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APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA 

 

 

É com grande prazer que apresento a seguinte coletânea cuja 

temática versará de modo geral sobre os teóricos remanescentes da 

Escola de Frankfurt. Sobretudo as relações constituídas e estabelecidas 

no âmbito da Teoria Crítica da Sociedade. A presente coletânea intitula-

se: Formação, Experiência e Racionalidade: contributos da Teoria 

Crítica da Educação.  

Os trabalhos aqui envolvidos são fruto de um trabalho de 

pesquisa desenvolvido por estes seis estudantes e pesquisadores que no 

seu trabalho de TCC de uma Especialização em Filosofia e Educação da 

Universidade Federal de Alagoas realizado no Centro de Educação, se 

propuseram a estudar o campo teórico da Teoria Crítica numa ótica das 

práticas educativas e formativas. 

O intuito foi de pensar a partir de algumas categorias centrais 

como: formação, experiência, sensibilidade e racionalidade. A crítica dos 

teóricos de Frankfurt reabilita uma perspectiva muito original no âmbito 

da filosofia. Assume-se uma perspectiva de natureza interdisciplinar 

desde a sua gênese de compreensão. Deixa-se influenciar por uma 

tríplice influência: marxismo, freudismo e hegelianismo que dão a tônica 

das investigações e pesquisas  desenvolvidas por tão renomados teóricos. 

O contexto destas pesquisas surge na primeira metade do século 

XX, em 1920, com Félix Weil, filho de um rico produtor de grãos, que 

promoveu a primeira semana marxista, para estudar o avanço do 
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capitalismo e a consequente pauperização da sociedade a partir de um 

contexto, cujas marcas do nazi-fascismo faziam-se sentir. 

De fato, as investigações surgem numa sociedade marcadamente 

autoritária com fortes resquícios de barbárie.  Pensar a experiência 

humana neste contexto interpelou os pesquisadores de Frankfurt a 

repensarem as formas e as dinâmicas societárias para além de certas 

padronizações habituais e modos de pensar profundamente 

convencionais. 

É a partir deste contexto histórico sucintamente mencionado 

acima que os trabalhos desta coletânea se inserem. De modo muito 

particular, pensar em continuidade com a Teoria Crítica os dramas e 

dilemas da formação humana num âmbito educativo do século XXI. 

Assim, o primeiro capítulo, de autoria de Ginaldo  Alves Pereira 

pretende resgatar o legado deixado pela Escola de Frankfurt e suas 

implicações para uma teoria crítica da sociedade. De forma clara e 

objetiva, faz-se uma síntese muito bem pensada dos principais teóricos e 

categorias pensadas pelos autores de Frankfurt. 

O segundo capítulo, de autoria de Roseane Navarro, discute a 

partir de Adorno, os aspectos formativos religados ao tema da 

ressignificação dos sentidos frente à Indústria Cultural. 

O terceiro capítulo de autoria de Merielle Brandão propõe uma 

discussão a partir das teses adornianas tendo como pano de fundo o 

drama histórico de Auschwitz. Sobretudo, repensar a partir de Adorno a 

Educação para a Emancipação Humana. 
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O quarto capítulo de autoria de Alisson Machado recupera a partir 

das perspectivas filosófica e educativa de Adorno categorias centrais 

para pensar as Políticas Educativas no Brasil. De forma preponderante, 

as questões ligadas há uma educação que conduz às diversas formas de 

barbárie. 

O quinto capítulo de autoria de Jadiel Brandão, traz à tona as 

questões ligadas ao filósofo Herbert Marcuse.  O que significa Educar 

para além de uma racionalidade tecnológica que desencadeia um 

processo redutor e profundamente unidimensional. 

Por fim, o sexto capítulo de autoria de Ademir dos Santos Luz 

inspirado nos pressupostos kantianos de educação propõe uma educação 

do agir moral numa perspectiva filosófica e educativa. 

Desejo ao público brasileiro uma leitura muito promissora e 

engajada destes recém- pesquisadores que de forma séria e competente 

impulsionam o movimento de que que “ Conhecer é Transformar”. 

Com estima, 

Prof.Dr. Anderson de Alencar Menezes 

Professor e Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Alagoas 

Líder do Grupo TECER (Teoria Crítica, Educação e 

Emancipação). 
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CAPÍTULO 1 

 

O LEGADO DE FRANKFURT 

contributos de uma Formação Crítica 

 

 

Ginaldo Alves Pereira1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação humana é tema recorrente na reflexão filosófica, 

pensar os fundamentos educacionais, na sua compreensão mais ampla e 

fundamental, é tarefa importante da filosofia. Segundo Luckesi (1994, p. 

78): “[...] A prática pedagógica está articulada com uma pedagogia, que 

nada mais é que uma concepção filosófica da educação [...]”. Assim, o 

processo de reflexão é uma necessidade histórica no meio educacional, 

onde repensar suas bases e fundamentações é um processo constante de 

atualização, “[...] A escola cresceu e ganhou novas estruturas à medida 

que as sociedades também foram gerando novas necessidades [...]” 

(LUCKESI, 1994, p. 78). 

O presente artigo aborda a temática da emancipação e formação 

humana na Escola de Frankfurt, esse tema se torna importante dentro de 

um cenário marcado por grandes conflitos ideológicos e culturais. A 

princípio realizou-se uma análise sobre o legado da Escola de Frankfurt, 

conhecendo melhor suas origens e pontos de reflexão. Posteriormente, 

foi importante a abordagem do conceito de Bildung em Kant, o qual é 

importantíssimo para o entendimento da filosofia frankfurtiana.  

                                       
1 Formado em Filosofia pelo Seminário Arquidiocesano de Maceió, filosofia pela 

FAEME. Pós-Graduado em Filosofia da Educação pela Facesta, e em Filosofia e 

Educação pela Ufal.Leciona Filosofia e Sociologia na Escola Divino Mestre, em 

Santana do Ipanema, e Filosofia e Ensino Religioso na Escola Estadual Indigena José 

Carapina. 



14 

Ademais, a abordagem desse artigo busca mostrar a concepção 

de formação humana na filosofia dos principais pensadores de Frankfurt, 

tais: Adorno e Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse e Habermas. 

Pode-se ver aqui como cada um trabalhou os conceitos de formação 

humana dentro de sua filosofia, ou mesmo como o seu pensamento 

crítico/social influenciou movimentos e campos da educação. Por fim, 

ofereceu-se uma reflexão sobre o conceito de emancipação humana 

como ponto chave do pensamento educacional dos frankfurtianos.  

A reflexão da filosofia neste trabalho não caminha pelo rumo da 

supremacia da filosofia como rainha do conhecimento, mas na 

concepção da filosofia como “guardiã da sabedoria” (PORTA, 2002). 

Sobre isso, fundamenta Habermas: “Na medida em que a filosofia se 

recolheu ao sistema das ciências [...] Foi constrangida a abandonar a 

pretensão de construir um acesso privilegiado à verdade e à significação 

salvífica da teoria [...]” (HABERMAS, 1990, p. 58). Neste aspecto, à 

filosofia resta: “[...] Seu papel de intérprete, que lhe permite mediar entre 

o saber dos experts e a prática cotidiana necessitada de orientação, a 

filosofia pode utilizar-se deste saber e contribuir para que se tome 

consciência de tais deformações do mundo da vida” (HABERMAS, 

1990, p. 60).  

 

1 O legado da escola de Frankfurt 

 

 A ‘Escola de Frankfurt’ na filosofia é a conceituação de um 

movimento ou um “coletivo de pensadores e cientistas sociais formados 

por Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert 

Marcuse’”, além de Walter Benjamin e Jüngen Habermas que também 

têm seus pensamentos ligados a este movimento. O que, a princípio, era 

uma iniciativa mais socioeconômica, ligada às ciências sociais, foi se 

transformando em um projeto filosófico sólido (Rüdiger, 2001), 

conceituado como ‘teoria crítica’, que pode ser definida como uma 

mediação entre a crise do conceito de trabalho que provoca a 

desestabilização na própria obra histórica, e funciona “[...] Como uma 

tomada de posição em relação ao idealismo alemão, que fornece ao 
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mesmo tempo o ponto de partida e a linguagem da sua própria 

refutação.”. (ASSOUN, 1991, p. 21).   

“Desde o ensaio de Horkheimer ‘Traditionelle und kritische 

Theorie’ (1937), a expressão ‘teoria crítica’ tornou-se a designação 

preferida dos teóricos [...] Era também uma espécie de camuflagem para 

a teoria marxista.” (WIGGERSHAUS, 2002, p. 97). O projeto da ‘teoria 

crítica’ pode ser dividido em três etapas: o primeiro momento, focado na 

visão político/econômica marxista, faz uma interação entre a prática 

científica, a ciência social, a análise crítica e a prática revolucionária; no 

segundo momento, a problemática passa a ser uma ‘crítica da razão 

moderna’; no terceiro momento, há a retomada do projeto inicial de 

‘ciência social crítica’ (RÜDIGER, 1999).  

A Escola de Frankfurt tem como principais influentes a filosofia 

de Karl Marx, a psicologia de Sigmund Freud e o pensamento de 

Friedrich Nietzsche. A novidade e o centro da reflexão da Escola de 

Frankfurt, tomada como um todo é a crítica social, onde a filosofia é 

colocada na centralidade de esclarecimento do ser humano diante das 

amarras das estruturas sociais que o próprio homem produziu na história. 

Na perspectiva de Rüdiger (2001, p. 132):  

 

Os frankfurtianos trataram de um leque de assuntos 

que compreendia desde os processos civilizadores 

modernos e o destino do ser humano na era da técnica 

até a política, a arte, a música, a literatura e a vida 

cotidiana. Dentro desses temas e de forma original é 

que vieram a descobrir a crescente importância dos 

fenômenos de mídia e da cultura de mercado na 

formação do modo de vida contemporâneo. 

 

 A crítica social feita à cultura tem como objetivo estudar os 

processos de mercantilização das produções artísticas e culturais. A 

sociedade moderna é marcada pela indústria cultural, ela dita os ritmos 

das necessidades de consumo do ser humano. Há também uma insistente 

desqualificação da arte, se Benjamin fala de uma aura na arte, na 

modernidade essa aura é perdida. O ponto principal de consequência 
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social é a perca da criticidade pela população emergida, em tantas 

novidades eletrônicas, e, meios de entretenimento retomando um 

conceito marxiano, a Escola de Frankfurt chama esse fenômeno de 

fetichização da mercadoria (LESCANO, 2010). 

 Junto ao conceito de fetichização da mercadoria está o de 

alienação, esse conceito cunhado por Marx se refere a perca da 

autenticidade do ser, onde algo ou alguém é levado a se tornar outra coisa 

que está fora do seu ser, em aspecto humano, a alienação provoca a 

inautenticidade humana. “[...] O uso corrente do termo designa, 

frequentemente em forma genérica, uma situação psicossociológica de 

perda da própria identidade individual ou coletiva, relacionada com uma 

situação negativa de dependência e de falta de autonomia.” (BOBBIO et 

al. 1986, p. 20).  

 Adorno e Horkheimer criticam a modernidade pelo estímulo ao 

conformismo e à dependência ao mecanismo mercantilista das 

dimensões humanas: 

 

Em seu lazer, as pessoas devem se orientar por essa 

unidade que caracteriza a produção. A função que o 

esquematismo Kantiano ainda atribuía ao sujeito, a 

saber, referir de antemão a multiplicidade sensível 

aos conceitos fundamentais, é tomada ao sujeito pela 

indústria. O esquematismo é o primeiro serviço 

prestado por ela ao cliente, [...] Para o consumidor, 

não há nada mais a classificar que não tenha sido 

antecipado no esquematismo da produção. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 117).  

 

 Para romper as estruturas alienantes só um projeto de 

emancipação humana, no qual a formação humana é uma dimensão 

essencial dentro desse empreendimento. Como toda perspectiva ou 

corrente de pensamento filosófico, que tenta pensar um ideal de 

sociedade possível, a Escola de Frankfurt não se apega a idealismos 

utópicos, mas a uma análise crítica de formação cultural autenticamente 

humana.  
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A sociabilidade deve ser marcada por uma formação social de 

cunho emancipador e esclarecedor, contudo, na segunda fase de 

pensamento da escola a crítica teórica se aplica ao ideal civilizador da 

modernidade, o qual só reproduz uma cultura dominante gerando as 

várias formas de preconceito, etnocentrismos e atrocidades contra a vida 

humana, tudo isso pode ser visto nos nacionalismos da idade moderna, 

assim como na I e II Guerras Mundiais. Ademais, não se deve esquecer 

da retomada de análise mais socioeconômica, onde há uma constatação 

da assentada diferença de classes, não só econômica, mas cultural 

também, e a Escola de Frankfurt busca pensar e denunciar as estruturas 

que provocam essa desigualdade social.    

 

2. O conceito de formação humana (Bildung) em Kant 

 

 Para entender melhor a questão da formação humana na Escola 

de Frankfurt, é preciso entender todo o escopo de fundamentação da 

concepção de educação na modernidade. A reflexão de educação em 

Kant resume todo o processo da concepção Moderna, uma vez que ele 

está ligado a moldes do pensamento e intuito moderno, mas também 

realiza uma crítica peculiar a uma necessidade de formação humana 

esclarecedora, onde o indivíduo alcance mais liberdade e autonomia 

diante das instituições sociais e seus padrões de moralização. A escola 

de Frankfurt se concentra nessa problemática kantiana, de um lado tece 

a crítica ao modelo formativo, de outro tenta atualizar o projeto de 

civilização desenvolvido por Kant.  

Immanuel Kant concebe que: “[...] A educação deveria ser 

entendida como Bildung (formação), um conceito central na educação 

moderna” (BANNELL, 2006, p. 15). O conceito de Bildung2 é 

desenvolvido pelo filósofo prussiano como uma formação humana 

baseada na civilização e racionalidade, onde a emoção e a cultura são 

elementos essências: “A Bildung é tensão espiritual do eu, contato 

profundo com as várias esferas da cultura e consciência de um 

                                       
2 Bildung é a expressão alemã utilizada para denominar ‘formação’.  
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crescimento interior para formas de personalidades cada vez mais 

complexas e harmônicas” (CAMBI, 1999, p. 420).  

A formação humana é uma dimensão fundamental para o 

processo de humanização e ideal civilizador, o qual é o meio de o ser 

humano ter o domínio de si, e se tornar mais humanizado, “[...] A 

disciplina é o que impede ao homem de desviar-se do seu destino, de 

desviar-se da humanidade [...]” (KANT, 2002, p. 03). Para Kant a 

educação levará o homem ao caminho do esclarecimento (Aufklärung)3 

para a saída da menoridade (KANT, 2005). 

 

A saída da menoridade para maioridade nada mais é 

do que essa construção do caminho feita em 

companhia, entre seres em condições frágeis, mas, 

graças às disposições naturais, com forças para reagir 

[...] A coragem de pensar por si mesmo (sapere 

aude) depende tanto do emprego público da razão 

como de um primado pedagógico da Aufklärung 

como maioridade (DALBOSCO, 2011, p. 94). 

  

 A ideia de educação como formação política e social não é mérito 

dos modernos nem de Kant, aos modernos cabe à honra de concebê-la 

como processo de civilização. Mas, desde  Platão e Aristóteles se tem a 

educação como meio de formar uma sociedade sólida e ideal para o 

desenvolvimento humano. Platão é o primeiro a oferecer uma visão de 

formação humana como ideal político, é a paidéia4 que possibilita o 

homem encontrar sua aptidão e desenvolver suas habilidades atingindo a 

arété5, onde ele exerce uma função específica no corpo social, de forma 

que, cada um fazendo sua parte, a pólis6 atingirá maior perfeição 

(MONDIN, 2014).  

                                       
3 Esse termo traduzido significa ilustração, iluminismo ou esclarecimento. É o que 

marca a ideia do movimento iluminista.     
4 Paidéia é o termo que significa Educação em grego.  
5 Arété significa virtude em grego, é o desenvolvimento de todas as capacidades e 

habilidades do ser humano, também se relaciona com a vida honesta e justiça.  
6 Pólis é conceito de estado, é traduzido como cidade também, mas pode ser entendido 

melhor como sentido de sociedade, pois se refere a vida social e política.  
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 Essa ideia perpassa toda a filosofia até a modernidade, perde 

força no período da contemporaneidade, com a crise do ideal moderno. 

Pode-se dizer que essa ideia de educação tem seus fundamentos 

filosóficos em Sócrates, pois segundo ele o indivíduo só erra por 

ignorância, pois quando ele chega ao conhecimento verdadeiro começa 

a enxergar a realidade e agir com sabedoria e virtude (MONDIN, 2014). 

Kant ainda está dentro dessa concepção, onde só pela Bildung o 

indivíduo pode atingir o esclarecimento (Aufklärung), chegando à 

libertação de sua ignorância.      

Na perspectiva kantiana a questão do homem e da razão está 

ligada intimamente à ideia de Aufklärung: “Esclarecimento 

[Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio 

é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 

entendimento sem a direção de outro [...]” (KANT, 2005, p. 63). A 

necessidade de realizar o ideal civilizador a muito tempo era desejada 

pelos pensadores na história da humanidade, o filósofo prussiano se via 

no momento ideal da história, a saber, o iluminismo, para anunciar a ideia 

de esclarecimento para toda a humanidade. 

Seguindo o raciocínio de Immanuel Kant (2002, p. 05) “[...] O 

homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. 

Ele é aquilo que a educação dele faz [...]”. Kant entende que o homem 

sem educação é ligado mais à animalidade, a educação humaniza-o, “A 

disciplina transforma a animalidade em humanidade”. A educação está 

ligada a disciplina, em formar para civilidade (KANT, 2002), mas onde 

fica o Aufklärung, uma vez que ele remete a uma liberdade diante da 

moralização imposta?  

 

Mas o homem é tão naturalmente inclinado à 

liberdade que, depois que se acostuma a ela por longo 

tempo, a ela tudo sacrifica. Ora, esse é o motivo 

preciso, pelo qual é conveniente recorrer cedo à 

disciplina; pois, de outro modo, seria muito difícil 

mudar depois o homem. Ele seguiria, então, todos os 

seus caprichos. Do mesmo modo, pode-se ver que os 

selvagens jamais se habituam a viver como os 
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europeus, ainda que permaneçam por muito tempo a 

seu serviço. O que neles não deriva, como opinam 

Rousseau e outros, de uma nobre à liberdade, mas de 

uma certa rudeza, uma vez que o animal ainda não 

desenvolveu a humanidade em si mesmo numa certa 

medida. Assim, é preciso acostumá-lo logo a 

submeter-se aos preceitos da razão. Quando se 

deixou o homem seguir plenamente a sua vontade 

durante toda a juventude e não se lhe resistiu em 

nada, ele conserva uma certa selvageria por toda a 

vida. Tampouco uma afeição materna exagerada é 

útil aos jovens, uma vez que mais tarde lhes surgirão 

obstáculos de todas as partes e receberão golpes de 

todos os lados, logo que tomarem parte nos afazeres 

do mundo (KANT, 2002, p. 03).  

 

A Bildung é o mecanismo de formação da Aufklärung, pois o 

processo de humanização não se faz de um sujeito na sua 

individualidade, mas através do processo de civilização. A liberdade não 

deve ser libertinagem, o esclarecimento gera a ação de boa vontade, onde 

o próprio indivíduo reconheça a disciplina e a instrução como melhor a 

maneira de realizar a vida social humanizada. Essa compreensão resume 

todo o processo de entendimento sobre o ser humano e a formação 

humana na reflexão filosófica desde os antigos até a cultura moderna.   

Portanto, é preciso analisar as variadas fontes que fundamentam 

a questão da Formação Humana na perspectiva de rompimento e 

continuidade entre a Escola de Frankfurt e Kant. De maneira que se 

compreenda a educação como Bildung na sua compreensão mais 

profunda, de modo que ela ganhe aquele rumo direcionado por Kant, 

quando ele convoca o homem ao esclarecimento: “[...] Sapere aude! Tem 

coragem de fazer uso de teu entendimento, tal é o lema do esclarecimento 

[Aufklärung] [...]” (KANT, 2005, p. 83-84).  
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3  A educação no pensamento dos teóricos da Escola de Frankfurt7 

 

A perspectiva educacional da escola de Frankfurt está 

intimamente ligada a uma crítica social, ou ‘teoria crítica’. A primeira 

forma mais elaborada da perspectiva da formação humana é a crítica à 

modernidade, principalmente à crise da Aufklärung, que buscava libertar 

o homem dos seus medos e fazê-lo senhor de si mesmo, contudo, viu o 

mundo ser dominado totalmente por um esclarecimento cego, que gerou 

a catástrofe completa na civilização ocidental (WIGGERSHAUS, 2002). 

 

3.1  Adorno e Horkheimer: a razão moderna e a educação contra a barbárie  

 

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) é um 

pensador Alemão nascido na cidade de Frankfurt, na universidade, 

Adorno cursou Filosofia, Musicologia, Psicologia e Sociologia. Foi lá 

que ele conheceu seus grandes parceiros intelectuais: Max Horkheimer e 

Walter Benjamin. Adorno conquistou grande destaque no cenário 

filosófico e intelectual junto de Horkheimer. Filho de um industrial 

judeu, Max Horkheimer (1895-1973) nasceu em Stuttgart, na Alemanha, 

cursou Filosofia e Psicologia, nas cidades de Munique, Friburgo e 

Frankfurt. Foi justamente os estudos em Frankfurt que fizeram esses dois 

pensadores se juntarem ao projeto do ‘instituto de ciências sociais’, onde 

foram importantes para a fundamentação teórica e filosófica da Escola 

de Frankfurt (SILVA, 2013, p. 51).  

O pensamento de Adorno e Horkheimer ganhou destaque no 

cenário filosófico através da obra ‘Dialética do Esclarecimento’. Nesta 

obra os dois teóricos realizam uma reflexão fundamental do sentido da 

razão humana, pois, diante do projeto moderno de racionalidade através 

da Aufklärung, o que se viu na civilização ocidental não foi uma 

liberdade e autonomia esclarecida por parte dos indivíduos, mas um 

sistema social que impossibilita a emancipação humana. A organização 

                                       
7 O presente trabalho não aborda todos os autores da Escola de Frankfurt, apenas os 

principais pensadores, e que mais influenciam na educação.  
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social se tornou uma máquina, onde os indivíduos são as engrenagens, 

gerando um mecanismo de dominação do sistema sobre os seres 

humanos impotentes de esclarecimento e criticidade (NOBRE,  2011).  

 No pensamento de Adorno e Horkheimer o processo de escuridão 

da sociedade moderna é provocado pela indústria cultural, através de 

uma leitura marxista da alienação e desigualdade social, os dois teóricos 

alemães afirmam que as relações humanas são transformadas pelo 

processo industrial cada vez mais técnico, os indivíduos se tornam 

produtos consumidores dos próprios materiais produzidos. O imperativo 

da indústria cultural é o de submissão “sem indicar a quê”, como afirma 

Adorno. Apenas espera indivíduos, submetidos ao sistema, incapazes de 

refletir, criticar e desenvolver sua autonomia (SELIGMANN, 2003, p. 

70).  

Para Adorno e Horkheimer o poder econômico se impõe diante 

da dignidade dos indivíduos, ou mesmo transformam o aspecto 

qualitativo da dignidade, que viria pelo esclarecimento, no aspecto 

quantitativo, da posse de bens materiais. Isso corresponde ao “caráter 

compulsivo da sociedade alienada de si mesma”. A indústria cultural tem 

a pretensão de mostrar a ideologia de uma verdade, que em si mesmo 

não se sustenta, pois o fundamento da verdade passa a ser uma pretensão 

e não a formulação teórica da sua aplicação (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985).  

Na perspectiva de Adorno e Horkheimer, a indústria cultural 

“realizou maldosamente o homem como ser genérico” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985). A individualidade, anunciada nesse contexto, 

tem um tom de liberdade, o que na verdade não passa de mero engano, 

uma vez que “[...] Os indivíduos não são mais indivíduos, mas sim meras 

encruzilhadas das tendências do universal, que é possível reintegrá-los 

totalmente na universalidade [...]” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p. 145). 

É em meio a esse embate da crítica social, da indústria cultural e 

da teoria crítica que a ideia de Bildung é desenvolvida em Adorno e 

Horkheimer. Segundo eles, a educação precisa escapar ao perigo de uma 

pedagogia que se caracteriza como “prática sem teoria” (ADORNO; 
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HORKHEIMER, 1985). Muitas vezes a educação moderna busca 

modelar os indivíduos a um processo de civilização absoluto, isso ajudou 

o movimento dos regimes nacionalistas, e de grandes conflitos 

provocados entre a imposição da cultura europeia às demais culturas.   

Para Adorno a questão mais imediata da educação atual é 

desbarbarizar: 

 

 [...] O problema que se impõe nesta medida é 

saber se por meio da educação pode-se 

transformar algo de decisivo em relação a 

barbárie. Entendo por barbárie algo muito 

simples, ou seja, que, estando na civilização do 

mais alto desenvolvimento tecnológico, as 

pessoas" se encontrem atrasadas de um modo 

peculiarmente disforme em relação a sua própria 

civilização — e não apenas por não terem em sua 

arrasadora maioria experimentado a formação 

nos termos correspondentes ao conceito de 

civilização, mas também por se encontrarem 

tomadas por uma agressividade primitiva, um 

ódio primitivo ou, na terminologia culta, um 

impulso de destruição, que contribui para 

aumentar ainda mais o perigo de que toda esta 

civilização venha a explodir, aliás uma tendência 

imanente que a caracteriza. Considero tão 

urgente impedir isto que eu reordenaria todos os 

outros objetivos educacionais por esta prioridade 

(ADORNO, 2002, p. 154).     
 

 Na perspectiva de Adorno a formação humana tem que vencer 

dois obstáculos, primeiramente esse modelo educacional de modelação 

dos seres humanos em engrenagens de uma máquina social; a outra é 

superar a questão da falta de esclarecimento, ou seja, recuperar o projeto 

da Aufklärung Moderno, que ficou incompleto. Mas agora a leitura do 

esclarecimento está atrelada a uma visão marxiana também, uma vez que 

a luta de classes determina as diferenças nas possibilidades de 
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esclarecimento, e favorece a dominação de uns sobre os outros. Pondo a 

Aufklärung em movimento, a desigualdade de classe pode ser superada, 

assim como a alienação humana.  

 A concepção de uma formação humana em Adorno remete a uma 

aplicabilidade crítica do currículo escolar8, é nessa dimensão da 

educação que está centralizada a maneira para uma saída mais objetiva 

para realização da emancipação humana. Na perspectiva de Adorno esse 

empreendimento possibilita uma escola mais democrática, sustentada 

‘numa perspectiva de inclusão da pluralidade cultural na sociedade’. As 

‘práticas curriculares’ devem considerar os elementos que foram 

deixados pela hegemonia da concepção educacional mais ‘intelectual e 

cientificista’. Elementos estes que privilegiam a humanização dos seres 

humanos, e precisam ser mais valorizados no processo de formação 

humana (VILELA, 2007). 

No pensamento de Adorno a educação não perdeu seu papel de 

formação do indivíduo para o processo de civilização, o que é preciso 

fazer é repensar os conteúdos da própria educação, aquilo que Adorno 

(2002) fala sobre ‘aprender com o passado’, ou seja, onde a humanidade 

deve olhar o passado e perceber os erros, é justamente isso que significa 

educar para evitar a ‘barbárie’. Para Vilela (2007), em Adorno a 

realização de políticas curriculares para uma melhor educação deve, 

primeiro, abandonar a visão de desvinculação de ‘mundo e 

conhecimento’, em segundo, buscar uma elaboração de educação mais 

política, onde o indivíduo se torne mais crítico, e principalmente seja 

valorizada a pluralidade de culturas e formas de vida humana, evitando 

o processo de dominação e opressão por imposições ideológicas. 

 

 

 

 

                                       
8 Muitos trabalhos na área de educação mostram que a principal contribuição de 

Adorno na educação se dá na dimensão da política curricular. Dentre os teóricos que 

trabalham a importância de repensar os currículos numa dimensão igual ao 

pensamento de Adorno, está Miguel Arroyo.   



25 

3.2  Walter Benjamin: experiência e formação humana   

 

O filósofo Walter Benjamin (1892-1940) nasceu em Berlim, 

provindo de uma família de origem e tradição judaica, enfrentou os 

horrores da perseguição Nazista, fato que acabou levando-o ao suicídio. 

Benjamin se formou em filosofia, depois, doutorou-se, em 1919, com a 

tese “O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão”. Ele é 

considerado um dos grandes pensadores da escola de Frankfurt, embora, 

posteriormente, tenha se aproximado mais da perspectiva do 

materialismo dialético de Marx (SALES, 2015).  

Walter Benjamin é um dos grandes pensadores da escola de 

Frankfurt, a experiência e formação humana (Bildung) são conceitos 

chaves do seu pensamento, segundo Mitrovitch: “[...] O sentido da 

experiência formativa benjaminiana seria então este: contra o conceito 

de empatia, Experiência e Pobreza é o emblema da luta pela vida em sua 

capacidade de sobreviver à cultura e fazê-lo risonhamente” 

(MITROVITCH, 2011, p. 47).   

Neste sentido, Benjamin aponta para o âmbito da ‘pobreza da 

experiência humana’: 

 

Pobreza de experiência: não se deve imaginar 

que os homens aspirem a novas experiências. 

Não, eles aspiram libertar-se de toda experiência, 

aspiram a um mundo em que possam ostentar tão 

pura e tão claramente sua pobreza externa e 

interna, que algo de descente possa brotar disso 

[...] (BENJAMIN, 1987, p. 118). 

 

 Benjamin define isso como “Um conceito novo de barbárie” 

(BENJAMIN, 1987), nesse aspecto, é onde se pensa na penúria da 

formação educacional, do homem fechado na sua pobre convicção sem 

experiência. Isso é a mesma trágica situação da educação evidenciada 

por Adorno, no qual a formação humana remete à autonomia e liberdade, 
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contudo pré-estabelecer as estruturas formativas já leva o homem a não 

formação, mas a um ‘decair de si mesmo’ (ADORNO, 1995).  

O pensamento de Benjamin exerce um papel importante neste 

processo, por isso, é tão necessária uma reflexão sobre a ideia de 

experiência e formação humana (Bildung) na perspectiva Benjaminiana, 

o que possibilita melhor posicionamento diante da superação da 

educação para emancipação humana frente a indústria cultural e a 

mercantilização educacional.   

O conceito de formação humana em Walter Benjamin está ligado 

ao de experiência humana, “Hoje em dia é prova de honradez confessar 

nossa pobreza” (BENJAMIN, 1987, p. 115), neste sentido, o referido 

filósofo mostra que ‘pobreza’ é a perca da experiência humana:  

 

Tais experiências nos foram transmitidas, de modo 

benevolente ou ameaçador, à medida que crescíamos: 

‘ele é muito jovem, em breve poderá compreender’. Ou 

‘um dia ainda compreenderá’. Sabia-se exatamente o 

significado da experiência: ela sempre fora 

comunicada aos jovens. De forma concisa, com a 

autoridade da velhice, em provérbios; de forma 

prolixa, com sua loquacidade, em histórias; muitas 

vezes como narrativas de países longínquos, diante da 

lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo 

isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar 

histórias como elas devem ser contadas? Que 

moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que 

possam ser transmitidas como um anel, de geração em 

geração? Quem é ajudado hoje por um provérbio 

oportuno? Quem tentará sequer lidar com a juventude 

invocando sua experiência? Não, está claro que as 

ações da experiência estão em baixa. (BENJAMIN, 

1987, p. 114). 

 

Isso pode ser visto na obra “Experiência e Pobreza” escrita em 

1933, período de crise pela dominação nazista pelo colapso do ideal de 

formação burguesa. Benjamin tem uma visão muito autêntica sobre os 

contos formativos, transmitidos como experiência humana para a vida.  
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A crise da experiência na modernidade, defendida por Benjamin, 

é abordada por Giorgio Agamben, que define isso a partir da crise da 

subjetividade ou do sujeito cartesiano, e salienta a importância da 

experiência inconsciente na realidade do ser humano (AGAMBEN, 

2005). 

Mas o que seria verdade na perspectiva de Walter Benjamin? Se 

há uma superação do sujeito cartesiano, onde se funda a verdade, e qual 

sua relação com a experiência humana? Sobre isso, tem-se uma 

indicação na afirmação de Benjamin:  

 

É importante afastar-se do conceito de “verdade 

atemporal”. No entanto, a verdade não é – como 

o afirma o marxismo – apenas uma função 

temporal do conhecer, mas está ligada a um 

núcleo temporal que se encontra 

simultaneamente no que é conhecido e naquele 

que conhece. Isto é tão verdadeiro que o eterno, 

de qualquer forma, é muito mais um drapeado 

em um vestido que uma ideia (BENJAMIN, 

2009, p. 40).   

 

 Para Agamben o conceito de experiência defendido por Benjamin 

deve ser visto a partir de uma reinterpretação do método de análise, ou 

seja, a superação da perspectiva moderna de Descarte, do ‘ego sum’, 

passando para uma visão de consciência individualizada, contra a teoria 

cartesiana de consciência universalizante (AGAMBEN, 2005). 

 A filosofia de Benjamin aponta para a emancipação humana, na 

visão dele esse processo está no mesmo âmbito daquilo que Kant chama 

de Aufklärung, ou seja, a saída do homem de sua menoridade, a condição 

de incapacidade de pensar com autonomia e liberdade (KANT, 2005), 

neste sentido, no pensamento de Kant o esclarecimento está intimamente 

ligado à superação da menoridade, a maioridade pode ser relacionada 

com a emancipação humana, por isso, para se chegar à autonomia 

humana é preciso passar pela experiência (Erfahrung) e formação 

humana (Bildung). 



28 

Portanto, só uma educação voltada para a recuperação da 

experiência pode recoloca o ser humano no caminho da sua 

autenticidade. Sem isso, não é possível pensar numa emancipação 

humana. É preciso liberar o espaço de denúncia da desumanidade e 

barbárie realizado pelo sistema cultural moderno, onde se coloca a 

iminência de repensar a educação pautada na valorização da experiência 

humana, de modo que a formação humana (Bildung) ganhe aquele rumo 

direcionado por Kant (2005), quando convoca o homem ao 

esclarecimento (Aufklärung). 

 

3.3  Hebert Marcuse: educação e revolução das estruturas sociais 

 

Herbert Marcuse (1898-1979) nasceu em Berlin, capital da 

Alemanha, foi um grande filósofo e sociólogo contemporâneo, ele 

estudou filosofia em Berlin e Freiburg, depois dos acontecimentos do 

regime nazista foi trabalhar no instituto de pesquisa social de Frankfurt. 

É conhecido por ter influência nas manifestações estudantis, ele é um dos 

pensadores que tem o pensamento ligado à Escola de Frankfurt, contudo, 

alguns fatos denotam ‘conflitos’ nessa relação, por uma má compreensão 

de seus escritos (LOUREIRO, 2005).  

Marcuse realizou trabalhos de reflexão sobre a perspectiva da 

crítica social dos demais teóricos da escola de Frankfurt. Fez um estudo 

sobre o progresso científico e suas consequências na cultura, onde realiza 

uma análise psicológica freudiana no fenômeno da formação humana 

pela ‘repressão’ social exercida através do controle científico das 

‘necessidades instintivas’ dos seres humanos (BARONI, 2016), onde 

“[...] Parece fazer pouca diferença o ser a crescente satisfação das 

necessidades conseguida por um sistema totalitário ou não-totalitário” 

(MARCUSE, 1978, p. 24).  

 Marcuse desenvolve a reflexão sobre o fenômeno de repressão 

social, para demonstrar o caráter histórico da relação homem e 

sociedade, na obra ‘Eros e civilização’. Neste trabalho, Marcuse tenta 

recuperar uma visão positiva do fato de repressão anunciado por Freud, 

a partir de uma análise mais Marxista, ele busca desenvolver as 
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possibilidades da superação desse mecanismo repressivo, que Freud 

acreditava não ter escapatória para os seres humanos (MARCUSE, 

1975).  

 A superação social deve ter em vista a revolução de um sistema 

marcado pela cultura técnica, que tem como característica: “uma falta de 

liberdade confortável, suave, razoável, democrática prevalece na 

civilização industrial desenvolvida, um testemunho do progresso 

técnico” (MARCUSE, 1978, p. 23). Marcuse compartilha da ideia de 

fracasso do projeto de esclarecimento moderno, “[...] a racionalidade da 

dominação separou a Razão da ciência e a Razão da arte, ou, ela 

falsificou a Razão da arte pela integração da arte no universo da 

dominação” (MARCUSE, 1978, p. 212).  

 Marcuse denuncia a cultura econômica como determinadora da 

estrutura social. Através de uma forte promoção do ‘desenvolvimento 

das necessidades’ humanas, essa estruturação se disfarça de uma ordem 

democrática que busca a satisfação de todos. Assim, para poder elaborar 

um projeto de independência da pessoa humana diante dessas amarras 

estruturais, é preciso romper com muitos princípios de ordenação social, 

chegando a uma libertação das necessidades (MARCUSE, Apud 

BARONI, 2016).    

 Partindo dos pressupostos filosóficos de Marcuse, a educação 

deve agir no cenário da superação das forças dominantes. Ela deve 

supera esse ‘elitismo’, e as tendências de dominação na cultua social, 

possibilitando o desenvolvimento das perspectivas mais periféricas. De 

forma mais prática, a educação é uma arma revolucionária para favorecer 

uma cultura mais humanizada, principalmente pela promoção de uma 

formação humana mais estética, como forma de superação da pobreza 

cultural e alienação humana na época da técnica (MARCUSE, Apud 

BARONI, 2016).   

 

3.4  Jürgen Habermas: razão comunicativa e educação  

 

  Jüngen Habermas nasceu em 1929, filósofo alemão considerado 

o principal herdeiro da Escola de Frankfurt, ele estudou Filosofia, 
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história, Psicologia, economia e literatura alemã, nas universidades de 

Göttingen, Zurique e Bonn, doutorou-se em 1954, em Schelling, com a 

tese “O absoluto e a história”. Posteriormente, foi trabalhar no instituto 

de pesquisa social em Frankfurt, onde teve contato com os teóricos da 

Escola de Frankfurt, a qual pode contribuir essencialmente para sua 

reflexão até os dias atuais.  

 A ação comunicativa é um elemento essencial do pensamento de 

Habermas, segundo Aragão (1997, p. 129): “[...] A teoria da 

racionalidade comunicativa é um elemento sistematizador de todo o 

pensamento habermasiano, é aquele ingrediente teórico que faltava para 

dar coerência e completar o ‘sistema’”. Através do caráter de 

racionalidade comunicativa pode-se compreender melhor as entrelinhas 

da reflexão de Habermas, assim como o projeto de fundamentação das 

teorias científicas, da epistemologia e da vida social. 

 

A conceituação de razão, o claro entendimento 

do que seja razão, para Habermas é de 

fundamental importância. Se em Kant a razão é 

subjetiva, inata, transcendental, e se em Popper 

ela é objetiva, em Habermas ela é comunicativa, 

dialógica. Se para o positivismo ela é capacidade 

de manipular corretamente regras formais, para 

ação comunicativa ela é a capacidade de dialogar 

seguindo a lógica melhor argumento (PINENT, 

1995, p. 37).   

 

 A razão comunicativa está localizada em outra dimensão, ela 

supera os velhos pressupostos de uma concepção fechada de 

conhecimento e mundo, localizado na problemática sujeito/objeto, onde 

cada vez mais vai se concentrando no ‘Eu’ isolado e consciente. Na 

perspectiva de Habermas a “concepção clássica na filosofia moderna, por 

ser distanciada de uma filosofia da consciência e atrelada ao uso da 

linguagem” (BANNELL, 2006, p. 17), ou seja, a linguagem é dimensão 

essencial para uma superação do pensamento clássico.   
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 No pensamento de Habermas há uma proposta de organização 

social e epistemológica através do uso da linguagem, esse mecanismo é 

a forma de compreensão e entendimento entre os indivíduos. Segundo 

Bannell (2006, p. 64): “[...] Reconstrói a capacidade dos sujeitos de 

chegar a um entendimento utilizando-se do agir comunicativo, por meio 

de uma análise das condições pragmáticas dessa possibilidade”. Nesse 

âmbito, a racionalidade não é uma demonstração prática de um 

conhecimento observável, mas um diálogo que busca a mútua 

compreensibilidade entre os sujeitos de um embate teórico.    

 

O entendimento através da linguagem funciona 

da seguinte maneira: os participantes da 

interação unem-se através da validade pretendida 

de suas ações de fala ou tomam em consideração 

os dissensos constatados. Através das ações da 

fala são levantadas pretensões de validade 

criticáveis, as quais apontam para um 

reconhecimento intersubjetivo. A oferta contida 

num ato de fala adquire força obrigatória quando 

o falante garante, através de sua pretensão de 

validez, que está em condições de resgatar essa 

pretensão, caso seja exigido, o tipo correto de 

argumento (HABERMAS, 1990, p. 72). 

 

 Nesse contexto, o conhecimento não é objetivado e pessoal, mas 

interpessoal, o entendimento passa por um consenso entre os 

interlocutores, a verdade passa a ser uma pretensão dos sujeitos: “[...] A 

pretensão é levantada sempre aqui e agora, em determinados contextos, 

sendo aceita ou rejeitada, e de sua aceitação ou rejeição resultam 

consequências fáticas para a ação” (HABERMAS,1990, p. 176). Dessa 

maneira, Bannell (2006, p. 129) concebe que em Habermas “[...] A 

aprendizagem, ou a construção do conhecimento, sobre o mundo 

objetivo, dá-se pelo agir comunicativo mediado pela linguagem [...]”.  

 Agir comunicativo está ligado ao conceito de razão 

comunicativa, é uma conceituação ampliada do entendimento e 
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aprendizagem, pois a linguagem não é apenas verbal, mas a ação ou 

atitude pode carregar em si a interpretação de uma realidade, como 

também é portadora de conhecimento. As interações sociais são cheias 

de significados, nisso há uma linguagem, uma comunicação de 

entendimento entre as pessoas que se relacionam num determinado 

âmbito significativo da sociedade (HABERMAS, 1987).    

  A Bildung no pensamento de Habermas deve está aberta a uma 

amplitude da aprendizagem, não deve se fechar para um conhecimento 

objetivo e determinado, onde os sujeitos tentam sobrepor uns sobre os 

outros. A racionalidade e agir comunicativos possibilitam os 

interlocutores de um ato de ensino aprendizagem a dialogar em busca do 

conhecimento, no desenvolvimento de uma argumentação mais 

compreensiva (HABERMAS, 1989). A evolução do conhecimento 

acompanha o entendimento da melhor argumentação, de maneira que 

não se imponha nenhuma força de opressão, mas sim uma capacidade de 

dialogar com o diferente.   

 

4  Educação e Emancipação Humana 

  

 A reflexão da educação como formação e emancipação do 

indivíduo ganha ecos na ‘Escola de Frankfurt’, onde a autonomia 

humana é reivindicada por seus pensadores diante da alienação social. 

Os filósofos desta linha se debruçam sobre a necessidade de uma 

educação que respeite as diferenças, que ajude o indivíduo a se esclarecer 

e realizar a emancipação humana e social. Por isso, é conhecida como a 

linha crítica dos conteúdos (MOGENDORF, 2012), pois os pensadores 

dessa escola não poupam críticas ao sistema educacional ocidental, o 

qual gera a barbárie. “[...] Acredito que não fazemos jus completamente 

à questão da emancipação se não iniciamos por superar, por meio do 

esclarecimento, o falso conceito de talento, determinante em nossa 

educação [...]” (ADORNO, 1995, p.169).   

 Na Escola de Frankfurt a problemática sobre a emancipação 

humana tem seus pressupostos fundados em dois pilares: a crítica 

marxista à lógica desumana do capitalismo e no projeto kantiano de 
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Aufklärung. A educação, nesse processo, tem a finalidade de levar o 

homem a sair da alienação dominante do sistema de produção capitalista, 

através de um esclarecimento. Essa perspectiva é a emancipação 

humana, o projeto de desenvolvimento humano, não se resume apenas à 

superação da luta de classes, e nem somente a universalização do 

esclarecimento humano (Aufklärung). 

 A formação humana na reflexão da Escola de Frankfurt tem suas 

bases nesses dois pressupostos, ela deve ser um mecanismo de 

esclarecimento e luta político/social. Nesse caso, a Aufklärung não pode 

universalizar-se enquanto houver uma sociedade desigual, marcada pela 

exploração social e práticas desumanizantes. Da mesma forma que não é 

possível superar as diferenças sociais em busca de uma realidade mais 

humana sem a atuação do projeto de esclarecimento (Aufklärung).  

 Neste sentido, a formação humana (Bildung) ganha aspectos 

diferentes entre os pensadores da Escola de Frankfurt, contudo, todos 

estão fundamentados na perspectiva da emancipação humana, que 

converge a concepção Marxista e o projeto kantiano numa mesma 

tomada de reflexão e ação. Para Adorno e Horkheimer a educação deve 

valorizar as diferenças, ser humana, para ‘desbarbarizar’ (ADORNO, 

2002). No pensamento de Benjamin, a formação humana deve se 

fundamentar na valorização da ‘experiência humana’ e na ‘cultura’, 

superando as diferenças e ajudando no processo de esclarecimento dos 

indivíduos (MITROVITCH, 2011).  

 Na reflexão de Marcuse, a formação humana recebe o papel de 

valorização da cultura mais ‘periférica’, das minorias, favorecendo o 

processo de superação do mecanismo desumanizante do capitalismo 

(MARCUSE, 1978). Já o pensamento de Habermas se funda em uma 

teoria mais arquitetada filosoficamente, a formação humana é baseada 

na sua teoria, o processo educacional deve se fundamentar na valorização 

da compreensão humana em maior escala, não no modelo de 

sujeito/objeto, mas na compreensão do conhecimento formado pelas 

relações de entendimento entre os sujeitos (HABERMAS, 1989).  

 A reflexão sobre a Bildung na escola de Frankfurt visa a 

emancipação humana, pensado como um todo, a teoria crítica é um 
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movimento filosófico que vai ganhado estrutura com a reflexão de cada 

pensador, se Adorno e Horkheimer abriram o caminho para a sua 

estruturação, em Benjamin e Marcuse pode-se ver a análise de 

perspectivas específicas dentro da realidade social que são fundamentais 

para realizar a emancipação humana. Já em Habermas pode-se ver uma 

filosofia bem definida, a qual não fica apenas na crítica teórica, mas 

propões uma ideia clara de leitura da realidade e produção da ciência, 

onde a formação e emancipação humana são consequências da aplicação 

prática da razão e ação comunicativa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A formação humana é questão sempre recorrente na reflexão 

filosófica e pedagógica, atualmente são muitos problemas que o sistema 

educacional enfrenta na sua efetivação, principalmente na pátria 

brasileira. Há muito tempo se discute sobre a importância de um novo 

cenário escolar, com mais cultura e valorização da experiência humana, 

prezando melhor as “identidades coletivas”, onde os alunos sejam 

“reconhecidos sujeitos coletivos, de memórias, história e cultura”, os 

quais integram a sociedade (ARROYO, 2013).  

 A luta por uma educação mais humana e emancipadora é uma 

ação necessária em todo o mundo, principalmente frente aos males de 

uma cultura moderna fundada na indústria e na técnica, a qual serve à 

lógica do capitalismo. Isto é o que faz Mészáros falar da necessidade de 

pensar uma ‘Educação para além do capital”, pois um sistema 

educacional que reproduz a dinâmica do sistema capitalista, não pode 

realizar o esclarecimento e emancipação da pessoa humana 

(MÉSZÁROS, 2008).  

 Essa questão toma um caráter mais crítico dentro da reflexão da 

Escola de Frankfurt, buscando elaborar uma perspectiva educacional 

como resposta às grandes questões que perpassa a realidade da cultura 

ocidental. Os Frankfurtianos oferecem um projeto muito bem articulado, 

fruto do próprio movimento de seus pensadores, o qual possibilita saídas, 

específicas e gerais, para o esclarecimento humano (Aufklärung) e para 

superação da problemática social de ‘luta de classes’ e desumanidades. 

 A educação, por sua própria essência, tem um carácter 

emancipatório, é preciso recolocá-la neste caminho, dentro de seu ser. 

Por isso, o presente artigo coloca a questão da importância do conceito 

de emancipação e formação humana, abordada na ótica de rompimento 

e continuidade entre a compreensão dos filósofos da Escola de Frankfurt 

e o pensamento kantiano.  
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 É justamente o conceito de ‘emancipação humana’ que consegue 

elevar a luta mais social junto do projeto de racionalidade ocidental, pois 

uma dessas perspectivas sem a outra acarreta, sempre, em um projeto 

incompleto para a realidade humana. A Bildung deve gerar uma 

humanização, fundada na sensibilidade da pessoa humana, transformada 

e identificada no corpo social sem perder sua própria identidade. Dessa 

forma, em perspectiva frankfurtiana o coletivo não é a socialização de 

uma individualidade, mas uma realidade universal que integre todas as 

individualidades na coletividade.  
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CAPÍTULO 2 

 

A EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM ADORNO 

A reabilitação dos sentidos no processo de barbárie 

 

 

Roseane Santana Navarro9 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é apoiado nas contribuições filosóficas de Theodor 

Adorno, um dos nomes da renomada Escola de Frankfurt, este pensador 

foi ímpar em sua colaboração para se pensar a sociedade e os caminhos 

por ela percorridos, apesar de sua obra ter sido realizada no século 

passado, num contexto europeu da segunda mundial, suas reflexões e 

posicionamentos estão cada vez mais convergentes com a sociedade 

contemporânea.  É a partir desse aparato teórico que é delineado o 

posicionamento deste trabalho diante da determinação da experiência 

formativa na infância e suas consequências para a formação de um 

sujeito autônomo e não regulado pelas convenções da indústria cultural.  

 

“Contudo, na medida em que, conforme 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, 1995, p. 122).  

 

Esta pesquisa é sustentada a partir da postura crítica de Adorno, 

em consonância com Horckheimer, na obra “Dialética do 

                                       
9 Graduada em Letras pela Universidade Federal de Alagoas - Especialista em Gestão 

Escolar e Coordenação Pedagógica - CESMAC - Especialista em Filosofia e Educação 

- CEDU/UFAL e Professora de Língua Portuguesa na Secretaria Estadual de Educação. 
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Esclarecimento”, no capítulo dedicado à cultura industrial (Termo 

criado pelos autores citados para designar a situação da arte na sociedade 

capitalista industrial), e também dos livros Educação e Emancipação e 

Teoria Estética, de Adorno. Aqui, o que está posto é a impossibilidade 

de uma emancipação do indivíduo perpassado por uma exacerbação da 

razão, defendida pelo movimento iluminista, no século XVIII, como 

sendo a salvação da sociedade que leva a uma racionalidade 

instrumental, assim como a cultura e a arte que estão impossibilitadas de 

serem instrumentos de transformações sociais, já que a cultura popular 

sofre uma usurpação da sua genuinidade e passa a ser instrumento de 

dominação através da música. 

É a partir da análise comparativa de duas letras de músicas 

populares, do gênero forró, que está embasada a demonstração do 

atravessamento da cultura industrial, tomemos como exemplo a música 

de Wesley (2015) “Vou dar virote”, e a cultura propriamente dita, com a 

letra da canção composicional de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 

(1947), “Asa branca”, esta respeitando a liberdade do artista, enquanto 

aquela, que determinada pelo sistema do capital, desprende-se do artista 

com o único objetivo de satisfazer o mercado de consumo. 

A primeira sessão, intitulada como “A barbárie da racionalização 

instrumental”, traz uma reflexão sobre o excesso de racionalidade que é 

resultado do movimento iluminista e que tem como consequência a 

barbarização humana por meio de uma razão técnica que institui a 

dominação do indivíduo a partir de uma necessidade ilusória criada pela 

mídia e controlada pela classe dominante. Aqui, a análise proposta é 

mostrar que “o esclarecimento, ao mesmo tempo em que permitiu ao 

homem libertar-se dos grilhões que o acorrentavam, traz consigo a sua 

própria antinomia, ao tornar o homem escravo da reificação” (SILVA, 

1999, p. 29).   

No segundo momento, ocorre uma discussão sobre “Indústria 

cultural e a ideologia dominante” pautada na imposição da indústria 

fonográfica como instrumento de alienação sob o holofote de uma razão 

investida do poder capitalista para estimular o consumo através dos 

meios de comunicação em massa, que difundi de forma simultânea e 
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assustadora os chamados bens culturais, pois a arte é descaracterizada 

como tal passando a ser um simples entretenimento que não leva à 

reflexão, tornando o sujeito passivo e conformista, já que, segundo 

Adorno (1985, p. 57), “Os padrões teriam resultado originariamente das 

necessidades dos consumidores: eis por que são aceitos sem resistência.” 

Ressaltando que a pretensa necessidade também é imposta pela ilusória 

ideia de aquisição necessária para o preenchimento de um vazio que só 

é satisfatório do ponto de vista do consumo e nada disso é feito sem que 

haja uma razão a priori dada pela indústria cultural. 

O próximo ponto aborda “A regressão da sensibilidade através da 

música”, discute a experiência enquanto criança condicionada a um 

ritmo musical permeado de estereótipos e apelos ao consumo e as 

implicações que decorrem dessa incapacidade de escolha que não deixa 

de ser uma forma de barbárie, a negação ao direito de escolha do outro 

como sujeito que é capaz de experienciar e reconhecer outros estilos 

musicais. Sobre isso, Benjamin (1994, p. 115) afirma que “a experiência 

nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma 

prova de honradez confessar nossa pobreza” e acrescenta “que essa 

pobreza não é mais privada, mas de toda a humanidade”. Para tal 

discussão, traremos uma leitura comparativa entre as letras musicais de 

dois artistas populares, Luiz Gonzaga, com a música “Asa Branca” e 

Wesley Safadão, com o título “Vou dar virote” de autoria de Israel 

Novaes que trazem em suas músicas diferentes fenômenos sociais, 

obviamente de contextos históricos divergentes, mas que estão 

vinculados a um processo midiático que tende a estabelecer a difusão de 

seus trabalhos, influenciando o público a determinados comportamentos, 

ou seja, a partir da expansão tecnológica, há uma massificação de 

atitudes, de conceitos e ideias, o lazer é visto como consumo, e isso é 

uma criação do capitalismo moderno. 

Os meios tecnológicos democratizaram o acesso à reprodução 

cultural, mas não à arte, pois a produção em larga escala industrial a 

banalizou e a descaracterizou, levando a sociedade à perda do senso 

https://www.letras.mus.br/israel-novaes/
https://www.letras.mus.br/israel-novaes/
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crítico, tornando o público em meros consumidores passivos de todas as 

mercadorias anunciadas pelos meios de comunicação de massa. 

É imperativo reconhecer o poder transformador negativo que a 

indústria cultural exerce, racionalmente, sobre a arte, descaracterizando 

sua “aura”, para Benjamin (1994, p. 170) a aura “É uma figura singular, 

composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma 

coisa distante, por mais perto que ela esteja.” Ou seja, é a essência da 

arte.  

Na indústria fonográfica, o artista desconsidera a sua 

sensibilidade artística para atender a uma exigência do mercado que 

passa a ditar os ritmos e os gostos a que o músico está submetido nesse 

novo momento, ocorrendo a uniformização do sujeito e manipulação da 

sua autonomia. A partir daí, os meios de comunicação vão trabalhar com 

a massificação da arte, promovendo uma homogeneização do repertório 

cultural, com pouca margem para escolhas diferenciadas e as 

consequências são a alienação, a reprodução e a despolitização. Sobre 

isso: 

 

A indústria cultural acaba por colocar a imitação 

como algo de absoluto. Reduzida ao estilo, ela trai 

seu segredo, a obediência à hierarquia social. A 

barbárie estética consuma hoje a ameaça que sempre 

pairou sobre as criações do espírito desde que foram 

reunidas e neutralizadas a título de cultura. 

(ADORNO & HORKHEIMER, 1985, P.62) 

 

Portanto, é perceptível que a indústria cultural traz consigo 

elementos portadores do mundo industrial moderno e que exerce um 

papel específico dentro desse processo alienatório, o de disseminadora 

da ideologia dominante, que se apropria da essência das manifestações e 

emoções genuínas da sociedade para transformá-las em negócio, em 

lucro. 
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1 A barbárie da racionalização instrumental 

 

A promoção da discussão em virtude da criticidade sobre a 

racionalidade técnica traz as contribuições de dois grandes expoentes da 

Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, responsáveis 

pela obra “Dialética do esclarecimento”, de e reeditada em 1985, que 

adotam um ponto de vista crítico ao excesso de “razão” que o movimento 

iluminista defendia como sendo a solução para a emancipação humana.  

Os filósofos, baseando-se no momento histórico da época, 

apontam como materialização dessa exacerbação as duas guerras 

mundiais e tentam explicar a ascensão dos regimes totalitários na Europa 

- o fascismo e o nazismo – mostrando que há uma irracionalidade 

humana no processo desses regimes bárbaros. A partir daí, os 

frankfurtianos fazem alguns questionamentos em relação à ideologia 

iluminista, pondo em discussão o “Esclarecimento” (AUFKLÄRUNG.), 

se este levou a humanidade a uma nova forma de barbárie ou se foi 

realmente um processo de humanização.  

Os autores defendem que o esclarecimento é totalitário no sentido 

em que aprisionou o ser humano, foi criado como forma de defesa, mas 

acabamos nos tornando prisioneiros, prisioneiros da razão técnica, uma 

razão que é capaz de construir ciência, tecnologia, mas que não nos levou 

a uma evolução moral e ética, ao contrário, encaminhou a humanidade 

para a dominação e à barbárie. Foi o que ocorreu no fascismo e no 

nazismo, a dominação através da tecnologia. 10 

                                       
10Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno nasceu na Alemanha na cidade de Frankfurt 

em 11 de setembro de 1903 e faleceu em Visp, em 6 de agosto de 1969. Teve 

influencia da Filosofia de Kant e estudou: Filosofia, Musicologia, Psicologia e 

Sociologia e se forma em 1924 tendo grande destaque o cenário acadêmico ao 

defender sua tese sobre Husserl (A transcendência do objeto e do neomático na 

fenomenologia de Husserl) em 1924. Ler mais: Disponível em: 

<http://www.filosofia.com.br/bio_popup.php?id=62> Acesso em 13 nov. 2017. 

Max Horkheimer nasceu em 14 de fevereiro de 1895, em Stuttgart, na Alemanha. 

Abandonou os estudos em 1911 para aprender um ofício e ajudar na fábrica de seu 

pai. Participou da 1ª Guerra Mundial. Ler mais: Disponível em:  

https://educacao.uol.com.br/biografias/max-horkheimer.htm> Acesso em 13 nov. 

2017. 

http://www.filosofia.com.br/bio_popup.php?id=62
https://educacao.uol.com.br/biografias/max-horkheimer.htm
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Para Adorno e Horkheimer, o ser humano está preso a essa razão 

técnica que leva a  essa manipulação, pois a tecnologia vem “preencher” 

muitos vazios que são criados dentro do indivíduo e, a classe dominante, 

através da mídia, utiliza-se desse conhecimento para manipular e 

perpetuar essa visão de falso preenchimento, já que o vazio é ético e 

moral e não material. 

O excesso de “racionalidade” sem pensar nas emoções humanas 

cria uma insatisfação do sujeito consigo mesmo, a partir do momento em 

que ele busca se encaixar num modelo utópico, como afirmam Adorno e 

Horkheimer (1985, p.50), “O meio é fetichizado: ele absorve o prazer”, 

imposto pela indústria cultural que faz uso desse conhecimento, obtido 

através da razão técnica, para instaurar o processo de dominação em 

massa. 

 

A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da 

própria dominação. Ela é o carácter compulsivo da 

sociedade alienada de si mesma. Os automóveis, as 

bombas e o cinema mantêm coeso o todo e chega o 

momento em que seu elemento nivelador mostra sua 

força na própria injustiça à qual servia. Por enquanto, 

a técnica da indústria cultural levou apenas à 

padronização e à produção em série, sacrificando o 

que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do 

sistema social. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, 

p. 57) 

 

A crítica à razão instrumental é feita por sua incoerência 

ideológica, pois tanto a racionalidade quanto a ciência se transformaram 

em instrumentos de dominação política, social e econômica, deixando de 

atender o seu objetivo de progresso social, de emancipação do homem 

através de uma saída da “menoridade”, “A menoridade é a incapacidade 

de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de outro.” (KANT, 

2005, p.101). 
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Ao colocar a razão técnica como potencializadora para atingir a 

Aufklärung, promoveu-se uma relação de desequilíbrio entre o sujeito e 

a natureza, pois a busca pela dominação voltou-se ao homem de maneira 

negativa, a apropriação desenfreada, sem ética, nos levou a uma 

sociedade do consumo que está voltada para a aquisição de bens e, por 

isso, condicionada à manipulação, já que todo o conhecimento foi 

desvirtuado para expandir, ainda mais, a dominação do homem pelo 

próprio homem. Conforme Adorno e Horkheimer (1985, p. 57), “a 

racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação”. 

Como resultado do movimento iluminista, ocorreu o 

desenvolvimento tecnológico e científico que levou a humanidade a ter 

uma vida mais confortável e a dominar aspectos naturais que eram 

desconhecidos. Em contrapartida, tivemos o desenvolvimento do modo 

de produção capitalista que transformou o homem em fantoche social e 

midiático, desapropriado do seu intelecto, capaz de cometer a barbárie 

em troca de poder, dispondo da lógica para alienar e subjugar o próprio 

homem. Fica evidenciado então que o excesso de “razão” não foi 

suficiente para capturar o homem do seu estado menor e levá-lo a uma 

apoteose do saber humanizado, esse capaz de sucumbir à maldade 

humana, em vez disso, houve a revolução industrial, no transcorrer do 

século XVIII, que trouxe em seu viés ideológico a expansão do consumo 

e o processo alienatório em massa, capaz de mercantilizar a “cultura”, 

desconfigurando-a, transformando-a em mera reprodutibilidade e 

diversão, homogeneizando o conteúdo como forma de chamariz para 

atender a uma ilusória vida perfeita, manipulando as emoções e 

colocando o homem como consumidor e produto ao mesmo tempo.  

 

2 Indústria Cultural e a Ideologia Dominante 

 

Para refletir sobre o domínio da Indústria Cultural e a ideologia 

dominante e o perfil da indústria fonográfica contemporânea como 

ferramenta de alienação, seguimos os ditames e postulados instituídos 

por Theodor Adorno um dos expoentes máximos da Escola de Frankfurt.  
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O termo Indústria Cultural surgiu na década de 1940 do século 

XX, quando filósofos e estudiosos da referida escola cuja orientação é 

marxista, buscaram refúgio nos Estados Unidos por conta da perseguição 

devido à origem étnica e orientação ideológica no período de ascensão 

de regimes totalitários “pré” segunda guerra mundial.  

A adoção da nomenclatura de Indústria Cultural veio substituir o 

de cultura de massa que causava ambiguidade, como se está expressão 

fizesse menção à cultura proveniente da massa “povo”. Este fato 

aconteceu com a publicação nos idos de 1940 do livro intitulado 

“Dialética do esclarecimento”. Esta obra teve a contribuição 

extraordinária de Max Horkheimer, outro ícone da Escola de Frankfurt. 

Adorno esclareceu que a arte passou a ser vulgarizada pela 

indústria cultural como prática de interesse da burguesia detentora dos 

meios de comunicação passou-se a estipular a arte e suas manifestações 

como produto. De tal modo sendo possível de comercializá-la em 

grandes proporções.  

Um questionamento que emerge é sobre o conteúdo desse tal 

produto cultural. Para Adorno, o emissor e a mensagem têm papel 

fundamental na persuasão e manipulação na comunicação, nesse 

processo o receptor é vitimado pelo que lhes é oferecido. Portanto, não 

se tem interesse em propalar a arte com viés reflexivo e formador de 

mentalidades questionadoras; esse fato saltou aos olhos do autor a partir 

de sua análise sobre a banalidade do conteúdo dos recentes produtos 

culturais apresentados à sociedade estadunidense do período. Cabe 

salientar, a emergência do capitalismo industrial e financeiro que na 

extensão de seus objetivos de interesses solaparam a cultura. Este 

processo fustigou Adorno e Horkheimer quando residiam nos Estados 

Unidos e lecionavam na Universidade  de Princeton estado de Nova 

Jérsei. 

Adorno exerce sua crítica acerca da relevância da cultura, das 

artes e da música como forma de reflexão e como mecanismo 

emancipatório. As preocupações adornianas surgem do espanto com a 

imposição gradativa que ocorria por meio da uniformização cultural 

naquele país da mídia, era período de consolidação de meios de 
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comunicação de massa como cinema, rádio e a TV. Adorno conclui que 

“Pelo prisma do veículo de comunicação de massa, a tarefa que se coloca 

seria encontrar conteúdos e produzir programas apropriados em seu 

conteúdo para este veículo, e não impostos a partir de seu exterior” 

(ADORNO, 1995, p.94). 

Para Adorno, esse cenário é tão latente que “A cultura 

contemporânea a tudo confere um ar de semelhança” ( 2002, p.5). 

O estudo da Indústria Cultural e a ideologia dominante é sem 

dúvida um ponto crucial para averiguar o poder da ideologia do capital 

difundido, por exemplo, na ramificação que é a indústria fonográfica. 

Pauta-se que, a imposição da indústria fonográfica como instrumento de 

alienação, sob o holofote de uma razão investida do poder capitalista para 

estimular o consumo, veio através dos meios de comunicação em massa, 

que difundi de forma simultânea e assustadora os chamados produtos 

culturais, pois a arte é descaracterizada como tal, passando a ser um 

simples entretenimento que não leva à reflexão, tornando o sujeito 

passivo e conformista, já que, segundo Adorno (1985, p. 57) “os padrões 

teriam resultado originariamente das necessidades dos consumidores: eis 

por que são aceitos sem resistência.” Ressaltando que a pretensa 

necessidade também é imposta pela ilusória ideia de aquisição necessária 

para o preenchimento de um vazio que só é satisfatório do ponto de vista 

do consumo e nada disso é feito sem que haja uma razão a priori dada 

pela indústria cultural.  

O século XX foi decisivo neste processo de consolidação em 

virtude da expansão dos meios de comunicação de massa. Notadamente, 

existe um intercambio de interesses das forças capitalistas para a 

propagação de produtos culturais homogêneos, encaminhando para uma 

padronização cultural com viés mercadológico e que influencia nos 

hábitos de consumo, de produtos vinculados a uma infinidade de 

propagandas, proporcionando a negação da autonomia do sujeito no 

processo de escolha, enquanto ser dotado de capacidade de reflexão. 

Nesse caso, a propaganda é apresentada como “arma e alma do negócio” 

que engana e subestima a autonomia do fazer artístico, além de conduzir 
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a um jogo subliminar psicológico, no qual prevalece a aceitação da 

ideologia das calasse dominantes.  

Os diferentes canais de propagação dos produtos culturais estão 

ligados a uma teia que tem como ponto definidor o lucro, que independe 

do teor da produção artística.  

Um dos mecanismos citados pelos estudiosos da escola de 

Frankfurt, Adorno e Horkheimer, para demostrar a notoriedade da 

Indústria Cultural sugerem que as produções culturais em filmes, 

telenovelas, peças publicitárias e correlatas buscam iludir 

intencionalmente aquilo representado como realidade vivida. Verifica-se 

tal pressuposto na adoção dos padrões, gostos, hábitos, comportamentos, 

padrões estéticos. Esse fato robustece a concepção de uma realidade 

falseada, fomentado o imaginário com ideias preconcebidas. 

A indústria fonográfica em seu período atual recorre a grande 

parte dos mecanismos citados anteriormente. Sugerimos que esse perfil 

tem lastro e é resultado da intensificação do domínio da Indústria 

Cultural. Indicamos que os interesses estão na propagação de produtos 

culturais que transmitam mensagens fáceis, fetichizadas, erotizadas e de 

simples compreensão.  

No período atual, prevalece a imposição cada vez mais acentuada 

do capital sobre o trabalho e uma busca incessante pela satisfação, as 

pessoas não estão querendo nada que exija esforço, principalmente 

reflexivo. Esse mote foi compreendido pela industrial fonográfica que 

vende a falsa sensação de satisfação por meio de músicas com temáticas 

contempladoras das sensações de bem estar humano. Em verdade, há 

uma deliberada intencionalidade da classe burguesa em difundir uma 

ideologia, pois é esta que controla a produção da Indústria Cultural. 

Verifica-se que são atribuídos a este produto cultural temáticas 

específicas que almejam uma fuga da realidade tal como ela é. O 

consumidor é inclinado a escapar da realidade opressora do período 

atual, mormente a satisfação imediata sem se ater aos conteúdos que de 

fato formam aquele produto cultural fonográfico. Muitas vezes o viés 

exposto que acalenta e satisfaz é inversamente o contrário. O que está 
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em vigor é a ideologia de massificar uma ideologia baseada no consumo, 

para ser feliz, o sujeito deve consumir.  

A indústria fonográfica, como a maioria das atividades 

capitalistas, serve para gerar lucro, e assim diversifica seu leque de 

produtos em via da obtenção daqueles que sejam rapidamente aceitos e 

promovidos, pois este artifício é primaz na sua reprodução como forma 

de geração de capital. 

Para isso, tem competência em massificar os denominados hits, 

estes por sua vez são narrativas que simulam uma vida regada aos 

prazeres do consumo, da sexualidade, da dita ostentação, da fugacidade. 

Na verdade, trata-se de uma miragem baseada na alienação em massa. A 

indústria fonográfica vale-se disso! Fatura com consumidores ávidos por 

se distrair, entreter-se, e, antes de tudo, anestesiar as agruras da vida 

numa sociedade capitalista. 

O fenômeno da homogeneização cultural é latente e se apresenta 

em diferentes dimensões nas manifestações culturais. É factível que 

existe uma indústria fonográfica que atua de forma sistematizada. Tal 

evento ocorre na medida em que a música passa a ser de acordo com 

escritos originais de Adorno datada de 1938 de “Fetichismo na música e 

regressão da audição”11, encarada como produto e, portanto, ao 

consumidor impõem-se a lógica do consumo sem questionamentos.  

Há, assim, a aceitação de um modelo imposto que em nada agrega 

na obtenção da ponderação sobre a realidade em que o sujeito está, 

músicas rápidas e de fácil assimilação são produtos culturais usuais 

difundidos pela indústria fonográfica. Em grande parte, a fluidez do 

tempo decorre da imposição do capital sobre o tempo e fomentada se 

consolida pelos meios de comunicação de massa contemporâneos como 

a internet que os disseminam. 

Atentemos que o domínio acerca da produção cultural recai sobre 

o controle das ideias, bem como de quais devem ser expressas. Portanto, 

                                       
11 ADORNO, Theodor W. O fetichismo na música e a regressão da audição. São 

Paulo: Nova Cultural, 2000. Neste texto o autor aborda na sociedade capitalista o 

conceito de gosto foi sucumbido e o consumidor torna-se passivo a música que é 

distribuída pela indústria fonográfica.  
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aqueles que controlam a Indústria Cultural e um dos seus canais, a 

indústria fonográfica, conscientemente, populariza as músicas que são 

de seu interesse.  

Refletimos diante de tal questão enquanto tese que sugere que a 

há uma intencionalidade sistematizada e orquestrada para difusão de 

ideias que compõem uma ideologia. Quando averígua-se quem detém os 

meios de produção numa sociedade capitalista, marcadamente desigual, 

estes pertencem às classes dominantes. Posto isso, são difundidos 

produtos culturais que num movimento dialético são vazios de conteúdo 

reflexivo, mas, que consistem em objetos vendidos pela indústria cultural 

que fomentam a dominação ideológica e manutenção da ordem instituída 

pelas classes dominantes. Neste sentido, vemos na indústria fonográfica 

um viés de difusão ideológica na contemporaneidade. 

 

3 A regressão da sensibilidade através da música 

 

No que concerne à arte, a concepção de Adorno está diretamente 

vinculada ao seu aspecto social, pois é a partir desse momento artístico 

contemporâneo que o musicólogo chama a atenção para a apropriação 

manipuladora do capital sobre a arte.  

Com a evolução industrial nos séculos XVIII e XIX, os meios 

tecnológicos tornaram possível produzir obras de arte em grande escala, 

promovendo a banalização e a descaracterização. Em decorrência desse 

fato, o público perdeu o senso crítico e tornou-se um consumidor passivo 

de todas as mercadorias anunciadas.  As transformações da cultura em 

mercadoria, promovidas pela indústria cultural, tiveram como 

consequências a padronização e o baixo nível formal e de conteúdo 

através da reprodução em massa e o dispensável engajamento cognitivo 

para a compreensão composicional, assim como a domesticação do estilo 

musical imposta pela indústria fonográfica. A partir daí, decorre uma 

crescente dissocialização entre o artista e a arte, já que o artista passa a 

fabricar “arte” para ser vendida, visando apenas o lucro, afastando-se da 

expressão artística, de suas emoções, de sua beleza, assim, como afirma 
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Adorno (1982, p. 89), “A arte não imita nem a natureza, nem um belo 

natural singular, mas o belo natural em si”. 

As implicações que perduram à nossa sociedade são percebidas 

na cultura erudita, com a perda de rigor e na cultura popular, com a perda 

da espontaneidade, ou seja, se transformam radicalmente, pois passam a 

ser condicionadas pelos interesses do mercado. Como exemplo disso, 

temos a indústria fonográfica que passa a ter o poder de ditar os ritmos e 

os gostos a que a músico está submetido nesse novo momento. Ocorre 

também a uniformização do sujeito e a manipulação da sua autonomia.  

Quando a arte é compreendida como simples forma de 

entretenimento, ela perde o seu objetivo de emancipação do sujeito, pois 

passa a atender o sistema do capital, que tem como característica a 

usurpação da autonomia para promover a homogeneização do repertório 

e fazer com que as massas obtenham a ilusão de que a facilidade 

composicional seja melhor que o esforço cognitivo. Assim, quaisquer 

outras músicas que se apresentem serão tidas como tediosas.  

Considerando-se a experiência formativa na infância, o momento 

em que ainda estamos tutelados ao outro, vale ressaltar que a falta de 

escolha de um repertório musical que trate de questões sociais, culturais 

e que tenham um caráter crítico, pode ser representada como uma forma 

de barbárie, pois tirar o direito de escolha do outro é um ato bárbaro, com 

consequências graves que impossibilitam a emancipação do sujeito 

através de uma formação cultural (Bildung) e o insere no processo de 

semiformação (Halbbidung), pois a partir do momento em que a arte 

perde a sua identidade simbólica e se converte ao mero interesse do 

capital, o que está posto é a constituição do processo de semiformação. 

E, como afirmam Adorno e Horkheimer (1995, p. 71), “A arte fornece a 

substância trágica que a pura diversão não pode por si só trazer, mas da 

qual ela precisa, se quiser se manter fiel de uma ou de outra maneira ao 

princípio da reprodução exata do fenômeno”.  

Diante do atual panorama da arte, mais precisamente da música, 

Adorno (1996, p.388) afirma que “a semiformação passou a ser a forma 

dominante da consciência atual”. E para materializar tal afirmação, 

tomemos a análise de alguns trechos da música do compositor Wesley 
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Safadão, cujo nome já o coloca como produto expositivo marcado pelo 

interesse de apelo sexual. Nos fragmentos, Safadão (2014), “Eu vou 

beber até o dia clarear, vem pra minha mesa que hoje é open bar, A noite 

não tem hora pra acabar”, pode-se constatar uma apologia a um estilo de 

vida que incentiva ao consumo desenfreado do álcool como forma de 

alcance imediato de satisfação, ou seja, o conteúdo sugestionado na 

canção indica a possibilidade do sujeito, no ato do consumo desmedido, 

demonstrar vigor financeiro e ostentar poder. Nesse sentido, é 

perceptível a regressão da sensibilidade humana, dos valores éticos e 

morais responsáveis pela capacidade de perceber que há uma alteridade 

entre o outro e si mesmo e, por isso, deve haver uma preocupação 

humana, esta completamente descartada dentro do sistema capitalista.  

Ainda sobre a mesma composição de W. Safadão (2014) – “Eu vou 

dar virote, eu vou dar virote, eu sou patrão tô estourado e essa vida é pra quem 

pode” - os trechos seguem fazendo menção ao prazer vinculado a uma 

vida regada ao dinheiro, à diversão e ao potencial que esses fatores 

podem proporcionar introgenando, em quem ouve, uma ilusão de uma 

vida perfeita e alcançável, e quando não, a responsabilidade é do próprio 

indivíduo, cujo 12mote não foi capaz de realizar, causando assim uma 

frustração que leva a uma busca desesperada pelo falso prazer. Como 

relata Adorno: 

 

A música de entretenimento preenche os vazios do 

silêncio que se instalam entre as pessoas deformadas 

pelo medo, pelo cansaço e pela docilidade de 

escravos sem exigências. Assume ela em toda parte, 

e sem que se perceba, o trágico papel que lhe 

                                       
12 Sobre a concepção de barbárie: Suspeito que a barbárie existe em toda a parte em 

que há uma regressão à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação 

transparente com objetivos racionais na sociedade, onde exista, portanto a 

identificação com a erupção da violência física. Por outro lado, em circunstâncias em 

que a violência conduz inclusive a situações bem constrangedoras em contextos 

transparentes para a geração de condições humanas mais dignas, a violência não pode 

sem mais nem menos ser condenada como barbárie. (ADORNO, 1995, p. 159-160).  
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competia ao tempo e na situação específica do 

cinema mudo. A música de entretenimento serve 

ainda — e apenas — como fundo. Se ninguém mais 

é capaz de falar realmente, é óbvio também que já 

ninguém é capaz de ouvir. (ADORNO, 1996, p. 67) 

 

Para o filósofo uma das características da indústria cultural é 

promover o esquecimento rápido do produto, pois ocorre uma regressão 

auditiva de quem ouve a música de entretenimento, pois essas precisam 

estar em ascensão publicitária para serem lembradas. Assim como, 

assume o papel de semiformação para acalentar aqueles que buscam 

acomodação em forma de arte. 

Contrapondo-se a essa composição degradante e popularizada 

com o único intuito de atender ao mercado capitalista, temos como 

demonstração da cultura popular genuína a canção “Asa branca” de 

composição de Luíz Gonzaga e Humberto Teixeira que aborda em suas 

estrofes a questão seca no nordeste brasileiro - “Nem um pé de plantação, 

por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão”, nesses 

versos, o imagético nos vem simultaneamente como se o acontecido 

fizesse parte de nossa lembrança, pois nos leva à reflexão e 

sensibilização promovida pelas emoções e que desperta inquietação com 

o sufrágio da seca. 

Dando continuidade à mesma composição, nesses excertos -  

“Hoje longe muitas léguas”, “espero a chuva cair de novo”, “para eu 

voltar pro meu sertão” - vemos a referência de outro aspecto social 

relevante que é o movimento populacional ocasionado por questões 

climáticas – a migração, pois pela falta de água e, consequentemente, 

sem subsídios para sobrevivência, as pessoas são forçadas a migrarem 

para outros estados em busca de uma oportunidade de trabalho. Nota-se 

que a narrativa contida na canção leva o sujeito a refletir sobre tais 

questões.  

É necessário que se desperte para o que está dado, pois, como 

afirmou Adorno (1985, p.40), “a regressão das massas, de que hoje se 

fala, nada mais é senão a incapacidade de poder ouvir o imediato com os 
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próprios ouvidos, de poder tocar o intocado com as próprias mãos: a nova 

forma de ofuscamento que vem substituir as formas míticas superadas”.  

Vale ressaltar que uma das explicações plausíveis é que enquanto 

a sociedade estiver sob um holofote do mundo capitalista haverá a 

necessidade de fazer um enfrentamento em suas variadas esferas de 

sociabilidade. Outrossim, a “arte de protesto” comprometida com o 

desenvolvimento da criticidade fomentaria novas possibilidades para 

ultrapassar as barreiras do capitalismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante das reflexões propostas e embasadas nas contribuições de 

Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, o referido trabalho promoveu 

uma discussão sobre a experiência formativa e as consequências para a 

formação de um sujeito autônomo capaz de se desprender das amarras 

impostas pelo sistema do capital. Este ponto de partida teve como 

encaminhamento a reabilitação da sensibilidade no processo de barbárie 

e tomou como propriedade a música.  

Partindo da proposição de que a razão instrumental foi um dos 

maiores disseminadores para o processo de barbárie, ficou evidenciado 

que o avanço tecnológico e científico, sob a luz da razão exacerbada, 

trouxe prejuízos à humanidade, tornando-se aparelho ideológico da 

classe dominante.  

Outra validação da pesquisa é que a racionalidade técnica 

encontrada nos meios de produção também se faz presente na arte, pois, 

a indústria cultural, transformando-a em mercadoria, garante que os 

princípios do capital sejam absorvidos sem contestação. Como 

contraponto à massificação cultural por meio da música, é preciso que 

haja ressignificação dos sentidos, o resgate da criticidade e a formação 

de sujeitos autônomos e reflexivos, não tutelados ao meio de produção 

em massa. Para tanto, a educação deve versar e priorizar a autorreflexão 

sobre o mundo tal como ele é, enfatizando que a educação, aqui 

mencionada, não se restringe à ambiência escolar, mas a todos os 

âmbitos sociais.  

A relevância desse estudo atende à necessidade de reflexão sobre 

os meios de comunicação em massa que vem difundindo a ideologia das 

classes dominantes através da indústria fonográfica que se utiliza da arte 

para moldar as atitudes, os conceitos e as ideias com objetivo de lucrar e 

perpetuar a dominação da burguesia sobre as massas. O atravessamento 

do capital sobre a arte, mais precisamente a música, se dá através de sua 

domesticação, imposta pela indústria cultural, que corrompe o intelecto 
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e provoca a perda da sensibilidade auditiva, já que o teor artístico é 

usurpado, dando lugar ao repertório de fácil absorção, sem criticidade e 

sem esforço reflexivo. Diante de toda essa questão, a possibilidade de 

mudança dar-se-á com a recuperação da autorreflexão artística que tem 

como papel fundamental a preocupação social de libertar e estimular o 

conhecimento e a reflexão, mas, para a ocorrência de tal realidade, será 

preciso uma modificação da sociedade, pois, diante do sistema 

capitalista, o fracasso da emancipação humana está dado a priori, porque 

o que está posto diante desse sistema capitalista é justamente uma 

intenção paradoxal ao que se busca. 

É factível vislumbrar a vasta contribuição científica no que 

compete aos apontamentos educacionais e filosóficos para uma mudança 

social, mas mesmo com todo esse aparato não foi possível se chegar à 

emancipação humana, pois para se libertar dos interesses do capital, a 

sociedade precisa escapar do poder alienatório promovido por esse 

sistema, n que compete à arte, através da música de protesto que 

promovem a criticidade, abolida no sistema econômico instituído. 

A inquietação propulsora dessa pesquisa deixa um leque de 

possibilidades para futuros aprofundamentos adornianos que tanto 

contribuem para um entendimento das reais necessidades humanas, que 

nada tem a ver com bens de consumos materiais, atentar-se para essa 

questão ficará cada vez mais distante se não houver uma modificação 

radical no ponto de vista da sociedade em relação ao poder de 

massificação da classe dominante que explora todas as esferas capazes 

de gerar lucro. 
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CAPÍTULO 3 

 

EDUCAÇÃO E BARBÁRIE PARA ALÉM DE AUSCHWITZ EM  

THEODOR ADORNO 

 

 

Merielle do Espírito Santo Brandão13 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é buscar uma análise do conceito de 

Educação e Emancipação em Theodor Adorno. Conceito esse norteado 

por diversos prismas que almejam uma educação de caráter 

emancipatório na construção de sujeitos autônomos, subversivos e 

altruístas no que se refere à consciência contra barbáries, como 

Auschwitz. O trabalho também busca uma leitura inquietante de pontos 

específicos e breves da ideologia totalitária do regime nazista de Adolf 

Hitler. Inquietante no sentindo de encontrar dentro da ideologia –

transcrita como uma autobiografia e ao mesmo tempo livro de leitura 

obrigatória do regime nazista –do Mein Kampf, ideários persuasivos da 

barbárie alemã que embasem a necessidade de um alerta para nações e 

gerações atuais. Por fim, a compreensão da teoria do filósofo de 

                                       
13 Graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL (2011), 

realizando trabalhos na área de Filosofia Moderna e Contemporânea com filósofos 

como Jean-François Lyotard.  Mestra em Filosofia da História e Modernidade pela 

Universidade Federal de Sergipe - UFS (2015), realizando trabalho acerca do futuro 

pós-humano e suas implicações em autores como Jürgen Habermas e Peter Sloterdjick.  

 Pós-graduação em Filosofia e Educação pela Universidade Federal de Alagoas - 

UFAL/CEDU, realizando trabalhos em Filosofia e Educação com basilares teóricos 

como: Theodor Adorno. Atua como professora efetiva do quadro docente dos estados 

de AL e SE. Atualmente produz trabalhos e estuda Filosofia Moderna e Contemporânea 

atuando principalmente nos temas: Modernidade filosófica/ Humanismo/Pós-

humano/Tecnociência/Pós-modernidade/Biotecnologias/Educação/ 

Contemporaneidade. 
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Frankfurt que atenta para a superação da barbárie pela educação, bem 

como o entendimento da engrenagem do regime nazista se faz pertinente 

e inquietante neste trabalho mediante o atual contexto histórico e os 

levantes da extrema-direita e de discursos de ódio racistas, fascistas e 

xenófobos, principalmente a partir da Europa, berço de Auschwitz.    

 De modo geral, a coletânea de textos conferencistas (1959 a 

1969) que formam o livro Educação e Emancipação contêm um intento 

filosófico de Theodor Adorno em explicitar as condições danosas que 

levaram a acontecimentos bárbaros como Auschwitz no decorrer da 

Segunda Guerra mundial. Para o filósofo de Frankfurt, é necessário 

atentar para elementos desta barbárie que ainda se encontram arraigadas 

na consciência social em nome de uma racionalidade cegamente 

instrumental.  

 Neste sentido, a educação tem a finalidade da auto-reflexão 

crítica – reflexão esta que se opõe a aceitação de estados de barbáries, os 

quais modelam sujeitos passivos, dominados e desprovidos de 

autonomia de consciência. Portanto, este trabalho se assentará nas 

perspectivas de Adorno em torno de temas expostos em seu livro, como: 

“A Educação após Auschwitz”, que traz um viés de uma educação que 

negue a barbárie. “Educação — para quê?” Buscando entender o real 

significado da educação na formação dos sujeitos. E, por fim, “A 

educação contra a barbárie, Educação e emancipação”, que pensa a 

educação não como instrumento único e válido quanto à modelação dos 

instintos humanos, todavia como um suporte que, aliado ao conceito de 

emancipação, seria a chave fundamental para autonomia e 

distanciamento de estados de barbáries.   

 No que concerne à leitura de pontos específicos do livro de Adolf 

Hitler, o trabalho irá buscar compreensão da formação da ideologia 

nazista a partir de capítulos que trazem a construção do regime, muitas 

vezes de modo simples, mas com um denso apelo à formação de massas 

alienadas e discursos que sutilmente perpassam a necessidade de 

superação dos problemas sociais e econômicos que a Alemanha sofrera 

desde o término da grande Primeira Guerra Mundial. É importante se ater 

ao fato de que apesar de simples e, às vezes, sutil, Mein Kampf é o basilar 
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teórico da barbárie que se constituiria depois. Para isso, não só o livro, 

mas todo um modelo de persuasão e estrutura humana fora planejado 

previamente dentro de um modelo de educação para crianças e jovens, 

como veremos a seguir. Modelo este que assegura não só a participação 

do povo alemão na guerra, mas a autorização de atos bárbaros pelas 

massas amorfas e inconscientes e a proveniente solidificação do terror 

contra tudo que não atendesse as raízes germânicas.  

  

1 A formação educacional infantil hitlerista 

 

 O objetivo desde trabalho é também investigar, mesmo que de 

modo breve, as formas de inserção, domínio e manipulação do regime de 

barbárie hitlerista; uma vez que Theodor Adorno atenta para a 

necessidade de compreender a lógica estrutural ideológica dos regimes 

totalitários para que os mesmos não voltem a acontecer. Vale ressaltar 

que a teoria adorniana de educação emancipatória se assenta, mesmo que 

de modo sutil nos textos conferencistas que este trabalho usou como 

referencial teórico, na educação infantil, tema este que permeia a 

conferência “Educação e Emancipação”. Nesta conferência, a qual 

Adorno tem por interlocutor Helmutt Becker, há uma relevância nos 

modelos de educação partindo-se da educação pré-escolar e a 

importância da formação consciente nos primeiros anos de vida. Para o 

filósofo de Frankfurt, devemos pensar na educação infantil na construção 

de sujeitos emancipados e, devemos buscar compreender a formação de 

um “esclarecimento geral”14 na construção intelectual, social e cultural 

contra um regime totalitário. Apesar de o tema ser tratado de modo sutil, 

é imprescindível compreender qual o papel do governo nazista na 

educação das crianças para suporte do Reich de Adolf Hitler.        

 Para isso, faz-se necessário compreender um movimento de 

recrutamento de crianças e jovens, conhecido como Juventude 

Hitlerista (em alemão, Hitlerjugend – HJ). A Hitlerjugend foi uma 

                                       
14  Ver, ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação, trad, W. Leo Maar, SP: 

ED. Paz e Terra, 1995, p. 123 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_Alem%C3%A3
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instituição de caráter obrigatório para jovens alemães (com perfil de 

alistamento militar) criada antes mesmo do pré-guerra, quando a 

Alemanha nazista já almejava o treinamento de crianças e adolescentes 

a partir dos 10 anos e de ambos os sexos para interesses 

fielmente nazistas. A saber, o governo hitlerista desenvolve um aparato 

educacional para além da escola pública tradicional alemã com o intuito 

de uma educação que tanto se apoie no perfil militar de ensino-

aprendizagem, quanto no perfil persuasivo de sua ideologia totalitária. 

Assim, a escola pública alemã, na construção do governo hitlerista, 

torna-se instituição secundária e praticamente nula, pois não trazia em 

seu basilar o poder de “instruir” os jovens ao nazismo. Dá-se que, a 

instituição educacional militar Hitlerjugend torna-se o instrumento 

educativo, doutrinário, ideológico e político ideal para o 

condicionamento das crianças alemãs ainda em idade infantil para o 

Reich Hitlerista. Dentre as lições, destacam-se: treinamento 

armamentista na prática, supremacia racial ideológica baseada em teoria, 

aprimoramento da agressividade, noções de economia que embasavam a 

necessidade da xenofobia (Judeus e povos do Leste Europeu), racismo, 

discursos de superioridade, diferenças entre povo e raça e militarização.   

 Montado o aparato educacional-ideológico, em curta escala de 

anos, o governo nazista consegue uma explosão de adeptos a Juventude 

Hitlerista mesmo antes de ter caráter obrigatório (só a partir de 1936). 

Em 1934, Hitler faz um dos discursos mais vistos da era contemporânea: 

o discurso para a Juventude Hitlerista – reunindo milhares de jovens 

induzidos por um frenesi de massa doutrinada. Com palavras e 

expressões de ordem ufanista, como: “altruísmo” (na empatia ao seu 

próprio povo), “defensores da nação”, “obediência”, “cumprimento de 

obediência”, “coragem” e “vocês são a Alemanha”; o tom do discurso se 

faz preenchido claramente pela primazia do nacionalismo, a equidade 

racial necessária, a superioridade racial, a necessidade do combate, e até 

mesmo a paz.   

Pode-se dizer que a Juventude Hitlerista é a escola nazista dentro 

de um modelo de educação militar que mais surtiu efeito na doutrinação 

de guerra. De modo alarmante, a escola de Hitler, aliada ao poder da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_nazista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazista
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propaganda ideológica do Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei, não apenas formou soldados alemães combatentes. Antes 

sim, ela forja a obediência cega que animaliza os jovens e os levam as 

práticas de horrores da Segunda Guerra Mundial.  

O periodista espanhol Jacinto Antón, do jornal EL PAIS, que 

comumente escreve sobre peculiaridades da guerra, escreveu em uma 

matéria intitulada “A fábrica de filhotes nazistas: Hitler recrutou crianças e 

adolescentes alemães para doutriná-los”, que a Juventude Hitlerista não 

foi apenas um aparato ideológico, ela age na coação dos jovens e 

familiares alemães forjando a obediência, “despojando a infância e a 

adolescência” e fazendo desses jovens viabilizadores de uma 

“experiência social atroz”:  

 

A juventude sob Hitler não podia ser boa. De 1933 a 

1945, os jovens alemães foram incorporados em 

massa à trituradora ideológica e militar do nazismo e 

muitos se tornaram autores dos crimes do regime. A 

cumplicidade genérica da juventude 

da Alemanha com seu Führer é indiscutível, mas 

também é verdade que esses meninos e meninas que 

ofereceram sua alma ao perverso ditador, seduzidos 

ou forçados, foram de alguma forma, e em maior ou 

menor grau, dependendo do caso, vítimas. 

Doutrinados até o indizível, coagidos, intimidados, 

despojados de sua infância e adolescência, 

arrancados de suas casas e escolas, muitas vezes 

entregues pelos próprios pais ao ogro da suástica, os 

jovens alemães foram usados pelos nazistas, que os 

tornaram sujeitos de um experimento social atroz, 

reservatório de suas ideias abomináveis e, em última 

instância, bucha de canhão para sua guerra com o 

mundo. (JACINTO, 2016, p.1) 

 

Vale ressaltar que a coação citada por Jacinto Antón começa 

antes mesmo da obrigatoriedade do alistamento, uma vez que crianças 

ainda não adeptas eram tratadas de modo diferenciado na escola a qual 

faziam parte. A saber, é notório que a coação ajudou nos números de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/De-Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/De-Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei.ogg
https://brasil.elpais.com/tag/adolf_hitler/a
https://brasil.elpais.com/tag/nazismo/a
https://brasil.elpais.com/tag/alemania/a/
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adeptos, no entanto, as imposições de alistamento não podem ser tidas 

como a única forma de adesão. Em pouco tempo, “A fábrica de filhotes 

nazistas” é tomada por imensa quantidade de jovens adeptos e isso 

estaria ligado ao poder convincente do governo nazista. A saber, para 

recrutar jovens e instigar famílias a enviarem seus filhos, Hitler, além 

dos discursos, usaria o poder massivo da propaganda, que ele via como 

“um instrumento manejado, com grande habilidade. E a qual ele afirma: 

“Compreendi, desde logo, que a aplicação adequada de uma propaganda 

é uma verdadeira arte.”15 

Deste modo, estaria alicerçada o que Theodor Adorno chama de 

“fenômenos de alienação”16. Esses fenômenos são dotados de um 

alcance profundo no que se refere à experiência psicológica nos sujeitos 

que se doam como massa amorfa e autorizam barbáries. Para isso, 

regimes como o nazismo utilizam a técnica como ferramenta de poder 

persuasivo. Uma educação fragilizada na emancipação do sujeito 

também seria entrada favorável a um fenômeno de tamanha proporção.  

Antes de tudo, é importante pensar que o contexto histórico, 

político, social e econômico da Alemanha estruturam a ascensão de 

regime totalitário o levando as últimas vias pela fragilidade, 

principalmente econômica, no pós Primeira Guerra Mundial.  No 

entanto, o frágil suporte social e educacional já sensível, da Alemanha 

pré-nazista, levou ao estado pleno da barbárie e a formação dos 

“fenômenos de alienação” citados.  Deste modo, as conferências 

adornianas deixam clara a necessidade de pensar a educação como 

instrumento capaz de intervir e negar novos fenômenos de Auschwitz – 

independentemente das frágeis estruturas sociais, políticas ou 

econômicas que nações do mundo possam vir a sofrer.  

                                       
15  Cf. HITLER, Adolf. Mein Kampf. 5ed. São Paulo: Centauro, 2001, p. 98 
16  Para Adorno, os “fenômenos de alienação” têm em si uma “estrutura social” e há 

um papel do uso da técnica para agir na consciência e no inconsciente dos sujeitos. 

Aqui, entra a necessidade de buscar uma educação direcionada a emancipação que 

esteja amparada pela Psicologia como ciência de compreensão da formação dos 

“fenômenos de alienação” e intervenção dos mesmos. Ver, ADORNO, Theodor W. 

Educação e Emancipação, trad, W. Leo Maar, SP: ED. Paz e Terra, 1995, p. 148-

149 
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Diante disto, faz-se fundamental a este trabalho, buscar os 

fundamentos do poder da educação em Theodor Adorno, como veremos 

abaixo. A saber, uma educação aliada à emancipação, com poder capaz 

de emancipar mentalmente os sujeitos, os dotando de capacidade de 

autonomia, conhecimento e empatia, ou seja, dotando-os de humanidade.  

 

2 Educação e Emancipação  

 

 Ao pensarmos Educação e Emancipação em Theodor Adorno, 

devemos nos ater ao fato de que os dois conceitos andam juntos e que, a 

educação é uma ferramenta de transformação somente a partir do 

momento que é aliada à emancipação – exigência principal em uma 

democracia, segundo Adorno. Assim, temos que a educação por si só não 

é inibidora dos instintos nocivos humanos, como pensa Friedrich Shiller 

(1759-1805) nas “Cartas sobre a educação estética da humanidade” 

(1793) – quanto à educação estética. A educação como forma de inibição 

dos “apetites” instintivos e agressivos, trieb para Shiller, se pensada a 

partir dos moldes do pensador de Frankfurt, é algo que pode ser superado 

a partir não só do conceito de educação em caráter único, mas de uma 

educação junto à emancipação humana. Enquanto em Shiller 

observamos a educação como via de acesso à emancipação – neste caso 

emancipando dos instintos e apetites. Temos em Adorno, a soma de 

educação mais emancipação como guia de alcance da “consciência da 

realidade” dos sujeitos em direção a produção da vida humana. É o 

escape dos “transes coletivos” que por diversas vezes na história das 

grandes barbáries estiveram formando hordas de seguidores de ditadores 

infames.  

Dá-se que, a educação só almeja o real sentido de instrumento da 

formação humana a partir do momento em que comunga com a 

emancipação. Assim, Adorno compreende ser necessário o conceito de 

“maioridade humana” formulado por Immanuel Kant (1724-1804) – e 

requisita nesta um forte conceito de autonomia. Desta forma, a proposta 

pedagógica Adorniana irá beber na fonte kantiana no que se refere a uma 

educação baseada na Aufklärung – em sentido fielmente pedagógico. A 
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autonomia é dada em Kant, segundo Abbagnano, como modo de 

“determinar a interdependência da vontade em relação a qualquer desejo 

ou objeto do desejo e a sua capacidade de determinar-se em 

conformidade com uma lei própria, que é a da razão” (ABBAGNANO, 

1999, p. 97).  Deste modo, temos um conceito de autonomia fidedigno 

ao de Kant, buscando independência, direcionamento à razão, 

consciência de culpa de sua menoridade e poder homem sobre si mesmo: 

 

“A saída do homem de sua menoridade, da qual o 

culpado é ele próprio. A menoridade é a incapacidade 

de fazer uso de seu entendimento sem a direção de 

outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa 

menoridade se a sua causa não estiver na ausência de 

entendimento, mas na ausência de decisão e coragem 

de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem.” 

(KANT, 2005, p.115). 

 

A mea culpa da menoridade no homem é o gatilho para a 

necessidade da autonomia. Por autonomia tem-se a libertação da guia do 

outro e superação das características infantes típicas do homem. Em 

Adorno, no que se refere à autonomia kantiana para a não repetição de 

Auschwitz, dá-se que: “O único poder efetivo contra o princípio de 

Auschwitz seria a autonomia, para usar expressão kantiana; o poder para 

a reflexão, a autodeterminação, a não-participação” (ADORNO, 1995, 

p.124- 125). 

Para Kant, a educação torna-se necessidade sine qua non no 

processo de autonomia: “O homem é a única criatura que precisa ser 

educada. Por educação entende-se o cuidado de sua infância (a 

conservação, o trato), a disciplina e a instrução com a formação. 

Consequentemente, o homem é infante, educando e discípulo.” (KANT, 

1996, p. 11). Dentro do contexto pedagógico kantiano, o filósofo de 

Frankfurt apega-se à mesma premissa de uma educação e autonomia 

como melhor modelo de emancipação humana – além de molde para 

“instintos animais” comuns ao mesmo. Para Kant, “a disciplina 
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transforma a animalidade em humanidade” 17, e contém um caráter de 

prudência e civilidade no cuidado com o outro: “a educação deve 

também cuidar que o homem se torne prudente, que ele permaneça em 

seu lugar na sociedade e que seja querido e tenha influência. A esta 

espécie de cultura pertence a que se chama propriamente de civilidade.” 

(KANT, 1996, p. 27). 

Prudência e civilidade são categorias ausentes na efetivação de 

Auschwitz, e, segundo Adorno, é importante compreender como se dá a 

ausência de civilidade em uma sociedade com grau de evolução alta, 

inclusive tecnologicamente falando. A saber, assim como em Kant, a 

educação deve imprescindivelmente gerar civilidade, ou, nos conceitos 

adornianos, negar a barbárie – inclusive dando foco de prioridade a este 

poder que só é alcançável pela educação: 

 

A tese que gostaria de discutir é a de que 

desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da 

educação hoje em dia. O problema que se impõe 

nesta medida e saber se por meio da educação pode-

se transformar algo de decisivo em relação à barbárie. 

“Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, 

que, estando na civilização do mais alto 

desenvolvimento tecnológico, as pessoas” se 

encontrem atrasadas de um modo peculiarmente 

disforme em relação a sua própria civilização — e 

não apenas por não terem em sua arrasadora maioria 

experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas 

também por se encontrarem tomadas por uma 

agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na 

terminologia culta, um impulso de destruição, que 

contribui para aumentar ainda mais o perigo de que 

toda esta civilização venha a explodir, alias uma 

tendência imanente que a caracteriza. Considero tão 

urgente impedir isto que eu reordenaria todos os 

                                       
17Ver, KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia. Piracicaba: Editora da Unimep, 1996, 

p. 11 
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outros objetivos educacionais por esta prioridade. 

(ADORNO, 1995, p. 154) 

 

 A “desbarbarização” a que Adorno se refere, é necessidade 

civilizatória que atende a evolução do curso da história – principalmente 

no nível de evolução tecnológica que estamos inseridos. No entanto, na 

contramão do que o termo civilização do mundo administrado requisita, 

Adorno atenta que “de uma perspectiva sociológica eu ousaria 

acrescentar que nossa sociedade, ao mesmo tempo em que se integra 

cada vez mais, gera tendências de desagregação. Essas tendências 

encontram-se bastante desenvolvidas logo abaixo da superfície da vida 

civilizada e ordenada.”(ADORNO, 1995, p. 122).Essa inversão 

civilizatória, ou a anticivilização nos termos freudianos, que desemboca 

em ódio primitivo e muitas vezes estarrecedor, são encontrados como 

motor de Auschwitz e autorizados como discurso verdadeiro em todo o 

Mein Kampf – como o desprezível conceito de “povo e raça”, capítulo o 

qual Hitler dedica a acentuar quais as diferenças e o fato da necessidade 

do argumento da supremacia racial: 

 

Há verdades de tal modo disseminadas por toda parte 

que chegam a escapar, por isso mesmo, à vista ou, 

pelo menos, ao conhecimento da maioria do povo. 

Este passa frequentemente como cego diante destas 

verdades à vista de todo, mundo e mostra a máxima 

surpresa, quando, se repente, alguém descobre o que 

todos, portanto deveriam saber. [...] E assim os 

homens erram pelo Jardim da Natureza, convencidos 

de quase tudo conhecer e saber, e, no entanto, com 

raras exceções, deixam de enxergar um dos 

princípios básicos de maior importância na sua 

organização a saber: o isolamento de todos os seres 

vivos desta terra dentro das suas espécies. Já a 

observação mais superficial nos mostra, como lei 

mais ou menos implacável e fundamental, presidindo 

a todas as inúmeras manifestações expressivas da 

vontade de viver na Natureza, o processo em si 

mesmo limitado, pelo qual esta se continua e se 

multiplica. Cada animal só se associa a um 
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companheiro da mesma espécie. O abelheiro cai com 

o abelheiro, o tentilhão com o tentilhão, a cegonha 

com a cegonha, o rato campestre com orato 

campestre, o rato caseiro com o rato caseiro, o lobo 

com a loba etc. (HITLER, 2001, p. 155) 

 

É nítido que, mesmo que os argumentos utilizados por Hitler 

atendam, de modo irracional e inconsequente, a uma ideia de supremacia 

e poder, tais discursos foram incapazes de despertar no povo alemão 

argumentações cívicas, prudentes e autônomas. Assim, abre-se espaço 

aos instintos primitivos e ao ódio, como cita: “O papel do mais forte é 

dominar. Não se deve misturar com o mais fraco, sacrificando assim a 

grandeza própria. Somente um débil de nascença poderá ver nisso uma 

crueldade, o que se explica pela sua compleição fraca e limitada.” 

(HITLER, 2001, p. 156).   

De fato, historicamente falando, pode-se prever que tamanho 

“fenômeno de alienação” tenha um alicerce no fracasso na Primeira 

Guerra Mundial junto a suscetíveis crises econômicas e declínio social. 

No entanto, o filósofo de Frankfurt vem alertar que, mesmo mediante as 

crises no modelo econômico-político-social, Auschwitz não passa de 

uma “aberração no curso da história” e deve ser pensada mediante 

pressupostos subjetivos. Assim, mesmo que historicamente a Alemanha 

nazista tenha tido pressupostos objetivos – que fomentam a possibilidade 

do nazismo – de fracasso social e econômico, nada irá justificar o atos 

desumanos em escala alarmante praticados sob consentimento do povo 

alemão: 

 

Como hoje em dia é extremamente limitada a 

possibilidade de mudar os pressupostos objetivos, 

isto e, sociais e políticos que geram tais 

acontecimentos, as tentativas de se contrapor a 

repetição de Auschwitz são impelidas 

necessariamente para o lado subjetivo. Com isto 

refiro-me, sobretudo também a psicologia das 

pessoas que fazem coisas desse tipo. Não acredito 

que adianta muito apelar a valores eternos, acerca dos 
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quais justamente os responsáveis por tais atos 

reagiriam com menosprezo; também não acredito que 

o esclarecimento acerca das qualidades positivas das 

minorias reprimidas seja de muita valia. E preciso 

buscar as raízes nos perseguidores e não nas vítimas, 

assassinadas sob os pretextos mais mesquinhos. 

Torna-se necessário o que a esse respeito uma vez 

denominei de inflexão em direção ao sujeito. E 

preciso reconhecer os mecanismos quetornam as 

pessoas capazes de cometer tais atos, e preciso 

revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando 

impedir que se tornem novamente capazes de tais 

atos, na medida em que se desperta uma consciência 

geral acerca desses mecanismos. (ADORNO, 1995, 

p. 121) 

 

Em Adorno, essa consciência geral quando falha e irreflexiva se 

tornam uma massa de comandados e inertes mediante as atrocidades. O 

papel da educação seria uma tomada de consciência em sentido auto-

reflexivo e crítico.  

A defesa da educação consciente se remete ao estágio inicial do 

sujeito, a infância. O frankfurtiano nos lembra que de acordo com a 

psicologia, o caráter tem formação fundamental nos anos iniciais e, 

portanto, “a educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa se 

concentrar na primeira infância”18. Adorno irá beber da fonte da 

psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939) na importância da formação 

dos sujeitos e nos efeitos que o processo civilizatório nos causam no 

mundo administrado, citando inclusive a necessidade do sentimento de 

“fuga da civilização” mediante uma imposição de civilidade. Ainda de 

acordo com Freud, o filósofo de Frankfurt pensa a necessidade de 

sublimação dos instintos, trabalhados principalmente nas tendências 

“desagregadoras” da anticivilização: 

 

De resto, o conhecimento psicológico defendido 

como teoria justamente por Freud, com cujas 

                                       
18  Cf.ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação, trad, W. Leo Maar, SP: 

ED. Paz e Terra, 1995, p. 123 



73 

reflexões acerca dessas questões ambos nos 

revelamos impressionados, encontra-se em 

concordância também com a possibilidade de 

sublimar de tal modo os chamados instintos de 

agressão, acerca dos quais inclusive ele manifestou 

concepções bastante diferentes durante sua vida, de 

maneira que justamente eles conduzam a tendências 

produtivas. (IBIDEM, 1995, p. 158) 

 

Para o filósofo de Frankfurt, as angústias desagregadoras do 

processo civilizatório devem encontrar na educação e emancipação um 

apaziguamento dessas angústias e do poder de gerar violência contra a 

própria civilização que as mesmas têm. 

Vale ressaltar, que a educação em Adorno, seja ela na infância ou 

na formação de um “esclarecimento geral” não tem apenas o poder 

preventivo de evitar uma barbárie, antes sim, a educação abarca o sentido 

de emancipação e leva a uma autonomia e prudência contra estados de 

barbárie. Esta educação emancipada não estaria solidificada em ideais de 

modelagem dos sujeitos. Becker, como interlocutor, questiona Adorno 

quando aos cuidados na formação de um "homem emancipado", dizendo 

que é “é preciso tomar cuidado para não convertê-lo em um ideal 

orientador”19. Para tal questionamento, afirma Adorno:  

 

Penso sobretudo em dois problemas difíceis que e 

preciso levar em conta quando se trata de 

emancipação. Em primeiro lugar, a própria 

organização do mundo em que vivemos e a ideologia 

dominante — hoje muito pouco parecida com uma 

determinada visão de mundo ou teoria —, ou seja, a 

organização do mundo converteu-se a si mesma 

imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce 

uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera 

toda a educação. Seria efetivamente idealista no 

sentido ideológico se quiséssemos combater o 

conceito de emancipação sem levar em conta o peso 

imensurável do obscurecimento da consciência pelo 

                                       
19Ibidem, 1995, p. 142 



74 

existente. No referente ao segundo problema, devera 

haver entre nos diferenças muito sutis em relação ao 

problema da adaptação. De um certo modo, 

emancipação significa o mesmo que conscientização, 

racionalidade. Mas a realidade sempre e 

simultaneamente uma comprovação da realidade, e 

esta envolve continuamente um movimento de 

adaptação. A educação seria impotente e ideológica 

se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse 

os homens para se orientarem no mundo. Porem ela 

seria igualmente questionável se ficasse nisto, 

produzindo nada alem de well adjustea people, 

pessoas bem ajustadas, em conseqüência do que a 

situação existente se impõe precisamente no que tem 

de pior. Nestes termos, desde o inicio existe no 

conceito de educação para a consciência e para a 

racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja 

possível superá-la no existente, mas certamente não 

podemos nos desviar dela. (IBIDEM, 1995, p. 142-

143) 

 

Ainda no sentido de educação emancipatória, Adorno atenta que 

além de não tornar o homem apenas “um ideial orientador”, apesar dos 

percalços do obscurantismo da “consciência pelo existente e a “ideologia 

da organização do mundo”. A educação não é uma simples adaptação, e 

devem-se tomar cuidados para que o sentido de consciência seja formado 

sem o caráter simplesmente adaptativo ideológico: 

 

A situação e paradoxal. Uma educação sem 

indivíduos e opressiva, repressiva. Mas quando 

procuramos cultivar indivíduos da mesma maneira 

que cultivamos plantas que regamos com água, então 

isto tem algo de quimérico e de ideológico. A única 

possibilidade que existe e tornar tudo isso consciente 

na educação; por exemplo, para voltar mais uma vez 

a adaptação, colocar no lugar damera adaptação uma 

concessão transparente a si mesma onde isto e 

inevitável, e em qualquer hipótese confrontar a 

consciência desleixada. Eu diria que hoje o individuo 



75 

só sobrevive enquanto núcleo impulsionador da 

resistência. (IBIDEM, 1995, p. 152-153) 

 

A educação emancipada ganha um sentido que vai além do ideal 

adaptativo, ela deve produzir uma consciência que tenha em si um poder, 

inclusive, de produção política, como cita: 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar 

a minha concepção inicial de educação. 

Evidentemente não a assim chamada modelagem de 

pessoas, porque não temos o direito de modelar 

pessoas a partir do seu exterior; mas também não a 

mera transmissão de conhecimentos, cuja 

característica de coisa morta já foi mais do que 

destacada, mas a produção de uma consciência 

verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância 

política; sua idéia, se e permitido dizer assim, e uma 

exigência política. Isto e: uma democracia com o 

dever de não apenas funcionar, mas operar conforme 

seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma 

democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto 

uma sociedadede quem e emancipado. (IBIDEM, 

1995, p. 141-142) 

 

Dessa forma, a educação emancipatória compreende o sujeito 

como um ser social e sua função, além da construção de uma consciência, 

são de objeto primordial para a realização da democracia. Democracia 

no sentido de pensar o coletivo e a emancipação do mesmo com a visão 

que foque na consciência desse coletivo. “Numa democracia, quem 

defende ideais contrários a emancipação, e, portanto, contrários a decisão 

consciente independente de cada pessoa em particular, e um 

antidemocrata. (ADORNO, 1995, p. 142). 

 A saber, este “coletivo” é capaz de uma realização de uma 

consciência democrática e obrigatoriamente racional. Consciência que 

não se permite engendrar os “fenômenos de alienação” e massas 

amorfas, muito menos que autorizem novos Auschwitz. 

Uma educação emancipada é condição fundamental para a 

superação da barbárie. Da educação na infância, até a “consciência geral” 
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dos indivíduos, buscar o sentido de autonomia no que se refere a um 

sujeito emancipado, é uma urgência na teoria da educação em Theodor 

Adorno que atende as perspectivas de uma educação consciente: 

 

A exigência que Auschwitz não se repita e a primeira 

de todas para a educação. De tal modo ela precede 

quaisquer outras que creio não ser possível nem 

necessário justificá-la. Não consigo entender como 

ate hoje mereceu tão pouca atenção. justificá-la teria 

algo de monstruoso em vista de toda monstruosidade 

ocorrida. Mas a pouca consciência existente em 

relação a essa exigência e as questões que ela levanta 

provam que a monstruosidade não calou fundo nas 

pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de 

que se repita no que depender do estado de 

consciência e de inconsciência das pessoas. Qualquer 

debate acerca de metas educacionais carece de 

significado e importância frente a essa meta: que 

Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a 

qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de 

uma regressão a barbárie. Mas não se trata de uma 

ameaça, pois Auschwitz foi a regressão; a barbárie 

continuara existindo enquanto persistirem no que tem 

de fundamental as condições que geram esta 

regressão. E isto que apavora. Apesar da não 

visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social 

continua se impondo. Ela impele as pessoas em 

direção ao que e indescritível e que, nos termos da 

historia mundial, culminaria em Auschwitz. 

(IBIDEM, 1995, p. 119) 

  

 Desta forma, Adorno prepara um compêndio contra a barbárie 

pelas vias da educação emancipada que abarca não só o sentido de 

educação no pós Segunda Guerra, mas reforça uma educação libertadora, 

busca a compreensão da formação de “fenômenos de alienação”, observa 

as qualidades e funções da educação que vão além de uma transmissão 

de conhecimento, atende a necessidade de ligar a educação ao processo 

democrático e demonstra como o poder da educação e autonomia do 

sujeito pode funcionar como uma arma poderosa contra barbáries como 
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Auschwitz. Para além, a produção filosófica de Adorno neste tema, é 

assunto inquietante e cabível de leitura mediante as crescentes frentes 

conservadoras de extrema-direita que se levantam, principalmente em 

toda a Europa, na atualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Pensar o tema “Educação e Barbárie para além de Auschwitz em 

Theodor Adorno é não só “prismar” o tema educação como ferramenta 

de alcance de diversos conceitos humanos. Mas é, antes de tudo, aliar a 

mesma, a potencialidade da autonomia – tão necessária na formação 

integral do sujeito quanto ser social e acima de tudo, humanizado. Ao 

passo que a educação no filósofo de Frankfurt é passível de auxílio e por 

si só incapaz de realizações grandiosas, – muitas vezes por cair no vão 

da “simples transmissão de conteúdos ou até mesmo na modelagem do 

indivíduo – a autonomia representa o impulso necessário na construção 

do homem não só quanto autônomo, todavia quanto compreensivo do 

seu papel no mundo e da urgente categoria altruísta que deve ser 

despertada para com cuidado com o outro. Desta forma, a importância 

do tema abarca “Educação e Emancipação” como formação e saída para 

o “mal-estar da sociedade” e as práticas bárbaras e apáticas para com o 

outro. Para além, o tema se faz atual mediante uma volta histórica dos 

modelos de “consciência geral” ou “fenômenos de alienação” que 

produzem levantes de massas amorfas que conduzem, ou ao menos 

autorizam, situações e discursos de verdadeiro horror. Assim, o tema 

adorniano arraiga no ser social a necessidade de “ser” não só enquanto 

indivíduo político, civilizado e consciente, mas quanto àquele que suscita 

todas essas esferas e faz com que se sobressaiam, levando-o em direção 

a humanidade, em sentido estrito da palavra. 
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CAPÍTULO 4 

 

ADORNO E A EDUCAÇÃO CONTRA A BARBÁRIE 

uma análise filosófica sobre as políticas pedagógicas no Brasil e seus  

reflexos na educação 

 

 

Alisson Douglas da Silva Machado20 

 

INTRODUÇÃO 

 

No meio acadêmico, literário ou filosófico é de difícil acesso ou 

pouco publicado o tema: Filosofia e Educação. Na maioria das vezes, o 

tema que norteiam os conhecimentos é destinado à filosofia da educação 

ou ensino de filosofia, sendo que nesse segundo, tratamos 

especificamente da prática de lecionar a disciplina, no que tange a 

essência do processo de ensino e aprendizagem. 

Pensando nisso, procuramos elaborar um trabalho no qual 

abordasse dois temas que se complementam: educação e filosofia, para 

que assim, pudéssemos lançar um olhar filosófico sobre a educação. 

O presente capítulo é subdividido em três seções : a primeira 

seção, Adorno e o processo da barbárie: uma elaboração do passado, que 

tem como objetivo abordar a introdução do pensamento do filósofo, 

partindo de uma reflexão sobre a barbárie e como ela ocorreu na 

sociedade impossibilitando o indivíduo de ser consciente e emancipado, 

tendo como referência o nazismo vivido na Alemanha, onde o que 

impressiona não é só o ato de violência, mas também, como tudo aquilo 

foi planejado e executado em prol de um interesse totalmente político e 

ideológico.   

                                       
20 Formação: Graduado em Filosofia Licenciatura pela Universidade Federal de 

Alagoas - UFAL 

Especialização em Filosofia e Edição pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 
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Na segunda seção: Reformas educacionais brasileiras: uma 

reflexão sobre nossa história, temos como proposta analisar as diferentes 

mudanças na educação brasileira a partir do período colonial e as 

diversas reformas educacionais até a contemporaneidade. Vale ressaltar, 

que o presente capítulo abordará algumas das principais reformas, não 

contemplando toda a História, por isso, foram expostas algumas delas. 

Dessa forma, percebemos gradativamente como pouco a pouco as 

mudanças no cenário educacional foi moldado para um propósito 

político e econômico, ofertando a sociedade um sistema de educação 

meramente funcional, quando passa a ter um foco expansivamente e se 

torna um ensino voltado para a população, tendo como caráter a 

formação do indivíduo para o mercado de trabalho. 

E por fim, temos na terceira seção: O desafio da educação contra 

a barbárie: análise adorniana no contexto educacional brasileiro e seus 

interesses, onde apresentaremos uma reflexão desse artigo. A análise 

feita a partir do pensamento de Adorno servirá de base para procurarmos 

uma possível solução sobre o déficit da educação no Brasil. 

Nessa perspectiva, o que podemos abstrair é que: a partir da 

história educacional brasileira, percebemos que a barbárie cometida 

parte de uma omissão da educação, pois, suas ações despreparada na 

elaboração de suas reformas educacionais, mas, tem em sua matriz os 

interesses voltados para a formação do homem no mercado de trabalho, 

bloqueando assim, a possibilidade do indivíduo ser consciente do seu 

papel na sociedade e muito menos se emancipar, obtendo uma educação 

fragmentada quando são inseridas reformas que não visa à qualidade ou 

aprimoramento do ensino, mas sim, os interesses externos a verdadeira 

essência da educação. 

Na verdade, o que temos em nosso sistema educacional não é de 

fato uma educação com toda a sua importância e devido destaque. O que 

temos nesse preceito é um preparo do indivíduo para o trabalho que 

possui regras, limites e finalidades em sua formação.  

 

 

 



82 

1 Adorno e o processo da barbárie: uma elaboração no passado 

 

Um dos grandes nomes no cenário educacional, social e filosófico 

na atualidade e que debate com clareza os reflexos de nossa atualidade é 

sem dúvida Theodor W. Adorno21. Em seu livro, Educação e 

Emancipação22, o filósofo trata diversos assuntos, tendo como ponto 

principal a reflexão sobre a barbárie e o papel da educação nesse 

processo de desbarbarização. 

Adorno propõe uma elaboração do passado, que segundo o 

filósofo: “[...] não significa elaborá-lo a sério, rompendo seu encanto por 

meio de uma consciência clara [...] ao contrário, é encerrar a questão do 

passado, se possível riscando-o da memória. [...]” (p.29). Em outras 

palavras, a preocupação é não tornar o ciclo vicioso do passado, pois: 

“[...] o terror não tem fim quando culpa e violência, precisam ser pagas 

com culpa e violência [...]” (p.29). Não permitindo que erros (barbárie) 

cometidas se proliferem ou assumam outras vertentes. 

Em seu livro citado acima, o filósofo faz um retorno às diversas 

barbáries que aconteceram, e em especial, a sua vivida na Alemanha por 

meio do nazismo em Auschwitz, onde fez refletir sobre esse tipo de 

ideologia que não se restringia a esfera política, mas também, se 

estabelecida entre os homens como algo cultural e embasado por um 

pensamento moral, através do seu líder supremo: Hitler. 

                                       
21Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, nasceu na Alemanha na cidade de Frankfurt 

em 11 de setembro de 1903  e faleceu em Visp, em 6 de agosto de 1969. Teve 

influencia da Filosofia de Kant e estudou: Filosofia, Musicologia, Psicologia e 

Sociologia e se forma em 1924 tendo grande destaque o cenário acadêmico ao 

defender sua tese sobre Husserl (A transcendência do objeto e do neomático na 

fenomenologia de Husserl) em 1924. Ler mais: Disponível em: 

<http://www.filosofia.com.br/bio_popup.php?id=62> Acesso em  15 de Jan 2017.  
22 O Livro: Educação e emancipação em Adorno, traz diversas reflexões sobre a nossa 

atualidade, tendo como foco a barbárie, elaboração do passado, a importância da 

filosofia entre outras temas que tem como objetivo a educação como uma das 

ferramentas para o processo de emancipação do indivíduo enquanto  ser ético, político 

e social. Ler: ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra. Edição 3. 2003.  

 

http://www.filosofia.com.br/bio_popup.php?id=62
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 As ações cometidas pela barbárie estão vinculadas aos incentivos 

dos interesses burgueses, por isso, em algumas situações os 

acontecimentos são mascarados com algo que ocorreu “inocentemente” 

ou muitas vezes, como se não tivesse acontecido, manipulam assim, a 

memória a ponto de apagá-la ou retificá-la ao seu modo, onde o 

humanismo acaba perdendo a sua essência emancipatória e assume uma 

identidade alienante “controlando” a memória (fatores históricos) 

conduzindo ao existente e adaptando o indivíduo as suas vontades. 

 Nesse sentido, a burguesia se mostra de duas faces de forma 

consciente: irracional, quando deixa de ter o comprometimento com a 

verdade em relação aos vestígios da memória. E racional, a partir do 

momento em que se apoiam as tendências sociais, a fim de, obter um 

retorno favorável em um jogo de estratégias. Ou seja, deixam de ter o 

seu comprometimento ético e moral, para assumir postura meramente 

política e assim garantir sua existência em qualquer circunstância.  

 Os interesses que envolvem esse tipo de ideal social estão 

relacionados aos olhos da massa como algo em prol de um bem para a 

nação e não algo puramente político, onde para que haja a veracidade 

desse ideal, é necessário que seu líder acredite nessa ideologia para que 

possa convencer a massa (ADORNO, 2013). 

 Desse modo, podemos dizer que toda a barbárie cometida neste 

contexto histórico, atende a um interesse ideológico alienante em prol de 

uma interpretação favorável aos seus atos e justificando-os com um 

discurso a favor dos interesses de todos. 

 Em uma perspectiva psicológica o autor ressalta que as barbáries 

cometidas, como por exemplo: o nazismo, não foi totalmente extinta, se 

encontra adormecida ou disfarçada esperando o momento certo para 

retornar, como é o caso do nacionalismo que nada mais é do que uma 

face do nazismo presente nos países subdesenvolvimentos, pois, é um 

modo ultrapassado, mas é uma ideologia tão vigente na atualidade. 

 É preciso enfatizar que não é só o ato violento e cruel encontrado 

ao longo de nossa história (como no caso em Auschwitz), que caracteriza 

a barbárie, mas também, trazendo para a nossa contemporaneidade, ela 

se encontra nas ações tomadas nas diferentes esferas sociais e políticas 
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que acabam desencadeando a desvalorização humana, como por 

exemplo, o modo vigente em que está sendo apresentada a nossa política, 

educação, saúde, segurança, entre outros.  

Se refletirmos de forma consciente e racional, podemos perceber 

que os “direitos” conquistados após muitas lutas não passa de ilusão, 

pois, a classe alienada não compreende (boa parte dela) que essas ações 

atendem aos interesses silenciosos da burguesia. 

Por essa razão, foi necessário colocarmos em questões essas 

reflexões adorniana, para que possamos entender o porquê que Adorno 

frisa: “Que Auschwitz não se repita!”, pois, ela (barbárie) faz parte de 

um processo social objetivo que ocorre em meio a um regresso aos 

direitos humanistas e com eles o processo de formação lapidado aos 

interesses de uma sociedade capitalista. Até porque como afirma França 

(2011): “Como as causas da barbárie não foram eliminadas, Auschwitz 

é sempre uma possibilidade eminente; logo, somente uma formação que 

se contraponha e resista à persistência destas causas poderia impedir a 

repetição do horror. [...]” (p.104) 

 

2 Reformas educacionais brasileiras: uma reflexão sobre nossa história 

 

Antes de iniciarmos qualquer reflexão acerca do processo de 

formação educacional no Brasil, é preciso salientar que a história 

brasileira é repleta de lacunas e defasagens que compõem e prevalecem 

até a contemporaneidade. Isso abrange não só o campo educacional, mas 

também, a área política, social e economia. 

Tais fatores contribuíram para um déficit educacional que existe 

desde o início do processo de colonização e que ao longo dos anos as 

reformas educacionais desenvolvidas não supriram as necessidades e não 

acompanhou a evolução social e política do mundo.     

O presente tópico irá transcorrer um pouco sobre o surgimento da 

educação do Brasil, no que diz respeito às algumas partes, sobre o 
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processo de formação educacional no país e os interesses por trás desse 

investimento23. 

A implantação do sistema de educação no Brasil foi um processo 

que passou por diversas reformas ao logo da sua história, isso porque, o 

país ao ser “descoberto” acabou perdendo sua identidade (cultura) e seus 

nativos foram oprimidos e submetidos aos interesses externos de sua 

vontade. Isso porque, no processo de colonização o Brasil ao ser 

“descoberto” já possuía em seu território, nativos que ao seu modo de 

viver, possuía sua concepção social e cultural inserida, porém, não era a 

mesma que os portugueses possuíam em sua formação.  

Segundo Saviani (2008): a educacional colonial brasileira é 

composta de três fases: a primeira foi a partir do vindo dos jesuítas para 

a colônia 1549 e se estendeu até 1599 com a promulgação do 

RatioStudiorum24. O segundo fase, 1599 à 1759 foi consolidado a 

educação dos jesuítas a partir da RatioStudiorum através de uma 

educação catequética e por fim, 1750 à 1808 corresponde a fase 

pombalina que se estende até o início do império. Vale ressaltar que foi 

a partir Lei de 3 de setembro de 1759, pelo rei Dom José I, os jesuítas 

foram expulsos e quem assumiu a responsabilidade foi Marques de 

Pombal (Sebastião José de Carvalho e Melo). 

Pombal substitui as escolas jesuítas por aulas régias. Essa foi à 

primeira mudança estabelecida no país e após esse acontecimento e 

contribuições pedagógicas tiveram reformas significativas de: Couto 

Ferraz (Luís Pedreira do Couto Ferraz) que se preocupa com o controle 

da qualidade de ensino ofertada, onde o Estado estaria responsável pela 

fiscalização do funcionamento a partir do decreto n.1331A, de 17 de 

Fevereiro de 1854. E foi a partir Decreto n. 7.247 do dia 19 de abril de 

                                       
23É preciso salientar que o Brasil é um país que passou por diversas transformações e 

momentos históricos. Por esse motivo, abordar todas essas passagens seria algo que 

decorreria mais tempo, por essa razão, abordaremos de forma especificas algumas das 

presentes passagens.  
24Trata-se de um documento que 467 regras, criado como foi de manual para os 

seguimentos normativos da educação jesuíta. Essasnormas envolviam todos do 

processo educacional (TOYSHIMA& COSTA 2012). 
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1879 que Leôncio de Carvalho (Carlos Leôncio de Carvalho) se destacou 

ao ampliar a rede de ensino, possibilitando a formação em todas as áreas 

de ensino, ou seja, primário, secundário e superior, afim de, estabelecer 

uma educação de qualidade. 

Entretanto, o Brasil não possuía recursos necessários para 

abranger todo o território nacional, por esse motivo, os ensinos ficaram 

destinados para alguns estados, onde o investimento na educação 

distribuído pelo Estado era muito pouco, além disso, não existia 

qualificação profissional (formação de professores), locais para ensinar 

e os que tinham não passavam por nenhuma aquisição; vale ressaltar, 

nesse período a educação não era destinada a população em geral e só os 

nobres conseguiam ingressar no ensino superior, mas tinham que viajar 

para Portugal, na Universidade de Coimbra. Esse fato ocorreu na 

segunda fase da reforma educacional, segundo SAVIANI (2008). 

 Desse modo,  

 

Na primeira metade do século XVIII, Portugal era 

administrado com "mão de ferro" pelo Marques de 

Pombal, que fez uma série de reformas educacionais 

que repercutiram no Brasil. Tirou o poder 

educacional da Igreja e colocou-o nas mãos do 

Estado, criando assim, um ensino pelo e para o 

Estado. Porém, mesmo após a expulsão dos jesuítas, 

em 1759, e a instauração das Aulas Regias, a situação 

não mudou, pois o ensino continuou enciclopédico, 

com objetivos literários e com métodos pedagógicos 

autoritários e disciplinares, abafando a criatividade 

individual e desenvolvendo a submissão às 

autoridades e aos modelos antigos. Até os professores 

eram, em sua maioria, os mesmos que lecionavam 

nos colégios jesuítas. As reformas pombalinas 

causaram uma queda no nível do ensino e os reflexos 

desta reforma são sentidos até nossos dias, visto que 

temos uma Educação voltada para o Estado e seus 

interesses. (RIBEIRO, p.16, 1993) 
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Dando agora um salto na história, iremos começar a abordar a 

educação no período republicano do Brasil, em que temos uma grande 

especificidade da educação e que está alinha a uma proposta de educação 

massiva.  

Após a Proclamação da República em 1889 através do Decreto 

n.981 de 8 189- foi feito por Benjamin Constant, um dos primeiros 

representantes da Primeira Republica em que no decreto ficava de 

responsabilidade e organização do Estado o ensino primário e 

secundário. 

No período da Era Vargas 1930 – 1945, dois nomes se destacaram 

no cenário educacional: Francisco Campos, Decreto nº 18.890, de 18 de 

abril de 1931 e sendo aperfeiçoada e consolidada pelo Decreto nº 

21.2141, de 4 de abril de 1932, segundo Saviani (2008), essa reforma 

trás ênfase a uma lacuna deixada pelas reformas anteriores, pois, o 

objetivo de Campos era unificar o ensino em todo o território brasileiro.  

Ainda nessas perspectivas,  

 

Nas idéias político-educacionais de Francisco 

Campos estava a crença de que a reforma da 

sociedade se concretizaria mediante a reforma da 

escola, da formação do cidadão e da produção e 

modernização das elites. Em seu ideário estava claro 

que a formação das elites era a prioridade, bem como 

defendia que essa mesma elite tinha as condições 

para decidir quais deveriam ser os rumos da educação 

para os demais. (ZOTTI, 2006, p.3) 

 

Com essa nova reforma, o Brasil passava por uma profunda 

mudança na educação, e pela primeira vez ouvimos falar em ensino 

profissionalizante ou comercial. Tudo isso, tem um objetivo, razão e 

causa, pois,  

 

No Brasil, a intensificação do capitalismo industrial 

significou novas exigências educacionais. Com a 

crise da década de 30, a economia brasileira se viu 

fortemente abalada pelo cessar de investimentos 
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estrangeiros, que obrigou o país a abandonar a 

exportação de suas produções, em especial o café, e 

significou uma queda do poder latifundiário. A partir 

de então, com a manifestação das classes mais baixas 

e com menos voz ativa por uma mudança política que 

superasse a crise, o capitalismo industrial se instalou 

como uma proposta de se aproveitar os recursos 

nacionais e fortalecer a economia brasileira, 

deixando de necessitar das importações e passando a 

produzir os produtos dentro do país. 

(GIAMOGESCHI, 2009, p.02) 

 

A partir desse momento, começa a criar um dualismo entre os 

ensinos: aqueles que ingressavam em um curso superior (intelectuais), e 

os que tinham que trabalhar ou produzir (educação profissionalizante), 

pois, como afirma ZOTTI: 

 

O objetivo era imprimir ao ensino secundário a tarefa 

de preparação do adolescente para sua satisfatória 

integração na sociedade, que começava a fazer-se 

mais complexa e dinâmica. Era necessário, na visão 

do reformador, atualizar o ensino de acordo com as 

exigências do desenvolvimento industrial. (2006, 

p.4) 

 

 Novamente a educação se ver voltada para a classe dominante, 

pois, quem irá continuar seus estudos serão os intelectuais e não será a 

classe trabalhadora, mas sim, aquela classe privilegiada de tempo para se 

dedicar ao ofício de estudar e consequentes adquirir o nível superior. 

É impressionante como pouco a pouco os verdadeiros valores da 

modernidade começam aparecer a partir de cada reforma e decretos 

estabelecidos aos longos dos anos. Mas, dando continuidade as 

mudanças educacionais têm: Gustavo Capanema (1942-1946) e se 

destacou pelas Leis Orgânicas do Ensino Secundário, a partir do 

Decreto-lei n. 4.244 de 09/04/1942 enfatizando mais as reformas 

deixadas por Campos.  
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 Vale destacar que ambos tinham um mesmo ideal de ensino no 

que diz respeito à volta da igreja católica no ensino religioso, pois, 

acreditavam que esse ensino ficaria responsável pela educação ética e 

moral do indivíduo, como afirma Saviani (2008, p.270): “A 

características mais saliente das reformas educacionais empreendidas 

por campos e Capanema traz a marca do pacto com a Igreja Católica 

[...]”. 

 Desse período por diante, começa o debate para oferecer a 

educação de forma gratuita para toda a população, governantes e 

representes, começaram a se manifestar sobre o assunto. Observa-se 

também que a partir de 1995 instalou no Brasil um sistema de avaliação 

que de forma intensa e massiva, apresentando-se como uma política 

educacional, porém, o objetivo por trás dessas avaliações nada mais era 

do que atender as demandas do sistema vigente ou acompanhado as 

mudanças globais presentes na época (PAIVA, 2003). 

 Desse modo, não era mais possível ofertar um ensino apenas 

voltado para a elite, era necessário fazer presente a qualificação ou 

preparação da mão de obra que sustentava o sistema. Por essa razão, a 

partir da aprovação da Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que 

garantia o direito à educação para todos, em especial, para a classe 

trabalhadora, que o cenário educacional começou a mudar. Segundo o 

Art. 4, o dever do estado com a educação na escola pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio; 

[...] 

VII – oferta de educação escolar regular para jovens 

e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola; 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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 Após o anuncio da reforma educacional na década de 1990, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei Nº 9.394/96) que 

abrange a reforma educacional, onde foi sancionado em 20 de Dezembro 

de 1996 –  e do Decreto Nº 2.208/97 – decreto que estabelece as diretrizes 

e as bases da educação nacional sobre o ensino profissionalizante 

(educação profissional) – mostra-se que a formação para o trabalho está 

presente nos diferentes níveis de ensino, onde pode ser visto  no Art. 3º: 

A educação profissional compreende aos seguintes níveis:  

        

I - básico: destinado à qualificação, requalificação e 

reprofissionalização de trabalhadores, independente 

de escolaridade prévia;  
II - técnico: destinado a proporcionar habilitação 

profissional a alunos matriculados ou egressos do 

ensino médio, devendo ser ministrado na forma 

estabelecida por este Decreto;  
III - tecnológico: correspondente a cursos de nível 

superior na área tecnológica, destinados a egressos do 

ensino médio e técnico (DECRETO Nº 2.208, DE 

17 DE ABRIL DE 1997). 

 

A partir dessa análise sobre esse decreto, podemos perceber 

nitidamente que as diretrizes e bases da educação nacional tinham a 

preocupação de estabelecer a formação profissionalizante a todo custo, 

isso porque, de algum modo, o indivíduo serviria para atender as 

demandas do mercado de trabalho. E mesmo aqueles que não dão 

seguimento aos diferentes níveis de ensino, poderiam retornar aos 

estudos para se profissionalizar/qualificar para o trabalho. Como 

podemos constatar no Art. 4: 

 

A educação profissional de nível básico é modalidade 

de educação não-formal e duração variável, destinada 

a proporcionar ao cidadão trabalhador 

conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-

se, qualificar-se e atualizar-se para o exercício de 

funções demandadas pelo mundo do trabalho, 

compatíveis com a complexidade tecnológica do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.208-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.208-1997?OpenDocument
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trabalho, o seu grau de conhecimento técnico e o 

nível de escolaridade do aluno, não estando sujeita à 

regulamentação curricular (DECRETO Nº 2.208, 

DE 17 DE ABRIL DE 1997). 
 

  

Vale ressaltar que o decreto citado anteriormente foi revogado 

pelo Decreto Nº. 5.154/2004 de 23 de julho de 2004, onde passa a ser 

uma educação profissional técnica de ensino médio (NASCIMENTO, 

2007). 

 Mas, é preciso deixar claro que o Brasil possui uma defasagem 

histórica em seu campo educacional, se for comparado com outros 

países, e essas lacunas não tiveram a devida preocupação para serem 

preenchidas, pois os interesses (econômico, político, histórico e social) 

visados por esse ensino não se compara com o seu verdadeiro sentido 

(SAVIANI, 2008; VIEGAS & OSÓRIOS, 2007).  

 O que chama a atenção nessas reformas educacionais brasileiras 

são as formas como cada uma delas foram pensadas. Gradativamente 

elas foram evoluindo não para o bem do indivíduo, mas, para o bem em 

comum das esferas que regiam a economia: Estado e Igreja. 

 É preciso deixar claro que o capitalismo permanece 

influenciando as decisões na educação. Percebe-se que, o ingresso do 

indivíduo trabalhador nos diferentes níveis de escolarizações estão 

voltados para a empregabilidade foi moldado ao longo do tempo, como 

por exemplo: primeiro, o conhecimento mínimo ofertado pelo atual 

ensino fundamental (ensino primário); segundo, foi inserido o ensino 

médio (ensino secundário) para preparar os alunos para um 

“conhecimento completo” para a sociedade e para o trabalho; terceiro, o 

investimento em cursos técnicos como uma formação profissional 

especializada; e por fim, o quarto que podemos dizer ser a etapa final da 

formação seria através do nível superior.  

 Entretanto, é necessário salientar que a demanda de escolarização 

nos diferentes níveis de ensino corresponde principalmente pelo 

processo de industrialização de cada região, onde a região que tinha 

como base econômica a produção rural naquele momento não precisaria 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.208-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.208-1997?OpenDocument
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de imediato um investimento na educação, pois, a matriz de todo esse 

desenvolvimento educacional estava vinculada a um processo de 

qualificação de mão de obra e não a um projeto de alfabetização dos 

brasileiros (GIAMOGESCHI, 2009). 

Contudo, infelizmente a educação no Brasil25, que poderia ser 

uma ferramenta de emancipação do indivíduo, se tornou ao longo da 

história um instrumento de manipulação da classe dominante. A barbárie 

em nosso país não aconteceu semelhante a Alemanha, pois, todo o ato 

bárbaro não está vinculado a ação de violência, mas, em todas as atitudes 

que impeçam a sociedade de ter seus direitos minimamente respeitado e 

atendido, conduzindo o indivíduo a um conformismo diante de sua 

realidade, não dando a ele a possibilidade de reação ou argumentação, 

porque, foi omitido dele esse esclarecimento. Como afirma Adorno 

(2003): 

 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, 

que, estando na civilização do mais alto 

desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 

encontrem atrasadas de um modo peculiarmente 

disforme em relação a sua própria civilização — e 

não apenas por não terem em sua arrasadora maioria 

experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas 

também por se encontrarem tomadas por uma 

agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na 

terminologia culta, um impulso de destruição, que 

contribui para aumentar ainda mais o perigo de que 

toda esta civilização venha a explodir, aliás uma 

tendência imanente que a caracteriza. Considero tão 

                                       
25Para aprofundar mais no processo educacional no Brasil, sugiro que o livro de 

Demerval Saviani, “História das Ideais Pedagógicas no Brasil” (2. ed.– Campinas, SP: 

Autores associados. 2008). Neste livro, o autor aborda de forma histórica e detalhada 

a vinda dos jesuítas ao Brasil, seu interesses e após sua saída a tentativa de Marques 

de Pombal e outros governantes da época inserir a educação, constituindo a própria 

substância da prática educativa, sendo agora responsabilidade do Estado. No mesmo 

contexto, verá como gradativamente a educação começou a ser inserida no Brasil, as 

suas dificuldades e os primeiros nomes dados ao ensino, entre outros fatores 

interessantes (GONÇALVES, 2009). 
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urgente impedir isto que eu reordenaria todos os 

outros objetivos educacionais por esta prioridade. (p. 

155). 

 

3. O desafio da educação contra a barbárie: análise adorniana no contexto 

educacional brasileiro e seus interesses 

 

Adorno se preocupa com o retorno de Auschwitz. Por viver essa 

realidade Alemã exposta mundialmente naquela época, não quer que essa 

forma sistemática, racial e desumana se repita na atualidade, por isso, faz 

uma elaboração do passado, a fim de, extrair desse retrocesso uma 

aprendizagem. 

 Tal pensamento filosófico fez com que refletíssemos sobre o 

contexto histórico do Brasil que gradativamente foi pensada também de 

forma sistemática, racial e desumana as reformas educacionais 

brasileiras que como pode ser vista no segundo tópico desse trabalho, 

estavam cheias de lacunas e déficits, e que até hoje se repetem seguindo 

um ciclo vicioso que persiste em não ser quebrado.  

 Isso nos faz refletir sobre a atual situação da nossa educação 

brasileira, que por meio de suas diversas mudanças não conseguiu 

irradiar sua esplendorosa essência ou verdadeiro sentido da educação. 

A forma como o ensino está sendo direcionado, é algo que vem 

sendo preparado de forma bem pensada a ponto de envolver os 

indivíduos em um processo alienante e aceitável (por boa parte) como 

algo normal e necessário para o progresso da nação. 

 Uma das análises feitas nesse texto, podemos perceber que, desde 

o início da colonização do Brasil e até a presente política governamental 

tende a fracassar, por não ter como objetivo o aperfeiçoamento das ideias 

ou projetos existentes. 

A educação no Brasil e em especial em seu período republicano, 

foram modificadas e adaptadas as necessidades e vontades do sistema 

mercantil ou as exigências do mundo globalizado, que em meio a uma 

disputa de competitividade pelo poder econômico acaba barbarizando a 

sociedade a ponto de deixá-la alienada pela repressão de garantir a sua 
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própria existência, sem possibilidade de explanar, refletir ou agir perante 

qualquer alteração feita no sistema político, econômico ou educacional.  

 Segundo: Domingues, Toschi & Oliveira, 

 

Em geral, essas políticas de currículo têm se 

caracterizado como programas de governo, isto é, 

com início e fim determinados pelos mandatos. Falta 

tempo para sua implantação e consolidação no 

espaço de um governo, acarretando descontinuidade 

administrativa e pedagógica. (2000, p.64) 

 

Fazendo uma analogia sobre a barbárie cometida na Alemanha 

chamada de Nazismo, se reflete no Brasil, de modo disfarçado (ou não) 

com outra face chamada capitalismo. O capitalismo historicamente 

falando, pode ser dividido em fases que consiste em um capitalismo: 

comercial, industrial, financeiro e informacional (DALESSI, 2012). 

Todas essas fases foram organizadas de forma racional e muito bem 

planejadas para radicalizar qualquer tipo de emancipação do indivíduo. 

Mas, qual à melhor forma de envolver a sociedade no processo 

de alienação e com poucas possibilidades de emancipar?  

Por meio da educação é que se consegui tais feitos, pois, ela no 

sentido comum das relações, está relacionada com a escola. Na 

instituição de ensino (escola), se concentra uma grande massa 

populacional de alunos (futuras mão de obras) prontas a serem 

preparadas para a sua formação (trabalho). Esse meio educacional, 

culminado com o ambiente familiar são os contatos que o indivíduo em 

seu processo de formação tem e que vem trajado de forma cultural os 

ensinamentos competitivos, ou seja, é a partir dali, que o aluno começa 

a pensar em sua formação para arrumar um bom emprego e garantir seu 

futuro, onde aqueles que não se interessam pelos estudos provavelmente 

não conseguirá tais feitos.   

Como afirma Frereset al (2008): 

 

A educação no sistema capitalista corresponde a uma 

educação voltada para atender às necessidades do 
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capital em seu processo de expansão e acumulação 

ampliada. Produção da riqueza e homens são postos, 

sob o capital, numa relação invertida: não é a 

produção da riqueza material que está a serviço dos 

homens, mas o contrário: o que se produz não é para 

a coletividade, mas para alguns que se tornaram 

historicamente proprietários dos meios de produção e 

de subsistência. Estes buscam, em nome de um 

suposto desenvolvimento econômico, decidir quais 

os destinos da sociedade, bem como ela deve ser 

organizada, como deve pensar, como deve agir. 

(FRERES, RABELO &SEGUNDO, 2008, p. 3). 

 

Sem perceber nos vemos em uma educação trabalhista, e como o 

nome já afirma voltado para a formação do homem para o trabalho (e 

apenas para isso), que a barbárie se proclama na sociedade, tirando do 

indivíduo qualquer possibilidade de emancipação e conscientização. 

Isso acontece pelo fato da educação sempre sofrer modificações 

em meio aos interesses externos a sua essência, sem levar em 

consideração as reflexões sociais, política e econômicas e se restringindo 

a um ensino meramente tecnicista. Entretanto, é preciso salientar que 

esse processo de interesses externos é intitulado por Adorno como a 

barbárie, que garante a sobrevivência do próprio homem.   

 E alerta que,  

 

A educação já não diz respeito meramente à 

formação da consciência de si, ao aperfeiçoamento 

moral, à conscientização. É preciso escapar das 

armadilhas de um enfoque “subjetivista” da 

subjetividade na sociedade capitalista burguesa. A 

“consciência” já não seria apreendida como 

constituída no plano das representações, sejam idéias 

oriundas da percepção ou da imaginação, ou da razão 

moral. A consciência já não seria “de”, mas ela “é” 

[...] experiência objetiva na interação social e na 

relação com a natureza, ou seja, no âmbito do 

trabalho social. [...] (ADORNO, 2003, p. 16)  
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 Esse tipo de formação faz com que a subjetividade seja 

esquecida, sem falar na perda dos valores éticos e morais mediante a essa 

formação do trabalho e passamos a seguir um padrão socialmente 

exposto. Esse tipo de alienação não está presente só na educação, mas 

também, na ciência e na tecnologia que deveria proporcionar um bem 

humanista, mas, na verdade é mais um mecanismo de produção para 

aumentar o capital a serviço do consumismo, além disso: “A Dialética 

do esclarecimento constitui a expressão da subjetividade ameaçada, a 

“semiformação”, e das forças anônimas que ameaçam a subjetividade, a 

“indústria cultural”. (ADORNO, 2003, p. 20) 

 Mas, o que falar daquela educação que muitas vezes são 

executadas de forma arbitrária?  

Para Adorno (2003), esse tipo de educação com certeza traria no 

procedimento de experiência formadora algo prejudicial para luta contra 

a barbárie. Por isso, a importância da experiência formadora no processo 

de conscientização ou esclarecimento. Rompendo assim, com a educação 

de caráter técnico e receituário, para se tornar uma educação eficiência. 

Mas, tudo isso só será possível através de uma recuperação da 

experiência formativa estabelecendo um padrão com fundamentos 

racionais para que a educação possa se tornar emancipatória.   

Em outras palavras, a formação que deveria garantir a autonomia 

para o homem também deve ser levada em consideração às condições 

sociais, políticas e econômicas que a mesma está inserida e que em suma, 

está introduzida em um processo de produção e reprodução da vida 

humana em meio a uma sociedade e sua relação com a natureza.  

O fato de muitas vezes as reformas ou modelos educacionais não 

darem certos em sua prática na sociedade, é porque, elas partem de cima 

para baixo, ou seja, são os representantes que constroem sua utopia, a 

fim de, que a realidade se adeque a essa mudança. 

Mas, o que somos para o sistema capitalismo? 

Podemos dizer que para o capitalismo, o homem pode ser visto 

como uma matéria-prima, onde em seu estado bruto não possui nenhuma 

serventia, mas, a partir do momento em que começa a ser “lapidado”, 

passa a ter uma determinada finalidade. 
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Mas, qual seria a mecanismo utilizado para essa “lapidação” do 

homem?  

Seria por meio da educação. É a partir de uma educação que não 

visa a emancipação do homem, através de um ensino voltado para a 

informação e não para  a formação, é que o sistema capitalista começa a 

“lapidar” o individuo de acordo com as demandas do mercado de 

trabalho, onde as decisões que envolvem esse mecanismo de “lapidação” 

está intrínseco às questões politicas, sociais e economicas que envolve o 

país.  

A partir dessa formação,  

 

O pensamento então, se torna factual e o 

conhecimento restringe-se ao que pode ser 

classificado, calculado e repetido. Neste processo, o 

sujeito pensante encontra-se dominado pelo próprio 

fato e pela imediaticidade, pois só é considerado 

conhecimento aquilo que pode ser visto e 

comprovado matematicamente. (BITTENCOURT & 

SILVA; 2010, p.3227). 

 

Essa forma de agir sobre a educação pode ser visto nos diferentes 

níveis de ensino que tem como objetivo oferecer apenas o suficiente para 

atender a demanda. 

Para que possamos exercer determinadas funções do mercado de 

trabalho, é necessário um tipo especifico de formação. Até mesmo 

aqueles que não possui um nível de ensino é de extrema importância para 

esse sistema. Vivemos em uma sociedade similar a uma cadeia alimentar, 

onde todos os componentes, independente da classe possui sua função, 

garantindo assim, a permanência dessa cadeia.  

Até o presente momento, vimos os reflexos baseados em Adorno 

em consonância com a história educacional do Brasil e nos faz perceber 

que o indivíduo até então, não teve a possibilidade de consciência muito 

mesmo de emancipação, e percebesse que o país tem em sua ideologica 

educacional um ensino resumido em minimo, pois, é esse minimo que 

garante a existencia do sistema vigente. 
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Mas, se isso acontecesse, como seria? É possível uma 

emancipação na contemporaneidade? 

Essa forma não aconteceria da noite para dia. Nem tão pouco 

teriamos uma fórmula exata para todo o Brasil, isso porque, temos uma 

pluralidade de necessidades, culturas e etnias, que precisam ser levadas 

em consideração no momento da elaboração.  

Porém, seguido o pensamento de Adorno, todo o processo de 

libertação e mudança requer um esforço, onde partiria de dois pilares: 

conscientização e emancipação. 

Segundo Adorno: “O problema propriamente dito da 

emancipação hoje é se e como a gente — e quem é "a gente", eis uma 

grande questão a mais —pode enfrentá-lo” (2003, p.182).  

Esse modo de pensar adorniano consiste a partir do momento em 

que o indivíduo começa a ter consciencia e auto-reflexão do seu meio 

social, o próprio será enquadrado em um perfil de excessão, pois, a 

formação em massa é o que determina a existencia do capitalismo.  

Mas, isso não acontece, pois,  

 

[...] falta a reflexão do próprio objeto, onde 

falta o discernimento intelectual da ciência, 

instala-se em seu lugar a frase ideológica, nos 

termos do deslumbramento daquela infeliz 

tradição alemã segundo a qual os nobres 

idealistas vão para o céu e os materialistas 

ordinários vão para o inferno. [...] entre a 

ausência pura e simples de reflexão intelectual 

e o estereótipo da visão de mundo oficialista 

delineia-se uma conformação dotada de 

afinidades totalitárias. [...] (ADORNO, 2003, 

p. 62)  

 

 É o que autor denomina como adaptação e resistência.  Em outras 

palavras, é mais fácil adaptasse ao já existente, do que questionar e 

refletir sobre essa existência a ponto de transformá-la. 
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A falta de consciência e reflexão faz com que o indivíduo 

reproduza o seu conhecimento prático necessário para ser executado, 

como se fosse uma máquina que faz aquilo que é programado. 

Se desvinculando desse pragmatismo, podemos começar a pensar 

em um indivíduo inserido no processo de emancipação, pois, segundo 

Adorno (2003, p.67-68): “[...] O indivíduo só se emancipa quando se 

liberta do imediatismo de relações que de maneira alguma são naturais, 

mas constituem meramente resíduos de um desenvolvimento histórico já 

superado, de um morto que nem ao menos sabe de si mesmo que está 

morto.”  

Ainda sobre a mesma vertente:  

 

[...] aquilo que caracteriza propriamente a 

consciência é o pensar em relação à realidade, ao 

conteúdo — a relação entre as formas e estruturas de 

pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este 

sentido mais profundo de consciência ou faculdade 

de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico 

formal, mas ele corresponde literalmente à 

capacidade de fazer experiências. Eu diria que pensar 

é o mesmo que fazer experiências intelectuais. [...] 

(ADORNO, 2003, p. 151) 

 

Dessa forma, qual seria a ponte entre alienação e a emancipação? 

A resposta para esses dois pontos é a mesma: a educação. De fato, 

a educação é uma ponte entre esses dois (alienação e emancipação), pois, 

estando inserido em um processo de conscientização, o indivíduo tem 

em sua prática política e social a certeza desses dois caminhos. 

Tais indagações podem ser realizadas através de um plano 

educacional totalmente desvinculado aos interesses externos, uma 

educação voltada para atender as demandas da sociedade, no sentido, de 

formar o indivíduo para uma vida ética, política e social. A educação 

precisa se adaptar não no sentido de conformismo perante as mudanças, 

mas, resistir, a fim de, se preparar para lhe dá com essas transformações, 

assim como afirma Adorno (2003): “A educação seria impotente e 

ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse os 
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homens a se orientarem no mundo” (p.143), em outras palavras, deve-se 

obter um entendimento dos interesses burgueses para não viver as 

margens de um profundo lago, que em sua superfície se apresenta limpo 

e transparente, mas, ao mergulharmos nessa água e indo ao fundo, 

veremos o contraste do que é apresentado e o que se esconde por trás 

dessa calmaria e transparência.  

 Por essa razão, foi necessário analisarmos o nosso contexto para 

compreender que a nossa política educacional pedagógica se quer 

cogitou a possibilidade de uma educação emancipadora no Brasil. Aliás, 

visto pelo lado histórico, a nossa educação só se tornou de fato pública 

muito após o seu período republicano e por motivos aos quais foram 

explicados no segundo tópico desse texto. 

 Dessa forma, é evidente que os representantes do Brasil não 

querem em sua realidade, indivíduos emancipados e capazes de indagar, 

refletir e questionar suas práticas políticas. Pelo contrário, o sistema 

bárbaro brasileiro se faz vigente em sua população, violentando os seus 

direitos públicos que deveriam ser ofertadas com qualidade como: 

educação, saúde, segurança, entre outros. Onde, quanto mais pessoas 

alienadas e funcionais, melhor para os representantes, que se sentem a 

vontade para moldar o país ao seu modo de ver. Criando dessa forma, 

uma utópica idearia de sociedade a favor do progresso. 

É importante salientar, que infelizmente grande parte dos 

indivíduos mesmo conscientes dessa situação, por muitas vezes, serem 

minoria, acabam se refugiando no silêncio por causa da influência do 

sistema dominante ser tão grande, que mais parece uma teia de aranha, 

onde quando mesmo se espera, estamos envolvidos sem ter a chance de 

escapar dela. 

Contudo, indagamos: já pensou se o indivíduo fosse emancipado? 

Como seria nossa sociedade? Como nossos representantes se portariam 

diante de nós? Como seriam as relações de classes sociais? E o que seria 

do sistema capitalista? De todo modo, essas são indagação para além do 

Auschiwtz, para além da barbárie, mas, deixaremos como reflexão após 

a leitura desse texto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No presente texto, procuramos apresentar as idéias de Adorno 

(filósofo alemão) sobre a barbárie que ocorreu em Auschwitz, referente 

ao acontecimento histórico que marcou todo o mundo: o nazismo. 

 Esse acontecimento marcou muito a história da Alemanha, mas 

principalmente, para analisada por Adorno pela forma como tudo foi 

executado por meio de uma estratégia racional tendo como um fim, 

interesses políticos. 

 Pensando nisso é que resolvemos ter como base principal a obra 

de Adorno: Educação e emancipação, e por meio de uma 

contextualização históricos, procuramos fazer assim como fez o filósofo, 

refletir sobre as diferentes reformas educacionais existentes no Brasil e 

os interesses por trás dessas mudanças. 

 Desse modo, a filosofia serve como base de reflexão para esse 

trabalho, pois, precisamos obter um olhar filosófico diante das 

mudanças sociais, políticas e econômicas que culminam a perda da 

essência da educação, sabendo que essas interferências educacionais 

regem por essas esferas e que a educação é modulada por essas reformas, 

dando assim, suporte ao sistema vigente, em outras palavras, para o 

sistema capitalista. 

Dessa forma, enfatizo que fazendo uma analogia: para o 

capitalismo o homem é visto como uma matéria-prima, onde em seu 

estado bruto não possui nenhuma serventia, mas, a partir do momento 

em que começa a ser “lapidado” em seu processo de formação (ensino) 

passa a ter uma determinada finalidade. 

Após serem indagadas algumas das sementes educacionais 

plantadas na política do país e que são de suma importância para a 

compreensão do processo educacional no Brasil. E alerto: a educação 

não foi ofertada para a sociedade por acaso, ela precisou atender uma 

demanda do sistema capitalista para que assim o mercado de trabalho 

não ficasse escasso de mão de obra qualificada. 
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 Por causa dessa qualificação é que o ensino começou a ser 

modificado de acordo com a demanda do mercado. Pois, de forma 

simples e clara o sistema é objetivo como relação a essa questão, ou seja, 

se precisamos de pessoas que tenham o conhecimento completo (Ensino 

Médio), iremos ofertar o ensino para a população massiva. Com o tempo 

percebemos que a partir das evoluções tecnológicas, precisaremos de 

trabalhadores técnicos ou com formação superior, então, teremos um 

ingresso massivo da classe trabalhadora nesses dois níveis de ensino. E 

se na nossa atualidade temos o desafio de reduzir o tempo, porque não 

oferecer dois em um, em outras palavras, o MédioTec, assim que o aluno 

terminar o ensino médio, ele sairá com um curso técnico integrado ao 

seu currículo de formação e pronto para ingressar no mercado de 

trabalho. 

É relevante indagar que objetivo principal desse texto é estimular 

a reflexão e o papel do indivíduo que deve se lançar a esse desafio, caso 

contrário está fadado a entrar em um padrão de subordinação aos 

interesses e não só a educação, mas, todo o sistema político, social e 

econômico ficará cativo ao ciclo vicioso da classe dominante que explora 

a classe dominada em um processo de defasagens ou aniquilação dos 

direitos humanos. 

Tais fatos não são meras especulações, pelo contrário, essas 

indagações partem de uma análise feita na história educacional e política 

do Brasil e por essa razão, é que percebemos que a barbárie na educação 

ocorre não por falta de formação ou leiguíssimo por parte dos nossos 

representantes, mas sim, por interesses externos, racionais e calculistas 

estabelecido para melhor atender a demanda desse sistema opressor que 

não possibilita o indivíduo ser consciente, emancipado e atuante na 

sociedade 
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CAPÍTULO 5 

 

EDUCAÇÃO PARA ALÉM DA RACIONALIDADE TECNOLÓGICA 

MEDIAÇÕES A PARTIR DE HERBERT MARCUSE 

 

 

Jadiel Brandão de Almeida Junior26 

 

INTRODUÇÃO 

 

O valioso legado filosófico deixado por Karl Marx recebeu, no 

início do século XX, excelentes atualizações dos filósofos da 

denominada Escola de Frankfurt, sendo seus principais teóricos Max 

Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Theodor Adorno e 

Jürgen Habermas. Além destes, Marx também recebeu importantes 

(re)interpretações de dois outros grandes pensadores, quais sejam 

György Lukács e István Mészáros. 

Tomando a filosofia de Herbert Marcuse como exemplo e 

parâmetro para o presente trabalho, constata-se que sua Teoria Crítica 

tem sido discutida e aplicada, com muita facilidade, em vários ramos do 

conhecimento, tais como na sociologia, na psicologia, na arte, na 

política, na economia, mas não muito, ou praticamente nada, na 

educação, apesar de seu enorme potencial pedagógico. 

Assim, ao discorrer sobre o tema “Educação Para Além da 

Racionalidade Tecnológica: Mediações a partir de Herbert Marcuse”, o 

presente trabalho, contribui com o preenchimento desta lacuna 

específica, qual seja, a de ler Marcuse pelo prisma da Educação, 

                                       
26 Bacharel em Teologia pela FATERJ – Faculdade Teológica Evangélica do Rio de 

Janeiro, Pós-Graduado em Filosofia e Educação pela UFAL - Universidade Federal de 

Alagoas, Graduando em Pedagogia pela UFAL – Universidade Federal de Alagoas e 

Graduando em Bacharel em Direito pelo CESMAC/FADIMA – Centro de Ensino 

Superior de Maceió/Faculdade de Direito de Maceió. Tem interesse na pesquisa nas 

áreas da Teologia, Filosofia e Educação vistas pelo prisma da libertação e emancipação 

dos oprimidos, sendo bem afeiçoado aos teóricos da Escola de Frankfurt. 
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aplicando suas ideias na Educação, sendo este o aspecto que confere 

certa originalidade e grande importância ao trabalho de pesquisa 

realizado. 

O presente artigo dialoga com Herbert Marcuse, especialmente 

com muitas das ideias expostas no livro “One-Dimensional Man” – “O 

Homem Unidimensional”, traduzido pela ZAHAR EDITORES, para o 

português, sob o título “A Ideologia da Sociedade Industrial”, onde o 

autor analisa um importante tema, qual seja, os riscos e os males do que 

ele denominou de “sociedade industrial unidimensional” e 

“racionalidade tecnológica”. 

Neste intento, sob o paradigma da educação, ao ler o livro-

referência supracitado, foi levantada a seguinte questão-problema: 

“como a escola e os educadores podem propor uma educação para além 

da racionalidade tecnológica?” 

De antemão, pressupõe-se que para se resolver esta questão, é 

preciso perceber, com Marcuse, que os valores, a ideologia e a 

racionalidade da atual sociedade tecnológica e industrial atingem a 

escola, influenciam a educação e afetam as crianças, os estudantes, os 

alunos e aprendizes, em suas múltiplas dimensões como seres humanos. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho de pesquisa é 

descobrir como a escola e os educadores podem propor uma educação 

para além da racionalidade tecnológica, a partir da leitura de Herbert 

Marcuse em “A Ideologia da Sociedade Industrial”. 

Assim, para se alcançar o objetivo principal desta pesquisa, a 

partir desta fonte primária, a leitura investigativa procurou identificar as 

ideias, os pensamentos e as teorias de Herbert Marcuse que pudessem ter 

um potencial pedagógico, uma aplicação na educação, ou que, em outras 

palavras, pudessem servir de referencial teórico e dar suporte a uma 

práxis pedagógica, seja por parte da escola ou por parte do educador. 

Estes foram, então, os objetivos específicos deste trabalho científico que 

nortearam a escrita dos capítulos do artigo. 

Com o fim de se resolver a questão-problema, preencher a lacuna 

acima apontada, e alcançar os objetivos do presente trabalho de pesquisa, 

o método utilizado foi o indutivo-descritivo, sendo a fonte primária de 



107 

coleta de dados, a obra já citada. Como fonte secundária, foi 

empreendida uma pesquisa bibliográfica, recorrendo-se também, por 

meio do portal eletrônico da Universidade Federal de Alagoas, aos 

periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) para que o diálogo e a discussão pudessem ser 

estabelecidos com outros autores e a pesquisa tivesse um embasamento 

científico consistente. 

Quanto à estrutura do artigo, na primeira seção, Herbert Marcuse 

é rapidamente apresentado e contextualizado, bem como são trazidos os 

principais conceitos e a tese da obra em estudo, “A Ideologia da 

Sociedade Industrial”, fazendo, desde então, uma mediação entre as suas 

ideias e a educação, servindo de base para o aprofundamento de tal 

mediação, empreendida no capítulo seguinte. 

Na segunda seção, procurou-se extrair mais conceitos, teorias e 

ideias do livro-referência, com a intenção de demonstrar a relação com a 

educação ou a aplicabilidade na prática docente. Neste capítulo é trazido 

mais, à baila, o texto e trechos da “Ideologia...” de Marcuse. 

Na terceira seção do artigo foi escrito por uma questão de 

honestidade na pesquisa científica, apresentando um contraponto, ou 

uma crítica à Teoria Crítica de Marcuse, dando a oportunidade para que 

cada leitor chegue às suas próprias conclusões. 

Por fim, nas considerações finais foi feito uma análise dos 

resultados, traduzidos em novos conceitos e ideias, demonstrando a 

impressão, a utilidade e a contribuição do trabalho de pesquisa, como 

produção do conhecimento científico, deixando o trabalho em aberto 

para novas investigações. 

Mas o maior objetivo do presente trabalho, por meio dessa 

mediação, foi demonstrar que é função da escola e de qualquer 

pedagogo, procurar resgatar o potencial revolucionário da juventude, 

como uma força que pode ensejar a uma transformação qualitativa. 
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1 Localização histórica de marcuse, principais conceitos e tese geral de “a 

ideologia da sociedade industrial” 

 

Esta seção do artigo presta-se a trazer uma breve 

contextualização ou apresentação de quem foi Herbert Marcuse, quais 

foram suas principais obras, localizando-o no tempo, no espaço e na 

História, bem como, trazer o sentido dos principais conceitos e a tese 

geral que estão no livro-texto, fonte primária deste trabalho de pesquisa, 

“A Ideologia da Sociedade Industrial”, fazendo desde já, uma mediação 

com a educação ou com a prática pedagógica. 

Uma vez que o presente trabalho é bivalente, procurando fazer 

dialogar a filosofia com a educação, entende-se aqui, ser pedagógico, 

didático e inspirador trazer algumas informações sobre a vida de Herbert 

Marcuse. 

Há um excelente documentário sobre a vida, a obra e o 

pensamento de Marcuse, numa série de vídeos, disponível na internet, 

como parte integrante de uma Tese de Doutorado, de autoria da Profª. 

Evie Giannini, o qual pode, inclusive, ser usado de forma didática, em 

sala de aula. Foi da apresentação da série, contida na própria página da 

internet, que foi recolhido os dados biográficos de Herbert Marcuse, 

como seguem: 

 

Herbert Marcuse está entre os mais proeminentes 

representantes do pensamento crítico da Escola de 

Frankfurt. Judeu nascido em Berlim, no fim do 

Século XIX (1898), viveu os áureos tempos do 

Império Alemão (1871-1918); testemunhou a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918); seguiu de 

perto a Liga Espartaquista (1915-1919); acompanhou 

a imensa crise alemã que gerou a hiperinflação da 

década de 1920; assistiu Adolf Hitler (1889-1945) 

erigir seu Estado Totalitário reduzindo vidas a pó, e 

viu-se obrigado a emigrar para Genebra (1933) e 

depois para Nova Iorque (1934), onde viu eclodir a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a 

intervenção americana no Vietnã (1955-1975). 
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Presenciar a História pelo olho do furacão, fez de 

Marcuse um pensador atento e crítico e, ao mesmo 

tempo, esperançoso e entusiasta dos movimentos 

jovens que o Século XX viu nascer, ebulir e arrefecer. 

Seu pensamento analítico afiado traduzido em suas 

grandes obras, tais como Eros e Civilização (1955) e 

O Homem Unidimensional (1964), assim como sua 

irresistível vontade de crer na transformação social 

convertida em debates com jovens ativistas e 

intelectuais engajados, marcaram uma geração inteira 

- e continua a atrair gerações que buscam entender a 

crise de nosso tempo: suas causas, efeitos e modos de 

recusa como alternativas para construir uma vida 

com mais sentido. Este documentário - dividido em 

duas partes - segue os caminhos mais marcantes que 

levaram Herbert Marcuse a ser inscrito no painel dos 

grandes intelectuais do Século XX, referenciado 

como Pensador da Juventude e Filósofo da 

Contestação. (GIANNINI, 2013). 

 

Sendo a teoria crítica de Marcuse uma “teoria crítica da 

sociedade”, o primeiro conceito a ser esclarecido, exposto por Herbert 

Marcuse em “A Ideologia da Sociedade Industrial” é a expressão 

cunhada como “Sociedade Unidimensional”. 

Em importante artigo científico constante do banco de dados e 

pesquisa da CAPES e publicado na Revista Eletrônica de Ciências 

Sociais, Dagmar Manieri esclarece tal conceito quando diz: 

 

Marcuse denomina a sociedade tecnológica 

desenvolvida de “sociedade unidimensional”. É, 

inclusive, o título que dá a um dos capítulos de seu 

trabalho. A particularidade desse modelo societário, 

assim pensa Marcuse, além de seu elevado nível de 

automação (e, portanto, tecnológico) é que provoca 

“um funcionamento suave do todo”. Devido ao 

elevado nível de sua racionalidade tecnológica, essa 

sociedade apresenta-se com características 

totalitárias, já que contém “uma coordenação 

técnico-econômica não-terrorista que opera através 

da manipulação das necessidades por interesses 
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adquiridos. Impede, assim, o surgimento de uma 

oposição eficaz ao todo” (Marcuse, 1973: 24, 25). 

(2007, p. 91). 

 

Assim, nesse contexto da sociedade unidimensional, a educação 

deveria ser uma força revolucionária, capaz de resistir e negar-se a 

reproduzir esta forma de organização e controle social que obstaculariza 

o “Ser” de desenvolver-se plenamente em suas múltiplas dimensões. 

Esta incapacidade de oposição, negação e contestação opera-se 

tanto ao nível social-coletivo, quanto no individual. Assim, o “Ser”, 

enquanto ser social, ao nascer numa sociedade unidimensional, tenderá 

a ser também unidimensional, de maneira que podemos inferir o 

significado da expressão “O Homem Unidimensional”, que é inclusive a 

tradução literal da obra publicada em inglês sob o título de “One-

Dimensional Man”. 

Nesta mediação da teoria de Marcuse com a educação, podemos 

deduzir que é dever, compromisso ético e missão da escola e dos 

educadores a busca pelo resgate e desenvolvimento das múltiplas 

dimensões do “eu” de cada educando. 

Neste sentido, Manieri se expressa: 

 

O controle social se dá através do meio tecnológico; 

ele é introjetado “a ponto de até o protesto individual 

ser afetado em suas raízes”. O domínio é tão 

profundo, que Marcuse até questiona o termo 

“introjeção”. Não há mais, afirma ele, uma liberdade 

interior isolada da opinião pública: “Atualmente, esse 

espaço privado se apresenta invadido e desbastado 

pela realidade tecnológica” (Ibid., 30). O homem não 

se ajusta mais à sociedade; há mimese, uma 

identificação imediata do indivíduo com o meio 

social. Nesse processo, o pensamento negativo não 

tem como nascer, sendo que a ideologia chega a 

atingir uma camada profunda no homem. Sem esse 

pensamento negativo, a sociedade torna-se mais 

eficiente em sua empreitada de silenciar e reconciliar 

a oposição. Sem essa oposição negativa, a razão 

torna-se “submissão aos fatos da vida”, impedindo o 
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reconhecimento individual de uma vida manipulada: 

se eu me reconheço nas coisas que moldam minha 

vida, eu aceito a lei das coisas (lei de uma sociedade 

irracional e manipulada pelos interesses particulares). 

Se sinto-me satisfeito, se fui precondicionado a 

aceitar essa satisfação, então o próprio conceito de 

alienação precisa ser repensado. Essa identificação 

com a realidade social implica numa realidade que é, 

acima de tudo, “uma etapa progressiva de alienação”. 

(2007, p. 92). 

 

Ainda recorrendo aos arquivos da CAPES, foram retiradas de 

outro importante artigo científico que analisa o pensamento de Marcuse, 

as definições ou os conceitos dos termos “técnica” e “tecnologia”, da 

autoria de Angela Luzia Miranda e Brenna Karoline Alves Aires, de 

2016. Segundo as autoras, 

 

Na conjuntura de suas obras (influenciadas pelas 

teorias de Hegel, Marx e Heidegger) encontramos a 

definição de tecnologia, descrita como um processo 

social, que influencia as relações sociais e é por elas 

influenciada. O filósofo distingue a técnica como 

sendo um conjunto de instrumentos e instruções no 

qual transborda racionalidade e legitimações. Esses 

conceitos são uma característica marcante de sua 

aproximação também com as obras de Veblen, 

Mumford, entre outros pensadores da técnica de seu 

tempo. Os conceitos marcuseanos circunscrevem a 

tecnologia como um veículo de controle social por 

parte dos grupos dominantes. (2016, p. 187). 

 

A técnica e a tecnologia que deveriam estar a serviço do ser 

humano, da sociedade e do planeta, ao se casarem com o poder 

econômico e político, passaram a subjugá-los ao ponto de, 

contraditoriamente, promoverem a dor, o sofrimento, a poluição, a 

destruição, a morte e até a ameaça de extinção da natureza e da 

humanidade. 
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Sobre a técnica e a tecnologia, Marcuse procura demonstrar que 

não existe neutralidade e que elas são instrumentos políticos de controle, 

coesão social e dominação. Na sua “Ideologia...” Marcuse adverte: 

 

Em face das particularidades totalitárias dessa 

sociedade, a noção tradicional de “neutralidade” da 

tecnologia não mais pode ser sustentada. A 

tecnologia não pode, como tal, ser isolada do uso que 

lhe é dado; a sociedade tecnológica e um sistema de 

dominação que já opera no conceito e na elaboração 

das técnicas. (1967, p. 19). 

 

Portanto, dentro deste panorama, torna-se inevitável à escola e 

aos educadores a tomada de posição ética, não podendo estar e ficar 

indiferentes frente a esta realidade, definindo e refletindo em seu Projeto 

Político Pedagógico e acima de tudo na práxis pedagógica o 

compromisso verdadeiro com uma educação para além dessa 

racionalidade tecnológica. 

Aliás, “Racionalidade Tecnológica” é outro conceito na 

“Ideologia...” de Marcuse e remete ao efeito ou impacto antropológico 

da tecnologia sobre o “homo sapiens”, alterando esta importante 

dimensão do ser, qual seja a sua própria racionalidade, transformando-o, 

muitas vezes, em “homo demens”. Assim, no contexto da obra de 

Marcuse, a racionalidade do indivíduo transformou-se em racionalidade 

tecnológica que surge como um dos subprodutos decorrente da ideologia 

da sociedade industrial, dominada por todo um aparato técnico. Nas 

palavras de Miranda e Aires: 

 

Nas constatações sobre a realidade social de sua 

época, em Marcuse, o “aparato técnico – social” 

surge como: instrumento político de dominação; 

objeto de neutralidade inexistente; capaz de 

transformar a racionalidade humana em 

racionalidade tecnológica; veículo de transformação 

da dimensão de liberdade real em unidimensional, e 

por fim, mesmo que utopicamente (como o próprio 
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Marcuse aponta), como um objeto de potencial poder 

emancipatório do indivíduo. (2016, p. 187). 

 

Usando a linguagem de Marcuse, dizemos que os seres 

administrados são bem adestrados por meio do que ouvem, veem e 

consomem, dentro de um determinado contexto social, tendo esta 

importante dimensão do ser, qual seja, a sua racionalidade, diretamente 

e gravemente afetada por esta racionalidade tecnológica unidimensional. 

Cabe, então, a cada escola e a cada educador se posicionar e 

escolher conscientemente quanto a um projeto pedagógico-educacional 

que esteja (ou não) comprometido com o resgate e desenvolvimento 

desta importante dimensão do ser. Obviamente que esta escolha fica a 

depender do compromisso e da concepção que cada escola e cada 

educador venha a ter em relação à educação. 

Por fim, como suporte teórico para o capítulo seguinte deste 

artigo, destaca-se a tese geral de Marcuse em “A Ideologia da Sociedade 

Industrial”, qual seja, a de que a racionalidade tecnológica adquirida 

impediu o ser e a sociedade de exercerem qualquer oposição ao sistema 

capitalista imposto, tornando-os unidimensionais. 

Portanto fica diante de cada verdadeiro educador, o desafio de 

procurar “tratar” os educandos que passaram a sofrer daquilo que 

Marcuse denominou, como veremos mais adiante, de “a paralisia da 

crítica”. 

 

2 A aplicação da “ideologia...” de marcuse na educação 

 

Ainda é grande a lacuna existente entre filosofia e educação e 

mais especificamente entre uma manifestação específica da filosofia, 

chamada de Teoria Crítica, elaborada pelos frankfurtianos, com o 

universo educacional, apesar de algumas iniciativas no Brasil. 

Segundo Oliveira, em importante trabalho publicado pela Unesp, 

“eventos como o Congresso Internacional de Teoria Crítica e Educação 

realizado pelo Grupo de Estudos Pedagógicos (GEP), da Unimep, 
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UFSCar, Unesp, têm sido um importante fórum para ampliar o debate 

sobre teoria crítica” (OLIVEIRA, 2012, p.11). 

Percebe-se, no entanto, que estes eventos são pontuais e 

localizados, e que, na prática docente do amplo universo educacional, há 

um distanciamento ainda muito grande com as obras e teorias destes 

pensadores, e Herbert Marcuse parece ser totalmente desconhecido para 

a maior parte desta nova geração de educadores. 

Embora Marcuse não se apresente como um educador e nem 

discorra especificamente sobre alguma teoria da educação, a sua Teoria 

Crítica é perfeitamente aplicável na educação posto que ela é uma teoria 

crítica da sociedade, e, em a escola e a educação se apresentarem como 

elementos componentes da sociedade, inevitavelmente, os valores e a 

forma de organização dessa sociedade perpassam a escola, tendo reflexos 

na práxis pedagógica. 

A aplicação das ideias de Marcuse na educação, que se pretende 

fazer com este trabalho de pesquisa, pressupõe uma concepção de 

educação e do papel do educador em que, a missão da escola e do 

professor não se limita a apenas preparar o aluno para passar na prova de 

um vestibular, do ENEM, ou para ingressar no mercado de trabalho. 

Tal concepção alinha-se ao pensamento do grande educador 

brasileiro, Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire, e à crítica que 

o mesmo fez à educação brasileira na sua obra clássica, “Pedagogia do 

Oprimido”, onde cunha o termo “educação bancária”, segundo a qual, o 

aluno não passa de um mero depositário de conteúdos e onde a 

preocupação do professor, neste caso, se resume apenas a determinar o 

quantum de assuntos ou conteúdos o aluno conseguiu aprender 

(FREIRE, 2014, p.79-95). 

Outro grande educador brasileiro, Rubem Alves, grandemente 

influenciado pelo filósofo Friedrich Nietzsche, em vários dos seus 

escritos, também defende esta concepção de escola e de educação em 

que o papel do professor vai além dos conteúdos e parâmetros 

curriculares, bem como de apenas ter como meta preparar o aluno para o 

vestibular. É bem sugestivo o seu texto “O País dos Dedos Gordos”, 

trazido no livreto “Estórias de Quem Gosta de Ensinar”. 
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Acima de tudo, a proposta deste trabalho é fazer com que as 

teorias de Marcuse estejam refletidas na maneira como os educadores 

influenciam a formação do ser humano, com vistas à sua desalienação e 

emancipação, pois antes de ser um professor de matemática, ou de 

geografia, ou de língua estrangeira, o professor deve ser antes de tudo, 

um formador e educador. 

Assim, com este entendimento, a pesquisa procurou demonstrar 

os mecanismos mediante os quais a ideologia da sociedade industrial-

tecnológica exerce controle sobre o indivíduo e o coletivo, inviabilizando 

qualquer tipo de oposição e como a escola e os educadores podem 

conscientizar os alunos desta realidade, questionando-a e buscando 

alternativas. 

A “Ideologia...”, de Marcuse, logo na introdução, apresenta uma 

visão aterrorizante da realidade, como consequência dessa racionalidade 

tecnológica unidimensional de alcance global. Marcuse alerta quanto ao 

risco real de extermínio da própria humanidade. 

Pode-se, então, inferir, que a visão da escola e dos educadores 

não pode estar focada apenas em um locus específico e restrito, estando 

seus autores reféns de uma ideologia alienante e ocupados com uma falsa 

problemática, mas ao invés disso, deve-se ter uma visão, missão e 

comprometimento com o cosmos. 

Deduz-se, portanto, da crítica de Marcuse, que a educação, a 

escola e os educadores devem ter uma responsabilidade e um 

comprometimento ético, do grego ethos, qual seja, com o lugar da 

morada, com o planeta, com a natureza e com as questões ambientais, 

não fomentando nos estudantes esta acomodação à forma de organização 

da sociedade, com esta falsa sensação de bem-estar, proporcionada pelo 

progresso tecnológico. 

Marcuse alerta: “nós nos submetemos à produção pacífica dos 

meios de destruição, à perfeição do desperdício, a ser educados para 

uma defesa que deforma os defensores e aquilo que êstes defendem” 

(MARCUSE, 1967, p. 13; grifo nosso). 

Quando Marcuse fala: “... nós nos submetemos ... a ser educados 

...” ele se refere a uma educação que está pulverizada no ar, e que, 



116 

inevitavelmente, o universo educacional a respira. A educação, enfim, 

não pode ser indiferente a esta situação, de alguma forma, incentivando 

esta atitude irresponsável, travestida de racional. 

O filósofo adverte: 

 

Se tentarmos relacionar as causas do perigo com a 

forma pela qual a sociedade é organizada e organiza 

os seus membros, defrontamos, imediatamente, com 

o fato de a sociedade industrial desenvolvida se 

tornar mais rica, maior e melhor ao perpetuar o perigo 

(MARCUSE, 1967, p. 13). 

 

Com Marcuse, aqueles que têm algum interesse legítimo e 

responsabilidade com a educação ou formação educacional de crianças, 

adolescentes e jovens, devem questionar sobre até que ponto a escola e 

os educadores são reprodutores, na teoria e/ou na prática, ainda que 

inconscientes, desta ideologia da sociedade industrial e deste tipo de 

racionalidade, pois, 

 

Em tais circunstâncias, os nossos meios de 

informação em massa encontram pouca dificuldade 

em fazer aceitar interêsses particulares como sendo 

de todos os homens sensatos. As necessidades 

políticas da sociedade se tornam necessidades e 

aspirações individuais, sua satisfação promove os 

negócios e a comunidade, e o conjunto parece 

constituir a própria personificação da Razão 

(MARCUSE, 1967, p. 13). 

 

Como visto, a ideologia da sociedade tecnológica leva as pessoas 

à busca pela satisfação irresponsável de necessidades criadas e impostas. 

O reflexo dessa racionalidade é que ela coloca não somente os pais, em 

âmbito familiar, mas também a escola e os professores, como 

condicionados a oferecerem uma educação hedonista, ou seja, aquela que 

favorece apenas à satisfação dos prazeres, ainda que de maneira 

irrefletida, egoísta e irresponsável. 
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Assim, família e escola promovem um hedonismo, muito 

embora, tal promoção por parte da escola ocorra de forma velada, pois 

se esconde atrás de termos como progresso, modernidade, avanço, 

tecnologia digital, racionalidade, quando na verdade pode estar 

contribuindo com o agravamento de uma patologia individual e social. 

É preciso então averiguar, até que ponto a escola alinha-se ao 

discurso dominante veiculado pela grande mídia, pois não se vê muitos 

educadores ou escolas promovendo fóruns de reflexão e análise do 

discurso e da ideologia das mídias manipuladoras da opinião pública, 

veiculados através de todo um aparato técnico, com aparência de 

qualidade, profissionalismo e racionalidade. 

“Não obstante, essa sociedade é irracional como um todo. Sua 

produtividade é destruidora do livre desenvolvimento das necessidades 

e faculdades humanas” (MARCUSE, 1967, p. 14). O Marcuse-educador 

ensina, então, que a nobre missão dos educadores é promover “o livre 

desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas” (MARCUSE, 

1967, p. 14). Assim, com Marcuse pode-se afirmar que o educador deve 

ter em vista a formação, a desalienação e a emancipação do ser humano, 

e, neste sentido, a educação deve estar para além da racionalidade 

tecnológica. 

Ao longo de toda a sua obra, Marcuse procura demonstrar a 

irracionalidade desta sociedade tecnológica, e assim, em um trecho da 

obra, ele condensa algumas das principais manifestações dessa 

irracionalidade: 

 

Sua produtividade é destruidora do livre 

desenvolvimento das necessidades e faculdades 

humanas; sua paz, mantida pela constante ameaça de 

guerra; seu crescimento, dependente da repressão das 

possibilidades reais de amenizar a luta pela existência 

- individual, nacional e internacional. Essa repressão, 

tão diferente daquela que caracterizou as etapas 

anteriores, menos desenvolvidas, de nossa sociedade, 

não opera, hoje, de uma posição de imaturidade 

natural e técnica, mas de fôrça. As aptidões 

(intelectuais e materiais) da sociedade 
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contemporânea são incomensuravelmente maiores do 

que nunca dantes - o que significa que o alcance da 

dominação da sociedade sôbre o indivíduo é 

incomensuravelmente maior do que nunca dantes. A 

nossa sociedade se distingue por conquistar as fôrças 

sociais centrífugas mais pela Tecnologia do que pelo 

Terror, com dúplice base numa eficiência 

esmagadora e num padrão de vida crescente 

(MARCUSE, 1967, p. 14. grifo nosso). 

  

Com relação à “dominação da sociedade sôbre o indivíduo”, 

Robespierre de Oliveira, comentando Marcuse, parece ter demonstrado 

muito bem em seu livro, como a racionalidade da atual sociedade 

tecnológica conseguiu o que ele chamou de “o fim do indivíduo” 

(OLIVEIRA, 2012, p.158). 

Segundo Oliveira, “o indivíduo está inserido num processo de 

produção no qual a tecnologia coloca não só uma nova racionalidade 

como também novos padrões de individualidade” (OLIVEIRA, 2012, 

p.159). Assim, 

 

Na medida em que o sistema se torna cada vez mais 

padronizado, a troca de um indivíduo por outro é 

indiferente; o indivíduo deixa de ser insubstituível..., 

pois o indivíduo desde sua inserção no sistema 

educacional é treinado para adaptar-se ao processo da 

máquina (OLIVEIRA, 2012, p.162). 

 

Podemos, então, inferir que faz parte da nobre missão da escola 

e do educador, procurar resgatar esta individualidade, da qual o educando 

ainda não tomou consciência, por estar submerso em um lamaçal 

ideológico, refém de uma racionalidade irracional que o aprisiona dentro 

de um processo de reificação e alienação. Este papel da escola e do 

educador não é uma ideia nova, pois já desde a Grécia antiga tornou-se 

célebre a máxima “conhece-te a ti mesmo” utilizada pelos primeiros 

filósofos-educadores. 

Infelizmente, porém, a ideologia da presente sociedade industrial 

já conseguiu convencer a muitos educadores e influenciar o universo 
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educacional, de tal forma, que, quanto mais a escola e os educadores 

estiverem alinhados ao projeto político-tecnocrata, mais a educação 

oferecida será considerada de qualidade, atual, moderna e capaz de 

preparar o indivíduo para viver na sociedade. 

Assim, a revolução industrial não teria feito surgir apenas uma 

padronização e massificação das coisas, mas também teria feito surgir 

uma ideologia de massa, planificando e padronizando a consciência geral 

das pessoas. Desta feita, a indústria hoje em dia é, sobretudo, cultural, 

disseminando uma cultura de massa através da “arte”, da “literatura” da 

“música”, dos “divertimentos”, da “educação”, da “filosofia”, e, 

sobretudo, de uma linguagem manipuladora, alienante e pobre em 

conceitos e abstrações que subtrai até a dimensão histórica e política do 

ser humano. 

Assim se expressa Marcuse: 

 

Ao se desdobrar, o projeto molda todo o universo da 

palavra e da ação, a cultura intelectual e material. No 

ambiente tecnológico, a cultura, a política e a 

economia se fundem num sistema onipresente que 

engolfa ou rejeita todas as alternativas. O potencial 

de produtividade e crescimento dêsse sistema 

estabiliza a sociedade e contém o progresso técnico 

dentro da estrutura de dominação. A racionalidade 

tecnológica ter-se-á tornado racionalidade política. 

(1967, p. 19). 

 

A escola, no entanto, não é, ou não deveria ser, uma indústria, 

padronizando um tipo específico e tendencioso de educação e formação 

para todos os indivíduos, sem procurar desenvolver as dimensões 

histórica e política dos educandos. 

Como será visto, o grande feito desta racionalidade tecnológica 

foi gerar nos indivíduos e na sociedade o que Marcuse chamou de 

“paralisia da crítica”, qual seja, a incapacidade de se opor ao sistema e à 

ordem das coisas. 

Inserida dentro deste panorama, a educação não deve perder a sua 

capacidade de crítica, de contestação e oposição, bem como não pode 
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abrir mão de seu potencial revolucionário e transformador, buscando 

possibilidades e alternativas. Neste sentido, a teoria social de Marcuse 

pode servir de suporte a uma práxis educacional que busque esta 

mudança qualitativa da (e na) sociedade. Segundo o próprio Marcuse, “a 

teoria social se interessa pelas alternativas históricas que assombram a 

sociedade estabelecida como tendências e forças subversivas” 

(MARCUSE, 1967, p. 15). 

Ademais, não se pode fazer educação sem ter coragem e o 

educador deve estar consciente de que,  

 

A sociedade industrial desenvolvida confronta a 

crítica com uma situação que parece privá-la de suas 

próprias bases. O progresso técnico, levado a todo um 

sistema de dominação e coordenação, cria formas de 

vida (e de poder) que parece reconciliar as forças que 

se opõem ao sistema e rejeitar ou refutar todo protesto 

em nome das perspectivas históricas de liberdade de 

labuta e de dominação. (MARCUSE, 1967, p. 15,16). 

 

Percebe-se, assim, que há no universo educacional um medo que 

subjaz, pois o capitalismo consegue neutralizar a crítica e reconciliar 

opostos, de maneira que ninguém quer se comprometer para não perder 

seus privilégios, status ou as mercadorias que o sistema traz.  

É fato passível de averiguação, que as escolas e os educadores, 

em geral, não organizam protestos, greves e paralisações que tenham um 

impacto relevante na sociedade, pois rapidamente são contornados pelos 

gestores dos poderes executivos e do judiciário, tendo os sindicatos dos 

trabalhadores da educação uma atuação muito leniente. Isto ocorre, uma 

vez que, 

 

A sociedade contemporânea parece capaz de conter a 

transformação social – transformação qualitativa que 

estabeleceria instituições essencialmente diferentes, 

uma nova direção dos processos produtivos, novas 

formas de existência humana. Essa contenção da 

transformação é, talvez, a mais singular realização da 
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sociedade industrial desenvolvida. (MARCUSE, 

1967, p. 16). 

 

Eis o motivo do pessimismo que pode ser identificado nesta obra 

de Marcuse, pois ele vê o indivíduo e a sociedade não somente como 

reféns e impotentes, mas portadores de uma racionalidade adoecida e de 

um comportamento suicida, pois mesmo diante de um perigo iminente 

de uma catástrofe, a sociedade continua a caminhar a passos largos para 

a sua autodestruição. 

Marcuse insistentemente chama a atenção para o fato de “a 

sociedade industrial desenvolvida se tornar mais rica, maior e melhor ao 

perpetuar o perigo” (MARCUSE, 1967, p. 13). 

No auge do seu pessimismo, Marcuse alerta que: 

 

Essa situação ambígua envolve outra ambigüidade 

ainda mais fundamental. A Sociedade 

Unidimensional oscila, do princípio ao fim, entre 

duas hipóteses contraditórias: 1) a de que a sociedade 

industrial desenvolvida seja capaz de sustar a 

transformação qualitativa durante o futuro previsível; 

e 2) a de que existem fôrças e tendências que podem 

romper essa contenção e fazer explodir a sociedade. 

Não creio que possa ser dada uma resposta clara. 

Ambas as tendências existem lado a lado – e até 

mesmo uma dentro da outra. A primeira tendência é 

dominante, e quaisquer condições prévias para 

reversão, possivelmente existentes, estão sendo 

usadas para preveni-la. Talvez um acidente possa 

alterar a situação, mas, a não ser que o 

reconhecimento do que está sendo feito e do que está 

sendo impedido subverta a consciência e o 

comportamento do homem, nem mesmo uma 

catástrofe ocasionará uma transformação. 

(MARCUSE, 1967, p. 18. grifo nosso). 

 

Pode-se mesmo afirmar que a obra “One-Dimensional Man”, de 

Herbert Marcuse é pessimista, pois a partir da análise racional que faz da 

sociedade, conclui que a transformação qualitativa não virá dos 
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operários, dos estudantes ou do povo, que, “anteriormente o fermento da 

transformação social, “mudou” para se tornar o fermento da coesão 

social”. (MARCUSE, 1967, p. 234). Entendemos, no entanto, mesmo 

contrariando a aparência do próprio texto, que esse pessimismo é uma 

forma de posicionamento ético, uma denúncia e um alerta. O pessimismo 

de Marcuse não seria a descrença total em alguma possibilidade de 

transformação qualitativa da realidade. 

Porém, de acordo com o pessimismo de Marcuse, o fermento da 

transformação, caso aconteça, estaria nos excluídos. Assim, 

paradoxalmente, a esperança de transformação e libertação não estaria 

naqueles que se consideram esclarecidos, os incluídos, mas nos 

supostamente ignorantes, os excluídos. É interessantíssima a provocação 

que Marcuse faz, pois, muitas questões para análise e reflexão se erguem 

a partir de suas conclusões, tais como: 1 – com qual dos dois grupos 

(incluídos ou excluídos) e em que extensão, estaria o princípio da 

brutalidade? e 2 – qual dos dois grupos tem mais consciência do seu 

estado de alienação e reificação? 

Nas próprias palavras de Marcuse, 

 

Contudo, por baixo da base conservadora popular 

está o substrato dos párias e estranhos, dos 

explorados e perseguidos de outras raças e de outras 

côres, os desempregados e os não-empregáveis. Êles 

existem fora do processo democrático; sua existência 

é a mais imediata e a mais real necessidade de pôr fim 

às condições e instituições intoleráveis. Assim, sua 

oposição é revolucionária ainda que sua consciência 

não o seja. Sua oposição atinge o sistema de fora para 

dentro, não sendo, portanto, desviada pelo sistema, é 

uma fôrça elementar que viola as regras do jôgo e, ao 

fazê-lo, revela-o como um jôgo trapaceado. Quando 

êles se reúnem e saem às ruas, sem armas, sem 

proteção, para reivindicar os mais primitivos direitos 

civis, sabem que enfrentam cães, pedras e bombas, 

cadeia, campos de concentração e até morte. Sua 

fôrça está por trás de tôda manifestação política para 

as vítimas da lei e da ordem. O fato de êles 
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começarem a recusar a jogar o jôgo pode ser o fato 

que marca o começo do fim de um período. (1967, p. 

235). 

 

Não obstante, analisando não somente a obra e a teoria de 

Marcuse, mas também a sua vida, percebe-se que o otimismo de Marcuse 

sobrevive a despeito de toda perseguição que sofreu, da terrível 

constatação da realidade e de tudo o que escreveu, pois, em maio de 

1968, a revolta dos estudantes em Paris, um dos movimentos 

revolucionários mais importantes do século XX, teve a figura de 

Marcuse como um de seus mentores. Nesta época, Marcuse tinha 70 

anos. 

Assim, pela sua produção e seu engajamento em movimentos 

sociais e estudantis em alguns países do mundo, Marcuse recebeu alguns 

títulos como o de “Pensador da Juventude” e “Filósofo da Contestação” 

provando que ele não era apenas um teórico ou filósofo idealista, mas 

um ser engajado, que se vê impelido a lutar, a despeito de tudo. 

O filósofo Marcuse entende que a filosofia tem que ser engajada 

e refletir concretamente na vida social. Deduz-se, então, que da mesma 

forma, o educador deve ser um ser engajado, um ser político, otimista, 

apesar de tudo, sempre crendo no poder revolucionário da educação e 

não desistir nunca da luta, pois o educador deve ter razões que a própria 

razão não deve conseguir explicar. 

 

3 Uma crítica à teoria crítica de Marcuse: um contraponto 

 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que todo trabalho científico 

procura demonstrar algo, provando ou defendendo sua veracidade ou 

validade, não existindo, portanto, neutralidade científica, mas por 

questão de honestidade científica, a presente pesquisa põe à disposição 

dos leitores uma posição contrária, uma antítese às ideias de Marcuse 

deixando-os livres para seguir com as investigações, comparar as ideias 

e chegarem às suas próprias conclusões. 
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Assim, a presente pesquisa não poderia ser concluída sem que 

fosse trazida uma crítica da Teoria Crítica de Marcuse, ou, um 

contraponto. Dentre os muitos que existem, um dos mais contundentes, 

é o de Eliseo Vivas. 

Segundo Manieri, 

 

Vivas denuncia em Marcuse um pensador 

“absolutista”, pessoa que “odeia o mundo”, um 

“negativista puro”, “anarquista” e “mestre do 

niilismo”. E a lista poderia se estender ainda mais se 

enumerarmos todos os rótulos que Vivas dá a 

Marcuse. (...) Para Vivas, o mundo capitalista e, 

principalmente, a sociedade norte-americana, é um 

claro sinal de que a vida social hoje é mais segura e 

desenvolvida. E essa vida social capitalista 

(desenvolvida) é o real que deve ser aceito. Nesse 

sentido, Marcuse é deslocado para uma esfera de um 

pensamento indeciso, abstrato; ele surge como o 

profeta dos “novos niilistas”. (2007, p. 89,90). 

 

Desta forma, cabe a cada escola ou educador fazer a escolha de 

qual o modelo de educação que vai adotar, colocando tal modelo 

alinhado ou não ao sistema tecnocrata-capitalista imposto, pois 

evidentemente, há aqueles que estão plenamente satisfeitos com o 

modelo socioeconômico, tecnológico-capitalista, tendo a sociedade 

norte-americana como um modelo a ser seguido. 

Assim, a educação quando não está para além da racionalidade 

tecnológica, está a serviço desse sistema capitalista excludente, tendo 

sido transformada em negócio, que se manifesta na retroalimentação da 

ideia de uma concorrência selvagem, que prepara os educandos para 

passarem na peneira do vestibular, bem como para ingressarem no 

mercado de trabalho, estando, porém, subjacente, o princípio da 

brutalidade. 

Manieri prossegue analisando essa antítese de Marcuse, segundo 

a qual, 
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A crítica de Vivas torna-se interessante porque além 

de representar a sociedade capitalista, arma-se com 

todo o instrumental positivista. Isto explica a razão 

de numa certa passagem de sua obra acusar Marcuse 

de ser “empiricamente irresponsável”. O empirismo 

de Vivas se traduz na aceitação das condições 

vigentes, na crença no progresso e no otimismo como 

expressão do avanço tecnológico; esses são fatores 

que indicam, de forma nítida, o enriquecimento do 

homem. Em síntese, Vivas aceita o status quo e 

concebe o capitalismo como única alternativa ao 

desenvolvimento social. (2007, p. 90). 

 

Está, portanto, diante das escolas e dos educadores a opção mais 

facilmente aceita, que é a de escolher um projeto educacional mais 

pragmático, com mais chances de “dar certo”, que traga resultados 

contáveis, reais e concretos, na medida em que “prepara” seus educandos 

para viverem nesta sociedade competitiva e excludente, qual seja, 

embrutecida e selvagem. 

A partir deste paradigma de interpretação, Marcuse pode ser lido 

como apenas um teórico utópico, longe da realidade prática, com 

devaneios surreais impraticáveis. 

Horkheimer, Adorno e Habermas também teceram críticas a 

Marcuse, mas restringindo-se ao campo teórico, sem configurar um 

ataque pessoal e ofensivo como o fez Eliseo Vivas. Mas, ainda assim, há 

um aspecto teórico relevante na crítica de Vivas à Marcuse, posto que 

Vivas, ao render-se à autoridade dos fatos, ao mesmo tempo, submete-

se, seja consciente ou não, à filosofia política do positivismo. 

A escola e os educadores devem, pois, analisar a extensão da 

influência do positivismo na práxis pedagógica e averiguar se já não é 

mais do que oportuno ou se já não passou da hora de se, ao menos, tentar 

implementar nas escolas e na sala de aula, uma pedagogia da negação. 

Na educação e na prática escolar, infelizmente, com raras as 

exceções, percebe-se, já desde a mais tenra idade, na salinha de 

“socialização”, o início desse processo de adaptação e assimilação dos 

valores dessa sociedade, que aceita sem qualquer reflexão ou contestação 
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a ordem imposta, com a prevalência da racionalidade científico-

tecnológica em relação ao pensamento crítico-filosófico e transcendental 

que contribui para o desenvolvimento das múltiplas dimensões do ser 

humano. 

Assim, dada a tese de Marcuse sobre a unidimensionalidade do 

ser social como condição imposta e apresentado neste trabalho uma 

antítese, crítica ou contraponto a Marcuse, cabe a cada um, 

especialmente aos educadores, chegar à sua própria síntese, fazendo suas 

escolhas, ante ao compromisso com a educação e seus educandos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para concluir, gostaríamos de esclarecer que o presente trabalho 

de pesquisa científica não se encerra aqui, mas que “finaliza” com um 

sinal de reticências, ficando em aberto para novas pesquisas e 

investigações. Sendo uma pesquisa qualitativa, a tese e os resultados aqui 

apresentados são passíveis de verificação, melhoramentos e até 

contestação. O texto é, na verdade, um convite para que o leitor possa 

beber diretamente da fonte e chegar às suas próprias conclusões. 

Entendemos que nossa hipótese foi confirmada, nosso objetivo 

geral foi alcançado e que conseguimos, com Marcuse, responder à nossa 

questão-problema, trazendo várias sugestões de como a escola e os 

educadores podem propor uma educação para além da racionalidade 

tecnológica. 

Em nossa argumentação, procuramos desenvolver um 

pensamento dialético e revolucionário, mas ao mesmo tempo, através de 

uma linguagem acessível, por entendermos que, em geral, as ideias e 

teorias dos filósofos e pensadores tem se expressado por meio de uma 

linguagem filosófica complexa e/ou hermética, ficando assim, o 

conteúdo, o poder e a utilidade dessas obras, muito distante ou mesmo 

inacessível ao público geral e leigo. 

Daí porque a razão da mediação da Teoria Crítica de Marcuse 

com a Educação para que se pudesse converter o seu conteúdo numa 

linguagem mais didática e pedagógica. Desta forma, a proposta foi 

aproximar a Educação da filosofia de Marcuse e a filosofia de Marcuse 

da Educação. 

Procuramos demonstrar que a Teoria Crítica de Marcuse pode 

servir de referencial teórico e suporte à prática docente, que de alguma 

forma, ainda que veladamente, seus conceitos podem ser considerados e 

refletidos, quem sabe, no Projeto Político Pedagógico da escola, ou no 

plano de aula dos educadores, uma vez que toda a prática pedagógica 

deve pressupor um referencial teórico. 
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O empreendimento de tal mediação, no entanto, apresentou 

algumas limitações, sendo a mais evidente, a impossibilidade de em 

apenas um trabalho científico, se esgotar todas as possibilidades de 

identificação do potencial ou vocação pedagógica de Herbert Marcuse 

que pudessem ser extraídas da obra “One-Dimensional Man”. 

A mensagem de Marcuse nos chega hoje como um alerta que foi 

escrito há anos atrás e posto dentro de uma garrafa que foi “lançada ao 

mar”, como uma profecia para as gerações futuras, pois apesar de 

Marcuse não ser mais tão popular atualmente como o era nas décadas de 

60 e 70, o seu pensamento é resgatado neste trabalho, por ser totalmente 

atual e aplicável, aqui mesmo no Brasil, nestes dias de confusão e 

manipulação ideológica e de grandes violências e embrutecimentos, 

tanto explícitos quanto velados. 

Entendemos assim, que Herbert Marcuse é um autor oportuno, 

por vivermos dias em que as utopias precisam ser desenterradas, dias em 

que o compromisso, o ânimo e o otimismo dos educadores precisam ser 

renovados, da mesma forma que a crença no poder revolucionário da 

juventude precisa ser resgatada. 

Marcuse nos ensina que o educador ou o filósofo precisa ser um 

ser engajado, que não desiste da luta, que por meio da sua teoria, da sua 

prática e da sua influência, possa contribuir, ao menos, com o início da 

transformação qualitativa que tanto necessitamos. 
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CAPÍTULO 6 

 

AS RELAÇÕES ENTRE A FILOSOFIA E PEDAGOGIA NA OBRA SOBRE  

“A pedagogia de Immanuel Kant” 

 

 

Ademir dos Santos Luz27 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Analisando-se o contexto do surgimento da filosofia na Grécia 

Antiga, em meados do século VI, percebe-se que, não há como se fazer 

uma desvinculação entre a pedagogia e a filosofia, pois ambas estão 

intimamente ligadas entre si. E para se aplicar os conhecimentos 

filosóficos é preciso usar como meio a pedagogia. A filosofia tem como 

fundamento estimular os indivíduos a sair do senso comum e entrar em 

um universo de indagação, de questionamento e de reflexão. E desta 

forma fazer uma releitura do mundo em que estão inseridos. Para a 

pedagogia o método experimental é essencial para propiciar constatações 

que, posteriormente, possam ser aplicadas afastando assim a educação e 

a instrução do campo meramente mecânico (Kant 1996).  

O homem, segundo este itinerário de pensar a realidade em que está 

imerso, é levado a modificá-la. Nesta perspectiva a filosofia se aplica 

principalmente no campo teórico do conhecimento, já a pedagogia, no 

campo da prática. 

 A educação prática tem como função ensinar novas ideias e novas 

formas de pensar antes de agir. Assim, não basta apenas explicar 

conteúdos para que os alunos abstraiam, mas ensinar a pensar com 

coerência e sentido, deste modo, formar indivíduos críticos e reflexivos. 

                                       
27 Graduado em Filosofia pela Faculdade Católica de Aracaju, Especializado em 

Filosofia e Educação pela Universidade Federal de Alagoas e Técnico em Agropecuária 

pelo Instituto Federal de Alagoas campus Satuba. 



131 

Partindo deste princípio, estar-se-à estimulando o indivíduo a pensar por 

si mesmo e atingir sua liberdade chegando a construir sua identidade. 

 A finalidade deve ser formar cidadãos livres e conscientes de seu 

papel na sociedade e consequentemente transformadores do meio 

político, econômico e social, o qual estão inseridos. Percebe-se que, a 

disciplina é o meio mais favorável e consistente para promover a 

dignidade e aplicar os conceitos filosóficos e pedagógicos em sala de 

aula. 

 É necessário desenvolver uma formação de modo livre e 

espontâneo para propiciar no futuro, indivíduos capazes de pensar antes 

de agir. Porque a disciplina estimula a uma adequação de comportamento 

que será vivenciado pelo aluno durante todo período de formação. 

 Segundo Kant (1996), o primeiro passo para se instruir um 

indivíduo para a vida social e política é oferecer durante o período da 

infância, instrumentos necessários que venham impedir a brutalidade e a 

inclinação das vontades pautadas nos valores morais e éticos. A 

disciplina será a todo o momento o ponto de partida para formar e 

estabelecer um aprimoramento que perdurará durante toda existência. 

Diferente dos animais que intrínseco a sua natureza, traz o cuidado e a 

busca de alimentos assim que nascem, a criança precisa de uma educação 

disciplinada na liberdade, para modelar seus desejos e vontades em 

sensibilidade, adiquirindo a capacidade de ver o outro como a si mesmo. 

Na verdade, o homem raciocina antes de agir e abstrai de sua consciência 

o que é melhor para sua ação naquele determinado momento. 

A criança vem ao mundo com todas as capacidades psíquicas e 

psicológicas capaz de apreender e codificar a realidade, mas também 

precisa aprimorar sua ação moral, através da escola e a família, que são 

os primeiros instrutores a prepará-la para ser inserida na sociedade. Desta 

forma é encaminhada a escola para ter disciplina, assim, ela é levada, 

desde cedo, a criar conceitos e a negar sua própria natureza desumana 

(KANT, 1996). 

 Diante disso, percebe-se a evolução da educação nos dias atuais 

desde seu surgimento, onde a dureza e a ignorância das pessoas estavam 

expressas de forma clara e concisa. Neste momento em que o homem se 
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desvia de seu humanismo e a disciplina faz com que este se torne um 

animal racional e civilizado através das leis. 

 É pela educação que a criança vai adquirindo hábitos positivos, 

negando assim sua natureza egoísta e selvagem. É desta forma que ela é 

encaminhada logo cedo para a escola, com a finalidade de aprender a 

disciplina e a obedecer aos seus professores, impedindo assim, que se 

torne uma adulta desobediente e siga suas próprias vontades. Este é um 

meio favorável para disciplinar a criança para que ao se tornar autônoma 

consiga reverter seus costumes, modelando sua natureza.  

A partir do momento em que a criança entra na escola, a 

professora começa a imprimir neste indivíduo, de forma livre, como ele 

precisa se comportar dentro e fora da sala de aula e como deve respeitar 

os semelhantes e diferentes. Tudo isso de forma simples e natural.  

Quando a criança vem se dá conta que está sendo instruída em 

uma disciplina, já criou um hábito, ou seja, um costume que vai apenas 

se concretizando no processo educacional e disciplinar. Este é o motivo 

de inserir o indivíduo de forma simples e autônoma na adequação de sua 

identidade, através de regras e leis, que não são autoritárias, mas que 

geram valores e prepara o homem para não seguir suas próprias 

inclinações.  

 

1 Kant e o educar para além da disciplina 

 

O homem deve passar por um processo de modelagem para se 

tornar uma criatura humanamente boa, todavia não é tarefa fácil realizar 

esse processo, visto que, o homem já está adaptado a determinados 

costumes. Logo, a escola assume um papel de grande importância que é 

de impedir que suas vontades e desejos se aflorem de forma selvagem. 

Enquanto criança a instrução disciplinada gera uma natureza que vai se 

perpetuando por toda vida (Kant, 1996). 

 A criança vai fazendo escolhas a partir do momento que vai 

crescendo e, tomando consciência do mundo em que está inserida, faz 

opção pela lei disciplinada que foi engendrada desde cedo. Os animais 

não precisam ser instruídos, na verdade repetem apenas o que os pais 
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fazem. Já paro o homem é necessário que ele passe pelo processo de 

adequação da aprendizagem, tanto teórica quanto prática. Por teoria se 

entende aqui os costumes, as regras e leis que são ensinados em casa, 

assim como os aspectos culturais apreendidos diariamente. Já na prática, 

que é outra via de aprendizagem, a criança observa a ação dos pais e 

procura repetir no ambiente social. 

Percebe-se que os indivíduos que estão construindo sua própria 

identidade, aprendem muito mais gerando uma disciplina através da 

prática com pais e professores, favorecendo a autonomia do agir. Logo a 

disciplina não é um fim, mas um meio para que o indivíduo se 

desenvolva e crie mecanismos para se tornar um ser social e político. É 

dessa forma que a ação prática se sobressai neste modo de aprendizagem. 

O processo educativo vai moldando o homem de tal forma, que toda ação 

teórica e prática passa pelo crivo da razão. Nesta perspectiva, a instrução 

educativa deve ser bem alicerçada e segura, para possibilitar ao homem, 

construir a capacidade de perceber a realidade em que está inserido. 

Deste modo, o homem é capaz de reproduzir os conhecimentos e ensinar 

seus alunos a seguir o mesmo itinerário, atingindo assim, os objetivos 

desejados (KANT, 1996). 

 De imediato a educação que vem dos pais é o primeiro contato, 

mas pode ocorrer uma aquisição através dos meios. No entanto, para que 

haja um resultado satisfatório em toda a formação da criança é preciso 

que esta ação ocorra no coletivo. Na maioria das vezes, os professores 

estão muito preocupados com sua própria realização e não em levar seus 

alunos a descobrir e a trabalhar a maturidade humana.  

Na verdade a educação precisa progredir a cada ano que passa, sendo 

esta a fonte de transformação da natureza humana. Percebe-se que, em 

meio ao processo formativo, a cultura pode ser adquirida. Já a disciplina 

é um procedimento mais complicado, porque o indivíduo já criou uma 

identidade e ela está impregnada na sua natureza, ao passo que a 

educação é um meio essencial para encaminhar um homem a tal 

modelagem de sua humanidade.  Esse projeto tão sonhado de uma 

educação de boa qualidade, não se constrói da noite para o dia, mas leva 

muito tempo e dedicação dos que fazem parte dele. Por outro lado, não 
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deve ser concebido como uma utopia, embora ele seja um transtorno que 

desafia a humanidade. Logo, uma geração precedente pode educar com 

melhor qualidade, transmitindo seus valores e experiências às gerações 

seguintes. Se todos buscassem os mesmos objetivos e desejassem atingir 

a mesma meta, esse projeto seria realizado. 

 O primeiro passo para se alcançar esse objetivo é construir ideias 

que possam ser colocadas em prática e persistir para atingí-las. A 

ausência de políticas públicas voltadas para a melhoria da educação é um 

dos problemas que se apresenta na escola de hoje. Assim, há no homem 

uma natureza que pode ser dada uma forma e que se é capaz de atingir a 

realização do próprio ser (KANT, 1996). 

 Os animais atingem seu acaso de forma natural. No entanto, no 

homem não acontece o mesmo, pois este é um ser incompleto que não é 

capaz de atingir seu designo por si mesmo, de imediato. A educação que 

vem dos pais é o primeiro contato que a criança constrói, mas pode 

ocorrer uma aquisição por parte dos meios sociais em que esta está 

inserida. O importante é possuir ideias que possam ser colocadas em 

prática para o bem dos que estão sendo formado. O homem por ser 

incompleto é motivado a descobrir e aperfeiçoar o seu fim, este 

procedimento acontece por meio da educação. Já para os animais, seu 

destino acontece naturalmente, sem intenção. Mesmo porque o indivíduo 

não consegue atingir esse fim por si mesmo, precisa de algum mediador 

que o encaminhe nesse processo. Talvez porque a criança passa mais 

tempo com os pais que na escola. Por isso, para que haja um resultado 

satisfatório entre ambos é preciso que haja uma comunicação direta entre 

pais e professores, pois a tarefa mais espinhosa e trabalhosa é a 

concretização do processo educacional. De fato não existe uma receita 

pronta, que podesse ser aplicada para todos e em qualquer lugar. Logo, 

o comportamento cultural é muito diversificado em sua especificidade. 

Porém, o necessário é seguir apenas os critérios educacionais, visando o 

ideal de perfeição de cada individuo que passa pelo processo educacional 

e que será capaz de transmitir para as gerações futuras (KANT,1996). 

Segundo Kant (1996), a arte de educar é um processo adquirido através 

da experiência que se desenvolve por atos repetitivos e rotineiros. No 
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entanto, a falta de estímulo encontrado durante o processo de formação 

da criança, assim como determinados professores, situação econômica 

etc., muitas vezes a bloqueia, dificultando o seu desenvolvimento de 

aprendizagem. 

 Uma boa formação é o ápice para a felicidade de qualquer 

homem. Uma vez que concluiu esse processo, ele está subordinado a leis 

e regras que lhe são proporcionadas. Desta forma, a educação precisa 

passar por um processo de transformação e revisão e começar a descobrir 

na criança, desde cedo, um ser que é capaz de modificar o meio social. 

Esse processo deveria partir da hierarquia política dominante que não 

oferece os instrumentos e a estrutura necessária para a realização de um 

bom trabalho dentro da escola.  

Os poderosos visam o bem próprio e utilizam o homem como 

instrumento sem nenhum compromisso com a formação deste individuo, 

ou seja, é melhor que o homem esteja impossibilitado de pensar por si 

mesmo, porque para o estado é mais fácil de ser manipulado. Desta 

forma, as pessoas particulares devem estar atentas a finalidade da 

natureza e da formação de cada individuo para que possam ser 

referenciais para os demais. Logo, quem possui o poder político deseja 

utilizar o homem como instrumento de massa, mas a educação é capaz 

de modificar esta realidade (KANT, 1996). 

Por assim dizer não é necessário exercitar as crianças, mas é 

preciso que estas aprendam a pensar por si mesmas. A parte principal da 

educação é cuidar da moralização, ou seja, que o homem de forma 

consciente, saiba escolher os bons fins e ensinar as crianças a desprezar 

os vícios e cultivar as virtudes. O ato de ensinar não pode ser 

inconsciente ou involuntário, mas precisa de uma fundamentação na 

realidade, mesmo sabendo-se que não existe protótipo ideal de educação 

e que a sociedade se modifica a todo momento através das tecnologias, 

meios de comunicação social e cultural. Logo, a educação não fica 

estacionada, ela precisa de um gerenciamento, uma gestão, para que, o 

que foi apreendido possa ser colocado em prática. O indivíduo quando 

entra no processo educacional abstrai e aceita tudo sem questionamento, 

mas a partir do momento em que possui uma leitura de mundo, este 
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começa a questionar e a indagar o porquê dos fatos. Esses dois processos 

são necessários para possibilitar ao aluno, o que ele já sabia e o que 

precisou aprender e decodificar com o passar do tempo. 

A educação aplicada no ambiente familiar é de grande 

importância, por que auxilia na formação dos indivíduos e na abstração 

da disciplina, além de contribuir como orientadora e emancipadora de 

homens livres e racionais, possibilitando a todos o acesso a uma 

educação de qualidade (KANT, 1996). 

Ainda neste âmbito filosófico kantiano, se o indivíduo que está 

realizando o processo educacional fosse capaz de não reproduzir o que 

está nos livros didáticos, mas através do conteúdo destes, explorasse 

questionamentos tanto dentro como fora da sala de aula, levaria os alunos 

a repensar sobre uma nova possibilidade e aplicabilidade desse conteúdo 

na vida diária. Analisa-se que o maior problema enfrentado pelos 

dirigentes da educação é ajustar a intimidação das leis ao exercício da 

liberdade. Na verdade a intimidação é necessária, mas é imprescindível 

acostumar o educando a tolerar que sua liberdade seja submetida à outra 

pessoa.  

A partir do momento em que as crianças vão formando seus atos 

cognitivos e assimilando uma identidade, estes precisam de liberdade 

para brincar, perguntar e se expressar e não reprimir os sentimentos de 

criança. Só diante de algum ato errado, os indivíduos podem ser 

orientados tanto pelos pais, como pelos professores (KANT, 1996). 

 

2 Kant e a liberdade como princípio constitutivo do educar 

 

Para Kant (1996) é importante estimular a criança a sonhar e dar 

asas a imaginação. Assim como mostrar que ela é capaz de atingir seus 

objetivos e cabe ao professor não criar uma barreira de pessimismo, 

afirmando que, a criança é incapaz de chegar a algum lugar. Percebe-se 

que é dever dos pais e professores, com quem os indivíduos passam mais 

tempo, respeitar e auxiliar a criança em todas as fases, para que estes 

cheguem a vida adulta com objetivos claros e capazes de discernir o que 

é melhor para seu futuro. 
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É importante que pais e professores percebam que propiciar a liberdade 

é necessário para a formação, desde a primeira infância e em todas as 

fases de desenvolvimento, porém deve-se impedir que a criança use essa 

liberdade contra ela e contra as outras pessoas, causando o mal e sendo 

mal educada. Deve-se ensinar que a criança é capaz de modificar a 

realidade e conseguir atingir seus propósitos de desejo, basta apenas 

administrar sua ação através da disciplina. Assim, os valores morais, 

éticos e sociais devem ter lugar de destaque dentro do processo 

educacional do aluno (KANT, 1996). 

Ainda sob o olhar de Kant (1996), em meio a um conjunto de 

informações que são transmitidos dentro do processo educacional, a 

cultura é a que se sobressai, visto que, esta possibilita ao homem, a 

capacidade de pensar e refletir sobre suas próprias ações, levando o 

indivíduo a um novo comportamento.  

A cultura possibilita a formação e a índole da criança, logo, os 

responsáveis devem criar seus filhos em ambiente agradável e que possa 

favorecer um lugar de conforto com meios favoráveis a formas de cultura 

e descoberta. Por exemplo, é importante deixar as crianças cairem, desta 

forma elas caminharão com mais segurança. Assim como, a criança deve 

desempenhar sua criatividade artística permitindo que ela possa inventar 

novas formas de ver o mundo. Nesta ótica, percebe-se o quanto a cultura 

é importante dentro da sala de aula e com ela trata a diferença, que será 

um fator de respeito e não de distinção em um contexto em que os alunos 

e professores se encontram.  

Dentro desta perspectiva, analisa-se as estratégias e inovações 

que o aluno é capaz de criar e abstrair de outras culturas, bem como de 

idealizar ou imaginar instrumentos que podem persuadir a modificar o 

meio. Por isso, os pais e professores devem ensinar tanto em casa como 

na escola. Essa forma de lançar-se em meio a liberdade requer alguma 

segurança e a família e a escola devem ser esse porto seguro, onde, 

muitas vezes, precisam dar espaço e liberdade a estes indivíduos 

deixando-os que caiam e levantem-se sozinhos, a fim de que se 

encorajem na caminhada e prossigam com segurança. Portanto é 
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necessário estimular o abandono de atos rotineiros deixando que usem 

de sua liberdade e aprendam algo novo (KANT, 1996). 

Seguindo o pensamento de Kant (1996), o ser humano traz em 

sua natureza alguma determinação, não é um ser vazio, mas existe nele 

a habilidade para alguma coisa. Esta por sua vez vai se desenvolvendo 

com o passar do tempo. Logo, nossas determinações morais não são 

diferentes. Existem ações morais que afloram com mais facilidade e são 

estas ações comportamentais que nós procuramos reprimí-las e deixar 

aparecer o que é agradável aos outros.  

Um dos fatores essenciais para se ter um bom caráter, é segundo 

a teoria kantiana, tomar como princípio a disciplina e aprender a dominar 

as paixões. É preciso criar regras e aplicá-las a própria consciência.  

Estimular as crianças a prática de atos de humanidade, desde 

cedo, é na verdade, ensiná-las a ter consciência que a partilha é um ato 

de humanidade e respeito para com o outro. 

 

3 Kant e a constituição da moralidade como fim educativo 

 

Partindo do princípio que o ato consciente estimula a criança a 

gerar hábitos morais, sob a ótica de Kant, é melhor conhecer pouco e 

com mais propriedade do que conhecer muito e de forma superficial. 

Porém, a criança desacredita em quais situações é preciso destes ou 

daqueles desentendimentos. Por isso é melhor aprender e fixar de forma 

clara, solidamente e em síntese, pois a prioridade é a estabilização do 

caráter na qual se resume na capacidade de realizar algo e colocar em 

ação, onde se oferece uma base teórica que se deve cumprir o que foi 

prometido. Desta forma, essa depuração do conhecimento em que a 

criança está abstraindo é necessária para que ela crie conceitos sólidos e 

se torne capaz de entender e esclarecer os fatos que estão presentes neste 

contexto. Por consequência, ela se torna clara e objetiva ao abstrair o 

conhecimento apreendido (KANT, 1996). 

Dentro do olhar kantiano, tudo que se posiciona contra a moral 

deve ser esquecida dos planos em um homem que cultiva a maldade, 

deste modo, naturalmente seu caráter será ruim. Por isso é importante 
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estimular a criança a hábitos que favoreçam uma formação moral 

alicerçada em valores, para que os vícios não impeçam o indivíduo de 

progredir em sua ação moral. 

O vício vai criando uma natureza e impedindo o homem de 

atingir seu caráter moral, gerando uma identidade negativa e desumana 

consigo mesmo. Deve-se ensinar aos indivíduos, desde cedo, como 

proceder com certa maturidade ao aprender atos e comportamentos 

corretos, para que possam colocar em prática. Percebe-se então, que a 

mudança de comportamento não é algo tão simples assim, pois um 

homem que esteve sempre no vício e que quer modificar tal atitude em 

um pequeno período de tempo não vai conseguir realizar. Porém, a 

mudança de atitude é algo que vai se consolidando com o passar do 

tempo, diferente de uma outra pessoa que sempre viveu honestamente e 

raciocinou corretamente a vida inteira. 

Esse processo de conservação desta dignidade interior, a qual é 

capaz de fazer do homem a criatura mais fidalguia de todas, é sua 

obrigação não declinar em sua própria pessoa, pois esta é a virtude da 

natureza humana. Lembrando que, esse processo deve ser iniciado antes 

da criança começar a estudar. Diante da realidade em que os indivíduos 

são educadas, os pais precisam tomar consciência de sua ação prática na 

presença dos filhos, logo, ainda pequenos, começam a reproduzir os 

mesmos atos. Desta forma, se percebe o grau de responsabilidade dos 

pais na formação dos filhos. O ato consciente permite que, a criança 

desde cedo, tome como modelo o comportamento dos pais. Portanto, o 

ideal não é apenas falar, mas ensinar as crianças a transmissão dos 

valores através da ação, para que assim eles possam formar sua 

identidade naturalmente (KANT, 1996). 

Segundo Dalbosco (2011), a criança é capaz de criar meios de 

construção de sua história. Em súmula é tal maturidade que impulsiona 

a prática pedagógica do educador em procurar fazer a diferença no 

desenvolvimento do educando, porque projeta a liberdade no sentido 

superior. Isto é, com a capacidade de promover por si mesmo um novo 

ponto de partida e é a primeira circunstância para poder aspirar a que os 

outros também o façam. Ao reconhecer-se livre no sentido metafísico, o 
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pedagogo movido pela autonomia, luta incansavelmente para que seu 

aluno execute o uso de sua maturidade absoluta e a tome como critério 

de sua emancipação prática. 

Desde os primeiros anos de vida a criança se apresenta com toda 

disponibilidade e quer a todo custo emitar as ações produzidas pelos 

adultos. Neste âmbito, os pais e professores devem estarem cientes de 

que a criança ainda está em processo de formação e que é preciso ser 

bem maleável neste momento, mas não permitindo, por exemplo, que 

esta realize tudo o que quer. Assim como também não a privar de tudo 

aquilo que é benéfico para a construção de um conhecimento sólido e 

eficaz. Neste seguimento, o fato de que a independência ficou 

estabelecida como uma expectativa da razão pura, em seu emprego 

hipotético, tenha agora o alcance prático. Assim é essencial ter em mente 

que, seu campo de domínio não se refere mais diretamente à sensação e 

aos conceitos autênticos do entendimento, mas precisamente a 

autonomia e a vontade. Contudo é necessária a independência da 

vontade, ou seja, somente o querer que é levado a agir pela autonomia é 

capaz de atingir moralmente, que naturalmente é transformada em ação. 

Desta forma a criança precisa obedecer as leis, que provavelmente serão 

aperfeiçoadas durante todo o percurso de sua existência (DALBOSCO, 

2011). 

A partir deste conceito formado, ainda sob o olhar de Dalbosco 

(2011), este indivíduo raciocinará antes de realizar qualquer ação, seja 

ela de ordem moral ou imoral. Mas diante dos pressupostos, ele consegue 

definir o que é certo e errado e em meio a qualquer situação irá partir 

para uma ação moral, subordinada a vontade, que na maioria das vezes é 

boa. A vontade não é apenas formada em um momento, no entanto será 

um processo progressivo que já nos primeiros anos de vida deve ser 

iniciado. 

Percebe-se aqui, a responsabilidade dos pais e professores em 

formar o indivíduo e adequar os valores já apreendidos e ensinandos aos 

demais, para que possam aprender também, desta forma a pedagogia está 

cumprindo seu papel (DALBOSCO, 2011). 
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Ainda sob a ótica deste professor, a menoridade é um obstáculo 

que precisa ser enfrentado. Usar o próprio entendimento para se 

promover é algo que requer coragem e enfrentamento do indivíduo sobre 

si mesmo. Não é que o ser humano seja incapaz de atingir seus objetivos, 

mas para que se torne autônomo é necessário que ele pense por si mesmo 

e aja pelos princípios da própria razão. 

O pessimismo disfarçado de menoridade impõe ao homem, essa 

incapacidade de enfrentamento e de perceber que a coragem poderá levá-

lo muito longe. Desta forma, a tomada de decisão é algo particular de 

cada indivíduo de querer sair de sua menoridade. A tomada de decisão 

requer um ato de consciência que parte da ideia de liberdade. Entende-se 

portanto que o próprio indivíduo é culpado por essa menoridade, fruto 

da prostração e do medo sob essa aparência.  

A menoridade é uma das principais particularidades da 

debilidade humana, já a coragem de raciocinar por si mesmo é a forma 

fundamental de afrontá-la. Se a menoridade depende de cada indivíduo 

que se acostuma e se resolve a permanecer na pequenez, a ausência de 

coragem e determinação racional provavelmente é a passagem da 

menoridade para a maioridade, passagem esta que depende 

exclusivamente de cada um, em tomar decisão e procurar sair desse 

estado. Porém, alguém pode auxiliar ou motivar, logo, não pode agir por 

outro. Analisa-se que é necessário formar as crianças para descobrir sua 

autonomia e nesse espaço os professores são peças fundamentais na 

condução deste processo. 

A educação cumpre esse papel de auxiliar o aluno na saída da 

menoridade para a maioridade. Assim é essencial enfrentar a preguiça e 

a covardia em que chegam em sala de aula. Esse processo de saída da 

menoridade para a maioridade é um itinerário que não tem fim, pois uma 

geração educa outra futura geração.  

A intenção segundo a ótica Kantiana é pensar por si mesmo, sem 

a dependência de outro. Todavia a idealização de tal passagem não 

acontece separadamente, precisando assim da direção de outros, 

principalmente quando se constata a educação infantil sob a 

administração dos mais antigos. A partida da menoridade para a 
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maioridade, nada mais é que essa idealização do trajeto feito em 

companhia entre seres em situações frágeis, porém devido as disposições 

naturais com força para resistir as dificuldades encontradas durante o 

percurso formativo. O processo formativo educacional humanista está no 

campo da ação mais do que no campo da aprendizagem da espécie 

humana, sendo assim um processo que não tem fim e que as gerações 

futuras vão melhorando a cada ano que passa (DALBOSCO, 2011). 

Segundo Dalbosco (2011), é de grande importância que o 

educador consiga entrar no universo da criança e perceba como ela 

abstrai o conhecimento de forma sensível. Desta forma a criança no 

convívio dos adultos é levada a aprender e colocar em prática de forma 

natural, sem perceber que determinado ato venha a prejudicar sua vida 

futura. Os costumes abstraídos pelas crianças são aspectos culturais 

vivenciados diariamente no mesmo contexto social em que estão 

inseridas. Percebe-se que, o papel dos pais é propiciar meios de 

complementação de conhecimentos apreendidos na escola. Já o papel do 

professor, é de extrema importância nesta fase, porque é neste momento 

que ele irá encaminhar e incentivar a criança ao amadurecimento de seus 

conhecimentos. Diante deste contexto a criança assume sua autonomia, 

em saber discernir a verdade de uma falácia. Começa a produzir e a criar 

coisas novas partindo do princípio do que foi apreendido. 

O ideal no início da aprendizagem é deixar as crianças 

aprenderem por si mesmas. Desta forma, o indivíduo não só aprende a 

pensar, andar, mas também, absorve a educação moral, ou seja, os 

costumes e regras adquiridas através da cultura, tal como na capacidade 

de raciocinar por conta própria (DALBOSCO, 2011). 

Para Dalbosco (2009), é essencial propor a disciplina enquanto a 

criança está começando a formar seus conceitos. Em meio a este 

processo, ela deve ser instruída para pensar e agir de forma ordenada sob 

a lei de sua própria razão. Assim, toda prática educacional deve ser 

empregada enquanto a criança não possui ainda, um conceito da coisa 

em si, ou seja, nos primeiros anos de vida, visto que, em todo o período 

que prossegue para a vida adulta o sujeito apenas vai aprimorando 

pequenos traços. Desta forma consegue raciocinar, agir e toma decisões 
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por sua própria vontade, sendo este o primeiro e mais importante fator 

dentro deste processo.  

A priori é a ideia que a criança começa a formar em relação ao 

mundo pautada pela criatividade e por uma ação livre. Em segundo 

plano, mas não menos importante, é a ação atrelada no campo da 

liberdade que está direcionada a condição e tomada de decisão onde 

possui uma lei que a orienta. A superação progressiva da longitude que 

desliga esses dois tipos de ação é, segundo o olhar kantiano, um dos 

primeiros desafios de uma suposição educacional, destacando-se com 

isso, a cooperação da pedagogia no sentido de chegar cada vez mais a 

atividade humana e sua edificação. Esta contribuição é capaz de provocar 

no formando uma adaptação e um crescimento progressivo e sua 

capacidade de pensar por si mesmo, porém o conhecer e o raciocinar por 

conta própria é condição de possibilidade de agir moralmente. E é neste 

momento que a educação cumpre seu papel de mediadora no 

desenvolvimento, tanto teórico quanto prático, das potencialidades do 

indivíduo, em toda fase de formação (Dalbosco, 2009). 

Segundo Dalbosco (2009), o ambiente educacional é o lugar 

favorável, onde se deve expandir o fazer pedagógico e formativo da 

criança. Porém, a educação precisa trabalhar com experimentos, para que 

o processo educativo seja algo que vai se construindo com o passar do 

tempo, tendo como objetivo, segundo o pensamento kantiano, educar 

para a liberdade tomando como ponto de partida a disciplina. O professor 

é parte essencial neste processo, pois além de transmitir educação para o 

aluno, ele procura ser instruído, porque é importante formar a criança 

para enfrentar os desafios da vida. O animal não precisa desenvolver tal 

disposição, visto que faz parte de seu instinto ser o que é. Já o homem, 

em estado selvagem é um ser propriamente não civilizado, mas a partir 

do momento em que ele faz uso de sua própria razão, começa a 

compreender o mundo e o progresso que é atribuído a racionalidade. 

Todavia, tanto a disciplina como a moralidade e a liberdade são meios 

para atingir a felicidade em Kant, pois é parte prioritária desse processo 

posto que propõe ao indivíduo construir e projetar seus ideais. Antes de 

realizar uma ação prática ele já possui uma ideia teorica de como irá 
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desenvolver seu plano e como irá atingir seus objetivos. (DALBOSCO, 

2009). 

 

4 Kant e o princípio educativo do esclarecimento 

 

Kant afirma que o ser humano é a única entidade que precisa ser 

esclarecida, comparando com a particularidade intuitiva do animal, a 

qual é determinada por uma razão diferente a ele, em que o animal age 

com base num procedimento codificado. Já o ser humano é imaginado 

por Kant, como um ser que tem necessidade de sua própria razão, porém 

o homem não pode agir só por estinto. Logo, precisa organizar por si 

mesmo o projeto de sua própria ação e quando ainda é criança, não 

consegue formar por si mesmo tal projeto, então outros precisam ajudá-

lo. Este projeto que é idealizado faz-se o gerador do próprio conceito de 

autonomia, ou seja, a significação da capacidade que um querer livre tem 

de se dá acertadamente leis a si mesmo e demonstrar o tanto quanto elas 

são importantes no meio educacional, no qual se percebe a saída do 

homem da menoridade para a maioridade. 

Nas preleções o conceito de disciplina e a educação como ideia 

são duas indicações claras no sentido de mostrar como a pedagogia é 

uma das formas de realização da filosofia prática (DALBOSCO, 2009, 

p.175). 

Percebe-se que, na visão Kantiana o método educativo é 

planejado como composto por duas etapas que diferente entre si estão 

ligadas uma a outra por meio da noção de conformidade. Na etapa 

precedente, que é da subjugação passiva, deve-se oferecer oportunidades 

ao formando, as condições para que este desenvolva sentimentos de 

conformidade e obediência, tais circunstâncias são criadas pela restrição 

imposta. Já na segunda, que é a fase da resignação ativa o aluno, este 

precisa a todo o momento ser instigado ou desafiado a fazer uso 

permanentemente de seu próprio pensamento e liberdade, mas, é preciso 

que tanto o pensamento como a liberdade estejam atendendo a certas leis.  

Logo, na primeira, a imposição é mecânica, já a segunda é moral 

(Dalbosco, 2009), como podemos observar a seguir: 
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Uma diferença fundamental que já se esboça entre a 

ação disciplinada e a ação moral consiste no fato de 

que enquanto a primeira tem o papel de enfrentar 

maus hábitos, ou seja, de enfrentar uma formação 

viciada do caráter a moral é um tipo de ação baseada 

em máximas, as quais formam um modo de pensar 

(DALBOSCO, 2009, p.176). 

 

Analisa-se que, neste procedimento é necessário agir de tal forma 

no campo da ação da educação moral, que a criança se habilite a agir 

segundo os princípios e não segundo sua própria vontade. O tipo de ação 

prática proposto por Kant no que concerne às regras de comportamento 

que concebe o fim último, tanto da atuação humana em geral quanto da 

atuação educacional em particular, não devem ser conhecidas no entanto, 

como um lugar onde se possa vir ou como algo que possa acontecer 

totalmente. Na realidade não basta que o ser humano se predisponha a 

toda categoria de fins, porém é indispensável que ele consiga o 

ordenamento de escolher apenas os bons fins. E para que isso venha fazer 

parte da construção educativa do indivíduo entendamos que: 

 

A ação disciplinar exercida pelo educador em relação 

ao educando, portanto, não pode nem de perto, ser 

confundida com uma ação de adestramento. A  

expressão adestramento conduz para uma imagem 

bem familiar a cultura humana de domesticação de 

animais (DALBOSCO, 2009. p.178). 

 

Civilizar um animal significa conciliar o seu modo de se 

comportar a vontade do homem, com base na direção de que, o mesmo 

não possui alto determinação e nem escolha por só portar o seu 

comportamento a um hábito humano com base na pré disposição, no qual 

o animal não possui nem autonomia e nem vontade por viver em um 

comportamento determinado por outro. O animal não consegue sair desta 

rotina, desta forma, precisa ser adaptado. Fazendo-se uma analogia entre 

o homem e o animal, entende-se que, o homem possui tanto a liberdade 

quanto a autonomia. Levando-se esta relação para o campo pedagógico 
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entre professor e aluno em um ambiente de aprendizagem, significa 

ignorar o que existe de humanidade no homem, que é sua racionalidade 

e sua liberdade, desta forma, Kant vai contra a ideia de adestrar seres 

humanos (DALBOSCO, 2009). 

 

Kant parte de um conceito infância no qual a criança 

é defendida como um ser que ainda não possui as 

condições racionais de agir por conta própria. Por 

isso, ela ainda não está em condições de agir 

moralmente e ser imputada, internamente, como o 

jovem ou adulto por suas ações (DALBOSCO, 2009, 

p.179). 

 

Percebe-se que a criança não possui ainda liberdade no sentido 

de agir moralmente e por isso não deve ser penalizada, ser punida 

rigorosamente pela ação praticada em meio ao conceito de infância em 

que o individuo carrega consigo a responsabilidade de se manter 

disciplinada. A príncipio, a criança quando chega a escola para ser 

formada, surge como um ser bruto que precisa construir novas ideias e 

polir o que ela já conhece. Desta forma Kant afirma que, existe um 

conjunto para a construção de tal ser que é torná-lo mais humano e 

eliminar a sua selvageria, tomando como ponto de partida a disciplina.  

A ação disciplinada retira do homem sua animalidade e 

possibilita a ele que consiga alcançar sua autonomia e agir através de sua 

própria consciência (DALBOSCO,2009). 

 

Se o conceito de disciplina não pode ser entendido 

por um lado como um tipo de imposição do educador 

sobre o educando o que levaria a um adestramento 

por outro, com ele também não é pensado um tipo de 

proteção excessiva que os pais devem exercer sobre 

seus filhos ou que o educador deve exercer sobre o 

educando (DALBOSCO, 2009, p. 181). 

 

Kant classifica a disciplina como um modo de acostumar o 

homem a se tornar submisso às regras e leis da própria razão. Porém, o 



147 

conceito de formação consiste em uma categoria que não permite que a 

vontade livre do individuo se torne ação sem possuir uma direção por um 

caminho ou por outro e que os pais possam intervir na educação 

formativa de seus filhos. Partindo deste pressuposto, a vontade do 

educador precisa antes de tudo ser disciplinada para possibilitar a 

autonomia e a capacidade de usar sua própria razão sem a dependência 

do outro, assim é necessário estabelecer limites, sem ser um obstáculo 

para os educandos que fazem parte diretamente do processo pedagógico 

e de uma formação disciplinada para a liberdade (DALBOSCO,2009). 

 

Tanta a existência quanto a liberdade devesse ser 

devidamente esclarecidas. Neste sentido, o termo 

realização desempenha uma função normativa, 

enquanto o ideal regulador da própria relação entre 

filosofia prática e pedagogia. (DALBOSCO, 2009. 

Pág. 185). 

 

Percebe-se então que, Kant faz uma crítica ao conceito do termo 

realização, partindo da ideia de que existe uma aplicação de princípios 

que são justificados, dentro de um processo moralizante da filosofia. 

Porém, se o termo realização fosse compreendido por esta ótica, tendo 

como ponto de partida a necessidade da educação, não seria uma 

educação pensada e idealizada. Para Kant, a realização não se projeta 

como local atingido pela ação do próprio indivíduo, mas na capacidade 

de raciocinar e chegar a descobrir uma atitude fundamentada pela 

produção do próprio raciocínio em que daria condição ao indivíduo a 

realização de uma nova ação humana, assim como procurar sempre o 

meihor comportamento. Kant afirma que este novo comportamento 

precisa ser orientado pelos princípios de que a natureza humana deve ser 

sempre planejada como o fim e nunca como o meio. (DALBOSCO, 

2009). 

Segundo Dalbosco (2009), cogitar relação entre filosofia e 

pedagogia é pensar a relação educativa como processo de agir reflexivo 

e teórico, sendo que para a filosofia, caberia o processo formativo, moral 

e ético. Já a pedagogia se encarregaria da tarefa de ensinar conceitos ou 
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formas de executar o método do trabalho educativo. (DALBOSCO, 

2009). 

O homem por não ter instinto, precisa planejar seu próprio 

comportamento e com isso, refletir sobre o que deve ou deixar de fazer. 

Este quando vem ao mundo, ainda não está preparado para tal reflexão. 

Desta forma, é preciso então que outro o faça em seu lugar analisa-se que 

a falta da ação instintiva, ou seja, por não possuir uma razão estranha que 

permaneça desde o momento em que vem ao mundo e que é capaz de 

determinar desde o princípio, a finalidade e sua maneira de agir. 

 

É uma observação estreita a tal regularidade que o 

educador pode torna-se um guia eficiente na 

educação da criança evitando antecipar 

prematuramente coisas que não lhe dizem respeito e, 

ao mesmo tempo preparando-lhe adequadamente 

para seu desenvolvimento cognitivo e sua formação 

moral futura. (DALBOSCO, 2011. p. 112). 

 

Percebe-se claramente que a ação pedagógica do professor em 

relação ao formando é de grande importância, pois é ele que vai aos 

poucos ensinando o conhecer e tudo aquilo que está presente ao seu 

redor. O professor deve ensinar as crianças a pensar por si mesmas, 

exercitando suas faculdades cognitivas e intelectuais, para assim criar 

novas ideias e colocá-las em ação. Porém, o educador deve utilizar em 

sala de aula instrumentos pedagógicos como brincadeiras e jogos 

educativos, com a finalidade de despertar nos indivíduos uma visão mais 

ampla e melhor compreensão do mundo, através da sensibilidade. Os 

jogos que são aconselhados pelos grandes mestres em educação são 

aqueles que além de despertar prática também possibilita o uso dos 

sentidos. (DALBOSCO, 2011). 

 

Se o núcleo da educação física consiste no 

fortalecimento do corpo e no refinamento dos 

sentidos, cabe agora a educação prática ocupar-se 

inteiramente com a capacidade cognitiva do 

educando, visando ao desenvolvimento de suas 
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forças (faculdades) racionais. Por isso, a educação 

prática deve começar com um conjunto de 

procedimentos que possam preparar adequadamente 

o ser humano para fazer uso do próprio entendimento. 

(DALBOSCO, 2011. p. 114). 

 

Analisa-se que existem duas finalidades principais dentro do 

processo pedagógico de trabalhar a educação física na escola. O primeiro 

é tornar o corpo mais fortalecido, propiciando uma certa resistência. O 

segundo é aperfeiçoar os sentidos, porém, dentro deste contexto entra em 

disputa o desempenho das forças de aprendizagem tomado como ponto 

de partida para a autonomia da moralidade. Somente o indivíduo que é 

capacitado para raciocinar por si mesmo, possui a capacidade de praticar 

a lei moral como sua responsabilidade, ou seja, existe primeiro o 

desenvolvimento do corpo, depois o desenvolvimento da mentalidade. 

(DALBOSCO, 2011). 

 

No que diz respeito especialmente ao cultivo do 

entendimento, o diferencial repousa em poder 

empregá-lo de modo reflexivo, e não como um ato 

mecânico de pensamento. Ou melhor, não basta 

apenas assimilar regras, mas ter a consciência da 

regra que segue (DALBOSCO, 2011. p. 115). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por fim, Kant afirma que, a construção do conhecimento pode ser 

abstraída através de regras e não só da capacidade de repetição. Porém, 

o aperfeiçoamento apropriado do conhecimento, tendo como função a 

edificação da ação do ser humano, ensina este indivíduo a usar com 

capacidade uma norma, mas que só irá conseguir a partir do momento 

em que for educado a usar tal norma.  

Nesta perspectiva, deve-se começar o procedimento através de 

normas abstratas onde o conhecimento pela prática é o único esquema 

possível, de outra forma, não se chegará a norma, logo sua prática 

possível se tornará obscurecida. Isso quer dizer que o desempenho do 

argumento da criança deve ser encaminhado pelo desempenho da 

estruturação de normas e não começar de modo direto pelo ensinamento 

pensado por elas, ou seja, tanto Kant como Rosseau rompem com a 

capacidade intelectual da educação de seu tempo. Sob esta ótica 

compreende-se que arriscar na competência da prática educacional de 

usar o jogo e a brincadeira para construir o progresso estrutural e 

cognocitiva do educando, com o corpo potente e os pensamentos 

requentados, se está preparado para encarar o problema da moralidade 

do indivíduo (DALBOSCO, 2011). 

Percebe-se então que há uma intrínseca relação entre a filosofia e 

a pedagogia e que esta procura solucionar um dos maiores problemas já 

enfrentados pela humanidade, que é transformar a natureza selvagem do 

homem, em ser humanista, sendo este capaz de transmitir os valores 

morais e éticos para as futuras gerações. Porém, o educador ainda é capaz 

de encaminhar seus alunos para o itinerário da vida buscando sempre o 

bem para si e para os demais. 

Portanto, os seres humanos não podem usar apenas o extinto, 

extraindo de si suas qualidades através do exercício da razão. Logo, a 

educação tenta tirar do estado animal para o estado humano, através da 
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disciplina que seria a principal responsável por controlar os extintos 

animais do homem para que possa obter a autonomia da razão.  
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