aparência das contradições que supostamente 
foram resolvidas. Elimina-se assim qualquer sombra de resistência ao 
sistema, liquidando-se o potencial do indivíduo de se colocar em uma 
posição ativa frente ao próprio destino. O trágico despotencializado se 
presta ao entreterimento. A resistência desesperada à ameaça mítica da 
tragédia é reduzida à ameaça da destruição de quem não se comporta 
em acordo com os valores da sociedade do capital.
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O que se quer do sujeito é a identificação com os dramas e com os 
estereótipos apresentados, que são representados para impedir ou difi-
cultar a separação entre a ficção e a vida real, borrando essas fronteiras. 
Tudo deve fazer parte do mesmo pacote. O embaralhamento entre ficção 
e realidade é a forma para fisgar o sujeito. O objetivo é mobilizar a emoção 
frente a cena, a alegria ou o choro fáceis, não se busca com essa forma a 
instauração de um posicionamento ético ou político do sujeito acerca da 
totalidade da realidade, e sim, o seu lamento acerca dos fatos do dia a dia, 
um aperfeiçoamento moral. Uma moral disciplinadora das pulsões que 
controla os consumidores como vítimas passíveis e inertes. As situações 
mais desesperadoras pelas quais os sujeitos passam em sua vida concreta 
são formuladas nos conteúdos dos jornais, das novelas, dos seriados e dos 
reality shows, na intenção de se fazer parecer que a vida deve continuar. A 
postura que todos são forçados a assumir, para comprovar continuamente 
sua aptidão moral para integrar essa sociedade. De antemão, a narrativa 
condiciona a sua própria interpretação, ao arrolar e mobilizar justificativas 
morais e psicológicas desresponsabiliza as condições sociais, confirmando 
o senso comum implicado ao sistema de que cada indivíduo é responsável 
pelo seu sucesso e/ou fracasso, uma caricatura do herói trágico.

Entretanto, devemos relembrar, indústria cultural é um conceito 
materialmente embasado na economia política, no processo produtivo, 
isso significa dizer que há uma anterioridade para a educação morali-
zante da cultura de massas, que não apenas desqualifica o sujeito, como 
também mina as condições para o seu aparecimento e desenvolvimento. 
Ela não apenas oferta produtos ao gosto dos seus clientes, ela faz mais, 
ela produz os seus consumidores, no sentido de formação da consciência 
e da inconsciência para os produtos que ela fabrica. A pseudo-indivi-
dualidade, o declínio do sujeito são ao mesmo tempo o pressuposto, a 
determinação e o produto da indústria cultural, o ponto de partida e 
o ponto de chegada, “Na fraqueza deles, a sociedade reconhece a sua 
própria força e lhes confere uma parte dela. Seu desamparo qualifica-os 
como pessoas de confiança. É assim que se elimina o trágico” (ADORNO 
e HORKHEIMER, 2006, p. 127).
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Nesse ponto, resta indagar, há quais condições históricas, econômicas 
e sociais os autores estão se referindo? qual é o pressuposto trágico nessa 
despotencialização do trágico? há qual tragédia os autores estão se repor-
tando? a tragédia como condição humana universal ou a uma tragédia em 
particular? Podemos divisar o contexto específico dessas questões seguindo 
o pensamento dos autores (2006, p. 127): “Hoje o trágico dissolveu-se 
neste nada que é a falsa identidade da sociedade e do sujeito, cujo horror 
ainda pode se divisar fugidiamente na aparência nula do trágico. [...] A 
própria capacidade de encontrar refúgios e subterfúgios, de sobreviver à 
própria ruína, com que o trágico é superado, é uma capacidade própria da 
nova geração. Eles estão aptos para qualquer trabalho porque o processo 
de trabalho não os liga a nenhum em particular.”

A última frase é uma paráfrase do conceito de trabalho alienado de 
Marx (1985, p. 72), condição necessária para a produção de mercadorias, 
“cada trabalho privado útil particular é permutável por toda a espécie de 
trabalho privado, portanto lhe equivale”. Segundo Marx, essa irracionalidade 
é derivada da internalização psico-social da ilusão de autonomia dos agentes 
sociais particulares, cujo resultado é a desvinculação do todo da sociedade. 
O indivíduo, que se toma a si mesmo como uma unidade autonomizada e 
racionalizada, é impossibilitado de reconhecer o paradoxo trágico entre a 
sua subordinação aos mecanismos e processos psico-sociais que não controla 
e são oriundos das suas próprias relações psíquicas e sociais. 

A objetivação humana, nessa particularidade histórica fundada no 
trabalho alienado, na propriedade privada, nas trocas e na divisão social 
do trabalho individual e coletivo, oculta, se não impede aos indivíduos o 
discernimento e o reconhecimento nas formas sociais, o conteúdo e o efeito 
das ações e intervenções individuais e coletivas. Se a crítica de Hegel por 
Marx nos possibilita problematizar a universalidade do fenômeno da alie-
nação no próprio processo de objetivação, também nos permite distinguir a 
alienação nas formas de objetivação próprias ao capitalismo, ao apontar as 
possibilidades de superação da alienação, sempre relativa, com a superação 
do modo concreto e desumanizado em que se constituem e se expressam 
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as relações entre os seres humanos e entre esses e as objetivações das sub-
jetividades, sejam elas materiais ou espirituais. Foi só a especificidade da 
forma histórica do capitalismo, a generalização da forma mercadoria, que 
instituiu a universalidade da experiência trágica da alienação.

A força social dos indivíduos, a objetivação de sua vida, ganha o 
significado de coisa, o despojamento do trabalhador no processo e a 
alienação do seu trabalho no produto faz com que este se relacione com 
a coisa, seja qual for, como se fosse uma propriedade alheia. A relação 
social entre pessoas converte-se em relação social entre coisas, as coisas 
subordinam o comportamento humano a dimensões estranhadas e inde-
pendentes, e parecem ganhar vida própria. As relações do indivíduo na 
sociedade, seu poder social, sua atividade vital, tudo se lhe opõe, posto 
que se objetiva em uma mercadoria, que passa a ser a mediação funda-
mental nas relações sociais. O desdobramento da alienação, como forma 
historicamente determinada de objetivação, conduz a produção do fetiche 
da mercadoria, pois se antes os indivíduos dependiam objetivamente de 
outros indivíduos, agora todos dependem das trocas das mercadorias.

A análise do fetiche da mercadoria empreendida por Marx, nos esclarece 
sobre a ilusão da permutabilidade entre as formas de trabalho particulares 
provenientes da forma fenomênica da mercadoria, que obscurece a natureza 
social do trabalho, não deixa transparecer as objetivações humanas que a 
constituem, as subjetividades que nela se depositam. Por isso, a mercadoria 
aparece como algo “fantasmagórico”, “místico”, “misterioso”, que oculta a vida 
inscrita no objeto, o abstrato inscrito no concreto. Esse misterioso enigma 
é próprio de todas as mercadorias, de toda a riqueza burguesa, de toda a 
sociedade burguesa. É o obscurecimento da realidade à custa da diluição 
e equalização da substância que constitui essa sociedade, o trabalho, em 
todas as suas dimensões objetivas e subjetivas. Ou nas palavras de Marx 
(1985, p. 71): “os trabalhos privados só atuam, de fato, como membros do 
trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os 
produtos do trabalho e, por meios dos mesmos, entre os produtores. Por 
isso, aos últimos aparecem as relações sociais entre seus trabalhos privados 
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como o que são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas 
em seus próprios trabalhos, senão como relações reificadas entre pessoas 
e relações sociais entre as coisas”. 

O que as investigações de Marx fazem é situar a reificação, posta 
pelo fetichismo da mercadoria, como a estrutura específica do trabalho 
alienado que se engendra na sociedade burguesa. Na idade do capitalis-
mo tardio, a organização da vida coletiva preenche todos os espaços e 
tempos dos interstícios da existência individual, o processo alienante e 
alienado da produção condiciona e determina a esfera da circulação e 
do consumo, e articula e penetra a totalidade da existência dos agentes 
sociais particulares. O caráter de coisa que as relações sociais adquirem 
na forma mercadoria é, agora, o caráter das objetivações humanas: elas 
coagulam numa prática social que os indivíduos não reconhecem como 
sua. O fetichismo mercantil passa a ser fetichismo de todo o intercâmbio 
humano. É o cotidiano dos indivíduos que se torna administrado, um 
difuso procedimento psico-social se destila em todos os poros da vida e 
instila em todas as manifestações anímicas e todas as instâncias que ou-
trora o indivíduo podia reservar-se como áreas de autonomia, a família, 
a fruição estética, o erotismo, a imaginação, a gratuidade do ócio e do 
lazer convertem-se em atividades programáveis. E nesse sentido, a au-
topreservação do indivíduo pressupõe o seu ajustamento às exigências de 
preservação do sistema, o ajustamento à sociedade administrada se torna 
modelo para todos os tipos imagináveis de comportamento subjetivo.

E esse auto-ajustamento individual se correlaciona e é solidário à 
manutenção funcional ao sistema, a positividade do padrão geral da 
reificação, que é a condição essencial para que os indivíduos vivam o 
conjunto de reificações como se este fosse a forma pela qual a objetivação 
humana se realiza. Mas deve-se ressaltar que essa positividade do padrão 
geral da reificação é a aparência imediata, aparência porque suprime 
as suas mediações, obscurece a sua negatividade, pois recobre todas as 
dimensões sociais do ser social. O indivíduo reconhece que está diante 
de uma alteridade social, uma coisa causal que escapa ao seu controle, 
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mas que deve se adaptar da melhor maneira possível. E esse é o contexto 
concreto da liquidação do trágico que confirma a eliminação do indiví-
duo, que permite que a ideia da integração entre indivíduo e sociedade 
seja efetivada na realidade.

Nesses termos, é possível desvelar, na estrutura das relações mercantis, 
as determinações objetivas e suas correspondentes de subjetividade, a reifi-
cação. A essência da estrutura mercantil é que o próprio trabalho, individual 
e coletivo, é tomado como independente das suas próprias condições, pois, 
de fato, assim o é. Segundo Lukács (1989, p. 102):  “Esta mecanização [no 
sentido de instrumentalização] racional penetra até à “alma” do trabalha-
dor: até suas propriedades psicológicas são separadas do conjunto da sua 
personalidade e objetivadas em relação a esta para poderem ser integradas 
em sistemas racionais especiais e reduzidas ao conceito calculador”.

Tanto objetiva como subjetivamente, o trabalho opõe-se aos trabalha-
dores, uma abstração do trabalho humano que se objetiva nas mercadorias, 
sejam elas materiais ou espirituais. As relações entre os seres humanos 
tomam, pois, a forma das relações entre as coisas, constituindo uma “objeti-
vidade ilusória”, aparentemente racional. A racionalização torna o trabalho 
abstrato comparável, mensurável, igual, implicando condicionalmente na 
divisão e especialização do trabalho, na capacidade de quantificar os pro-
cessos a partir da relação entre os seus produtos, universalizando as trocas 
por equivalentes. Essa racionalização, entretanto, não passa de aparência, 
mas esta é necessária como aparência para a (re)produção do capitalismo 
e se desenvolve ocultando as contradições inerentes ao processo. 

Esse é o contexto, essa é a tragédia que se pretende apagar, esse é o 
horror que se pode perceber na aparência nula do trágico, a falsa identi-
dade entre sociedade e indivíduo, pela eliminação deste. A transmutação 
da tragédia em farsa, na qual a integração entre indivíduo e sociedade 
articula-se com a forma histórica do trabalho alienado na sociedade ca-
pitalista, permite a Adorno e Horkheimer articularem especificamente a 
condição trágica da sociedade administrada, fundada e determinada pela 
forma do trabalho alienado, que em última análise se remete ao fetiche 
da mercadoria, à reificação.
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E devemos insistir nas perguntas: donde deriva a resistência dessa 
irracionalidade, constituinte e constitutiva da sociedade contemporânea, 
que não se sustenta somente pela coação e pela força, e insiste em se modi-
ficar e se adaptar dinamicamente, sem, no entanto, deixar de instituir uma 
real abstração das qualidades humanas necessária para equiparação entre 
os seres humanos, tornando-os mercadorias valoradas? ou ainda: como 
pode persistir uma forma de organização social cuja a riqueza material 
tem a determinação de valor, em lugar de existir para satisfazer as neces-
sidades dos indivíduos, ela opera de modo que os indivíduos, reduzidos 
a meras mercadorias, existem para a expansão dos valores existentes?

Essa racionalidade de dominação não é irracionalidade de seus 
indivíduos, é trabalho universalmente particular. É forma de uma razão 
dominante, é essa desrazão objetiva que produz e se reproduz na realidade 
em todas as suas dimensões objetivas ou subjetivas, materiais ou culturais; 
afinal, nenhuma parcela da existência humana tem autonomia diante da 
realidade social. O modo de produção capitalista da vida, e a sua razão 
de dominação, deve dominar a natureza humana, deve encontrar razão 
na vontade e no ódio de todos contra todos. Essa é a “função” da razão 
de dominação capitalista, ou seja, sustentar essa ideologia, relativizar ou 
mesmo amputar a condição de universalidade do sujeito, escamotear 
a contradição dessa racionalidade. Colocando essa racionalidade em 
prática, conduz o sujeito a fugir do sofrimento, desistir da esperança de 
autorrealizar-se, conformar-se com o existente, recalcar a renúncia, que 
o conduz à sua dissociação com a sociedade, integrando-se.

É a racionalização dos processos produtivos que faz a consciência 
os tomar como modelo de subjetividade, a configuração das relações 
de produção como modelo de suas capacidades epistêmicas. A 
síntese produzida historicamente, a constituição de uma sociedade de 
indivíduos que se regulam e desregulam através dos processos de troca 
de mercadoria, serve como modelo de uma operação que ocorre no plano 
do sujeito cognoscente. Há, portanto, um procedimento idêntico tanto 
na racionalidade que se confirma a si mesma quanto na racionalidade 
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que se confirma na realidade imediata. A irracionalidade da sociedade é 
tomada aos sujeitos como índice de racionalidade, pois os padrões dessa 
racionalidade subjetiva se coadunam e confirmam a realidade imediata, 
como forma necessária e trágica para a socialização no mundo capitalista.

No capitalismo, a socialização equivale, portanto, a um embotamen-
to geral. Os sujeitos passam a conceber a forma social capitalista como 
natural e normal, abstraindo a sua tragédia, e aprendem a reagir às suas 
exteriorizações como reage às mudanças de temperaturas, isto é, como 
acontecimentos da natureza, que podem causar desconfortos, mas que 
devem ser aceitos como são; do mesmo modo como se dá a socialização 
à irracionalidade capitalista. Ela é importante para o aspecto ideológico 
da estabilidade do capitalismo, pois impede tanto o surgimento de uma 
revolta duradoura e fundamental contra a injustiça e a inumanidade 
quanto o entusiasmo por grandes sublevações humanas – consciente e 
inconscientemente – que vão além da simples revolta, mas como uma 
tendência para a revolução contra o sistema capitalista. 

É dessa perspectiva que deve-se considerar a tragédia como mediação 
psicossocial implicada na formação do sujeito na relação com a sociedade. 
A condição humana é trágica, há limites para a razão humana, há limites 
para a autonomia do indivíduo, há limites. A sociedade do Capital é trá-
gica, indistintamente impõe a todos uma forma de existência miserável 
quanto as possibilidades de autonomia sobre a própria vida – embora 
substancialmente essa miséria se encarne absurdamente diferente entre 
uma pessoa que a cada dia tem de ganhar com o seu trabalho um prato 
de comida e outra bilionária. A miséria é produto social da riqueza.

O reconhecimento da dupla tragédia, do próprio processo de produção 
da realidade e do procedimento de racionalização da tragédia que organiza 
essa sociedade, permite a compreensão das contradições específicas em 
cada um desses dois processos, bem como as suas complementariedades. 
Afinal, essa racionalização se expressa em subjetividades reificadas, impos-
sibilitados de suportarem a contradição da integração entre indivíduo e 
sociedade, constitutiva dos totalitarismos, se constitui pela brutal expressão 
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da heteronomia dos sujeitos, fragmentados, alienados, passivos e submetido 
à uma realidade que tem o seu funcionamento independente deles. A expe-
riência mediada pela tragédia pode possibilitar a experiência do negativo 
da realidade imediata, a práxis histórica compartilhada das desigualdades 
sociais não como condição humana mas como historicamente contingente, 
a referência com o outro, do sujeito reconhecer sua singularidade referida 
à universalidade, de reconhecer-se ativo e passivo frente ao destino e a 
liberdade, identificar-se e diferenciar-se com o outro e de si mesmo, su-
portar em si mesmo o não-idêntico, significando com isso suportar àquilo 
lhe escapa à razão. A experiência da tragédia ao contrário de fortalecer a 
heteronomia do sujeito frente à realidade, posto a sua condição de objeto 
na história, ao estabelecer os limites e as possibilidades da autonomia do 
sujeito, contribui para formação de sujeitos esclarecidos.
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A sociabilidade como construção 
histórica e o protagonismo da 
mediação das redes sociais digitais na 
atualidade

Jeison da Silva Moraes1

Se os seres humanos já se constituem em rede, as redes sociais digi-
tais constituem um lugar privilegiado de sua socialização na atualidade. 
Nesse sentido, é importante entender a dinâmica da essencialidade do 
social na constituição humana e como as relações sociais efetuadas na 
produção capitalista determinam a forma indivíduo. 

A constituição do indivíduo burguês carrega uma contradição: ao 
mesmo tempo em que reconhece a sua capacidade de ser pensante, de-
tentor de sonhos e realizador de sua trajetória de vida, que não depende 
do destino, de uma lei divina, não reconhece o social, o outro em si, um 
indivíduo individualizado.

1 Graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás - UEG/
ESEFFEGO. Especialista em Psicologia dos Processos Educativos pela Faculdade 
de Educação da UFG. Mestre e doutorando em Educação pelo Programa de Pós-
-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFG. Professor efetivo 
na Rede Municipal de Educação de Aparecida
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Para compreender os desenvolvimentos históricos que constituem 
o indivíduo enquanto conceito e realidade, é fundamental compreender 
a constituição humana em relação ao social, sem deixar de considerar as 
contradições entre objetividade e subjetividade, universal e particular, no 
sentido de desvelar como ocorre o processo de individualização do indivíduo.

Entender tais dimensões na constituição do indivíduo importa para 
compreender as mediações que as redes sociais digitais têm estabelecido 
na sociabilidade humana e para revelar os mecanismos pelos quais ocorre 
a sua adesão em massa, além de entender que as próprias redes sociais 
digitais também propagam, em sua produção, esse padrão de ser e viver.

O social na constituição do ser humano

Nem sempre as redes sociais digitais ocuparam o lugar privilegiado 
de socialização que possuem na atualidade. A natureza é a base para o ser 
humano se constituir. Mas a natureza humana só se constitui em relação 
objetiva e subjetiva com o social. O ser humano, em sua universalidade, é 
um ser de necessidades, que serão atendidas pelo outro, pelo social, pelos 
objetos e produtos resultantes do trabalho2 humano.

O ser humano é imediatamente natural quando possui forças na-
turais e vitais que se expressam como possibilidades e capacidades e 
porque é sensível, passível de sofrimentos, dependente e limitado. Mas 
esse natural tem uma determinação social, é mediado e histórico e, por 
isso, é natureza humana. 

A humanidade do ser humano só se constitui na relação com o outro. 
Isso não é dado naturalmente, é estabelecido no fazer histórico, pois “o olho 
fez-se um olho humano, assim como seu objeto se tornou objeto social, 
humano, vindo do homem para o homem” (MARX, 1978a, p. 11). O ser 

2 Aqui, compreendemos trabalho como uma atividade humana geral que se 
expressa na forma pela qual os seres humanos atuam na realidade objetiva, 
transformando-a, criando-a na externalização de suas dimensões subjetivas a 
serem incorporadas na objetividade social. Enfim, o trabalho enquanto obje-
tivação humana no sentido geral.
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humano só pode se relacionar com o objeto se este se relaciona humana-
mente com ele. Portanto, o ser humano é sua própria natureza humanizada.

A humanidade se diferencia dos outros animais de diferentes formas. 
Tal diferenciação não ocorre pela consciência ou religião, mas se inicia 
no momento em que os seres humanos produzem seus próprios meios 
de vida. Enquanto os outros animais utilizam a natureza apenas para 
satisfazer suas necessidades vitais, como comer e beber, o ser humano 
a transforma ao produzir seus meios de vida e, “[...] indiretamente, sua 
própria vida material” (ENGELS; MARX, 2007, p. 87).

Ao produzir sua própria vida material, transformando a natureza por 
meio do trabalho, o ser humano renova, diariamente, sua própria vida e 
a do outro. É o trabalho que torna o ser humano em ser histórico, visto 
que gerações diferentes recebem condições de vida que são modificadas 
e transmitidas às gerações futuras (ENGELS; MARX, 2007).

A individualidade humana não é dada como parte de uma natureza 
pronta e acabada. Pelo contrário, a natureza humana é histórica, não 
como a priori, mas como um vir-a-ser. Ela se constitui a partir de rela-
ções sociais, ou seja, de relações que a humanidade estabelece, em cada 
época histórica, com a natureza e com os seres humanos uns com os 
outros. Nesse processo, existem determinações que se alteram e outras 
que permanecem mais ou menos constantes por um período histórico.

O trabalho é fundamento da constituição humana, pois medeia a 
relação do ser humano com a natureza interna e externa. Ao se apropriar 
da natureza, o ser humano a transforma e também é transformado. O 
trabalho é objetivação humana mediada socialmente e constitui o humano 
como ser individual e coletivo. É no trabalho que o ser humano objetiva 
sua subjetividade e converte tanto o objeto como a si mesmo em objetos 
de conhecimento, em realidades humanas. Nesse sentido, o trabalho 
produz cultura, ou seja, cultura é trabalho (RESENDE, 2007).

Se o humano só se constitui em reciprocidade com o outro, ele é 
gregário por natureza, pois a produção humana, independentemente 
da época, está posta em relação de interdependência com as relações 
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sociais. Ao nascer, o ser humano se insere no social, adquirindo hábitos 
e valores e, no processo de relações sociais, é capaz ou não de negá-los. 
Mas o processo de socialização não é uma abstração, pois se dá de forma 
concreta na história.

Quanto mais se recua na história, mais o ser humano se reconhece 
como social. Nesse sentido, o caçador e o pescador, como seres isolados e 
independentes de seus laços sociais, são “robinsonadas” (MARX, 1978b, 
p. 103). Entretanto, é possível dizer que só o ser social é capaz de se isolar. 
A possibilidade subjetiva de não reconhecer o social em cada um é uma 
produção da sociedade, está inserida na objetividade (MARX, 1978b). 
Se as relações sociais são históricas, novas formas de relações são criadas 
advindas de novas necessidades, originadas nas relações sociais concretas.

É fundamental compreender o social como fundante do ser humano - 
um processo carregado de contradições e aparências que deve ser entendido 
na história.  A produção capitalista dificulta o reconhecimento do ser 
social, da vida genérica, do processo, do produto e do social, e tem como 
base o indivíduo. Isso acontece porque o trabalho é pautado na produção 
de mercadorias que ocultam as relações humanas concretas. Vejamos 
como ocorre esse processo de individualização na sociedade do capital.

O processo de individualização e a anulação do indivíduo

A sociedade burguesa não produz somente coisa materiais, mas 
relações sociais (MARX, 1978b) e o ser humano na forma de indivíduo. 
O surgimento do indivíduo como tal e sua concepção e conceito ganham 
força com o pensamento filosófico do século XVIII, sobretudo com 
o Iluminismo, cuja crença era estender o pleno exercício da razão de 
teor revolucionário e de enfrentamento dos medos e mitos (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985).

Consolidados na particularidade histórica do surgimento da bur-
guesia, o indivíduo e a sociedade, como realidades e como conceitos, 
carregam conflitos que, por meio de relações sociais, produzem uma 
determinada realidade social. As contradições entre indivíduo e socie-
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dade têm origem essencialmente social e permanecem sociais. Dessa 
forma, seus desenvolvimentos e manifestações devem ser esclarecidos 
socialmente (ADORNO, 2015).

Sabemos que, na totalidade, a sociabilidade humana se faz na socie-
dade, embora existam outras formas micros de socialização. Essa “relação 
entre indivíduo e sociedade não é tranquila, nem linear; é composta por 
elementos de tensão, conflitos e antagonismos entre o que constitui a 
vida subjetiva e objetiva, individual e coletiva, que se inter-relacionam 
e se debatem” (RESENDE, 2007, p. 29). Por isso, é importante que essa 
relação seja compreendida para além da aparência. E ela pode gerar um 
movimento constante de criação e recriação tanto da vida individual 
quanto da coletiva.

Os processos de socialização acontecem em interdependência com 
a sociedade, em diversas instâncias sociais, nas relações entre as pessoas 
que se constituem, vivem e buscam atender às suas necessidades materiais, 
sociais e espirituais. Microgrupos, como família, escola, trabalho, partido 
político e mídias, estabelecem relações dinâmicas que se entrecruzam 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1973). Assim, com a ampliação da racio-
nalidade capitalista, todas as instâncias sociais ficaram permeadas pela 
mesma racionalidade: a do trabalho capitalista.

Na produção capitalista, o processo é determinado e dominado pelo 
dono dos meios de produção, que detém a força de trabalho do trabalhador 
e o produto produzido. Na produção da mercadoria, o valor de troca, esta-
belecido em uma relação quantitativa de troca de mercadorias diferentes, 
predomina sobre o valor de uso, que é a utilidade material, propriedade 
para satisfazer as necessidades (MARX, 2017). Nesse processo de troca, 
ocultam-se os trabalhos concretos e a mercadoria ganha um trabalho 
abstrato. Tal abstração mascara a exploração das relações de produção.

Quanto mais mercadorias o trabalhador produz, tanto menos pode 
delas desfrutar e mais elas se apropriam de quem as produziu. Dessa forma, 
a produção não leva à realização do ser, mas à sua não efetivação. E a vida 
do trabalhador é ocultada e depositada na mercadoria, que passa a apre-
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sentar mais vida que a própria vida humana. Ao se ocultarem as relações 
sociais, o que vigora é o fetiche da mercadoria, que foge ao controle tanto 
daqueles que a produziram quanto dos que a consomem (MARX, 2017). As 
mercadorias têm vida diante da vida humana, isto é, ocorre uma inversão 
em que as relações sociais passam a ser relações entre coisas.

O fetiche da mercadoria se alastra aos indivíduos. O indivíduo não se 
vê como social e sequer enxerga o social e a cultura como sua produção. 
O fetichismo representa a vida real, que se apresenta como falsa, como 
a única possibilidade da vida humana. A sociedade capitalista oculta as 
relações sociais entre os indivíduos, naturaliza essa aparência e a realidade 
não é mais constituída de relações sociais entre pessoas. As coisas ganham 
vida e se relacionam entre si, interagem. O que resta aos indivíduos é 
tratar essa aparência, que inverte a realidade como a realidade mesma, 
como algo natural (RESENDE, 2009).

Com o acirramento do fetiche da mercadoria, a reificação se pre-
sentifica na totalidade da sociedade dominada pela mercadoria, atinge a 
vida psíquica (GOLDMANN, 1979). A reificação representa a negação da 
universalidade, pois as objetivações historicamente sociais não são mais 
reconhecidas. Ao negar a universalidade, nega-se também a singularidade 
e a particularidade, e o que predomina é a pura individualização. 

Ao separar a subjetividade da universalidade, ela se reduz à indi-
vidualidade. Isso redireciona a subjetividade para um lugar que torna 
impossível sua realização, ou seja, fora da história e em si mesma. Sem 
conexão com a história, a subjetividade rechaça suas possibilidades de 
realização (RESENDE, 2009). Torna-se uma subjetividade reificada, que 
ocorre quando a objetividade anula os próprios indivíduos e constitui uma 
subjetividade esvaziada, cuja realidade aparece como um mundo exterior. 

O indivíduo desconhece o mundo, a sua própria atividade, as condi-
ções pelas quais produz a sua própria existência e não consegue perceber 
o mundo como um produto de seu próprio trabalho. O indivíduo tem 
sua consciência convertida em uma forma real, mas ilusória, necessária 
ao processo de produção e reprodução da sociedade capitalista. O pen-
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samento reificado é funcional aos ditames do capital, quando impede o 
reconhecimento da verdadeira universalidade humana e produz uma 
subjetividade baseada na causa e efeito (RESENDE, 2001).

A racionalidade da sociedade capitalista é totalitária pois estabelece 
uma “coordenação técnico-econômica”, não terrorista, mas que atua num 
sistema de produção e distribuição que impede a emergência das forças 
potenciais de oposição ao todo e administra a sociedade de acordo com 
seus interesses (MARCUSE, 1973, p. 24). Na sociedade totalitária, a lógica 
da indústria é determinante e é perpetuada em todas as instâncias, pois o 
capital domina, hegemonicamente, o Estado, os meios de comunicação, a 
educação e as instituições sociais (MARCUSE, 1973). O totalitarismo não 
conhece limites, não dá tréguas, não permite pausa para fôlego. Seu objetivo 
é conquistar pela dominação e exterminar, decisivamente, o inimigo, o su-
jeito pensante e,  no âmbito de classe, a classe trabalhadora revolucionária.

No passado, os indivíduos eram mais gregários (MARX,1978b). 
Atualmente, mesmo que muitos obstáculos tenham sido superados, 
temos cada vez mais indivíduos isolados. Assim, a sociedade é conside-
rada apenas meio para satisfazer as necessidades do indivíduo, que são 
determinadas pela produção capitalista e produzidas para serem realizadas 
em objetos consentidos.

É importante deixarmos claro que não é o indivíduo que se indivi-
dualiza por ele mesmo, que não se percebe como ser social, é a produção 
capitalista que oculta as relações sociais concretas, o trabalho do outro 
(RESENDE, 2001). Se não se reconhece enquanto parte constituída e 
constituinte da sociedade, é mais fácil ser adaptado e aderir às formas 
sociais predominantes da vida social. Esse não reconhecimento do outro 
é funcional para a manutenção da sociedade capitalista. Se são as merca-
dorias que têm vida, então, a vida só se realiza por meios do seu consumo.

Para o desenvolvimento da sociedade capitalista é fundamental que 
o indivíduo se sinta “livre” e independente para se oferecer no mercado 
como força de trabalho e desenvolver a sociedade mercantil. Isso se 
deve porque, na sociedade do capital, a forma do indivíduo é a forma de 
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uma sociedade que sobrevive baseada “na mediação do mercado livre” 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 53). Mas só é possível pensar um 
indivíduo autônomo e livre em uma sociedade justa e humana, sociedade 
da qual a burguesia se distancia cada vez mais.

O ser humano se constitui no social e assume a forma indivíduo na 
sociedade capitalista, que impede o reconhecimento do indivíduo como 
parte constituinte da sociedade. A subjetividade do indivíduo é reificada 
e as coisas passam a valer mais que a vida. Nesse sentido, como a cultura 
se constitui nessa sociedade totalitária?

Vimos que cultura é trabalho, mas que a racionalidade capitalista 
impede que o indivíduo se veja como social ou sequer enxergue o social 
e a cultura como sua produção. Segundo Adorno (1996), no texto “Teoria 
da semicultura”, a cultura é um processo de apreensão subjetiva de relações 
objetivas, que, no desenvolvimento histórico da sociedade capitalista, 
foi cristalizada e reduzida a instrumento de dominação e acomodação. 

Quando a cultura se realiza como acomodação à vida real ou como algo 
ideal, ela realça a integração. Sob a lógica do capital, a cultura é subsumida 
pela civilização, oculta à produção humana, passando a ser reduzida ao que 
existe e produzida nos parâmetros da indústria (HORKHEIMER; ADOR-
NO, 1973). Convertida em um valor, em mercadoria, em um bem, a cultura 
perde sua razão de ser, torna-se fetiche e é reificada (ADORNO, 1994).

 Tomada por essa lógica, a cultura se transforma em algo útil e fun-
cional ao mecanismo de controle e manutenção da racionalidade tecno-
lógica, que se caracteriza como uma “forma de organizar e perpetuar (ou 
modificar) as relações sociais, uma manifestação do pensamento e dos 
padrões de comportamento dominantes, um instrumento de controle e 
dominação” (MARCUSE, 1999, p. 73). A racionalidade tecnológica se 
distingue das anteriores pela submissão que exige. A subjetividade dos 
indivíduos é constantemente moldada para contribuir com o funciona-
mento do aparato, e as relações humanas passam a ser mediadas pelo 
processo da máquina (MARCUSE, 1999).
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Essa racionalidade dificulta a experiência. O indivíduo só pensa no 
presente, que não tem mais referência ao passado. A experiência tem 
um caráter histórico que se integra à vida de uma pessoa com o passar 
do tempo e com a acumulação de outros aprendizados, sendo capaz de 
deixar marcas por onde passou. A vivência já é efêmera. O tempo pre-
sente prescinde da memória, das diferentes formas de comunicabilidade 
e remete ao indivíduo solitário (BENJAMIN, 1994).

Vimos até aqui que o processo de individualização e anulação do 
indivíduo possui uma racionalidade tecnológica que determina e assola a 
consciência dos indivíduos, prejudica a experiência, consolida o “solitário 
na multidão”, separa a cultura do indivíduo e a converte em instrumento 
de dominação, acomodação, ao produzir cultura em escala industrial. 
Vejamos como esse processo se constitui.

A produção de cultura nas esteiras industriais

Adorno e Horkheimer (1985), que se encontravam em exílio nos 
Estados Unidos em meados de 1940, inicialmente nominam a cultura que 
segue a égide do capital, produzida em larga escala para a massa de forma 
empobrecida e padronizada, de cultura de massa. Mas logo modificam 
esse nome para Indústria Cultural a fim de não parecer que a crítica se 
referia à cultura produzida espontaneamente pelas massas, o que remetia 
à tradição. Criticam as mercadorias culturais do padrão estadunidense3, 
que levam ao conformismo e produzem, ao mesmo tempo, consumidores 
e formas de relações sociais.

A crítica à Indústria Cultural é atual na “mundialização do capitalismo 
internacional”. O capitalismo flexível produz para nichos específicos que 

3 Os autores não só criticam a cultura, mas também percebem resistência na produ-
ção, no cinema, na literatura, na televisão e na música. Em meados de 1960, após 
retornar à Europa, Adorno entra em contato com o cineasta Alexander Kluge e 
ressalta as possibilidades de resistência nos filmes e, portanto, no cinema (LOU-
REIRO, 2010). Chaplin, Alexander Kluge e o Novo Cinema Alemão, que criticam 
o cinema industrial norte-americano por meio do manifesto de Oberhausen, são 
algumas dessas manifestações.
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consolidam ainda mais o padrão da cultura estadunidense, e os meios de 
comunicação digitais se expandem como monopólio (DUARTE, 2008). 
O processo de fusão de empresas une diferentes segmentos na mesma 
corporação. Isso facilita a diversidade de produtos em uma difusão sem 
limites, tudo padronizado.

Acompanhando esse desenvolvimento, ocorrem a introdução e a 
consolidação dos meios digitais em detrimento dos analógicos. A digi-
talização dos meios de comunicação torna os custos de transmissão mais 
baixos e cria a possibilidade de os consumidores inserirem produtos 
culturais digitais dentro de uma determinada racionalidade no interior 
das plataformas (DUARTE, 2008).

Na Indústria Cultural, a produção já determina o consumo e des-
carta o que ainda não foi experimentado, porque é um risco (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985). Qualquer produto fora do padrão é eliminado. 
Os produtos culturais se diferenciam apenas no detalhe, o que disfarça 
a pobreza de conteúdo e promove a ideia de que algo novo é oferecido. 
Porém, é mais do mesmo, possuindo a mesma racionalidade.

Ao dominar o tempo livre, o entretenimento e o ócio, a Indústria 
Cultural amplia a racionalidade da produção capitalista. O ócio agora 
difere do seu sentido inicial, que expressava algo contemplativo, voltado 
para a formação. O tempo livre encontra-se totalmente preso às determi-
nações do tempo de trabalho e reflete uma falsa condição de liberdade. 

A Indústria Cultural produz necessidades simultâneas e efêmeras por 
meio de seus produtos. Justifica que os produtos foram feitos para cada 
um, mas, na verdade, essa produção faz parte de uma produção altamente 
difundida - o que se percebe é que a massa é seu objeto e não o contrário.

A produção altamente difundida da Indústria Cultural é capaz de 
realizar a reificação em massa. A racionalidade do capital é totalitária na 
objetividade e na subjetividade. Produzidos como mercadoria, os produtos 
culturais dificultam a formação humana, a capacidade de reflexão e crítica, 
a análise das mediações da realidade e a experiência formativa, base da au-
tonomia (MAAR, 1995). O indivíduo, incapaz de articular temporalidades, 
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torna-se submisso ao tempo presente e torna-se também incapaz, diante de 
tantas informações e estímulos, de ter experiências (MAAR, 2014). Nesse 
contexto, a Indústria Cultural oferece experiências substitutivas

O entendimento também é dificultado, pois, na produção, a Indús-
tria Cultural realiza a “expropriação do esquematismo kantiano”, o que 
não exige do indivíduo a formulação de esquemas fundamentais para 
chegar ao conhecimento. O esquematismo kantiano é um recurso psí-
quico importante para a percepção e, posteriormente, para a formação 
de conceitos (DUARTE, 2008).

A Indústria Cultural dirige a percepção, fornece as chaves de inter-
pretação e expropria a capacidade que estava originalmente no sujeito. Ela 
antecipa os esquemas, dificultando o esclarecimento. O que se instiga é a 
preguiça intelectual, visto que o próprio produto prescreve toda reação 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Usurpada de formar esquemas de 
percepção, dificulta-se a capacidade de conhecimento, que é fundamental 
para o professor universitário. 

Se é empobrecida a capacidade de contato com o objeto, não se 
realiza a diferenciação entre eles e se abre espaço para a propagação de 
estereótipos e, consequentemente, preconceitos e difusão de clichês para 
todas as situações “completamente definidos pela finalidade que lhes cabe 
no esquema” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 103). 

A manipulação retroativa das necessidades dá a certeza do consumo 
do que é produzido. A Indústria Cultural atende às demandas das massas 
previamente determinadas pelas condições objetivas da indústria na pro-
dução, sondadas por pesquisas e, depois de produzidas, consumidas. As 
necessidades e suas possibilidades se restringem aos produtos aceitáveis 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985).

Nas formas tradicionais, a ideologia estava, predominantemente, 
vinculada às ideias que interpretavam a realidade. Todavia, na Indústria 
Cultural, ela adquire a forma da própria realidade. A aparência da realidade 
é propagada tal como é, as determinações são ocultadas dando-lhe um 
aspecto de naturalização. O hiper-realismo, inclusive em três dimensões, 
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repete, em cores vivas, de forma instantânea, a realidade. A lógica é de 
integração de todos a partir de cima, em que todos são consumidores, 
ocultando a desigualdade de classes sociais.

A ideologia da Indústria Cultural apresenta-se como uma mentira 
manifesta que leva os indivíduos a acreditarem em algo no qual, sabem, 
não deveriam acreditar. Segundo Adorno (2015), a compreensão do medo 
que surge diante da possibilidade de diferenciação em um mundo indife-
renciado, o medo de ser destruído ou de não pertencer à unidade social, 
explica muito do conformismo. Na racionalidade da Indústria Cultural, 
o indivíduo consumidor não é soberano, é objeto (ADORNO, 1971). 
Embora os dispositivos tecnológicos forneçam a possibilidade de comuni-
cação em massa, de acesso e de mais interatividade, o que é oferecido está 
submetido ao controle da produção (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).

Ao planejar o acaso, a Indústria Cultural o converte em um destino 
profetizado. Em uma sociedade totalmente administrada, é preciso fazer 
crer que a rede de monopólios ainda mantém espaço para o acaso. O acaso 
é planejado e torna todos os indivíduos semelhantes e reféns do mesmo 
destino controlado pelos monopólios (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

A todo momento, são solicitados novos talentos, novas formas de 
realizar algum tipo de trabalho, e toda a enorme rede de loterias, sorteios 
e premiações garante a possibilidade de qualquer um tirar a sorte grande. 
Mesmo que o número de premiados seja desproporcional aos que perma-
necem sem ganhar nada, só a possibilidade de ganhar já é tomada como 
prêmio, como uma realização do desejo (DUARTE, 2003).

Ao oferecer produtos culturais que façam rir, mas que, na verdade, 
dificultam a reconciliação do indivíduo com os seus pares, com a limitação 
da humanidade, a Indústria Cultural incentiva a gargalhada. A gargalhada 
não reconhece a humanidade, ao mesmo tempo em que a ridiculariza. 
O riso disfarça a realidade cruel.

A ideia de heroificação do indivíduo mediano expõe a pobreza da 
formação.  O indivíduo aparece, ao mesmo tempo, como representante 
de batalhas pela verdade e como homem comum, cheio de estereótipos 
e alheio à crueldade da vida.
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O companheirismo e a camaradagem, no trabalho ou fora dele, 
servem para amenizar as contradições, que são resolvidas a partir de 
uma postura conciliatória. Mas a insistência na caridade, na bondade e 
na filantropia só faz revelar todo o sofrimento que é causado. Dessa for-
ma, o trágico, que é uma possibilidade de o indivíduo se defrontar com 
as forças da realidade, é camuflado e convertido em dádiva. O trágico 
assume o aspecto de destino (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Em 
consequência da liquidação do trágico, há a banalização do sofrimento, a 
ocultação das determinações e a resolução pelo personalismo. Propaga-se 
uma ideia de que os problemas de ordem social devem ser resolvidos no 
âmbito individual, sem relação com a sociedade.

A cultura produzida nas esteiras industriais realiza a semiformação4. 
A semiformação expressa uma crise na formação que indica, também, 
crise na cultura, que se transforma em mercadoria. Dissociada das coisas 
humanas, a cultura reveste-se de um valor, torna-se absoluta, converte-se 
em semiformação e promove conformação à vida real (ADORNO, 1996). 

A semiformação que a Indústria Cultural realiza não consiste sim-
plesmente no oferecimento de produtos culturais, mas na produção de 
indivíduos que aderem ao processo de reprodução da sociedade capitalista 
(CHAVES, 2015).

Assim como a sociedade capitalista, a semiformação é totalitária, pois 
se realiza em várias instâncias das relações sociais. Semiformação não 
quer dizer que falte cultura, mas que se perde nela toda a humanidade 
(DUARTE, 2003). 

Os indivíduos defendem a semiformação e se valem dela como meio 
de socialização. Conversas sobre filmes, programas de TV ou sobre o que 
se postou nas redes são usados para vencer o silêncio das relações sociais 
ou para se inserir em grupos. A identificação do semiformado com as 

4 A palavra Halbbildung, do alemão, é traduzida ora como semiformação, ora como 
pseudoformação. Halb, na tradução literal, é meio, metade, e Bildung significa 
cultura, formação cultural, formação da personalidade ou educação num sentido 
amplo. Adotamos a palavra semiformação, mas esclarecendo que esse termo não 
se refere à meia formação, mas a uma formação inteira.
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mercadorias culturais chega a fazer, inclusive, com que ele se irrite e se 
torne agressivo diante de qualquer esboço de crítica (DUARTE, 2008).

Redes sociais digitais como mediação

Atualmente, as relações sociais digitais tornaram-se espaços impor-
tantes de processos educacionais e as redes sociais digitais se constituíram 
lugar privilegiado a socialização. Surgiram em meados dos anos 2000 e 
nelas podemos criar um perfil ou página pessoal com possibilidade de 
compartilhar, salvar e trocar informações, bem como comentar, reagir 
ou curtir publicações, fotos ou vídeos em exposição pública (FILHO; 
NASCIMENTO; SÁ, 2012).

As redes sociais digitais são permeadas por algoritmos e estão inseri-
das na Indústria Cultural. Pautadas pelo processo de produção da cultura 
nos moldes industriais do capital, as redes sociais digitais pertencem a 
grandes corporações, que obtêm lucro, investem em tecnologia digital e 
mantêm a hegemonia no mercado. Na aparência, são realçadas por pro-
porcionarem relações horizontalizadas e por facilitarem a comunicação 
e as relações sociais. Mas será que isso se realiza?

Segundo Dias e Couto (2012), a socialização via redes sociais digitais 
possui condições de produção que diferem dos espaços escolares e uni-
versitários, já que essa forma de produção incentiva à dispersão devido à 
enxurrada de notícias, informações e promoções que, a todo o momento, 
disputam a atenção dos usuários.

Se novas competências são exigidas de professores para lidar com a 
tecnologia digital, é preciso discutir os processos de virtualização que têm 
transformado o cotidiano da sala de aula (BERALDO; MACIEL, 2016). 
Além disso, a presença das redes sociais digitais dentro e fora da sala de 
aula interfere na relação que o professor estabelece com o conhecimento 
e com os alunos (ZUIN, 2015).

As relações sociais estabelecidas no âmbito das redes sociais digitais 
são complexas e contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que buscam 
a horizontalidade e a democratização, são permeadas por avanços e 
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aparatos tecnológicos que reproduzem a desigualdade e apresentam uma 
fronteira tênue entre verdade e mentira, que se dilui no algoritmo e que 
organiza as informações em hierarquia a partir dos dados do usuário, 
sem estabelecer crivo de informação confiável ou não.
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Cinema de animação e infância: 
tensões entre formação e 
pseudoformação1

Cristiano Costa Pereira2

Juliana de Castro Chaves3

Neste capítulo, debateremos o cinema de animação no interior da 
produção cinematográfica. O cinema de animação está presente em 
nosso cotidiano e, por isso, historicizar a produção do filme de animação 
buscando vinculá-lo às condições concretas da realidade em relação aos 
sujeitos, inclusive à criança, é fundamental. 

1 Este capítulo de livro é resultado das reflexões realizadas na Dissertação de Mes-
trado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
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– 2015/2018).
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do Mato Grosso – SEDUC/MT.
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Doutora em Psicologia Social pela PUC-SP e Pós-Doutora em Educação pela 
UFSC. Professora do curso de Psicologia e da Pós-Graduação em Educação da 
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Segundo Fossatti (2009), o cinema de animação teve início no século 
XX. No Brasil, conforme dados levantados nos Anuários Estatísticos do 
Cinema Brasileiro, no período de 2009 a 2015, dentre as dez maiores 
bilheterias das salas de cinema, pelo menos duas foram de animação 
(ANCINE, 2016) 

É importante salientar que o desenho animado é um produto cultural 
que medeia processos educacionais de crianças tanto no tempo livre 
como na escola, interferindo e transformando nomes e formas de brincar, 
inclusive de brincadeiras tradicionais, como “adedonha” para “pokemo-
nha”, em alusão ao filme Pokemón (LOUREIRO; FONTE, 2003). Há 
também um número considerável de estudos que relacionam a tendência 
crescente na educação escolar em incorporar, no interior das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs), produtos do cinema de animação 
em atividades didáticas (LOUREIRO; FONTE, 2003).

Na internet, é possível encontrar vários blogs, com supervisão de 
especialistas e psicólogos, que se ocupam em dar conselhos a famílias e a 
educadores sobre a aplicação de desenhos animados na educação de crianças, 
valorizando os desenhos que transmitem noções de valores morais e bons 
exemplos e criticando desenhos que devem ser assistidos com cautela4.

Segundo Campos (2008), os filmes de desenho animado do circuito 
comercial também são usados como estratégias inovadoras e eficazes de 
treinamento para trabalhadores no desenvolvimento de equipes, lide-
rança, cultura organizacional, criatividade e resistência às mudanças. 
A justificativa é que os trabalhadores, ao verem esses filmes em outras 
situações e ambientes, rememoram mais o aprendido no treinamento 
(CAMPOS, 2008, p. 134). 

4 Separamos alguns artigos de blogs que tratam do assunto: 1) ClassApp-Blog 
<http://blog.classapp.com.br/como-os-desenhos-animados-podem-ajudar-
no-desenvolvimento-das-criancas/>; 2) Blog pensamento livre  <http://
blogpensamentolivre.com.br/2015/10/12/o-poder-do-desenho-infantil-na-
educacao-das-criancas/>; 3) Blog desenho animado na educação <http://
desenhosanimadosnaeducacao.blogspot.com.br/2011/10/projeto-escolar-o-
desenho-animado-na.html>.

http://blog.classapp.com.br/como-os-desenhos-animados-podem-ajudar-no-desenvolvimento-das-criancas/
http://blog.classapp.com.br/como-os-desenhos-animados-podem-ajudar-no-desenvolvimento-das-criancas/
http://blogpensamentolivre.com.br/2015/10/12/o-poder-do-desenho-infantil-na-educacao-das-criancas/
http://blogpensamentolivre.com.br/2015/10/12/o-poder-do-desenho-infantil-na-educacao-das-criancas/
http://blogpensamentolivre.com.br/2015/10/12/o-poder-do-desenho-infantil-na-educacao-das-criancas/
http://desenhosanimadosnaeducacao.blogspot.com.br/2011/10/projeto-escolar-o-desenho-animado-na.html
http://desenhosanimadosnaeducacao.blogspot.com.br/2011/10/projeto-escolar-o-desenho-animado-na.html
http://desenhosanimadosnaeducacao.blogspot.com.br/2011/10/projeto-escolar-o-desenho-animado-na.html
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É justamente por esse protagonismo do filme de desenho animado que 
resolvemos destacar a racionalidade presente na sua produção e, levando 
em conta as suas contradições, partimos da ideia de Marx (1982) de que 
a produção do produto constitui o espectador/consumidor, a forma do 
consumo e a circulação.

O cinema de animação na história do cinema

O cinema de animação e o cinema com atores nasceram no final 
do século XIX e tiveram o seu apogeu após a invenção francesa do cine-
matógrafo, mantendo relação com o desenvolvimento técnico, estético 
e cultural da sociedade capitalista do século XX. Esses dois gêneros de 
filmes foram produzidos para a tela grande e para a sala escura do cinema 
(FOSSATTI, 2009).

Para Lucena Junior (2001), a essência do desenho animado está na 
arte de dar movimento a seres inanimados. Fossatti (2009), citando Halas; 
Manvel (1979) e Solomom (1987), afirma que a essência do cinema de 
animação se materializa na percepção de fotogramas ou de sequências 
de desenhos em movimento, sendo esses o cerne da animação e sem 
os quais não há movimento. Ao dar movimento ao que foi desenhado, 
sobrepõem-se diferentes expressividades a cada quadro.

Sua gênese está ligada à imaginação, à fantasia e ao mundo do me-
tamorfismo universal (FOSSATTI, 2009). Esse metamorfismo universal 
pode ser caracterizado pelo descumprimento das normas físicas e ausên-
cia de leis da Física, com inclinação para o gênero de ação e farsa, com 
aventuras e tramas. 

De acordo com Fialho (2005), pela necessidade de competir com 
os filmes do cinema de atores, a partir de 1920 foi implantado o sistema 
taylorista de gerenciamento de produção, ou seja, cinema com a padro-
nização da produção de baixo custo e em menor tempo. O processo de 
industrialização da produção apresentou alguns movimentos principais: 
inovação tecnológica dos meios, como o uso do acetato para desenho e 
pintura, o uso da rotoscopia, da câmera multiplano e a inserção do ani-
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mador assistente, que permitiu ao animador principal pensar o roteiro 
da cena e os assistentes se responsabilizarem por preenchê-la, iniciando 
a técnica do story board. O refinamento do processo da produção indus-
trializada do desenho caracterizou a fase intermediária da industrialização 
dos estúdios. O desenho e a pintura em acetato permitiram a departa-
mentalização dos estúdios de produção.

Segundo Fialho (2005), a Companhia Disney se instalou em 
Hollywood em 1923. Em seu estúdio, ela colocaria em prática os princípios 
da Administração Científica: adotou o modo taylorista de organização da 
produção, com divisão de tarefas e setores produtivos; criou uma escola 
de aprimoramento e qualificação de animadores e produtores; e estimulou 
a competição e a cooperação de descobertas artísticas entre as equipes 
de produção dos projetos, o que deu base ao seu pioneirismo5 na área 
de animação (FIALHO, 2005).

A rotoscopia inventada nos estúdios dos irmãos Fleischer, criadores 
do “Popeye”, “Betty Boop” e “Palhaço Koko”, permitiu o aprimoramento 
do realismo nos desenhos, vez que destinou a esses maior atenção plástica, 
usando a fotografia como cenário e economizando tempo. Esses instru-
mentos também permitiram aprimorar os movimentos, recobrindo-os 
de realismo e oportunizando novas possibilidades à animação, o que 
ampliou o seu mercado (FOSSATTI, 2009). 

De acordo com Ferreira (2007), até 1930, não havia uma estrutura 
narrativa nos filmes de animação. Eles eram constituídos por uma série de 

5 O apogeu do cinema da Disney ocorre de 1930 a 1970, dominando o mercado de 
animação para o cinema, “tornando-se um fenômeno mundial e determinando 
o caminho para o qual a animação dirigir-se-ia, estabelecendo importantes 
conceitos para o gênero – imaginação e fantasia – ainda hoje observados” (FOS-
SATTI, 2009, s/p.). A Disney produziu o primeiro desenho animado sonorizado, 
“Steamboat Willie” (1928); o primeiro desenho animado colorido, “Flowers and 
trees” (1932); o primeiro desenho com três personagens simultâneos dividin-
do cenas, no curta-metragem “Tree Little Pigs” (1933); e produziu e lançou o 
primeiro longa-metragem, “Branca de Neve e os sete anões” (1934). O padrão 
Disney se especializou em recursos técnicos de animação a partir da análise dos 
movimentos dos corpos de pessoas, animais e objetos no mundo real, indo além 
das gags (FIALHO, 2005).
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fragmentos de imagens e histórias fundamentados nas gags. O surgimento 
do filme sonoro permitiu mudanças na forma de produção da maioria dos 
filmes, que passou a buscar maior rigor no planejamento da pré-produção, 
de forma a adequar e sincronizar a trilha sonora na animação. 

O fim do filme mudo marcaria o declínio da popularidade desse hu-
mor físico, que foi substituído pela comédia falada. O Mickey da Disney 
e o Gato Félix são emblemas desse humor, que buscava a identificação 
da audiência com os personagens pelas características emocionais des-
ses e a partir das motivações e expectativas reveladas no desenrolar da 
narrativa da animação.  

Se, no cinema, a Disney determinava os padrões de produção, nos 
desenhos para a TV ocorreria o contrário. Conforme Ferreira (2007), após 
a Segunda Guerra Mundial, os Estúdios Disney perderam, progressivamen-
te, seu posto de maior modelo para o cinema de animação – manteve-se 
líder na produção de longa-metragem, mas cedeu, aos poucos e desde os 
finais da década de 1930, o espaço de curtas-metragens animados para a 
Warner Brothers (WB) e a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Os Estúdios MGM e WB criaram personagens politicamente amorais, 
transgressores, sádicos, desorientados e rápidos, essencialmente 
diferentes dos graciosos e comportados personagens de Disney, 
tanto visual quanto psicologicamente: Tom e Jerry, Pernalonga, Pa-
tolino, Piupiu, Coiote, Papa-Léguas etc., representavam uma reação 
à animação melodramática de Walt Disney e uma reformulação 
do cartum dos anos 1930, tornando-se mais adequados às novas 
preferências do público. (FERREIRA 2007, p. 34-35).

Esses personagens concorriam com os estúdios de Mickey e Donald, 
contrastando a sensualidade e a silhueta da Betty Boop com a pureza vir-
ginal da Branca de Neve; e a riqueza de detalhes da “Cinderela” (1950) e da 
“Alice no país das maravilhas” (1951) com o estilo caricatural e descom-
promissado de Popeye e Olívia dos Irmãos Fleischer (FOSSATTI, 2009).

A partir de 1950, com a popularização do aparelho de TV nas casas 
da classe média, a atividade deslocou seus esforços para a produção tele-
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visiva. Foram retomadas as técnicas mínimas de animação para atender 
a uma maior velocidade de produção. O resultado foram produtos com 
“escasso uso de tons, linhas e simplificação dos movimentos” (FOSSATTI, 
2009). O desenvolvimento da técnica de animação limitada favoreceria 
mais aos outros estúdios do que ao padrão Disney. Principalmente aos 
estúdios Hanna-Barbera, Universal, UPA, MGM e Warner Brothers, que 
passaram a dividir e a dominar a produção de seriados e episódios de 
curta-metragem para a TV (FERREIRA, 2007). Essa, a TV, exigiria novas 
possibilidades estéticas, determinando o retorno dos cartoons primitivos. 
A Metro-Goldwyn-Mayer – MGM – e a Warner Bros., visando atender 
a essa necessidade, produziram animações marcadas pela comédia alu-
cinada, pelo efeito ilógico e surreal e pelo desafio das leis da física, na 
tentativa de provocarem o cômico (FOSSATTI, 2009). Ou seja, a busca 
do humor a qualquer custo infligiu aos personagens uma violência des-
medida, o massacre de suas figuras. Os personagens não respeitavam as 
leis da Física. Eram bigornas que caíam sobre os personagens, explosões 
e tiros que desferiam pequenas avarias em suas aparências, personagens 
que atravessavam paredes ou eram atravessados por trens, carros ou toda 
sorte de coisas que podiam atingi-los sem que tivessem sua existência 
ceifada (CARDOSO, 2006). 

Entretanto, não só a violência física caracterizava a produção dos 
estúdios que se contrapunham ao padrão Disney. Para Ferreira (2007), a 
MGM e a Warner Bros., de posse das técnicas e da plástica desenvolvidas 
pelo padrão de criação Disney, buscaram adaptá-las a um estilo de humor 
corrosivo, criando personagens anti-heróis, com estilística e psicologia 
bem diferentes e distantes dos tipos bem-acabados e de caráter definido 
dos personagens da Disney. Não existia um personagem totalmente bom 
ou ruim. Conforme a autora,

eram desengonçados, esguios, psicologicamente amorais e espertos. 
[...] os movimentos exagerados, distorcidos, as reações abruptas, os 
cortes extremamente rápidos seguidos de momentos de calmaria, 
valorizavam o ritmo acelerado da estrutura narrativa, própria da 
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screwball comedy. [...] Na WB ou na MGM não existia personagem 
realmente mau ou bom, com personalidade bem definida e estanque 
como na Disney. Existia, sim, um mais esperto e inteligente que, 
em geral, acabava sendo mais bem sucedido e outro mais lento e 
menos astuto, que era iludido pelo primeiro, mas que, às vezes, 
também conseguia reverter o jogo. (FERREIRA, 2007, p. 40-41).

Até esse período, grande parte dessas produções era norte-america-
na, mas havia também animações de outros países, como as animações 
abstratas alemãs de Oskar Fichinger, que se dedicou à associação de 
imagens abstratas à sonoridade, e as animações de Walther Ruttmann, 
que animou formas geométricas e abstratas associadas a melodias de 
músicas (FOSSATTI, 2009).

O cinema de animação e suas relações com a infância

Na atualidade, podemos observar que os desenhos animados para a 
TV e para o cinema têm ampliado seu público. Entre as redes de TV por 
assinatura, há vários canais exclusivos para desenhos animados, com exibi-
ção de produções de longa metragem ou de seriados episódicos sequenciais 
e não sequenciais, de Classificação Indicativa Livre ou com restrições de 
faixas etárias, ou seja, programações também para o público infanto-juve-
nil. Há ainda canais com programações exclusivas para o público infantil, 
com desenhos tidos como educativos, que reforçam comportamentos 
morais positivos, estímulos psicológicos, habilidades e competências pe-
dagógicas. Esses produtos revelam a tendência de se enxergar o desenho 
animado como um recurso direto de aprendizagem e, por isso, valorizado6.  

6  O blog Sempre família apresenta um artigo com o seguinte título: Os 10 melhores 
desenhos animados educativos do momento. Nele, os autores descrevem uma 
rede de desenhos infantis distribuída pelos canais da TV por assinatura. http://
www.semprefamilia.com.br/os-10-melhores-desenhos-animados-educativos-do-
momento/ 

http://www.semprefamilia.com.br/os-10-melhores-desenhos-animados-educativos-do-momento/
http://www.semprefamilia.com.br/os-10-melhores-desenhos-animados-educativos-do-momento/
http://www.semprefamilia.com.br/os-10-melhores-desenhos-animados-educativos-do-momento/
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Há também um canal de TV com programações exclusivas para bebês 
menores de um ano de idade7. 

Os produtos vinculados aos desenhos animados constituem um 
mercado bilionário que atinge as crianças e os adultos. Conforme Lou-
reiro e Fonte (2003), quando o longa-metragem “Pokémon” foi lançado, 
já existiam HQs, games eletrônicos, jogos de cartas, desenhos para TV, 
brinquedos com os personagens e roupas que traziam elementos do filme. 
Na verdade, o filme é mais um produto da franquia Pokémon, que se 
produz e reproduz ao ritmo de produção da racionalidade da indústria 
cultural (LOUREIRO; FONTE, 2003). 

De acordo com Elias (2006), os filmes de animação da Disney, nas 
séries princesas, desde os anos de 1930 até a contemporaneidade, vêm 
fornecendo estereótipos sexuais, transmitindo uma série de valores cons-
tantes da cultura americana capitalista e sempre fizeram uma clara dife-
rença de classes, separando o povo e os governantes, reforçando modos 
fantasiosos de ascensão da classe inferior por meio de matrimônios de 
conveniências e do reforço dos estereótipos étnicos e culturais que ser-
vem às justificativas imperialistas dos norte-americanos (ELIAS, 2006).

Os estúdios concorrentes fizeram da técnica e estilo Disney alvo 
de crítica e dissonâncias. Aproveitaram-se disso para construírem suas 
fábulas, suas histórias, como no caso do filme “Shrek” (DreamWorks, 
2001), que já se inicia com a satirização do “Era uma vez...”, recurso clichê 
dos produtos de animação derivativos das fábulas e contos apropriados 
pelos produtos Disney. 

Conforme Barreto, Rocha e Barreto Jr. (2013), de acordo com a pes-
quisa do IBOPE Mídia (2012), no Brasil, a maioria das crianças entre 5 e 

7 A BabyTV é o primeiro canal para bebês, crianças e seus pais, sem propagandas, 
que opera 24 horas por dia.. Apresenta programas exclusivos e originais criados 
junto a especialistas em crianças e oferece para as novas famílias em crescimento 
um canal de TV que elas podem compartilhar aprendendo e brincando. O canal 
da BabyTV, aberto 24 horas por dia, foi desenvolvido em 2003 e, hoje, chega a pais 
e crianças em mais de 85 países através das principais plataformas de televisão no 
mundo. A Baby TV é um Canal Internacional da FOX. https://www.babytv.com.
br/about.aspx

https://www.babytv.com.br/about.aspx
https://www.babytv.com.br/about.aspx
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11 anos assiste a aproximadamente cinco horas e meia de programação 
televisiva diariamente, em diversos horários. Os desenhos animados 
influenciam a formação das crianças, porque representam uma forma de 
ver o mundo, de experimentar novas realidades, medos, vontades, realiza-
ções e carências. Para os autores, a criança tem dificuldade de diferenciar 
realidade de fantasia, portanto, as animações interferem diretamente na 
formação do seu imaginário, refletindo em sua subjetividade e, muitas 
vezes, naturalizando formas de viver e sentir (BARRETO et. al., 2013). 

Segundo Barreto et al. (2013), o avanço tecnológico também propor-
cionou às crianças mais contato com as mídias que possuem conteúdos 
voltados exclusivamente para o público infantil. Os autores consideram que 
o desenho animado influencia as crianças. Analisando o desenho animado 
“Bob Esponja Calça Quadrada”, afirmam o reforço de um comportamento 
de submissão, de reificação da solidão do indivíduo moderno, da total 
adaptação à realidade cotidiana, ao mundo do trabalho e à hierarquização 
da sociedade. Os personagens são estereótipos típicos, e tudo segue na 
mais perfeita harmonia (BARRETO et al., 2013).

Em pesquisa realizada no interior de São Paulo com crianças de faixa 
etária entre 6 e 12 anos, todos os sujeitos se identificaram com heróis e 
heroínas que combatem com muita violência seus inimigos (BEN 10, Três 
Espiãs Demais, entre outros). Oliveira e Shimizu (2011) constataram que, 
dentre as crianças entrevistadas, 47,5% são telespectadoras no período da 
manhã, 59,2% no da tarde, e 42,5% no período noturno – horário em que 
as programações, à exceção dos canais infantis das TVs por assinatura, são 
mais voltadas para o público adulto. Observaram também que a maioria das 
crianças assiste às programações da TV, incluindo os desenhos animados, 
acompanhada de pais ou de adultos; que 24,7% assistem sozinhas; e que 
24,1% assistem com outras crianças. Apesar disso, constatam que 69,8% 
escolhem seus programas; outras 24,2% dependem dos pais e adultos; e 
1,9% depende das escolhas dos irmãos. Conforme as autoras, o mundo 
adulto e o mundo infantil se misturam na TV. A forma como as crianças 
assistem aos programas revela que elas têm contato com essa mistura de 
mundos na companhia dos pais, de forma consentida ou passivamente.
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De acordo com Cerri e Trevisan (s.d.), a indústria cultural assimilou 
o mercado infantil, produzindo para esse público. Os desenhos animados 
são emblemas disso. A partir deles, forma-se uma infinidade de produtos, 
uma cadeia inesgotável de produção e massificação de mercadorias a se-
rem comercializadas, que vão desde o material escolar até os brinquedos, 
roupas, alimentos e móveis. Para os autores, os interesses do mercado 
vão além do consumo imediato, ao se incutir, na consciência infantil, a 
lógica do mundo administrado, com produções infantis que, geralmente, 
formam crianças adaptadas aos valores vigentes e consumidoras de cultura 
de forma superficial (CERRI; TREVISAN, s.d.).

Cerri e Trevisan (s.d.) afirmam que não se trata de ensinar qual 
produto da indústria cultural é certo ou errado, mas de desenvolver a 
capacidade crítica, para que se possam revelar o conteúdo oculto e as 
representações ideológicas contidas nesses produtos e se proteger das 
identificações problemáticas.

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), os produtos culturais de 
padrão estadunidense interditam a atividade intelectual. Na velocidade 
dos acontecimentos do desenho animado, o espectador não tem tempo 
para refletir sobre o que vê, desde a tortura do herói até o comprimento 
da saia da mocinha (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).

Indústria Cultural e Pseudoformação

A indústria cultural oculta as mediações que produzem a realidade e 
mostra uma hiper-realidade falsa. O filme passa a ser tomado como um 
prolongamento da rua e, quanto mais perfeição a técnica atinge nessa 
reprodução da empiria, mais torna fáceis a difusão e a identidade do 
mundo exterior com o mundo fictício do filme. Assim, o filme não esti-
mula a fantasia nem o pensamento do espectador, dificultando vislumbrar 
outra dimensão senão a que ele expressa. Segundo Adorno e Horkheimer 
(1985), essa é a forma como o filme adestra o espectador para que ele se 
integre à realidade, atrofiando-lhe a imaginação. 
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Mesmo o sujeito mais distraído é incapaz de se manter ileso aos 
efeitos desses produtos em sua subjetividade. 

São feitos de tal forma que sua apreensão adequada exige, é verda-
de, presteza, dom de observação, conhecimentos específicos, mas 
também de tal sorte que proíbem a atividade intelectual do espec-
tador, se ele não quiser perder os fatos que desfilam velozmente 
diante de seus olhos. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 122).

Quem se familiarizou com os filmes se acostumou a despender certo 
nível de atenção suficiente apenas para a percepção daquele nível de filme. 
A violência da sociedade industrial se instala na humanidade de uma vez 
por todas, já que sua atenção, imaginação e espontaneidade passam a ser 
delimitadas pelo uso necessário, não sendo estimuladas para além daí.

Em “Transparências sobre o cinema” (2003), Adorno critica o cine-
ma industrial norte-americano chamado pelo Manifesto de Oberhausen 
de “cinema de Papai”. Para ele, o cinema de papai parasita a técnica, 
utilizando-a como mera forma de entreter e adaptar os indivíduos. Não 
significa que o cinema impeça nos indivíduos a capacidade para a rea-
lização da atividade imaginativa, mas, possivelmente, que ele produz e 
determina a forma e a direção para onde se deve apontar a imaginação 
(LOUREIRO, 2010).

No ensaio sobre a indústria cultural, Adorno e Horkheimer (2006) 
ressaltam que a necessidade de diversão foi produzida em larga escala 
de forma a privilegiar a afinidade ente o negócio e a diversão mediados 
pela apologia da sociedade. Na explicação dos autores, 

Divertir-se significa estar de acordo. Isso só é possível se isso se 
isola do processo social em seu todo, se idiotiza e abandona desde 
o início a pretensão inescapável de toda obra, mesmo da mais 
significante, de refletir em sua limitação o todo. Divertir significa 
sempre: não ter que pensar nisso, esquecer o sofrimento até mes-
mo onde ele é mostrado. A impotência é a sua base. (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985/2006, p. 119).
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Para Adorno e Horkheimer (2006), divertir-se sob a égide da Indústria 
cultural é, na verdade, uma fuga da última possibilidade de resistência. A li-
beração prometida pela diversão é a liberação do pensamento como negação. 
“A diversão favorece a resignação, que nela se quer esquecer” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 117). Quando o produto cultural busca a alegria 
a qualquer custo, ele se coloca a serviço da adaptação. O que antes fora a 
imagem da humanidade, regride ao desumano (ADORNO, 2001).

Adorno (1971) adverte que a indústria cultural não é a grande vilã 
do processo. Ela não cria a semiformação: somente acentua e reafirma 
a cultura semiformada. Quando o indivíduo sai do trabalho, exausto, 
ele procura o descanso pela distração e entretenimento. A indústria se 
apropria desse momento para reproduzir a racionalidade da sociedade 
ao sujeito. No capitalismo, a diversão é o prolongamento do trabalho e 
é procurada por quem quer dele se desligar. O descanso por meio dos 
produtos culturais da indústria cultural só pode ocorrer adaptando-se ao 
mundo do trabalho. O riso que os produtos de entretenimento provocam 
não reconcilia o sujeito com a humanidade. Na realidade, eles humilham 
a condição humana para arrancar do sujeito o seu riso (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985).  

Mas é também possível que, dentro da indústria, produtos culturais 
ofereçam elementos de resistência. No texto “A televisão como formação”, 
Adorno (2003) afirma não ser contra a televisão, apesar de suas críticas. 
Até porque, do contrário, segundo ele, não participaria de alguns de seus 
programas. Afirma ainda haver programas que permitem a reflexão sobre 
o processo cultural e promovem a resistência – prova disso foi o progra-
ma de rádio que possibilitou a série de entrevistas em que se debateu 
sobre elementos da educação e da indústria cultural e que possibilitou 
a produção do livro Educação e Emancipação. Nessa discussão, Adorno 
(1995) aponta fissuras e adverte para a dificuldade de os indivíduos 
exercerem sua autonomia e resistência sozinhos diante de uma lógica 
que é tão hegemônica.
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Cinema e formação 

O produto cultural cinema resistente também é estudado pela teoria 
crítica como uma expressão estética que, por trazer a humanidade, a in-
quietude e revelar contradições, provoca uma experiência formativa. Ao 
mesmo tempo, a arte traz a contradição da não realização dos aspectos 
formativos da realidade (CHAVES, 2015). 

No embate entre a arte e a mercadoria e suas diferenciações, é impor-
tante ressaltar que, mesmo que um produto cultural seja consumido ou 
comercializado, isso não significa dizer que se consolida como produto 
cultural de adaptação ou que tem a lógica da indústria cultural. Isso ocorre 
se, em sua produção, essa finalidade lhe foi inscrita de forma exterior, ou 
seja, se o predomínio da sua funcionalidade externa ofusca a potência 
da sua forma estética. Aí, sim, estaremos diante de um produto cultural 
mais caraterizado como mercadoria (CHAVES, 2015).

Nesse contexto, o cinema resistente se opõe à padronização da racio-
nalidade funcional, pragmática e subjetivista da lógica mercantil. A arte 
reivindica a universalidade e o estranhamento frente à realidade parti-
cular e permite ao sujeito criticar a realidade imediata para transcender 
os limites do que foi e do que virá a ser (RESENDE, 2010).

Marcuse também aponta elementos de resistência na arte. Segundo 
Marcuse (1990), a arte agrada porque “provê a realidade miserável de 
uma gratificação substitutiva”. Portanto, para o filósofo, a arte traz em si 
uma força política e revolucionária por existir como realidade artística 
autônoma e independente dos ditames da sociedade.

A partir do que Chaves e Ribeiro (2014) dialogam com Marcuse, é 
possível entender que o cinema é político e revolucionário não porque está 
nos ditames da ortodoxia do realismo socialista, forma que restringe e dá 
uma finalidade externa ao produto cultural, mas quando carrega em sua 
forma estética o rompimento com a ordem da racionalidade tecnológica 
e revoluciona a experiência. 

O cinema é revolucionário quando muda radicalmente o estilo e 
a técnica, refletindo e antecipando importantes mudanças na socieda-
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de; quando propõe mudanças na estética, rebelando ou denunciando a 
ausência de liberdade do existente; quando rompe com a reificação da 
sociedade, apontando outras possibilidades de realidade; quando subverte 
as formas de percepção e compreensão ao revelar um teor de verdade, de 
protesto e de promessa; quando expressa a crise de seu tempo; e quando 
não oculta o reprimido (CHAVES e RIBEIRO, 2014).

Para Adorno (1986), no cinema da indústria da cultura de massas, 
a técnica passa a ser subserviente à instrumentalização racional e se 
torna algo externo ao sentido do produto. Por exemplo, no cinema da 
indústria cultural, a música muitas vezes se converte em apêndice da 
imagem fílmica, trazendo [...] “a cena para perto do público, tal como a 
cena traz, ela própria, para perto, por meio do close-up; a música trabalha 
para ‘interpor um revestimento humano entre o desenrolar da cena e os 
espectadores” (ADORNO; EISLER, 1994, apud LOUREIRO, 2010, p. 78). 

Adorno e Eisler (Apud LOUREIRO, 2010) listam itens a serem ob-
servados com relação à presença da música nos filmes. O primeiro diz 
respeito ao Leitmotiv – recurso relacionado a motivos condutores –, que 
caracteriza pessoas, emoções ou objetos com uma significação metafísica 
dos eventos dramáticos, conotando-lhes a esfera do sublime, do cósmico 
desejo e do princípio primitivo. Nos filmes de adaptação, ocorre a utiliza-
ção indevida desses motivos condutores, sem relação com os verdadeiros 
motivos de sua aparição. Nas óperas de Wagner, a técnica empregava 
cédulas musicais que caracterizavam personagens e se integravam à peça. 
O Leitmotiv se mostra inadequado para a musicalização no cinema, por-
que o filme é fruto de uma montagem que não admite uma continuidade 
requerida da integração do Leitmotiv. 

 Também, frequentemente, 

há a exigência de melodias sonoras e cantáveis na trilha do filme;  
o preconceito de que a música no cinema só é boa quando não é 
ouvida, ou seja, quando o público não percebe como tal; a imediata 
identificação entre música e imagem; a música como ilustração 
óbvia da ação integral (inclusive do cenário) do filme; o uso forçado 
da música folclórica quando se referenciam imagens de países es-
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trangeiros com forte tradição cultural; o emprego de cenas e fusões 
clichês de imagem; o excesso de clichês musicais; padronização da 
interpretação musical etc. (LOUREIRO, 2010, p. 78-79)

O filme deve seguir uma técnica e uma estética que respeitem a lógica 
interna, a organização imanente da coisa. Isso significa que o filme deve 
existir “enquanto reposição objetivadora da experiência” (ADORNO, 1986, 
p. 102). Os meios de se exercer a técnica seriam a favor de desenvolver o 
monólogo interno do espectador. A técnica, quando apropriada de forma 
autônoma, pode ampliar a apreensão da realidade, revelar as contradi-
ções, mostrar elementos não visíveis, colocar as coisas em constelações 
espirituais (CHAVES, 2015). 

Adorno (1986) cita o exemplo da lembrança agradável de uma pai-
sagem que remete a uma experiência vivida. Ela não ocorre de forma 
contínua, veloz e com um tempo determinado. Ela dura o tempo neces-
sário para reelaborarmos o passado e criticarmos o presente. O tempo 
necessário para que “EU” reencontre os seus significados individuais. 

Em suma, o antifílmico transposto na montagem do filme seria 
respeitar o que a cena pede. O que for necessário para constituir a obra. 
As cenas estáticas, a câmera lenta, a imagem esfumaçada, o silêncio, o 
vazio etc. não podem ser recursos pré-estabelecidos de forma estanque 
somente porque são técnicas cinematográficas que deram certo em outros 
filmes. Eles devem se comunicar com os elementos internos do filme. São 
técnicas e recursos estéticos que devem obedecer à organização adequada 
e exata da obra. Nesse sentido, conforme Loureiro (2010), a montagem 
tem de ser uma opção declarada por cenas em que a técnica respeite algo 
inerente à necessidade da obra. Não há regras a serem seguidas. A técnica 
cinematográfica deve atender ao desafio de sua própria especificidade

O filme deve buscar instigar o público para se colocar a serviço de 
sua formação, imaginação, pensamento e autonomia. Deve respeitar e 
estimular a capacidade de formação de esquemas nos sujeitos. Assim, 
Loureiro (2012) afirma que a montagem, ou a sucessão de imagens em 
movimento, a dinâmica dos cortes, a conjugação adequada e cuidadosa 
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da elaboração sonora, ou seja, a técnica de montagem deve ser contra a 
expropriação do esquematismo kantiano, que ocorre quando o produto não 
apresenta os elementos já prontos, que apresenta elementos enigmáticos, 
necessitando da reflexão, colaborando com o processo de prazer reflexivo 
do espectador. A combinação desses elementos forma enigmas a serem 
decifrados no filme. Conforme Loureiro (2012), os enigmas reforçam, 
mutuamente, o produto cinematográfico e o espectador. Não eximem a 
capacidade de imaginar e construir os seus próprios esquemas.

Nesse sentido, a observação da montagem fílmica é uma questão-
-chave para a crítica da apropriação do caráter essencial da técnica. A 
forma como se ordenam as imagens, como são recortadas, montadas, 
o que se corta da cena e o que aparece, a velocidade em que aparece e 
o preenchimento sonoro, todos são poderosos recursos técnicos que 
podem favorecer ou não a expropriação do esquematismo kantiano 
(LOUREIRO 2012)

Segundo Adorno (2001), a alegria da arte se assenta no fato de ela se 
abrir à realidade da qual é tributária e, ao mesmo tempo, denunciar, de 
forma despretensiosa – aludindo à fórmula kantiana da finalidade sem 
fim –, a violência que nela se presentifica. Para o autor, a tensão existente 
no escapar da realidade para depois se propor a transformá-la na forma 
artística carregada, ao mesmo tempo, dessa mesma realidade e de uma 
proposta que lhe seja alternativa expressa a alegria e a seriedade da arte. 

Considerações finais

Como o filme de desenho animado costuma ser de classificação livre, 
é importante que se discuta a relação entre produtos culturais e infância. 
No texto “Educação após Auschwitz”, Adorno (2003a) salienta a necessi-
dade de um maior cuidado na formação das crianças, especialmente na 
primeira infância, para que se evite recriar horrores como os ocorridos 
em Auschwitz. Segundo Adorno, 

a educação tem sentido unicamente como educação dirigida a 
uma auto-reflexão crítica. Contudo, na medida em que, conforme 
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os ensinamentos da psicologia profunda, todo caráter inclusive 
daqueles que mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira 
infância, a educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa 
se concentrar na primeira infância. (ADORNO, 2003a, p. 123).

Em “Educação para quê”, Adorno (2003a) propõe que investiguemos 
por que as crianças não aprendem mais a aprender, dado que se observa 
um empobrecimento de suas imagens, linguagem e expressão, convidan-
do-nos a pensar que tipo de experiência lhes estamos transmitindo, se 
estamos respeitando a infância como um processo cultural de formação 
da subjetividade e um processo social.

Assim, o estudo da racionalidade do cinema de animação e suas re-
lações com o público infantil pode nos revelar dados fundamentais para 
a compreensão da individuação em relação aos processos de formação 
ou de pseudoformação.  Acreditamos assim contribuir para a compreen-
são do indivíduo em relação à sua sociabilidade nessa particularidade 
histórica do capitalismo. 
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 O debate na produção acadêmica



Mídia e educação: a produção do 
conhecimento no GT 16 de educação e 
comunicação da ANPED

Tatyane Pereira de Morais Soares1

Discutir a relação entre mídia e educação considerando a produção 
científica em um determinado período histórico se faz fundamental uma 
vez que, na particularidade histórica do capitalismo, os meios de comu-
nicação se tornaram instrumentos que tendem a auxiliar e/ou dificultar 
a constituição da autonomia do sujeito, o que, consequentemente, pode 
ou não ocasionar processos de adaptação. 

Ao pensarmos a relação entre mídia e educação no Brasil, no que se 
refere ao ensino formal, a importância das mídias passa a ser reconheci-
da na forma da lei a partir da Constituição Federal de 1988, que, no seu 
artigo 221, determinou a produção de programas educacionais para o 
desenvolvimento e o estímulo da leitura crítica dos meios de comunicação 
social e previu uma efetiva iniciação tecnológica no campo da comuni-
cação com finalidades educativas, culturais e informativas, que instigou 

1 Graduada em Pedagogia pela Faculdade Araguaia. Mestre e doutoranda em 
Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da UFG. Atuou como 
coordenadora pedagógica e professora do curso de Pedagogia da Universidade 
Paulista Campus Goiânia, Flamboyant. 
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a utilização das mídias. Nesse contexto, surgiram projetos de leis, como 
a proposta de reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na 
tentativa de regulamentar a utilização e a obrigatoriedade das mídias na 
escola (SOARES, 1995).

Já em 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
foi reformulada e promulgada, os meios de comunicação, como rádio, 
televisão, vídeo e internet, passaram a ser considerados mídias capazes de 
aproximar a comunicação social da educação com a função de contribuir 
para “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pen-
samento crítico” (BRASIL, 1996, LDB 9394/96, artigo 35, parágrafo III).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1998 realçaram as 
mídias como tecnologias da informação e comunicação que estabelecem 
novas formas de comunicação e de produção de conhecimento. Conside-
raram que as mídias contribuem para o desenvolvimento da linguagem, 
da interação e constituição de modos de vida e auxiliam os professores 
no desenvolvimento de capacidades e habilidades de observação, análise, 
comparação, questionamento e inferência dos alunos (BRASIL, 1998). 
Mas Camacho e Almeida (2011) realçam que é preciso refletir sobre esses 
parâmetros, pois eles são decorrentes de políticas educacionais associadas 
ao financiamento do Banco Mundial e atendem a demandas específicas 
do modelo econômico neoliberal.

Em 2018, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) propôs o 
desenvolvimento da educação midiática nas escolas para que os alunos 
fossem estimulados a desenvolver uma postura ativa, criativa, reflexiva e 
crítica quanto ao uso das novas tecnologias. No entanto, segundo Branco 
(2018), na BNCC houve, e ainda há, grande demanda de propostas de 
softwares e materiais educativos estimulando o interesse mercadológico, 
que pode se sobressair aos interesses educativos. Saviani (1998) afirma 
que, ao tempo em que documentos realçam a importância da mídia em 
ambientes escolares, a promessa de seu acesso para todos não é cumprida, 
além de existir desigualdade também no acesso à informação, ao ensino 
e às interpretações diferenciadas sobre as leis. 
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Além da mediação estipulada para os processos educativos formais, 
os autores também ressaltam a importância das mídias nos processos in-
formais da educação. De acordo com Freitas (2015), nesse processo ocorre 
uma relação entre o sujeito, seu contexto sociocultural e a coletividade. 
Assim, além da escola, o processo de ensino-aprendizagem acontece 
sempre numa relação com o outro, seja esse outro um site que está sendo 
consultado ou as interações e conversas estabelecidas em redes sociais. 

É nesse movimento de discussão da mediação de processos 
educacionais e de socialização que Marx (2008) afirma que a determinação 
da produção de um produto em determinada particularidade histórica, 
ou seja, no capitalismo, não pode ser desconsiderada. No que diz respeito 
às mídias e à racionalidade tecnológica, Adorno e Horkheimer (1985) 
também contribuem, alertando que a indústria da cultura são corporações 
capitalistas que produzem mercadorias e realizam a semiformação, isto é, 
nessa lógica, os produtos culturais são produzidos e circulados de forma 
estandardizada, ocultando as contradições da sociedade e fomentando a 
alienação. De maneira que predomina a informação e não o conhecimento, 
levando mais à adaptação do indivíduo à sociedade do que à reflexão.

Adorno também alerta para o lugar que as mídias exercem, na conti-
nuidade da lógica capitalista, quanto ao tempo livre - mesmo que o traba-
lhador esteja fora do trabalho, está permeado pela mesma racionalidade 
(ADORNO, 1995): o lazer, o entretenimento, a diversão e o descanso 
representam momentos de não liberdade, pois guardam ligação com o 
seu oposto, o tempo do trabalho. O tempo livre é, pois, permeado pela 
conformação de hábitos e comportamentos previamente definidos. Assim, 
depois de um dia estressante, chegar em casa, deitar-se no sofá e assistir 
à programação da TV ou ouvir a música preferida sem ser necessário 
“pensar” fazem com que esses meios de comunicação cumpram seu papel 
de satisfazer as necessidades imediatas do sujeito. 

Note-se que a utilização das mídias na atualidade, permeada por 
uma indústria cultural, se delineia como um monopólio, significando 
dizer que é um segmento lucrativo diante de outros segmentos industriais 
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(DUARTE, 2008). Além do mais, com o surgimento da internet como 
meio de comunicação e troca de dados simultâneos em massa, a utilização 
de mídias digitais se ampliou. Isso porque “essa mídia reúne pessoas por 
meio de tecnologias e políticas na web para compartilhar opiniões, ideias, 
experiências e perspectivas, via ferramentas como Orkut, Ning, Twitter, 
Facebook, MySpace, entre outros” (TERRA, 2010, p. 7).

Evidencia-se que o avanço e o impacto das mídias se efetivam como 
processo social, atingindo todas as instâncias educativas, isto é, se os pro-
dutos culturais se destinam à superficialidade e à produção da assimilação 
imediata, eles não estão realizando a formação2. Assim, dentro dessa 
perspectiva, é importante investigar o que os estudos que estabelecem a 
relação entre mídia e educação estão dizendo. 

A partir desse complexo e contraditório debate sobre mídias, realizamos3 
esta pesquisa sobre o Estado do Conhecimento da relação entre mídia e 
educação nos artigos publicados no GT 16 de “Educação e Comunicação” da 
Associação Nacional de Pós–Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED 
entre 2004 e 2013. A Associação foi escolhida por aglutinar a discussão 
sobre conhecimento científico e sobre a relação entre pesquisa e educa-
ção, sendo espaço de muitos diálogos e estudos; e o GT 16, de “Educação 
e Comunicação”, criado em 1990, foi selecionado por debater a relação 
entre comunicação e tecnologia em âmbito nacional (PRETTO, 2007). 

2 No entendimento de Adorno (2010), a formação (Bildung) permanece vinculada 
a uma perspectiva cultural e se relaciona com uma sociedade emancipada, pois, 
segundo ele, refere-se “ao indivíduo livre e radicado em sua própria consciência” 
(ADORNO, 2010, p. 13).  Isso significa dizer que a formação cultural com vistas 
à produção subjetiva da humanidade pode possibilitar que o sujeito reflita sobre 
aquilo que está sendo posto como norma ou forma de vida. Pode ainda embasar 
a possibilidade de o sujeito ser capaz de se reconhecer diante do objeto que pro-
duziu, de constituir uma consciência verdadeira, capaz de se estabelecer como 
política, ativa, reflexiva e emancipada.

3 A discussão apresentada nesse artigo faz parte das reflexões resultantes da dis-
sertação de Mestrado em Educação da UFG, da Linha de Fundamentos dos 
Processos Educativos, intitulada “Mídia e Educação: Um estudo sobre as mídias 
no GT de Educação e Comunicação da ANPED entre 2004 e 2013”, financiada 
pela CAPES, sob orientação da professora Dra. Juliana de Castro Chaves.  
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Iniciamos a pesquisa em 2004, pois, segundo Bonilla (2012), no âmbito da 
cultura digital e sua relação com a educação, os estudos se encontram mais 
presentes a partir desse período. O ano final de análise corresponde ao ano 
de submissão deste estudo no Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Para eleger as categorias, foi elaborado um roteiro de análise que deu 
prioridade à autodenominação do autor, quando explicitava, claramente, 
no texto, os elementos pesquisados. Quando o texto não apresentava 
esses elementos, elegemos a inferência, considerando a recorrência e a 
individualidade da discussão, ou seja, levando em conta a ideia central 
que circulava no texto (ROMANOWISK; ENS, 2006).

No período de 2004 a 2013, 202 artigos completos foram publicados 
no GT. A fim de identificar os trabalhos, foram utilizados os seguintes 
descritores: mídia, televisão, cinema, vídeo, internet, revista, jornal, video-
game, filme, site, chat, software, redes sociais, música, novela, quadrinhos 
e jogos eletrônicos. Seguindo esse critério, chegamos a 190 produções, 
cabendo ressaltar que 12 trabalhos não foram selecionados, visto que 11 
deles não abordavam a discussão pretendida e 1 não havia sido publicado 
no site do GT 16 da ANPED. 

A produção do conhecimento no GT Educação e Comunicação

Origem dos trabalhos

Com relação à origem dos estudos publicados no GT de “Educação 
e Comunicação”, os 190 trabalhos se vinculavam a 61 instituições de 
ensino. Vale ressaltar que 87 trabalhos (46%) se localizavam na região 
Sudeste do Brasil; 70 trabalhos (37%), na região Sul; 23 trabalhos, na 
região Nordeste; e 10 trabalhos (5%), na região Centro-Oeste, conforme 
evidencia a Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 – Trabalhos que discutem mídias por região e instituição no GT 16 entre 
2004 e 2013

QUANTIDA-
DE E % POR 

REGIÃO
INSTITUIÇÕES SIGLA DAS  

INSTITUIÇÕES

QUANTI-
DADE POR 
INSTITUI-

ÇÃO

SUDESTE

87 (46%)

Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ 22

Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 7

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ 6

Universidade Estadual Paulista UNESP 6

Universidade de São Paulo USP 5

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro PUC-RIO 5

Universidade Estadual de Campinas UNICAMP 5

Universidade Estácio de Sá UNESA 4

Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo PUC-SP 4

Universidade Federal de São Carlos UFSCAR 3

Universidade do Grande Rio UNIGRANRIO 2

Universidade de Sorocaba UNISO 2

Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas

PUC - 
CAMPINAS 2

Universidade do Oeste Paulista UNOESTE 1

Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Minas Gerais CEFET-MG 1

Universidade de Itaúna UNI-ITAÚNA 1

Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo UNISAL 1

Universidade Federal de Lavras UFLA 1

Universidade Federal de São João Del-Rei UFSJD 1

Centro Universitário Geraldo Di Biase UGB 1

Instituto Federal do Rio de Janeiro IFRJ 1

Universidade Anhembi Morumbi UAM 1

Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG 1

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 1

Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ 1

http://www.uerj.br/
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QUANTIDA-
DE E % POR 

REGIÃO
INSTITUIÇÕES SIGLA DAS  

INSTITUIÇÕES

QUANTI-
DADE POR 
INSTITUI-

ÇÃO

SUDESTE

87 (46%)

Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro UNIRIO 1

Universidade Federal do Espírito Santo UFES 1

SUL

70 (37%)

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 15

Universidade Luterana do Brasil ULBRA 13

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 11

Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC 7

Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS 5

Federação de Estabelecimento de Ensino 
Superior em Novo Hamburgo FEEVALE 4

Universidade Federal de Pelotas UFPEL 3

Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul PUC-RS 3

Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG 1

Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul UERGS 1

Universidade Federal do Paraná UFPR 1

Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC 1

Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUC-PR 1

Instituto Federal do Rio Grande do Sul IFRS 1

Universidade Federal de Santa Maria UFSM 1

Universidade Caxias do Sul UCS 1

Centro Universitário Metodista, Instituto 
Porto Alegrense CUM- IPA 1

NORDESTE

23 (12%)

Universidade Federal da Bahia UFBA 5

Universidade Federal de Pernambuco UFPE 4

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte UFRN 3

Universidade Federal do Ceará UFC 3

Universidade Federal de Alagoas UFAL 2

Universidade Estadual do Ceará UECE 2

Universidade do Estado da Bahia UNEB 1

Universidade Tiradentes UNIT 1

Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS 1

Universidade Estadual da Paraíba UEPB 1
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QUANTIDA-
DE E % POR 

REGIÃO
INSTITUIÇÕES SIGLA DAS  

INSTITUIÇÕES

QUANTI-
DADE POR 
INSTITUI-

ÇÃO

CENTRO-
OESTE

10 (5%)

Universidade de Brasília UNB 3

Universidade Federal de Goiás UFG 2

Universidade Católica de Goiás UCG 1

Universidade Católica Dom Bosco UCDB 1

Universidade Federal de Mato Grosso UFMT 1

Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul UEMS 1

Universidade Estadual de Goiás UEG 1

100% Total 190

Fonte: Tatyane Soares - Dados da pesquisa.

Constatamos que 157 trabalhos foram produzidos nas regiões Sudeste 
e Sul, havendo uma concentração dos estudos nessas duas regiões. A pro-
dução maior da região Sudeste concentrou-se na Universidade Estadual 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), envolvendo um montante de 22 
trabalhos, e, na região Sul, se distribuiu em 3 instituições: Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) - 15, Universidade Luterana do Brasil 
(ULBRA) - 13, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - 
11. Nas outras 2 regiões, Nordeste e Centro-Oeste, não aparece nenhuma 
instituição com produção significativamente elevada em comparação com 
as outras instituições. Chama a atenção a ausência de publicações sobre 
o tema na região Norte durante o período analisado.

Instância educativa em que é realizada a 
problematização da relação entre mídia e educação 
nos trabalhos completos selecionados do GT 16

Dos 190 trabalhos que discutiram mídias, analisamos, por meio de 
inferência, ou seja, considerando sua recorrência e individualidade, que 
168 (88%) se relacionavam à educação formal, ou seja, a instituições es-
colares, podendo ter como campo de ensino a escola ou a universidade;  
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16 deles (9%)  relacionavam-se à educação informal, ou seja, a instituições 
que realizam processos educativos de socialização; e, em 6 (3%) trabalhos, 
não foi possível identificar a instância educativa, pois foram discussões 
mais teóricas. Assim, os estudos sobre as mídias ou ocorreram em termos 
mais gerais ou não forneceram elementos para identificar qual o tipo de 
educação foi investigado. 

O aprofundamento da caracterização do ensino formal, ou seja, 
dos dados que revelaram, de forma mais específica, onde se davam as 
discussões na instância educativa, como rede de ensino, nível e etapa de 
ensino, foi identificado por autodenominação dos autores quando clara-
mente explicitado no trabalho, dado que questões como a da inferência, 
que considera a recorrência e a individualidade da informação, podem 
alterar a realidade. 

Dos 168 trabalhos que estudaram a relação entre mídia e educação 
no ensino formal, 24 trabalhos abordavam o ensino público, 4, o ensino 
público e privado e 2, o ensino privado. Em 138 textos, só foi possível 
identificar que tratavam do ensino formal, porque não esclareciam a 
instituição e/ou rede de ensino.

Ainda, desses 168 trabalhos relacionados à educação formal, 64 
discutiam as mídias no ensino superior. Desse quantitativo, 32 textos re-
feriram-se à modalidade de educação a distância - EaD, o que demonstra 
o interesse do GT por essa modalidade. Além desse interesse, foi possível 
identificar 34 trabalhos que analisavam a educação básica.

Levando em conta a autodenominação, constatamos que o GT 16, 
no período analisado, tendeu a debater a relação entre mídia e educação 
na educação formal, na rede de ensino pública e no ensino superior, 
abordando a EaD. Porém, dos 168 trabalhos que realizaram discussão 
sobre mídia relacionada à educação formal, 70 não autodenominaram o 
nível de educação tratado, o que demonstra que esse resultado poderia se 
modificar caso tivesse havido a autodenominação da instância educativa 
pesquisada em todos os trabalhos. Ressaltamos, portanto, a essencialidade 
de autores explicitarem o campo estudado. 
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No que se refere às etapas de ensino investigadas, dos 64 trabalhos 
que debateram o tema no ensino superior, 54 autodenominaram a etapa 
de ensino, sendo que 37 discutiram mídia na graduação; 14, na formação 
continuada; e 3, na pós-graduação.

Na “Graduação”, dos 37 trabalhos, 19 analisavam a função das mí-
dias e os produtos midiáticos como mediações pedagógicas, leitura de 
imagens fotográficas, interações que ocorrem em blogs de ensino; 18, se 
relacionavam a EaD, investigando a formação inicial de professores, a 
relação entre professor e aluno, os modos como os estudantes da gra-
duação utilizam as mídias e a internet como instrumento cultural em 
fóruns de aprendizagem.

Na “Formação continuada”, de 14 trabalhos, 9 debateram os senti-
dos atribuídos à formação de professores quando expostos a EaD e às 
práticas de letramento digital; 5 trataram da pedagogia da comunicação 
na formação de professores, da cibercultura e da influência das mídias 
na formação continuada de professores. 

Na “Pós-graduação”, identificamos 1 trabalho que analisou as tec-
nologias da informação e comunicação em teses e dissertações; 1 que 
investigou a interação de alunos em uma disciplina AVA da pós-graduação; 
e 1 que discutiu o uso que alunos e professores fazem das tecnologias da 
informação e comunicação.

Nos 10 trabalhos que não se autodenominavam da etapa do ensino 
superior, 5 tinham como campo de estudo a modalidade de ensino a 
distância, seu surgimento, disseminação e utilização.  Os outros 5 não 
autodenominaram a qual etapa se dirigiam. Isso demonstra, mais uma 
vez, o interesse na modalidade de EaD. 

Em se tratando da Educação Básica, foram identificados 34 trabalhos 
sendo que 18 autodenominaram a etapa de ensino investigada e 16, não. 
Dos 18 trabalhos, 13 se referiram ao ensino fundamental e analisaram 
as mediações das mídias, imagens e narrativas no ambiente escolar, os 
sentidos das crianças com relação a filmes e a relação da internet com o 
ensino-aprendizagem. 
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Quatro trabalhos que debatiam a mídia no ensino médio analisaram 
a utilização das tecnologias digitais por alunos no laboratório de infor-
mática e o uso de novas tecnologias em sala de aula. Apenas 1 trabalho 
discutiu a etapa de ensino da educação infantil, analisando a relação da 
criança com a internet.

Dos 16 trabalhos que abordaram a educação informal, 13 discutiram 
elementos da cultura midiática no cinema, em peças publicitárias, come-
morações de aniversários de crianças, em festa de música eletrônica, em 
relação às representações sociais veiculadas pela mídia e suas implicações 
no processo educativo; 2 trabalhos discutiram a mídia em ambientes 
institucionais de moradia, com discussões sobre jovens ex-moradores de 
rua em situação de abrigo, e sobre as experiências produzidas por jovens 
a partir de uma TV comunitária; e 1 trabalho discutiu a virtualização de 
espaços, como o museu, por meio de curadorias virtuais.

No que diz respeito à instância educativa em que a mídia é proble-
matizada, observamos a tendência de o GT discutir as mídias no ensino 
formal, no nível superior, na etapa de ensino da graduação e, no nível da 
educação básica, na etapa do ensino fundamental. Também observamos 
que, no nível da educação superior, a modalidade de educação a distância 
é bastante discutida, o que mostra o interesse das pesquisas desse GT com 
relação a essa modalidade de ensino. Vale ressaltar que, devido ao grande 
número de trabalhos não autodenominados tanto no nível de ensino 
como na etapa da educação, essa realidade pode ser outra, merecendo, 
portanto, uma análise mais aprofundada. 

Aspectos metodológicos 

Quanto aos aspectos metodológicos - abordagem da pesquisa, tipo 
de pesquisa e instrumento de coleta de dados -, dos 190 trabalhos que 
discutiram mídia, 42 (22%) se autodenominavam e 148 (78%), não. 
Dos 42 textos, 29 (69%) apresentavam abordagem qualitativa; 10, qua-
li-quantitativa (24%); e 3 (7%), quantitativa.  Evidencia-se a dificuldade 
de delinear o aspecto metodológico dos trabalhos como um todo, pois 
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alguns deles autodenominaram o tipo de pesquisa, mas não o instrumento 
e/ou a abordagem metodológica, ou só autodenominaram um elemento 
metodológico.  Nesse ponto, foi possível indicar então, como tendência 
das discussões sobre mídia, a predominância de pesquisas qualitativas 
que envolvem vários tipos de pesquisa, como estudo de campo, estudo 
exploratório, estudo de caso e estudo etnográfico e vários instrumentos, 
como entrevista, questionário, observação e observação participante. 

Temáticas encontradas

Sobre as temáticas encontradas e sua identificação, pautamo-nos no 
critério da ideia recorrente no texto, da profundidade da discussão e sua 
individualidade, ou seja, consideramos a ideia central que circulava na 
discussão do texto. Seguindo esse critério, dos 190 trabalhos analisados, 
chegamos a um total de 15 temáticas: Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC) com 28 (15%) trabalhos; Infância com 21 (11%); Relação 
entre comunicação e educação com 18 (9%); Juventude com 18 (9%); 
Formação e prática docente com 17 (8%); Educação a distância (EaD) 
com 15 (8%); Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) com 13 (7%); 
Cinema com 13 (7%); Ciberespaço/Cibercultura com 10 (5%); Relação 
entre professor e aluno com 9 (5%); Televisão com 8 (4%); Imagem e 
educação com 7 (4%); Jornal impresso com 7 (4%); Jogo eletrônico com 
4 (3%); e Corpo com 2 (1%). 

Veja-se a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Temas dos trabalhos que discutiram mídias no GT 16 entre 2004 e 2013

TEMAS
QUANTIDADE DE TRABALHOS POR ANO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL %
Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) 4 3 1 1 2 1 4 5 2 5 28 15%

Infância 1 2 3 2 5 0 2 1 3 2 21 11%
Relação entre comunicação 

e educação 1 6 2 2 3 2 1 0 0 1 18 9%

Juventude 0 0 2 0 1 4 3 4 1 3 18 9%
Formação e Prática Docente 1 6 0 1 3 2 2 1 1 0 17 8%
Educação a Distância (EaD) 1 1 1 3 3 1 1 3 0 1 15 8%

Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA) 3 3 0 1 3 0 0 2 1 0 13 7%

Cinema 1 0 1 2 3 3 0 0 0 3 13 7%
Ciberespaço/ Cibercultura 2 0 0 1 0 2 0 1 2 2 10 5%

Relação professor/aluno 0 1 2 1 0 2 0 1 1 1 9 5%
Televisão 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 8 4%

Imagem e educação 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 7 4%
Jornal impresso 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 7 4%
Jogo eletrônico 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 3%

Corpo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1%
TOTAL 15 26 16 18 24 21 15 22 14 19 190 100%

Fonte: Tatyane Soares - Dados da pesquisa.
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Ficou evidenciado que a grande maioria das temáticas enfatizou o 
sentido, a significação, a linguagem, a subjetivação, as narrativas, as práticas 
discursivas e o discurso ou outras derivações. Essa importância foi tanta que 
chegou a competir com o objeto estudado, confundindo-o com a temática, 
o que dificultou a catalogação do foco dos temas. Até se poderia inserir, 
antes de cada temática, a expressão “produção de sentido de”. Muitas vezes, 
infância, juventude, televisão, jornal, TICs não pareciam, concretamente, 
objetos de pesquisa, mas panoramas para a análise da produção e das práticas 
discursivas, isso porque os textos pareceram mais enfáticos em sublinhar 
como crianças e jovens se apropriam, produzem sentidos, interpretam, 
reelaboram e significam suas experiências e narrativas a partir daquilo 
que lhes é oferecido por diferentes produções culturais através das mídias; 
ou como televisão, jornal e TICs se tornam instrumentos pedagógicos 
que contribuem na formação dos indivíduos, utilizando uma linguagem 
relacionada a estratégias de convencimento, sedução e formação que se 
apropriam  do desenvolvimento do discurso e da linguagem.

Referencial teórico

Com relação à abordagem teórica, seguindo a autodenominação dos 
autores, dos 190 trabalhos, 45 (24%) se autodenominaram teóricos e 145 
(76%), não. Das 45 produções, 14 se autodenominaram “Estudos Culturais”; 
7 se declararam “Análise do Discurso”; 7, “Abordagem dialógica”; 4, “Só-
cio-histórica”; 3, “Histórico-Cultural”; e 10 nomearam outros referenciais.

Predominaram teorias que se justificavam por abordar narrativas, 
discurso, sentido e linguagem, ou seja, o que está no âmbito da repre-
sentação, mesmo que se autodenominem de maneira diferente. Desse 
modo, compreendemos que o sentido e suas ramificações são de extrema 
relevância, tanto que se confundem com a temática, como já foi ressal-
tado. Compreendemos também que, devido a cada temática prescindir, 
predominantemente, da produção de sentido e a teoria ser justificada pela 
presença desta, houve similaridade quanto à teoria e ao tema.
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Percebe-se também que, embora os autores autodenominassem 
diferentes referenciais teóricos, alguns, mesmo diferentes, se embasaram 
nos mesmos autores. Foucault foi o autor de base da teoria dos “Estudos 
Culturais”, de tradição francesa, e da “Análise do Discurso”; e Bakhtin 
e Vygotsky da “Sócio-histórica” e “Histórico-Cultural”. Cabe investigar 
se essa questão é uma demarcação de grupo de pesquisa, de enfoques 
diferentes de dimensões teóricas dos autores ou se não há tanta diferença 
assim entre as referências teóricas. Nesse sentido, existe uma tendência 
explícita de investigar os objetos em sua circulação, apreensão pelo sujeito 
na intersubjetividade. 

Os 12 autores mais citados foram: Bakhtin, 20 artigos, para análise da 
linguagem, narrativa e semiótica; Levy, 19, para compreensão da cibercultura, 
tecnologia da informação e comunicação; Foucault, 17, no entendimento do 
discurso, linguagem e imagem; Paulo Freire, 17, no debate sobre comuni-
cação, linguagem e diálogo;  Martín-Barbero, 15, na abordagem da relação 
entre cultura, meios de comunicação e educação; Fischer, 15, na análise 
do discurso em Michel Foucault, além de estudos sobre mídia-educação; 
Moran, 14, no trato das tecnologias, ensino, aprendizagem e mediação; 
Castells, 12, nas discussões referentes à sociedade em rede; Benjamin, 12, 
do debate sobre mídias como bens culturais e papel social do cinema e dos 
meios de comunicação de massa; Bauman, 11, na ênfase da relação entre 
cultura, identidade, globalização e modernidade; Belloni, 11, nos estudos 
sobre mídia e educação e educação a distância; Deleuze, 11, no debate so-
bre a relação entre imagem, educação, produção de sentidos e linguagem. 
Reafirma-se, assim, a tendência explícita de investigar os objetos em sua 
circulação e apreensão, pelo sujeito, na intersubjetividade. 

Mídias encontradas do GT de Educação e 
Comunicação entre 2004 e 2013

Para identificar o meio de comunicação que transmite as mensagens e 
os produtos midiáticos discutidos no GT 16 de Educação e Comunicação, 
consideramos a recorrência e a individualidade de cada mídia e produto 
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ao longo do texto analisado. Dos 190 trabalhos analisados, identificamos 
85 (45%) que se referiram à internet; 39 (20%) discutiram várias mídias, 
como internet, televisão, cinema, videogame, revista e jornal impresso; 20 
(10%), televisão; 18 (9%), audiovisual/cinema; 10 (7%), revista impressa; 
7 (4%), jornal impresso; 5 (3%), videogame; 3 (1%), audiovisual/vídeo; 
e 3 (1%) discutiram mídia em geral, ou seja, não abordaram nenhuma 
mídia específica. 

O que pudemos notar foi que, em geral, as mídias identificadas foram 
utilizadas para analisar questões relacionadas ao modo como o sujeito 
constrói a sua identidade, como ele produz sentidos e subjetividades 
quando em contato com tais produções, seja em sua juventude, adoles-
cência, infância ou vida adulta, em instâncias educativas formais, como a 
escola, ou informais, como o cinema e a utilização de dispositivos móveis 
com o auxílio da internet. Portanto, análise das mídias e suas produções 
a fim de identificar como se dão os processos de ensino e aprendizagem 
do sujeito e como ele se forma a partir do que lhe é apresentado.

Posicionamento dos autores sobre a 
relação entre mídia e educação

Do total de 190 trabalhos, 71(38%) foram favoráveis às mídias. Nessa 
perspectiva, os meios de comunicação são importantes espaços educativos 
e socializadores, que produzem sentidos, constituem subjetividades, au-
xiliando no desenvolvimento da linguagem, do discurso, do diálogo e da 
recepção de mensagens.  As mídias se tornam instrumentos imprescindíveis 
ao melhor desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, um 
meio capaz de potencializar o pensamento humano. Isso significa dizer 
que se constituem instrumento para aumentar a motivação, o interesse, a 
interação e a interatividade, melhorando o desenvolvimento da linguagem, 
o diálogo, a produção de sentidos e as subjetividades. 

Sessenta e oito (36%) trabalhos reconheceram a importância da 
relação entre mídia e educação. Entretanto, segundo os estudos, escola, 
professores, alunos, crianças, jovens e adultos tendem a ter uma visão 
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fragmentada das mídias e culpabilizados pelo seu não funcionamento. Se 
a relação entre mídia e educação não acontece em sala de aula, delega-se 
isso à falta de profissionais qualificados para lidar com a tecnologia.  Por 
essa via, coloca-se a necessidade de debater a importância das mídias 
na contemporaneidade e de indicar projetos que façam com que tanto 
os professores quanto os alunos e a família as compreendam como um 
instrumento capaz de auxiliá-los na construção do conhecimento. 

Cinquenta e um (26%) trabalhos apresentaram em sua problematiza-
ção teórica, as tensões que existem na relação entre mídia e educação. São 
estudos que analisam criticamente os meios de comunicação, as mídias, 
vinculando-os à sociedade capitalista. Essa perspectiva problematiza as 
contradições da relação na dimensão crítica e reflexiva. E evidencia que 
reproduzir ou aceitar, sem questionamentos, o que é divulgado pela mídia 
precisa deixar de fazer parte da rotina escolar. Para os autores, a reflexão 
sobre a determinação social é que permite ao sujeito estar ciente de sua 
inserção em uma sociedade influenciada por esses meios.

Percebe-se que a positividade das mídias se torna tendência desse 
grupo de trabalho durante o período analisado. Nessa condição, as mídias 
são concebidas como funcionalidades específicas, ou seja, servem de instru-
mentos que medeiam os processos educativos: auxiliam os professores em 
sala de aula e preparam os alunos para o mercado de trabalho. Observa-se 
também uma ênfase na relação entre mídia e educação pelo desenvolvimento 
da linguagem, do discurso, do diálogo, como se as mídias auxiliassem no 
desenvolvimento da memória, da imaginação, da percepção.

Considerações Finais

Percebemos que as mídias, cada vez mais, vêm ampliando suas funções 
na sociedade capitalista, tendendo a delinear formas de interação social 
e modos de existência ou de instrumentos que auxiliem os indivíduos 
a conhecer, pensar e agir em sociedade por meio da informação. Nessa 
perspectiva, a educação não fica alheia ao seu processo de desenvolvimento, 
visto que elas medeiam os processos educativos do sujeito em diferentes 
instâncias educativas sejam elas formais ou informais.
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No geral, o Estado do Conhecimento no GT 16 de Educação e Co-
municação da ANPED entre 2004 e 2013 se concentrou na região Sudeste, 
principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e na região Sul, 
nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso indica que esse 
GT segue a tendência histórica da ênfase na produção do conhecimento 
nessas duas regiões e nos seus grandes centros urbanos. 

A maioria das produções problematiza as mídias na educação for-
mal, no nível superior, na etapa de ensino da graduação e, no nível da 
educação básica, na etapa do ensino fundamental. Além disso, nota-se 
que a discussão sobre educação a distância é bastante presente no nível 
superior. Entretanto, chama a atenção o grande número de trabalhos 
que não autodenominam o nível e a etapa do ensino formal em que as 
discussões se deram. Isso também ocorre na análise dos aspectos me-
todológicos, o que acaba por dificultar o entendimento dos caminhos e 
passos que o autor traçou em sua investigação.

Em relação à temática mais discutida, as “tecnologias da informação 
e comunicação” foram as mais estudadas. Observamos também que, por 
muitas vezes, temas como infância, juventude, televisão, jornal, TICs 
parecem não ter obtido tanta relevância como objetos de pesquisa, mas 
como panorama para a análise da produção e das práticas discursivas.

Essa orientação também foi percebida nos referenciais teóricos e 
autores mais citados, já que a grande maioria se justificou em apresentar 
a narrativa, o discurso, o sentido e a linguagem, ou seja, o que está no 
âmbito da representação. Note-se que o sentido é tão relevante que aponta 
certa indiferenciação entre o que oferece embasamento para as discussões 
e o que se quer pesquisar. 

Quanto ao posicionamento dos autores sobre a relação entre mídia 
e educação, a grande maioria considerou a mídia instrumento, artefato 
tecnológico eficaz e eficiente, que altera o interesse, a motivação, a com-
preensão de conteúdo, ou seja, coopera com a aprendizagem. Entretanto, 
apesar dessa positividade e de reconhecer sua importância, elas não 
foram efetivadas como o pré-estabelecido, vez que a responsabilidade 
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foi atribuída a grupos específicos e as estratégias de combate propostas 
de maneira localizada, ou seja, uma análise micro, descolada da análise 
do todo da sociedade. 

A partir da Teoria Crítica da Sociedade, nota-se que a maioria dos 
estudos não analisou a produção das mídias e seus produtos, mas a sua 
reprodução e recepção, sem considerar que a produção já indica uma 
forma de uso, de interação, mecanismos cognitivos e de pensamento. Em 
sua grande maioria, os trabalhos não consideraram a possibilidade da 
pseudoformação, ou seja, da constituição de um falso processo formativo 
que se instaura sobre as determinações de uma sociedade administrada e 
dominada pela lógica do capital (HORKHEIMER; ADORNO, 1985). Em 
assim sendo, pensar a relação entre mídia e educação requer compreendê-la 
como instrumento que contribui com os processos formativos do sujeito, 
mas, ao mesmo tempo, é preciso também analisá-la em suas contradições.  
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O projeto de educação da revista 
Educação e Sociedade (1978-1990): 
escola pública, gratuita, laica e de 
qualidade para a classe trabalhadora

Andréia Ferreira dos Santos1

Este texto aborda, a partir da realização de uma pesquisa bibliográfica 
nos editoriais da revista Educação e Sociedade, no período compreendido 
entre os anos de 1978 e 1990, a tentativa de construção de um novo projeto 
educacional comprometido com a formação da classe trabalhadora e com 
a defesa de uma escola pública, gratuita, laica e de qualidade. 

De acordo com Severino (2007, p. 122), a pesquisa bibliográfica 
se realiza a partir do que se tem de registro proveniente de pesquisas 
realizadas anteriormente sobre o tema que se quer abordar, envolvendo 
“documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. (...). Os textos 
tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. Diante disso, utiliza-
mos o periódico como campo de pesquisa “de um ponto de vista mais 
interno”, em que se configura como objeto que revela “em si modalidades 

1 Graduada em Pedagogia, com especialização em Psicologia dos Processos Educa-
tivos na Universidade Federal de Goiás e mestrado em Educação na Universidade 
Federal de Goiás; professora de apoio na Universidade Estadual de Goiás, Campus 
Metropolitano, Aparecida de Goiânia.
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de funcionamento do campo educacional” (CATANI, 1997, p. 7). Isso 
porque as revistas especializadas na área da educação

[...] constituem uma instância privilegiada para a apreensão dos 
modos de funcionamento do campo educacional enquanto fazem 
circular informações sobre o trabalho pedagógico e o aperfeiçoa-
mento das práticas docentes, o ensino específico das disciplinas, 
a organização dos sistemas, as reivindicações da categoria do 
magistério e outros temas que emergem do espaço profissional. 
Por outro lado, acompanhar o aparecimento e o ciclo de vida 
dessas revistas permite conhecer as lutas por legitimidade, que se 
travam no campo educacional. É possível analisar a participação 
dos agentes produtores do periódico na organização do sistema 
de ensino e na elaboração dos discursos que visam a instaurar as 
práticas exemplares. (CATANI, 1996, p. 117).

Os resultados da pesquisa evidenciaram o compromisso e a defesa de 
uma escola pública, laica e gratuita voltada para a formação criticamente 
orientada, particularmente para a classe dos trabalhadores. A pesquisa 
buscou indicar como a revista Educação e Sociedade, publicada ininter-
ruptamente desde os finais dos anos de 1970, no contexto das lutas pela 
redemocratização do país, formulou e difundiu o que foi chamado à época 
de um “novo projeto educacional” para o Brasil. 

Ao narrar a história das ideias pedagógicas no Brasil, Saviani (2007) 
indica que o projeto formativo vinculado a uma educação democrática 
e igualitária foi explicitado no Brasil nos anos de 1980, o que caracteriza 
essa década como fecunda no campo educacional, ao contrário de muitos 
que a consideram uma “década perdida”2.

Assim, a revista Educação & Sociedade foi criada e publicada, pela 
primeira vez, em setembro de 1978, fazendo parte da organização que 
o campo educacional viveu na década de 1980 por meio da criação de 

2 A referência à década perdida decorre da reunião das Organizações das Nações 
Unidas (ONU), realizada em Paris, no ano de 1990, em que foi reconhecido o 
fracasso do programa mundial de “ação para o desenvolvimento dos países mais 
pobres do globo, formulado em 1981” (SAVIANI, 2007, p. 400).
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várias revistas, livros e coleções de educação produzidas por editoras es-
pecializadas na área. A Educação & Sociedade está dentre as que mais se 
destacaram, tendo “[...] como alvo os professores universitários e alunos 
de pós-graduação” (SAVIANI, 2007, p. 408) e defendendo o compromis-
so de realizar uma análise da realidade educacional brasileira mediante 
reflexões críticas implicadas com a renovação do conhecimento e das 
práticas educacionais.

Por meio de estudos de questões candentes da área, sedimentados em 
“documentação técnica e científica atualizada, sobre o desenvolvimento 
das ciências”, envolvendo diferentes áreas do conhecimento, conforme 
indicado em seu primeiro editorial (E&S, n. 1, 1978), a revista, no período 
analisado, defendeu o debate, a difusão de ideias e um projeto societário 
que pretendeu se contrapor ao status quo.

 O pensamento crítico e a pesquisa comprometida com a defesa da 
escola pública, desde os anos iniciais da Universidade, são marcas da 
origem da revista, sempre expressando a defesa de uma educação in-
terrogativa e crítica, em contraposição a uma educação do colonizador/
educação dominante, concebida como uma educação elitista e autoritária. 

Saviani afirma que o período foi marcado por um refluxo na po-
lítica educacional, com ausência de ações do Estado que resolvessem 
“[...] os graves problemas reiteradamente diagnosticados, denunciados 
e equacionados no nível das organizações acadêmicas e sindicais. [...]” 
(SAVIANI, 2007, p. 404). De acordo com ele, é possível sustentar que a 
grande mobilização do campo educacional, ocorrida na década de 1980, 
teve como argumento principal a falta de “medidas efetivas no âmbito da 
política educacional” (SAVIANI, 2007, p. 404). 

Um Novo Projeto Educacional para a educação pública brasileira

A análise dos editoriais da revista Educação & Sociedade expressa o 
reconhecimento de que os anos de 1980 podem ser considerados o “melhor 
momento” para a implantação de um “novo projeto educacional” (E&S,  
n. 8, 1981, p. 3), desde que o momento histórico de sua criação foi marcado 
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pelos seguintes fatores: efervescência do campo educacional no âmbito da 
mobilização, organização e debate dos educadores; Movimento Diretas 
Já; organização de sindicatos e associações; produção do conhecimento 
por meio de pesquisa educacional nas Universidades; debate em torno 
de políticas educacionais; elaboração da Nova Constituição; e da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1996. 

Em tempos de Constituinte, não é exagero afirmar que o momento 
parecia conter, na formulação de uma legislação educacional crítica da 
relação educação e sociedade, as bases de uma escola efetivamente de-
mocrática e voltada para os interesses da classe trabalhadora, ou seja, a 
implantação de “um novo projeto educacional” voltado para a formação 
criticamente orientada dos trabalhadores pela defesa da escola pública, 
gratuita, laica e de qualidade.

Tal projeto foi explicitado na revista Educação e Sociedade no pe-
ríodo pesquisado e pode ser apreendido através do entrecruzamento de 
três movimentos inter-relacionados: o primeiro, o compromisso com 
os princípios de uma educação pública voltada para a formação crítica, 
particularmente para os trabalhadores; o segundo, a mobilização dos 
educadores para o engajamento na defesa de uma escola pública, laica e 
gratuita; e o terceiro, a preocupação com a formulação de políticas públicas 
educacionais que viabilizassem uma educação efetivamente democrática.

Dado um novo projeto educacional, “uma nova política precisa[va] 
ser posta em marcha em contraposição à herança de 16 anos de descaso 
pela educação”, e essa “nova política” não poderia “prescindir dos educa-
dores”, diz o editorial n. 8 (1981, p. 3). Afirma que a escola não é aquela 
que reproduz “mecanicamente a sociedade de classes, mas, pelo contrário, 
ela representa [...] um lugar privilegiado onde essa luta se faz presente. A 
escola não foge ao conflito social e político que se trava hoje no interior 
da sociedade brasileira” (E&S, n. 8, 1981, p. 3).

Assim, a escola, enquanto um projeto formativo comprometido com 
os interesses da classe trabalhadora, está intrinsecamente vinculada às 
contradições de uma sociedade em que o trabalho se subordina ao ca-
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pital. Na área da educação, essa contradição foi/tem sido enfrentada de 
diferentes modos, sobressaindo a defesa de uma formação omnilateral em 
contraponto à escola dual, essa que se configura numa escola de qualifi-
cação precoce para o mundo do trabalho e noutra escola propedêutica, 
para a formação da classe dirigente.

De outro lado, no entanto, essa escola atravessada por conflitos e 
antagonismos também atua como instância de controle social e, nessa 
particularidade, seria ingênuo afirmar que a escola é/tem sido para to-
dos. Daí a necessidade de se reconhecer sua função social, especialmente 
quanto à socialização dos conhecimentos científico, filosófico e artístico, 
sob os princípios de uma formação fundada na liberdade, objetivando a 
construção de uma sociedade efetivamente igualitária (CUNHA, 1977; 
LOPES, 1981; FRIGOTTO, 1988; PATTO, 2010; SAVIANI, 2018). Para 
essa formação, há que se considerarem os impasses, dilemas e desafios 
das condições concretas em que a escola é produzida, marcada pela in-
tensificação dos processos de alienação no âmbito do trabalho. 

A contradição entre capital e trabalho, vale dizer, a luta de classes, é 
constitutiva da escola. Essa, inicialmente voltada para consolidar o Esta-
do-nação, tornou-se cada vez mais espaço de formação para a ascensão 
social, para a obtenção de emprego, mas também, em termos mais radi-
cais, uma instância de luta pela transformação social de uma sociedade 
para além do capital.

 Na perspectiva de Frigotto (1998), a escola pública é um espaço de 
disputa hegemônica que tem enfrentado seus dilemas e desafios históricos. 
Nos dias atuais, há inúmeras tentativas de esvaziamento e desqualifica-
ção da sua principal função de instituição moderna, responsável pela 
formação humana.

Nesse sentido, para que essa formação se dê, há que se considerar 
os impasses, dilemas e desafios das condições concretas em que a escola 
é produzida, marcada pela intensificação dos processos de alienação no 
âmbito do trabalho (MARX, 2002). Segundo Saviani (2018), a escola 
cumpre sua função social ao priorizar o ensino dos conteúdos historica-
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mente produzidos nos processos educativos da classe trabalhadora, pois 
esses, sim, podem se constituir como resistência dessa classe,

Justamente porque o domínio da cultura constitui instrumento 
indispensável para a participação política das massas. Se os mem-
bros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, 
eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desar-
mados contra os dominadores, que se servem exatamente desses 
conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação. 
(SAVIANI, 2018, p. 45).

No entanto, constata-se na revista, no período analisado, uma preo-
cupação com o economicismo na educação, quando menciona os acordos 
realizados entre o governo brasileiro e o norte-americano: os acordos 
MEC-USAID. A esse respeito, o editorial n. 7 menciona a ação imperia-
lista da política americana para a educação brasileira, 

[...] visando à inculcação dos ideais americanos através do sistema 
escolar. Trata-se da política educacional americana para o Brasil, 
que é a política educacional “brasileira”. Ela está presente na le-
gislação que transplantou reformas educacionais cujos resultados 
negativos estamos colhendo hoje, notadamente no ensino superior. 
(E&S, n. 7, 1980, p. 3).

Muito mais do que inculcar a ideologia “democrática” ou a imagem 
do “amigo americano”, o que a política educacional americana para o Brasil 
visava mesmo era “essencialmente a lançar as bases que permitissem uma 
exploração econômica mais ampla e eficaz do trabalhador brasileiro” (E&S, 
n. 7, 1980, p. 3). No contraponto dessa educação dominante, que foi, arbi-
trariamente, “implantada de cima para baixo, por decreto, sem discussão 
no interior da sociedade civil”, o novo projeto educacional precisaria “partir 
das bases, de uma ampla discussão da educação”. Segundo o projeto: 

a questão da educação não é[ra] mais a de montar novos programas, 
novas técnicas, novas metodologias, ignorando as finalidades, as 
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estruturas. A questão da educação é política. Por isso a educação 
que interessa aos que [...] suportam o peso da crise é aquela que é 
para eles instrumento de luta, aquela que é comunicação, cultura, 
sobrevivência”. (E&S, n. 8, 1981, p. 4).

Assim, o editorial n. 10 critica a educação que serve à política da classe 
dominante, que seria reprodutivista, vez que “a educação que se realiza 
através da escolarização, seja da assim chamada escola particular ou do 
Estado, tende a inculcar no seu público normas de agir, sentir e pensar 
conforme os modelos da classe dominante, onde o professor cumpre 
papel de agente de reprodução” (E&S, n. 10, 1981, s/p). 

A questão da educação é política porque ela é uma atividade humana 
e, na medida em que é social, é também política. Logo, ela pode “servir 
tanto à política da classe dominante ou dos explorados” (E&S, n. 10, 1981, 
s/p.). Dessa forma, no contraponto da educação dominante, defende-se 
uma educação sem tutelas: 

Lutamos por uma educação sem tutelas e ao mesmo tempo enten-
demos como exercício da liberdade a auto-organização autónoma 
fundada nos locais de trabalho, como elementos estruturais para o 
desenvolvimento de um processo de luta fundado na autonomia 
dos assalariados e na luta pela inclusão de todos aqueles que não 
têm nada a perder. (E&S, n. 11, 1982, p. 3-4, grifos no original).

Ou seja, é nesse sentido que o editorial n. 12 defende a obrigatoriedade 
do Estado em oferecer educação para a população, pois, se a população 
não tem oportunidades de acesso à educação, isso não acontece por falta 
de condições do Estado, mas pela sua falta de compromisso e pelo “seu 
caráter ilegítimo, antipopular e antidemocrático”, que prefere “colocar 
sua máquina a serviço de uma minoria privilegiada. Alerta ainda que, 
defendendo o ensino pago, o MEC defende a política econômica e a 
pretensa política social do Governo” (E&S, n. 12, 1982, p. 4). 

A revista ainda se preocupa com outra educação que não a autoritária, 
isto é,  com uma educação crítica. Uma educação que não seja para poucos, 



199 SEÇÃO 3

mas para toda a classe trabalhadora. Uma escola que não seja reprodu-
tora das relações sociais de desigualdades, mas uma escola democrática, 
com ensino público gratuito e laico. Por essa razão, o editorial n. 13, de 
1982, destaca que os partidos de oposição, que haviam, à época, ganha-
do as eleições em dez estados brasileiros, deveriam ter o compromisso 
com a defesa do “[...] sistema formal público de ensino dentro de uma 
concepção voltada para as classes populares, garantindo-lhes o acesso e 
a permanência” (E&S, n. 13, 1982, p. 5). 

Alerta ainda que deve haver “uma preocupação no sentido de se 
encontrar (sic) caminhos para a construção de uma estrutura escolar 
democrática, que combata os mecanismos de seletividade, assim como 
garanta o processo de participação na gestão das escolas” (E&S, n. 13, 
1982, p. 5).

Movimentos de defesa da escola pública 
gratuita, laica e de qualidade 

É possível, portanto, perceber, nos editoriais da revista, a defesa e o 
compromisso com uma escola pública como “um novo projeto educacional. 
O anseio por outro modelo de escola encontrou espaço abastado para 
desenvolver-se em eventos educacionais como, por exemplo, o movimen-
to constituído pelos Trabalhadores na Educação, que se consolidou no 
Brasil, na década de 1980, em virtude do debate e luta para a proposição 
da construção de uma outra educação. Segundo Saviani (2007, p. 402), 
“[...] é forçoso reconhecer que a década de 1980 foi marcada por um 
vigoroso movimento organizativo-sindical envolvendo os professores 
dos três graus de ensino”.

Dentro do possível na abertura política, os movimentos de educa-
dores buscaram (re)organizar e redemocratizar o campo educacional por 
meio da “análise e formulação de políticas públicas da educação, tendo 
em vista a construção de um projeto para a educação nacional” (PINO, 
2010, p. 1). O apelo aos educadores era no sentido de se mobilizarem e 
defenderem a escola pública, gratuita, democrática e laica em todos os 
seus níveis e modalidades.
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Segundo o editorial n. 5, era chegado “o momento de unificar [as] 
lutas por uma educação democrática” (E&S, n. 5, 1980, p. 3), conforme 
proposto no I Seminário de Educação Brasileira, realizado de 20 a 22 de 
novembro de 1979, que reuniu educadores e não educadores para discutir 
e aprofundar temas relevantes para a educação brasileira. Tinha como 
fundamento “[...] propor soluções e manter o intercâmbio necessário 
para prosseguir na luta comum por melhores condições de trabalho, de 
pesquisa, de ensino, e de aprendizagem continuada” (E&S, n. 3, 1979, p. 3). 

O I Seminário “teve grande importância histórica nacional por 
constituir o primeiro encontro e o primeiro momento de reflexão cole-
tiva sobre educação após 1964” (ROSSI; PINO 2018, p. 7). Teve grande 
destaque e, devido à sua importância, porque impulsionara outros mo-
vimentos educacionais num “esforço desenvolvido em [...] encontros, 
congressos e reuniões de educadores” (E&S, n. 5, 1980, p. 3), ampliou-se 
para um evento maior, de cunho nacional, notadamente a I Conferência 
Brasileira de Educação (I CBE),3 a que se seguiram: II, III, IV e V CBEs,4 
demonstrando a preocupação dos educadores na proposição de políticas 
educacionais e suas implicações e desdobramentos.

Destaque deve ser dado, principalmente, à IV CBE, realizada em 
Goiânia, de 2 a 5 de setembro de 1986, que teve como tema central A 
Educação e a Constituinte. Por meio dela ampliaram-se as discussões para 
a elaboração de uma política educacional que deveria ser sancionada pela 

3 A primeira Conferência foi “realizada em São Paulo, no campus da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), de 31 de março a 3 de abril de 1980, com inscrições 
de 1.354 educadores e estudantes de 18 estados brasileiros” (ROSSI, PINO, 2018, 
p. 7).

4 A simples menção aos temas centrais de cada CBE evidencia, por si só, a preo-
cupação que “as norteava: I CBE -A política educacional; II CBE - Educação: 
perspectiva na democratização da sociedade; III CBE - Da crítica às propostas de 
ação; IV CBE - A educação e a Constituinte; V CBE - A lei de diretrizes e bases 
da educação nacional; VI CBE - Política nacional de educação” (SAVIANI, 2007, 
p. 403). O período analisado nos editoriais, que compreende a década de 1980, 
só consta até a V CBE. Dentre os embates, sobressai a discussão em torno das 
relações entre público e privado.
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Constituição Brasileira, tratando ainda de “outros temas nas perspectivas 
mais diversas da problemática educacional” (E&S n. 24, 1986, p. 3). 

Assim, consolidou-se “entre entidades de diferentes naturezas, uma 
proposta de projeto de educação nacional, [que] estabelece[u] uma pro-
posta de política pública para a educação apresentada na Carta de Goiâ-
nia” (PINHEIRO, DAL RI, s/d, p 6), que “inspirou fortemente o capítulo 
da Educação na Constituição [...]de 1988” (ROSSI; PINO 2018, p. 8). As 
CBEs contribuíram muito e “[...] abriram caminhos para outro nível de 
organização da educação nacional, mais adequado para as lutas e movi-
mentos sociais daquele novo momento: o Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública na Constituinte” (PINO, 2010, p. 2).

O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte foi 
criado, oficialmente, no dia 9 de abril de 1987, em Brasília, mediante a 
Campanha Nacional pela Escola Pública e Gratuita. Defendeu os princípios 
pedagógicos aprovados na IV CBE, vindo a ser um “espaço constituído 
pelas entidades nacionais de educação para debates, ações e formulação 
de propostas para a educação nacional” (PINO, 2010, p. 2). 

Representando as entidades do campo educacional,5 ainda defendeu: a 
educação pública, universal, gratuita e de qualidade para todos, essencial à 
construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e socialmente 
justa; e um projeto educacional que se identificava, claramente, “com a 

5 “Naquele momento, o Fórum era composto por 15 organizações do campo sindical, 
estudantil, acadêmico-científico e de classe: Associação Nacional de Educação 
(Ande), Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (Andes), Associa-
ção Nacional de Pós-Graduação em Educação (AnPed), Associação Nacional de 
Profissionais da Administração Escolar (Anpae), Confederação dos Professores 
do Brasil (CPB), atual Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), Confederação Geral 
dos Trabalhadores (CGT), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Federação de 
Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos das Universidades Públicas 
Brasileiras (Fasubra), Federação Nacional de Orientadores Educacionais (Fenoe), 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas (Seaf), União 
Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) e União Nacional dos Estudantes 
(UNE)” (BOLLMANN; AGUIAR, 2016, p. 411-412)”.
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defesa intransigente dos princípios contemplados na Carta de Goiânia, 
alguns incluídos na Constituição de 1988 e presentes nos projetos de LDB 
[...]” (BOLLMANN; AGUIAR, 2016, p. 420). Em contrapartida, havia 
“forças liberal-conservadoras que imp[unham] um projeto educacional 
neoliberal, privatista e flexível para atender às demandas da sociabilidade 
capitalista”. (BOLLMANN; AGUIAR, 2016, p. 409-410). 

Nesse particular, o embate entre ensino público/ensino privado e a 
defesa da escola pública desenvolveram-se nos editoriais, alertando que um 
ensino privado “travestido de público” est[ava] fundamentando posições 
defendidas por muitos constituintes” (p. 3-4), reiterando a necessidade 
de os educadores ficarem atentos em relação ao que se entendia por en-
sino público, gratuito e laico, a fim de que os constituintes não votassem 
contra os interesses da população. De acordo com Cunha (1986, p. 3), o 
ensino público seria “aquele ministrado por instituições oficiais, isto é, 
pela União, pelos estados e pelos municípios”.

A Constituição deveria “defini-lo como democrático, gratuito e 
laico”, tendo em vista que o ensino democrático tem de ser aquele que, 
além de permitir o acesso de todos que o buscam, deve oferecer também 
qualidade, que “não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais”. 
O ensino democrático

[...] é aquele que, sendo estatal, não está subordinado ao mando-
nismo de castas burocráticas, nem sujeito às oscilações dos admi-
nistradores do momento. Ensino democrático é, também, aquele 
cuja gestão é exercida pelos interessados, seja indiretamente, pela 
intermediação do Estado (que precisamos fazer democrático), seja 
diretamente, pelo princípio da representação e da administração 
colegiada. (CUNHA, 1986, p. 3).

Para Cunha, um ensino público e democrático deveria ser gratuito e 
laico. No entanto, muitos ideólogos defensores do privatismo procuraram 
confundir aqueles que defendiam a gratuidade do ensino, dizendo que 
‘todo ensino custava dinheiro e era pago por alguém’. Diante dessa ale-
gação, propunham a ideia de cobrança do ensino público de 2º grau e do 



203 SEÇÃO 3

superior, com a finalidade de “[...] justificar as anuidades dos estabeleci-
mentos particulares e, por via de consequência, o subsídio governamental 
aos empreendimentos privados sob o disfarce de bolsas de estudos para 
os “estudantes carentes” (E&S, n. 29, 1988). 

Diante disso, Cunha adverte que não se poderia permitir incorporar 
na Constituição “o ensino privado travestido de ensino público, benefi-
ciando, portanto, [o setor privado] com os recursos que tanta falta fazem 
ao ensino oficial, isto é, estatal” (CUNHA, 1986, p. 3). Caso a “destinação 
das verbas públicas para as escolas comunitárias confessionais ou filantró-
picas” continuasse, isso se configuraria “numa sangria aos cofres públicos 
e num incentivo a uma escola diferenciada para camadas diferenciadas 
da população” (E&S, 1988, n. 29, p. 3).

Historicamente, o sistema educacional brasileiro tem se organizado 
pelo dualismo no processo formativo, ou seja, predominam a educa-
ção propedêutica e a educação profissional. A escola como instância 
de mediação para a formação humana é tratada a partir da relação da 
educação profissional com o ensino médio. E essa formação profissional 
deve “[...] avançar, mesmo com todas as adversidades, na direção de uma 
formação profissional básica, unitária, politécnica, que articule cultura, 
conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e condição 
da cidadania efetiva” (MONTEIRO 2010, p. 131).

Coêlho (2012, p. 18) adverte que, se a escola tiver como foco a pre-
paração de mão de obra, ela corre o risco de não passar de um centro 
de treinamento, como vem acontecendo, dado que tanto a sociedade 
quanto a escola e a universidade têm cuidado mais em treinar adultos 
e as novas gerações, transmitindo-lhes informações, preocupadas em 
mostrar mais produtos e resultados com o objetivo de instrumentalizá-los 
cada vez mais para que tenham “[...] sucesso no mundo do trabalho, 
dos negócios e do poder”. 

Isso ocorre num contexto em que “o progresso da ciência e da técnica 
não se faz acompanhar de um correspondente avanço da esfera pública 
e da humanização do homem [...]” (COÊLHO, 2012, p. 16). Nesse senti-
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do, Coêlho ressalta a importância e a necessidade fundamental de uma 
rigorosa formação teórica, porque, se ela não é a solução dos problemas 
pedagógicos, tampouco “[...] sem ela não conseguiremos nem pô-los, 
com clareza, rigor e crítica. Ademais, à medida que privilegia o fazer, 
o aprender a fazer, a formação dificilmente supera o senso comum, o 
empirismo, o pragmatismo e o utilitarismo” (2012, p. 17). 

 Por ser constituída na sociedade e ser, ao mesmo tempo, constituin-
te das condições sociais (MARX; ENGELS, 1999), a educação pública, 
que é destinada à classe trabalhadora, tende a ser negligenciada. Não se 
poderia esperar fosse diferente haja vista que não interessa à burgue-
sia a elevação intelectual dessa classe, pois uma formação criticamente 
orientada possibilita, embora não garanta, o despertar de consciência de 
classe do trabalhador em direção a outras formas menos desumanas de 
organização da sociedade. 

O medo da burguesia é justamente este: que a classe trabalhadora 
tenha uma formação que permita deslindar as contradições da luta de 
classes.  Por isso, na sociedade capitalista, há uma escola para a classe 
trabalhadora, que atende às demandas produtivas do mercado, e outra 
escola, que prepara os filhos da classe dominante para as funções que irão 
pensar as formas de manter a sociedade a partir de seus próprios interesses 
de classe. É a expressão da dicotomia entre trabalho manual e intelectual. 

O projeto educacional em defesa de uma escola pública, gratuita, 
laica e de qualidade, que pode ser apreendido ao longo dos editoriais da 
revisa Educação e Sociedade, poderia ter sido um grande avanço para a 
educação pública de qualidade. No entanto, acabou não se efetivando. 
E se, na década de 1980, que era o momento da redemocratização do 
país, isso já não foi possível, menos o será hoje, que estamos vivendo um 
momento obscuro em que “[...] repetem-se os enfrentamentos históricos 
que vêm opondo decisivamente os defensores da escola pública, desde o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, aos setores privatistas 
e religiosos, que querem limitar o campo de ação do Estado na educação 
bem como o sentido público da escola” (E&S, n. 145, 2018, s/p).
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Segundo Goergen (2019), vivemos sob os sinais de um novo autori-
tarismo, muito embora esse autoritarismo não seja tão “novo” assim. No 
entanto, mais do que nunca, nos dias atuais, faz-se necessário defender 
direitos que até então julgávamos estarem efetivados e garantidos e, ain-
da que isso não signifique que considerávamos tais direitos suficientes, 
foram direitos conquistados e assegurados duramente por meio da luta 
de classes. E são esses direitos que precisam, novamente, ser defendidos, 
que estão em risco de se perderem. 

Assim, por meio da análise dos editoriais, foi possível perceber que, 
desde a sua primeira publicação e durante os anos de 1980, a revista 
Educação e Sociedade captou e desenvolveu a proposição de um novo 
projeto educacional contra-hegemônico, comprometido com a classe 
trabalhadora, que se sintetizou no compromisso com a qualidade da 
escola pública, gratuita, laica e democrática em todos os seus níveis e 
modalidades.

Referências

BOLLMANN M. da G. N. AGUIAR, L. C. LDB: projetos em disputa da 
tramitação à aprovação em 1996. In: Revista Retratos da Escola, Brasília, 
v. 10, n. 19, p. 407-428, jul./dez. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.
org.br>. Acesso em: 30/11/2021.

CATANI, D. B. A imprensa periódica educacional: as revistas de ensi-
no e o estudo do campo educacional. In: Educação e Filosofia, 10 (20),  
p. 115-130, jul./dez. 1996.

CATANI, D. B.; BASTOS, M. H. C. Educação em Revista: a imprensa 
periódica e a história da educação. São Paulo: Escrituras, 1997.

COÊLHO, I. M. Escritos sobre o sentido da escola: uma introdução. Qual 
o sentido da escola? In: COÊLHO, Ildeu Moreira (org.). Escritos sobre o 
sentido da escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2012.



206 SOBRE FUNDAMENTOS DE PROCESSOS EDUCATIVOS

CUNHA, L. A. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Rio de Ja-
neiro: F. Alves, 1977.

CUNHA, L. A. A educação na nova Constituição. Correio Brasilense/UnB. 
29 de outubro de 1986. Trecho da conferência de abertura da IV Conferência 
Brasileira de Educação, Goiânia, 2 a 5 de setembro de 1986. Disponível 
em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/117813/1986_
OUTUBRO_076b.pdf?sequence=3. Acesso em: 9 dez. 2020.

EDUC. E SOC. Revista Quadrimestral de Ciências da Educação. Ano I, 
n. 1, Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas, SP, Cortez editora, 
setembro de 1978.

EDUC. E SOC. Ano I, n. 3, Faculdade de Educação, UNICAMP, Cam-
pinas, SP, Cortez editora, maio de 1979.

EDUC. E SOC. Ano II, n. 5, Faculdade de Educação, UNICAMP, Cam-
pinas, SP, Cortez editora, janeiro de 1980.

EDUC. E SOC. Ano II, n. 7, Faculdade de Educação, UNICAMP, Cam-
pinas, SP, Cortez editora e Autores Associados, setembro de 1980.

EDUC. E SOC. Ano III, n. 8, Faculdade de Educação, UNICAMP, Cam-
pinas, SP, Cortez editora e Autores Associados, março de 1981.

EDUC. E SOC. Ano IV, n. 10, Faculdade de Educação, UNICAMP, 
Campinas, SP, Cortez editora e Autores Associados, setembro de 1981.

EDUC. E SOC. Ano IV, n. 11, Faculdade de Educação, UNICAMP, 
Campinas, SP, Cortez editora, janeiro de 1982.

EDUC. E SOC. Ano IV, n. 12, Faculdade de Educação, UNICAMP, 
Campinas, SP, Cortez editora, setembro de 1982.

EDUC. E SOC. Ano IV, n. 13, Faculdade de Educação, UNICAMP, 
Campinas, SP, Cortez editora, dezembro de 1982.



207 SEÇÃO 3

EDUC. E SOC. Ano n, n. 29, Faculdade de Educação, UNICAMP, Cam-
pinas, SP, Cortez editora, julho de 1988.

EDUC. E SOC. v. 39, n. 145, Campinas out./dez. 2018.

FRIGOTTO, G. Educação e Crise do Trabalho. Rio de Janeiro: Vozes, 1988.

GOERGEN, P. Educação & Sociedade e as políticas públicas em educação. 
In: Educ. Soc., Campinas, v. 40, e 0215966, 2019.

LOPES, E. M. S. T. As origens da educação pública: a instrução na Revo-
lução Burguesa do século XVIII. São Paulo: Edições Loyola, 1981.

MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. Tradução de Luís Cláudio de 
Castro e Costa. São Paulo: Ed. Martins Fontes. 2002.

MONTEIRO, F. da C. L. Relação escola-empresa e os desafios na forma-
ção de “novas” competências no Instituto Federal do Maranhão – IFMA. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Maranhão, Programa 
de Pós-Graduação em Educação, São Luís (MA), 2010.

PATTO, M. H. de S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão 
e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.

PINO, I. R. Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. In: OLIVEIRA, 
D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. Dicionário: trabalho, profissão 
e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 
2010. CDROM. Disponível também em:  http://www.gestrado.net.
br/?pg=dicionario-verbetes&id=22. Acesso em: 9 dez. 2020.

PINHEIRO, C. M. DAL RI, Neusa Maria. Democratização da Educação na 
década de 1980: o Fórum de Educação na Constituinte e a IV Conferência 
Brasileira de Educação (1986). s/d. 

SAVIANI, D. Histórias das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2007. Coleção Memória da Educação.

http://www.gestrado.net.br/?pg=dicionario-verbetes&id=22
http://www.gestrado.net.br/?pg=dicionario-verbetes&id=22


208 SOBRE FUNDAMENTOS DE PROCESSOS EDUCATIVOS

SAVIANI, D. 40 anos: Educação & Sociedade seção comemorativa. Edu-
cação & Sociedade 40 anos: revisitando sua trajetória à guisa de quase-de-
poimento. In: Educ. Soc., Campinas, v. 39, n. 144, p. 795-809, jul.-set., 2018.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. São Paulo: 
Cortez, 2007.



Fracasso escolar: um estudo da 
produção acadêmica

Francielly Dias Costa Oliveira1

O fracasso escolar tem sido historicamente discutido por meio de 
diferentes perspectivas que investigam as suas causas e possíveis soluções. 
Trata-se de um fenômeno complexo, que não é restrito apenas a proble-
mas presentes no contexto educacional brasileiro, mas, sim, a questões 
inerentes à relação estabelecida entre indivíduo, escola e sociedade de 
classes antagônicas.

Um dos importantes estudos que se tem sobre o tema é a pesquisa 
realizada por Maria Helena Souza Patto, na década de 1980, publicada 
na década seguinte no livro A produção do fracasso escolar: histórias de 
submissão e rebeldia, que se tornou referência nas discussões sobre o 
fracasso escolar. Juntamente com a referida autora, autores como Baeta, 
Rocha e Brandão (1982), Tiballi (1998), Charlot (2000), Angelucci et al. 
(2004), Faria (2008), Paulilo (2017), dentre outros, também apresentam 
relevantes contribuições para o debate e a compreensão desse fenômeno.

Partindo do entendimento de que o levantamento e o estudo desses e 
de outros autores que se dedicam à investigação desse tema, das concep-

1 Graduada em Pedagogia, com mestrado em Educação na Universidade Federal de 
Goiás; professora da Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia–GO, 
atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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ções historicamente atribuídas e do modo como ele vem sendo debatido 
no meio acadêmico são relevantes para a discussão e compreensão do 
fenômeno, este capítulo pretende contribuir com o debate com base em 
uma pesquisa realizada por Oliveira (2021), sob orientação de Faria, 
cujo objetivo foi apreender como a temática do fracasso escolar tem sido 
abordada e discutida na produção acadêmica.

 Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, que tem como 
fonte de pesquisa produções acadêmicas realizadas em programas de 
pós-graduação em educação, publicadas na Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD). Para a seleção dos trabalhos, aplica-
ram-se quatro termos de busca definidos de acordo com o tema e com 
os objetivos da pesquisa2, seguindo os seguintes critérios: teses e disser-
tações que tratavam diretamente de questões relacionadas ao fracasso 
escolar, contemplando pesquisas empíricas realizadas na escola pública, 
no âmbito dos anos iniciais do Ensino Fundamental, produzidas entre 
2002 e 20193. A seleção ocorreu por meio da leitura de todos os títulos 
e resumos das dissertações e teses localizadas na BDTD, aplicando os 
termos de busca de acordo com as orientações de Lima e Mioto (2007) 
para a pesquisa bibliográfica.

Selecionaram-se 20 trabalhos acadêmicos, 16 dissertações de mestrado 
(SILVEIRA, 2002; OSTI, 2004; MARCON, 2006; CARVALHO, 2007; GOBBI, 
2008; FERRAZ, 2010; CARONI, 2011; SOUSA, 2015; OLIVEIRA, 2015; 
DELPRA, 2017; ALVARENGA, 2017; ALMEIDA, 2017; MORAES, 2018; 
MARQUES, 2018; GRACINO, 2018; FONTE, 2019) e 4 teses de doutorado 
(PASSERI, 2003; SILVA, 2009; ROSSATO, 2009; OSTI, 2010). Todos os 
trabalhos foram lidos na íntegra. A leitura e a análise foram orientadas por 

2 Os termos de busca adotados foram: fracasso escolar and ensino fundamental; 
fracasso escolar and pesquisa na escola; dificuldades de aprendizagem and ensino 
fundamental; e dificuldades de aprendizagem and pesquisa na escola. A expressão 
dificuldades de aprendizagem foi incluída por ser recorrente nas pesquisas que 
tratam do fracasso escolar, mostrando-se uma chave importante para o debate 
sobre o tema.

3 O recorte temporal inicia-se em 2002 por ser o ano do lançamento oficial da 
BDTD. Informações disponíveis em: https://bdtd.ibict.br/vufind/.

https://bdtd.ibict.br/vufind/
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uma planilha de análise e documentação, contendo itens relacionados aos 
dados mais gerais do trabalho, como o tema principal, o objetivo, o refe-
rencial teórico, os principais autores citados e os tipos de pesquisa, assim 
como aqueles referentes às concepções de fracasso escolar, de escola, de 
educação e de aprendizagem, em relação às políticas públicas educacionais 
e ao enfrentamento das questões relacionadas ao fracasso escolar.

Na primeira parte deste capítulo, expõem-se, por meio de uma revi-
são de literatura, as principais explicações historicamente atribuídas ao 
fracasso escolar, evidenciando desde as explicações individualizantes, que 
concebem o fracasso escolar como fracasso dos indivíduos, até os estudos 
cujo objeto de análise é a escola. Na segunda parte, apresenta-se como a 
temática do fracasso escolar é tratada em teses e dissertações produzidas 
entre os anos de 2002 e 2019.

Fracasso escolar como objeto de estudo: 
uma breve contextualização 

Ao analisar as explicações historicamente atribuídas ao fracasso 
escolar, é possível constatar que, ao longo das décadas, a investigação e a 
produção do conhecimento sobre esse objeto de estudo se marcaram pela 
constante busca de suas causas e dos meios para o seu enfrentamento, 
tradicionalmente associados ao debate sobre a qualidade da escola pú-
blica e o processo de escolarização dos estudantes pertencentes às classes 
populares, principalmente na discussões sobre os índices de repetência e 
de evasão escolar, constituindo um contexto de rupturas e continuidades.

Em um primeiro movimento, estão as interpretações sobre o fracasso 
escolar que, pautadas em teorias individualizantes, sob a influência de 
teses liberais e de uma ciência de cunho individualista, explicam o fenô-
meno por meio das características biológicas dos indivíduos, do meio 
onde vivem, de suas carências e modos de vida, associando-os às crianças 
pertencentes aos meios mais empobrecidos da população (PATTO, 2015). 
Nesse sentido, Patto (1992, p. 108) evidencia que 
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A história das explicações do chamado “fracasso escolar” das 
crianças das classes populares é feita de uma sequência de ideias 
que, em linhas gerais, pode ser assim resumida: na virada do século, 
explicações de cunho racista e médico; a partir dos anos trinta, até 
meados dos anos setenta, as explicações de natureza biopsicoló-
gica – problemas físicos e sensoriais, intelectuais e neurológicos, 
emocionais e de ajustamento; dos primeiros anos da década de 
setenta até recentemente (mas ainda predominantes nos meios 
escolares), a chamada teoria da carência cultural.

Como mencionado, uma das teorias que apresenta esta perspectiva 
de análise é a “teoria da carência cultural”, nascida na psicologia educa-
cional norte-americana, na década de 1960. Para essa teoria, a “pobreza” 
ambiental onde as crianças de classe baixa vivem seria responsável por uma 
“deficiência” cultural e psicológica que levaria a dificuldades no processo 
de escolarização. “Basicamente, a ‘teoria da carência cultural’ passava a 
explicar essa desigualdade [educacional] pelas diferenças de ambiente 
cultural em que as crianças das classes ‘baixa’ e ‘média’ se desenvolviam” 
(PATTO, 2015, p. 117). O foco fixa-se em fatores extraescolares, como a 
organização familiar, a “ausência” de formação cultural, de estrutura eco-
nômica e a participação dos pais no processo de escolarização, justificando 
as dificuldades escolares em características individuais dos estudantes e 
do ambiente em que vivem, desconsiderando os fatores intraescolares e 
a influência nas questões relacionadas ao fracasso escolar.

Na década seguinte, aproximadamente na segunda metade de 1970, 
na tentativa de superar explicações que reforçavam uma visão preconcei-
tuosa e estigmatizante dos estudantes e das famílias das classes populares, 
como aquelas baseadas em uma visão médico-psicológica ou na “teoria 
da carência cultural, a pesquisa educacional é marcada, segundo autores 
que discutem tal temática (BAETA, ROCHA e BRANDÃO, 1982; PATTO, 
1988; ANGELUCCI et al., 2004), por um deslocamento na investigação e 
nas explicações atribuídas ao fracasso escolar, que voltaram a sua atenção 
para a participação dos fatores intraescolares na produção e no debate 
sobre esse fenômeno. 
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O aporte de teorias crítico-reprodutivistas, principalmente as dos 
estudos de Bourdieu e Passeron,4 apropriados com certas distorções 
conceituais,5 coloca em discussão a participação da própria escola na 
produção do fracasso escolar. Segundo essa teoria, a escola pública não 
estaria preparada para o atendimento dos estudantes pertencentes às classes 
populares, na medida em que, ao se organizar para o atendimento das 
“[...] crianças das classes ‘favorecidas’ estaria falhando ao tentar ensinar, 
com os mesmos métodos e os mesmos conteúdos, crianças culturalmente 
‘deficientes’ ou ‘diferentes’” (PATTO, 2015, p. 121). A escola é entendida 
como um “palco de desencontro cultural” e aspectos intraescolares, como 
a relação entre professor e aluno, conteúdos ministrados e organização 
escolar, são evidenciados para exemplificar a contribuição da instituição 
para as dificuldades e o insucesso escolar vivenciados pelos alunos per-
tencentes às classes menos favorecidas.

Essa teoria é considerada de grande relevância, um marco para a 
promoção de mudanças no pensamento que vigorava na pesquisa educa-
cional e no país, ao trazer para o debate a participação da própria escola, 
aspectos estruturais e funcionais da instituição na produção do fracasso 
escolar, propondo a sua investigação enquanto reprodutora das desigual-
dades sociais. No entanto, segundo Baeta, Rocha e Brandão (1982, p. 2), 
apresenta limites “[...] quando fixa-se unilateralmente neste aspecto [na 
escola como reprodutora das desigualdades sociais], descaracterizando (e 
desacreditando) totalmente outras forças e funções presentes – ainda que 
potencialmente – no sistema escolar”. De acordo com Patto (2015), apesar 
de ter ganhado destaque nos anos de 1970, essa explicação não substituiu 
a tendência de atribuir a culpa pelas dificuldades de escolarização aos 

4 Ver a obra:  BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução. 3.ed. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992.

5  Segundo Patto (2015, p. 138), o modo como as ideias de Bourdieu e Passeron 
foram empregadas na pesquisa educacional em meados dos anos de 1970 é uma 
interpretação funcionalista da concepção crítico-reprodutivista do papel da es-
cola nas sociedades de classes, resultando em “distorções conceituais”, em “total 
desacordo com a arquitetura conceitual da teoria que lhes servia de inspiração”.
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estudantes e à sua família, mas foi “apenas acrescida de considerações 
sobre a má qualidade do ensino que se oferece a essas crianças” (Ibid., 
2015, p. 143).

No âmbito desse deslocamento de fatores individuais/extraescola-
res para o foco em aspectos intraescolares e a participação da escola na 
produção do fracasso escolar, Patto (1988), ao apresentar os resultados 
de um estudo em que analisou artigos e ensaios publicados na Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) entre os anos de 1944 e 1984, 
afirma ser possível observar, a partir da segunda metade da década de 
1970, um movimento de “ruptura temática e teórica”6 nas pesquisas 
sobre o fracasso escolar.

A “ruptura temática”7 foi definida pela autora na tentativa, já men-
cionada, de rompimento com as explicações que corroboravam a visão 
preconceituosa e estigmatizante que se propagava sobre os alunos e as 
famílias das classes menos favorecidas e que ora atribuía as causas do 
fracasso escolar a características biológicas do indivíduo, ora ao ambiente 
onde viviam. Nesse sentido, segundo ela, configurou-se, nos anos de 1980, 
um modo de pesquisar a temática do fracasso escolar considerando a es-
cola como parte de uma sociedade de classes antagônicas e a “totalidade” 
como categoria de análise, constituindo o que Baeta, Rocha e Brandão 
(1982) nomearam como um “novo prisma de análise” para as explicações 
das diferenças de rendimento escolar.

No que se refere à “ruptura teórica”, Patto (1988) afirma que essa nova 
tendência presente nas pesquisas leva também a uma “ruptura política”, 

6 A pesquisa realizada pela autora na década de 1980, publicada no livro A produção 
do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia, compõe esse movimento de 
ruptura nas pesquisas sobre o fracasso escolar.

7 Patto (1988, p. 75) evidencia que essa preocupação com questões relativas à escola 
pública e à qualidade do ensino oferecido não teria surgido somente na década 
de 1970, podendo ser encontrada já nas publicações vinculadas ao movimento 
escolanovista dos anos de 1920 e 1950, mas que foi apenas na década de 1970 que 
essa preocupação deixa “[...] de ter o caráter ensaístico e expressa-se sob a forma 
de pesquisa empírica do que se convencionou chamar de ‘fatores intra-escolares’ 
(sic) e suas relações com os altos índices de reprovação e evasão”.
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que se caracteriza pela superação da compreensão liberal de escola, con-
siderada, até então, uma instituição na vanguarda das reformas sociais.8

Esta ruptura assumiu duas formas: primeiramente a crítico-re-
produtivista, que fundamentou ensaios e relatos de pesquisa nos 
quais as práticas constitutivas da vida na escola eram entendidas 
apenas como mantenedoras da ordem social vigente; mais tarde, 
e em íntima relação com a crítica ao reprodutivismo, a escola 
passou a ser vista como lugar que, embora não na vanguarda 
das mudanças sociais, poderia ser afinado com a transformação 
radical da sociedade de classes, ou seja, como um espaço onde as 
classes subalternas poderiam se  apropriar de conhecimentos úteis 
à consecução de seus interesses (Ibid., 1988, p. 76).

Contribuindo com o debate, Paulilo (2017), ao abordar o fracasso 
escolar do ponto de vista da área da história, em uma análise do que ele 
nomeou como “ponto de clivagem”, colocou em evidência um impor-
tante aspecto, também explicitado por Patto (2015), que contribui para 
compreensão da configuração desse tema na pesquisa educacional: a 
relevância da mobilização popular na luta pela educação e pela expansão 
da escola pública e sua influência nas discussões sobre o fracasso escolar 
no contexto educacional brasileiro. Ao fazer isso, apresenta uma análise 
crítica do que Patto (1988) e outros autores, como Barreto (1980) e An-
gelucci et al. (2004), apontaram como uma “ruptura temática e teórica” 
na pesquisa educacional.

O autor reconhece e concorda com os autores que as pesquisas acadê-
micas tenham sido importantes para a promoção de mudanças na forma de 
compreender o fracasso escolar e para a construção de uma visão crítica e 
comprometida com a superação de explicações pautadas em preconceitos 
e na estigmatização dos estudantes pertencentes às classes populares. No 
entanto, afirma que não teriam sido essas mudanças as responsáveis pelas 

8 Sobre essa “nova tendência” de investigação em que a atenção volta-se para a 
participação do sistema escolar nas dificuldades escolares e na produção do 
fracasso escolar, ver também Barreto (1980) e Angelucci et al. (2004).
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rupturas ocorridas no campo político e nas práticas escolares, o que, para 
ele, seria resultado da forte mobilização social pelo direito à educação. 
Explicita que o debate sobre o fracasso escolar sempre esteve interligado 
às discussões sobre a instituição escolar, mesmo anteriormente à década 
de 1970, na medida em que esse fenômeno só passou a existir por meio 
da criação da instituição e da escolaridade obrigatória.

Apesar de o debate sobre o fracasso escolar ser marcado por esses 
movimentos citados, em que o foco de análise se desloca de “fatores ex-
traescolares” para “fatores intraescolares”, trazendo a escola para o centro 
das discussões, é possível afirmar, a partir da análise da produção, que ele 
não é composto apenas por rupturas, mas também por continuidades. 
“Apesar desse avanço teórico-metodológico, as explicações que tomam 
por base uma concepção abstrata de indivíduo, escola e sociedade per-
manecem nas pesquisas, frequentemente (re)colocando o debate em 
questões e problemas já superados teoricamente” (FARIA, 2021, p. 4). 

Contribuindo com o exposto, Angelucci et al. (2004, p. 63) afirmam 
que a reposição de explicações que já teriam sido superadas revela “[...] a 
força da redução psicológica na explicação do insucesso escolar que, ao 
passar por sucessivos ‘renascimentos’, mostra o poder de convencimento 
que tem as concepções que não vão além do senso comum”. Outro ponto 
que a análise da produção permitiu constatar é o da reprodução, nas 
pesquisas acadêmicas, do que Patto (2015) nomeou como “discurso fra-
turado”, que, conforme definido pela autora, é a presença, em um mesmo 
trabalho, de concepções inconciliáveis para explicar o fracasso escolar.

Fracasso escolar: as produções acadêmicas 
publicadas entre os anos de 2002 e 2019

A pesquisa realizada por Oliveira (2021) possibilitou o levantamento 
e a identificação de aspectos relevantes que contribuem para o debate e a 
apreensão da temática do fracasso escolar e do modo como ela tem sido 
abordada e discutida no meio acadêmico. Como mencionado, os dados 
apresentados foram identificados por meio da leitura e análise dos vinte 
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trabalhos que compõem o banco de dados da pesquisa: 16 dissertações 
de mestrado (SILVEIRA, 2002; OSTI, 2004; MARCON, 2006; CARVA-
LHO, 2007; GOBBI, 2008; FERRAZ, 2010; CARONI, 2011; SOUSA, 2015; 
OLIVEIRA, 2015; DELPRA, 2017; ALVARENGA, 2017; ALMEIDA, 
2017; MORAES, 2018; MARQUES, 2018; GRACINO, 2018; FONTE, 
2019) e 4 teses de doutorado (PASSERI, 2003; SILVA, 2009; ROSSATO, 
2009; OSTI, 2010).

Ao analisar essas teses e dissertações publicadas entre os anos de 
2002 e 2019 que tratam diretamente da temática do fracasso escolar, 
observou-se que, quanto à localização geográfica, elas foram produzidas 
em diferentes programas de pós-graduação, localizados, com exceção 
da região Norte que, seguindo os critérios adotados, não teve nenhum 
trabalho selecionado, nas diversas regiões brasileiras. Das vinte pesquisas 
analisadas, onze (55%) pertencem à região Sudeste, cinco (25%) à região 
Centro-Oeste, três (15%) são da região Sul do país e uma (5%) pertence 
à região Nordeste. Chama a atenção a predominância de pesquisas pro-
duzidas em instituições localizadas na região Sudeste. Esse dado pode 
estar associado ao fato de elas estarem, segundo informações presentes 
na Plataforma Sucupira, disponíveis no site da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a região brasileira com 
o maior número de programas e cursos de pós-graduação stricto sensu9.

A temática do fracasso escolar é discutida, com exceção dos anos 
de 2005, 2012, 2013, 2014 e 2016, em todo o período estabelecido como 
recorte temporal (2002 a 2019), mantendo uma regularidade quanto à 
quantidade de publicações, prevalecendo de uma a três publicações em 
cada ano. Foram localizados, em 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011 
e 2019, um trabalho; nos anos de 2009, 2010 e 2015, dois trabalhos; e três 
trabalhos nos anos 2017 e 2018.

Posta em discussão, conforme indicado na Tabela 1, por meio de qua-
tro ênfases temáticas: professor, composta por oito trabalhos (SILVEIRA, 

9 Informações disponíveis em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.
xhtml. Acesso em: 15 set. 2021.

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml
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2002; OSTI, 2004; MARCON, 2006; CARVALHO, 2007; FERRAZ, 2010; 
OSTI, 2010; CARONI, 2011; ALMEIDA, 2017; FONTE, 2019); aluno, 
com quatro trabalhos (PASSERI, 2003; SILVA, 2009; ROSSATO, 2009, 
GRACINO, 2018); relação família-escola, também  com quatro traba-
lhos (GOBBI, 2008; SOUSA, 2015; DELPRA, 2017, MORAES, 2018); e 
medicalização da educação, composta por três trabalhos  (OLIVEIRA, 
2015; ALVARENGA, 2017, MARQUES, 2018).

Tabela 1 – Ênfases temáticas identificadas nos trabalhos selecionados na Biblio-
teca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD; 2002-2019) que tratam do 

fracasso escolar

Ênfases Nº %

Professor 9

4

4

3

45%

20%

20%

15%

Aluno 
Relação família-escola

Medicalização da educação

Total 20 100%

Fonte: Oliveira, 2021. 

No conjunto de pesquisas cujo foco de investigação foi o professor, foi 
possível observar análises sobre: as concepções, representações e percep-
ções dos docentes sobre as dificuldades de aprendizagem, exclusão escolar 
e fracasso escolar; e a respeito da contribuição da relação professor-aluno 
e da prática docente na superação do fracasso escolar. 

Nos trabalhos que têm como referência o aluno, sobressaíram-se 
análises que envolvem as concepções, perspectivas e representações dos 
estudantes sobre as dificuldades de aprendizagem e o fracasso escolar; a 
formação do autoconceito e da subjetividade dos alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem; e a influência das políticas educacionais de 
alfabetização no processo de escolarização de estudantes com histórico 
de fracasso escolar. Ressalte-se que as políticas públicas educacionais 
não são discutidas apenas nesse grupo de pesquisas, mas atravessam 
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grande parte das produções acadêmicas analisadas, ganhando destaque 
a política de ciclos.

Quanto aos trabalhos em que o foco é a relação família-escola, pre-
valecem análises sobre a influência das famílias no processo de escola-
rização e no desempenho escolar de estudantes pertencentes às classes 
populares; a relação estabelecida entre a escola e as famílias cujos filhos 
apresentam histórico de fracasso escolar; e as significações da escola e 
das famílias a respeito das dificuldades de aprendizagem e o processo de 
ensino e aprendizagem. 

No que diz respeito ao processo de medicalização da educação, as 
pesquisas dedicaram-se à compreensão de como os discursos medicali-
zantes e as “doenças do não aprender” estão presentes no ambiente escolar.

Trata-se, como mencionado, de pesquisas empíricas realizadas no 
âmbito dos anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas 
brasileiras, que, orientadas pela metodologia da pesquisa qualitativa, 
que, segundo Bogdan e Biklen (1994), é aquela que “[...] agrupa diversas 
estratégias de investigação que partilham determinadas características” 
(1994, p. 16), apresentam duas tendências de estudo. 

A primeira tendência observada é composta por pesquisas cujos autores 
foram a campo, em escolas públicas, com a intenção de ouvir os sujeitos, 
apreender as concepções, percepções e representações de professores, famí-
lias e/ ou alunos sobre o processo de ensino e aprendizagem, dificuldades 
de aprendizagem, fracasso escolar e exclusão escolar. Nessas, o principal 
instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, seguida 
de questionários, parecer descritivo e análise de discurso oral e escrito. 

A segunda tendência são as pesquisas que foram à escola visando 
conhecer e apreender, no contexto educacional, as relações e práticas ali 
tecidas e que se relacionam ao processo de escolarização de estudantes 
apontados com dificuldades de aprendizagem e/ou com histórico de 
fracasso escolar. A observação e a entrevista semiestruturada prevalecem 
como os principais instrumentos de coleta de dados desse grupo.
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A entrevista foi a técnica de pesquisa mais utilizada em ambas as 
perspectivas de estudo, aplicada, sozinha ou em conjunto com outros 
instrumentos, em alunos, famílias, professores e outros profissionais 
da educação. Constatou-se que, apesar de ser realizada com diferentes 
sujeitos, houve maior direcionamento à participação e assimilação das 
perspectivas de docentes, entrevistados em treze das vinte produções 
acadêmicas analisadas. Essa predominância foi identificada também 
na aplicação dos outros instrumentos de coleta de dados bem como na 
análise das ênfases temáticas, que apontam que, em 45% das produções 
acadêmicas, o foco de investigação são esses profissionais, demonstrando 
uma centralidade das pesquisas em relação ao professor e a aspectos que 
envolvem a prática docente. 

Como já dito, de acordo com um dos critérios estabelecidos, as 
pesquisas foram realizadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano). Assim, interessa evidenciar que as séries finais dos ciclos, 
3º ano e 5º ano, ganharam destaque, chamando a atenção a recorrência 
de trabalhos realizados principalmente no 3º ano10. Esse ponto revela a 
ocorrência, no período investigado (2002 a 2019), de um deslocamento 
em relação ao foco de investigação dessas pesquisas, que saem do 1º ano, 
tradicionalmente o momento da escolarização destinado à alfabetização 
que concentrava elevados índices de reprovação e evasão escolar, e que, por 
esse mesmo motivo, ganhava uma maior atenção das políticas públicas e 
do sistema educacional brasileiro, assim como das pesquisas educacionais 
(PATTO, 2015), para o 3º ano. 

Em relação ao referencial teórico, foi possível constatar um arcabouço 
teórico heterogêneo, composto, principalmente, de autores das áreas da 
psicologia, da psicopedagogia e da sociologia, que fundamentaram as 

10 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), 
o 3º ano seria a série de encerramento do ciclo ou bloco de alfabetização. Após 
a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 2017, ficou 
estabelecido que a alfabetização deveria ser o ponto central da ação pedagógica 
nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, 1º e 2º anos, ocorrendo, desse 
modo, mudanças no que teria sido estabelecido anteriormente.
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discussões, as diferentes perspectivas e concepções de fracasso escolar 
identificadas. Nesse sentido, alguns pontos centrais ganham destaque, 
como a centralidade das pesquisas em relação ao professor, ao aluno e às 
famílias, assim como a tendência de associar o enfrentamento do fracasso 
escolar a uma necessidade de “melhoria” da escola pública, a aspectos 
envolvendo a formação e a atuação docentes, a relação estabelecida entre 
educação e saúde e a implantação de políticas educacionais com uma 
forte defesa da política de ciclos.

Considerações finais

A análise das produções acadêmicas que tratam da temática do 
fracasso escolar permitiu o levantamento e a observação de importantes 
aspectos que contribuem para a compreensão desse problema que assola o 
contexto educacional brasileiro, do modo como ele vem se delineando no 
meio acadêmico e na sociedade e fez emergir outros pontos que apontam 
para novos estudos. Balanços da produção demonstram ser um campo 
de pesquisa privilegiado para o debate e a construção do conhecimento 
sobre um objeto de estudo.

O fracasso escolar foi investigado durante os anos de 2002 e 2019, 
em diversos programas de pós-graduação em educação pertencentes a 
instituições de ensino brasileiras, por meio de múltiplos debates que en-
volvem diferentes aspectos temáticos, teóricos e metodológicos. Demons-
tra-se, desse modo, conforme citado por Charlot (2000), ser um objeto 
de estudo que remete a “muitos debates” e a “múltiplas relações sociais” e 
que, mesmo se fazendo presente há décadas nas pesquisas educacionais, 
ainda se mostra atual e recorrente no meio acadêmico e na sociedade.

Torna-se perceptível, a partir da análise das teses e dissertações 
que compuseram o banco de dados da pesquisa, que, mesmo sendo um 
objeto de estudo marcado por rupturas, ainda se encontra presente, nas 
produções acadêmicas que tratam da temática do fracasso escolar, certa 
tendência à (re)produção de explicações que têm como ênfase aspectos 
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relacionados à qualidade da escola pública brasileira e aos indivíduos que 
a constituem - alunos, professores e famílias. 

Entende-se que os temas colocados em discussão nas produções acadê-
micas são relevantes para o debate sobre o contexto educacional brasileiro 
e que alguns pontos explicitados necessitam de estudos complementares 
para serem mais bem compreendidos. Um exemplo é a necessidade de 
uma pesquisa que permita discutir e aprofundar teoricamente a relação 
estabelecida em alguns trabalhos, inclusive a de equivalência entre os 
termos dificuldades de aprendizagem e fracasso escolar, e as implicações 
que isso pode trazer para o debate acadêmico e para os processos escolares.

Por fim, acredita-se importante destacar que, ao investigar o fracasso 
escolar, é preciso focar na compreensão desse objeto de estudo em sua 
complexidade, decidir-se a estudá-lo em sua totalidade, na sua relação 
com o indivíduo, a escola e a sociedade. Isso, para que não se corra o 
risco de (re)produzir explicações que se inclinem a culpabilizar os indi-
víduos pelas contradições inerentes a uma sociedade dividida em classes 
antagônicas, que colaborem com a reposição de teses individualizantes 
ou que responsabilizem unicamente a escola pelo fracasso escolar, pouco 
contribuindo para o avanço do conhecimento.
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