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Apresentação 

 

Criado em agosto de 1991, o Grupo de Estudos e Pesquisa “Teoria Crítica e Educação” tem 

uma trajetória de 25 anos que se caracteriza pela produção coletiva, multidisciplinar e 

interinstitucional para - com o propósito de atualizar o pensamento da primeira geração dos 

clássicos frankfurtianos – diagnosticar, buscar o esclarecimento e trazer contribuições teóricas 

e práticas visando a compreensão das contradições da sociedade tecnológica, imagética e 

geopoliticamente centrada na hegemonia do capital, na competição mercantilista e na 

influência da indústria cultural.  

O GEP Teoria Crítica e Educação, que vem aprofundando pesquisas relacionadas à educação, 

à cultura e que tem referência na psicanálise, na literatura, na estética, na conjuntura 

contemporânea e na ação estratégica da cultura digital, com início na UFSCar, possui outras 

sedes localizadas na UNIMEP, UNESP/Araraquara, na UNICAMP, na UFSC, na UFES, na 

UFLA, além de ter representantes na UEM, PUC/Minas, UNESP/Bauru e na UNESC. Ao 

propor o tema “Teoria Crítica: Tecnologia, Violência, Memória” para o X Congresso 

Internacional, que representa um marco para revisitar as inúmeras produções científicas, como 

livros, capítulos de livros, traduções, orientações na graduação e na pós-gradução, o GEP 

Teoria Crítica e Educação pretende debater aspectos ambivalentes relacionados com a 

tecnologia, que expressa simultaneamente potencial de emancipação e de aprisionamento das 

condições de liberdade, de expressão e de regressão dos sentidos. Através de suportes 

técnicos da comunicação, da informática, aplicados à genética, à guerra, à biologia, com 

implicações na organização das estruturas das sociedades, nas suas ideologias e nas formas de 

poder político, temos experenciado na sociedade atual dilemas, contradições e incertezas 

sobre a impessoalidade e aparente neutralidade do uso da tecnologia como força 

desagregadora de culturas e civilizações, tal como tem ocorrido nos movimentos migratórios 

em várias regiões do mundo e que apresentam componentes midiáticos capazes de produzir 

falsas representações.  

Além da possibilidade de regular desigualmente o fluxo de informações, dada a condição da 

não visibilidade hoje ser fator de indiferença, a indústria cultural globalizada conta com 

recursos da tecnologia digital, tornando híbridas e excitantes as noções de realidade, terror, 

bem como aquilo que é da esfera pública ou privada. Ao sugerir o debate sobre a 

ambivalência da tecnologia, que em si suscita reflexões sobre suas dimensões éticas, estéticas 

e no âmbito da educação, a perspectiva é também propor investigações a respeito da violência 

que resulta do processo de embrutecimento da sensibilidade e ausência de visão numa 

sociedade interpretada pela exposição da imagem e sua repetição. Desde a gênese do 

pensamento da Teoria Crítica da Sociedade, a questão da violência como desdobramento da 

racionalidade instrumental tem orientado debates a respeito da dessensibilização ocasionada 

pelo trabalho industrial e, no âmbito da cultura, pelos mecanismos miméticos compulsivos 

engenhosamente nomeados como diversão e informação. No contexto da cultura digital, 

interpretar as formas de produção, difusão e assimilação da violência como algo naturalizado, 

constitui um desafio não somente teórico, mas de perspectivas políticas geradas pelo 

pensamento crítico.  

A disseminação das tecnologias digitais em todas as áreas de produção, com a capacidade de 

ampliar o fluxo de informação, modificar as noções de temporalidade e de espacialidade, com 

a ocupação de nossos imaginários com realidades virtualizadas, ampliadas e modificadas, 

sugere reflexão sobre outra dimensão: a da memória. Com o mesmo propósito adorniano que 

convida a “elaborar o passado”, de modo a diagnosticar a sobrevivência do nazismo, no 

âmbito da cultura digital, quando tudo que é rapidamente mostrado desaparece praticamente 

na mesma velocidade, ter memória passou a ser uma condição humanizadora. Ou seja, um dos 
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traços da violência, que resulta do uso da tecnologia como fator de dessubjetivação, está 

associado a diversas maneiras de comprometimento da memória, como a perda da capacidade 

de narrar, e com isso não fazer uso da própria razão no sentido kantiano, ou na condição da 

identidade virtual subverter a relação de pertencimento e de existência. A relativização do 

sentido de memória feita pelos meios de comunicação quando reelaboram a “história” e 

produzem presentes perpétuos evidenciam o atual poder da indústria cultural em administrar 

sentidos, emoções e desejos.  

Que as conferências, as mesas-redondas, as comunicações e os pôsteres apresentados neste 

congresso nos possibilitem refletir sobre a relação entre tecnologia, violência e memória, 

fazendo com que tenhamos um excelente evento. São estes os votos da comissão 

organizadora, que dá a todos os participantes as boas vindas.  
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Nove Noites, de Bernardo Carvalho e a forma autobiográfica: reflexão ou 

fetichização ?  

 

 

Alex Alves FOGAL (CEFET-MG, campus IX). 

 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

Os romances da literatura contemporânea no Brasil, em sua grande maioria, 

apresentam a forma da autobiografia ou se relacionam às noções de “escrita de si” ou de 

“testemunho”. Os escritores comumente apostam em modelos de narradores que funcionam 

como alter egos dos autores empíricos e os temas mais constantes são a identidade, a 

alteridade e a experiência do sujeito.  Alguns críticos, como Diana Klinger em seu estudo 

Escritas de si, escritas do outro, entendem que a “auto-referência em primeira pessoa talvez 

seja uma forma de questionamento do recalque modernista do sujeito”. (KLINGER, 2007, 

p.33). Toma-se a chamada “escrita de si” como um exercício de questionamento consciente da 

identidade, pois esse indivíduo, que se torna narrador, acaba poder escolher como quer se 

representar e sob qual ótica apreenderá a realidade. Para os entusiastas dessa perspectiva isso 

resulta em um modelo de narrador aparentemente autônomo e reflexivo e, de quebra, opera-se 

a diluição dos limites entre fato e ficção, visto que o “eu” estruturador da narrativa mescla as 

experiências vividas às imaginadas quando a pessoa física do artista se assume como persona 

ficta. Hayden White, uma referência para essa linha de interpretação, afirma que as 

representações do factual sempre serão ficções, condicionadas pelo tipo de verdade de que 

cada um supostamente se ocupa. (WHITE, 1994, p. 138). Entretanto, se olharmos para essa 

questão à luz da teoria crítica é possível chegar a um modo de compreensão bem diverso, em 

clave negativa. Partindo-se dessa proposta mostra-se pertinente interpretar essa profusão das 

narrativas de si de modo mais dialético, deixando de conceber esse sujeito-narrador da 

literatura contemporânea apenas como uma instância ficcional ou um problema de linguagem 

e sim em termos históricos e sociais. Afinal, em um estágio em que a razão, que outrora já foi 

o principal instrumento de preservação do indivíduo, passa por um eclipse, ele acaba por se 

tornar um instrumento dela.  O tema dessa época continua a ser a autopreservação do sujeito, 

mas ainda há algum “eu” a ser preservado? (HORKHEIMER, 2015, p. 143).  Para refletir 
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sobre essas questões, esse trabalho terá como objeto de análise o romance Nove Noites, do 

escritor Bernardo Carvalho. Publicado em 2002, o livro foi eleito pela crítica como um 

paradigma do que seria a literatura contemporânea no Brasil e aborda a tentativa de um 

narrador descentrado, mas que, ao mesmo tempo, flerta com outras identidades, se 

esparramando com suas reminiscências por toda a narrativa. O romance, que tem como ponto 

de partida um fato verídico – o suicídio de um antropólogo americano – possui fundo 

autobiográfico, visto que a trama ficcional se mistura com memórias pessoais do autor e são 

utilizadas até mesmo fotografias de seu arquivo pessoal. Portanto, a meta é tentar refletir sobe 

o procedimento literário sem deixar de lado os elementos históricos e sociais que o compõem. 

Talvez isso possibilite entender como tal conteúdo se sedimentou naquela forma e, também, o 

que está em jogo quando tal forma revela aquele determinado conteúdo.  

 

2. A FORMA AUTOBIOGRÁFICA NO ROMANCE CONTEMPORÂNEO 

 

Não é difícil observar que, em linhas gerais, o romance brasileiro contemporâneo pode 

ser compreendido a partir de dois eixos de sustentação. Um deles diz respeito a produção de 

narrativas curtas, construídas por uma linguagem seca e direta, fundamentado naquilo que 

alguns críticos chamaram de “hiper-realismo”, mas que, a rigor, parece mais próximo de uma 

releitura naturalista das relações humanas e sociais.  Outro é o do registro autobiográfico, 

sustentado pelo valor da experiência individual e memorialística, cujo objetivo é o 

entrelaçamento entre fato e ficção. Segundo Karl Erik Schollhamer  

 

há claramente, na literatura e na própria crítica contemporânea, uma acentuada 

tendência em revalorizar a experiência pessoal  e sensível como filtro de 

compreensão do real. Nesse mesmo movimento, são revalorizadas as estratégias 
autobiográficas, talvez como recursos de acesso mais autêntico ao real em meio a 

uma realidade em que as explicações e representações estão sob forte suspeita. 

Nessa renovada aposta na tática autobiográfica, dilui-se a dicotomia tradicional entre 

fato e ficção, e a ficcionalização do material vivido torna-se um recurso de extração 

de uma certa verdade que o documentarismo não consegue lograr e que não reside 

numa nova objetividade do fato contingente, mas a maneira como o real é rendido 

pela escrita. Todavia, no momento em que se aceita e se assume a ficcionalização da 

experiência autobiográfica, abre-se mão de um compromisso implícito do gênero, a 

sinceridade confessional, e logo a autobiografia se converte em autobiografia 

fictícia, em romance autobiográfico, ou simplesmente em autoficção, na qual a 

camada autobiográfica fica de certo modo preservada sob a camada do fazer 

ficcional, e, simultaneamente, se atreve a uma intervenção na organização do 
ficcional, em um apagamento consciente dessa fronteira.  
(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 106, 107.)  
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Nove Noites, de Bernardo Carvalho, se enquadra perfeitamente nessa asserção de 

Schollhammer. O livro tem como mote um fato verídico que é o suicídio do antropólogo 

americano Buell Quain, ocorrido enquanto estudava a tribo dos Krahô, no Xingu. O enredo 

nasce diretamente desse núcleo, pois o desenvolvimento da narrativa é alimentado pela busca 

que o narrador empreende para descobrir os mistérios que rondam a morte do pesquisador. 

Contudo, apesar de seu caráter aparentemente documental, o romance acaba por se fragmentar 

em múltiplas perspectivas sobre o acontecido. A trama pode ser acompanhada através da 

visão de um indivíduo que acompanhou Quain em sua expedição, das cartas e documentos 

deixados pelo americano, por meio da investigação do narrador, ou até mesmo por todos esses 

ângulos ao mesmo tempo. A busca pela verdade acaba por ser ironizada e desconstruída em 

uma narrativa cujo ponto de partida parece ser apenas um fato.  Nota-se que a própria 

estrutura ficcional basta a si mesma, fazendo com que as próprias delimitações entre os 

sujeitos envolvidos na história se alterem, pois em determinados pontos as vivências do 

narrador mesclam-se às do antropólogo, fazendo com que o leitor não saiba mais onde 

começa a diferença entre a experiência supostamente inventada – do narrador – e as reais – de 

Buell Quain. Tudo se intensifica quando o narrador começa a se confundir com o autor 

empírico da obra, como se a construção da narrativa fosse uma técnica de mise-en-scène, por 

meio da qual conta-se também sobre o processo de composição da obra.  Parece já não haver 

fronteiras bem demarcadas entre autor, Buell Quain (o real e o personagem) e o narrador. Um 

exemplo disso se encontra na própria descrição que o narrador faz de sua busca pelas 

informações acerca de Quain:  

 

Àquela altura, eu já estava completamente obcecado, não conseguia pensar em outra 

coisa, e como todos os que eu havia procurado antes, eles também não quiseram 

saber por quê. Ninguém me perguntava a razão. Eu dizia que queria escrever um 
romance(...). Eu queria visitar os Krahô e, se possível, o local do suicídio. 
(CARVALHO, 2006, p. 66, 67) 

 

 

 Percebe-se que o narrador afirma estar colhendo informações para escrever um 

romance, o que nos faz confundi-lo com o autor do livro. Essa mesma tônica da identidade 

múltipla e descentrada permite a ele magnetizar a individualidade do antropólogo , atuando se 

fosse seu duplo:  

 

Por uma estranha coincidência, já que a assembleia timbira acabou sendo marcada 

para os dias 31 de julho e 1º de agosto, a nossa ida para a aldeia teria que ficar para 2 

de Agosto, o mesmo dia em que Buell Quain se suicidara, sessenta e dois anos antes, 

quando tentava fazer o caminho inverso. (CARVALHO, 2006, p. 67).  
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 Os fatos de sua vida são invadidos pelas experiências de Quain, fazendo com que 

passem a possuir importância apenas na medida em que signifiquem algo a respeito da 

trajetória do pesquisador americano. Em um determinado momento do romance o narrador 

praticamente mimetiza a perspectiva do antropólogo e passa a narrar como se estivesse em 

uma pesquisa de campo. Na ocasião, trata de uma celebração na aldeia Krahô: 

Fui dormir por volta das onze, sabendo que o paparuto seria desenterrado antes do 

nascer do sol. Dormi embalado pelo canto do velho Krahô, que volta e meia 

retornava ao pátio central e entoava suas canções. Havia alguma coisa maravilhosa e 

encantadora naquele ritual. Por volta das três da manhã, ao ouvir de novo o velho 

cantor, resolvi me levantar e ir ver. E deparei com um dos espetáculos mais 

deslumbrantes da minha vida. O velho cantava sozinho no centro da aldeia imóvel e 

adormecida. Depois de alguns minutos, uma mulher despontava à porta de uma casa 

e vinha em silêncio, um vulto ao longe, por um dos caminhos que convergiam para o 
pátio (...) Minutos depois, outra mulher surgia à porta de outra casa e tomava o 

caminho solitário que levava ao centro da aldeia. Uma mulher depois da outra, de 

todas as casas, com intervalos de minutos, vinham em direção ao velho cantor e se 

punham enfileiradas diante dele, para acompanha-lo, atraídas pelas canções. 

(CARVALHO, 2006, p. 89, 90).  

 

 

 É inegável que o trecho se assemelha a um relato antropológico, vide sua ânsia 

referencial e a descrição de pormenores do ritual indígena. Para o narrador não basta 

investigar Quain e compreendê-lo, é necessário ver o mundo como ele via e se confundir com 

ele. Em outro trecho, quando nega ser batizado pelos índios, o narrador imediatamente faz 

questão de frisar que: 

 

Segundo o relato do velho Diniz, corroborado pela carta que Buell Quain escreveu a 

Ruth Benedict em 15 de setembro de 1938, o jovem etnólogo também não queria 
participar ou se envolver nesse tipo de relação (“Não gosto da idéia de me tornar 

nativo. As concessões que fazia nesse sentido, em Fiji, aqui não só são aceitas, como 

esperadas”), não queria outra família. Já tinha uma. Ao que parece, tinha razões de 

sobra para evitar laços de parentesco. A julgar por algumas de suas últimas cartas, 

elas foram a razão da sua morte. (CARVALHO, 2006, p. 98).  

 

 

 Ele reconhece no acadêmico americano a aversão pelos laços familiares e se identifica 

com isso, pois passa boa parte do romance tecendo lamúrias sobre sua relação distanciada 

com seu pai aventureiro. Quando um homem que conheceu Buell Quain o descreve como um 

ser que “via-se como um estrangeiro”, nota-se que é uma definição bem cabível ao narrador, 

pois assim como ele, busca ser outro para fugir de si mesmo. É esse o motivo pelo qual deseja 

ver como o outro, narrar como ele e experimentar a sua vida. Consequentemente, o romance 

em si assume uma função egótica, como se fosse um exercício de terapia de um sujeito 
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atormentado, algo que fica claro quando tenta explicar a um Krahô os seus objetivos na 

aldeia:  

 

Tentei lhe explicar que pretendia escrever um livro e mais uma vez o que era um 

romance, o que era um livro de ficção (e mostrava o que tinha nas mãos), que seria 

tudo historinha, sem nenhuma consequência na realidade(...) As minhas explicações 

sobre o romance era inúteis. Eu tentava dizer que, para os brancos que não 

acreditavam em deuses, a ficção servia de mitologia era o equivalente dos mitos dos 

índios (...) (CARVALHO, 2006, p. 86).   

 

 

 Fica claro que esse questionamento que o sujeito faz de si e dos limites de sua 

subjetividade o levam a uma postura de desdém por aquilo que lhe pareça minimamente 

concreto e determinado, uma vez que tudo se apresenta a ele como pura ficção: seja a 

realidade, seja sua própria experiência ou a dos outros. Dessa perspectiva, o único fator 

determinante que há é o filtro do sujeito, apto a organizar, reorganizar e deformar o que lhe 

aprouver segundo o seu entendimento sobre o mundo. O percurso é guiado pelo eu. 

Consequentemente, o descentramento é apenas aparente, pois essa postura devoradora do 

sujeito conduz até mesmo os rumos da história, que acaba por ser comparada a um tropo 

discursivo a serviço da imaginação do sujeito. Não é a toa que grande parte dos críticos e 

escritores da literatura contemporânea entendem que todo historiador acaba por ser um 

romancista e o contrário também.  

 Pois bem, enxergando a questão por esse lado, bastante positivo, a literatura 

contemporânea aparenta exibir um potencial de autorreflexão nunca visto anteriormente na 

tradição literária e se apresenta como a expressão mais perfeita da essência do indivíduo 

contemporâneo. De acordo com as palavras de uma estudiosa do tema, a figura do autor-

narrador, entendido por eles como marca autêntica do contemporâneo, é a representação da 

“condição humana”, mergulhada na “instabilidade interior e transitoriedade de uma 

experiência individual”. (SIBILIA, 2008, p. 96). Entretanto, há outro modo de enxergar a 

discussão.   

 

 

3. REFLEXÃO OU FETICHIZAÇÃO?  

 

Geralmente, a discussão sobre a forma autobiográfica parte de pressupostos caros às 

teorias contemporâneas, como a importância da experiência de si; a diluição dos conceitos de 

classe social e materialidade; a centralidade do discurso e da linguagem em detrimento das 
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noções de objetividade histórica, etc. Contudo, ao que parece, é um pouco improdutivo 

analisar o significado sócio histórico de uma forma estética à luz de teorias que o relegam ao 

segundo (ou terceiro) plano. Assim, entender o romance segundo a perspectiva da teoria 

crítica e da crítica dialética parece mais interessante, até mesmo porque, o fato de buscar 

senso histórico em um estilo que compreende a experiência social como propriedade do 

indivíduo, nos permite construir uma leitura em clave negativa e, por conseguinte, menos 

apaziguadora.  

Por meio desse exercício torna-se pertinente indagar: por qual motivo a forma 

autobiográfica assume tanta força em um momento em que a “pobreza da experiência” 

acomete a todos, anunciando uma nova barbárie? (BENJAMIN, 2011, p. 115).  Se não há 

mais o que contar, se as experiências foram massificadas, como o registo autobiográfico 

alcançou tanta importância na literatura contemporânea? E mais, como recebe status de 

libertador e reflexivo?  

Isso nos leva a repensar o fundamento de um romance como Nove Noites.  Nele, o fato 

do sujeito narrador internalizar a experiência de outro parece ser considerado como um 

virtuoso exercício de alteridade, por meio do qual se retiram as amarras do individuo clássico 

que dá lugar a um indivíduo em constante reconstrução, múltiplo. Para Schollhammer1, a 

ficção age ali como construção de uma relação com o outro até o limite de sua possibilidade, 

na forma de uma procura para além dos limites da cultura ocidental. (SCHOLLHAMMER, 

2009, p. 122). Contudo, não parece incorreto enxergar ali uma forma de fetiche, a partir da 

qual o narrador absorve cegamente a condição do sujeito na sociedade atual: esvaziado e 

coisificado. Sua subjetividade encontra-se tão esvaziada que não lhe resta outra opção senão 

viver uma vida que não é sua, ou hipertrofiar sua subjetividade para deformar a realidade da 

maneira que desejar. Conforme nos ensina Georg Lukács em História e Consciência de 

Classe, trata-se de um exemplo de “falsa consciência”, pois não coloca o indivíduo diante da 

totalidade, e sim faz com que ele se entenda produtor de uma situação em que, na verdade, 

                                                             
1 É curioso que o crítico chegue a afirmar que o romance conduz “ao reconhecimento da insuficiência do 
realismo para dar conta da complexidade e das múltiplas facetas e versões da verdade. Assim, em seus últimos 

romances, ao incorporar referencias a gêneros mais diretamente comprometidos com o realismo, como a escrita 

antropológica, cartas, fotografias ilustrativas do personagem, documentos, relatos de viagem e depoimentos 

testemunhais, Carvalho cria uma tensão entre a complexidade densa que as histórias adquirem e uma verdade 

que as diferentes versões realistas não conseguem dar conta”. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 127). Nove Noites 

parece a ele ser tão inovador que coloca não só a noção tradicional de sujeito em cheque como também realiza o 

atestado de óbito do realismo. No entanto, percebe-se que a noção de realismo adotada por Schollhammer é 

bastante rasteira, confundindo realismo com imitatio ou cópia fiel. O assunto desviaria demais o rumo do estudo, 

que já possui fôlego curto, porém, é inevitável perceber que o crítico desconsidera a noção de realismo conforme 

tratada por pensadores como Erich Auerbach, Georg Lukács , Antonio Candido e Roberto Schwarz. Depreende-

se daí certa impressão de supervalorização da obra de Bernardo carvalho 
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atua como produto. Tal modelo de indivíduo acaba por crer na ilusão que sua própria 

subjetividade é o único elemento razoável para que saiba se colocar diante do mundo e 

compreendê-lo minimamente. Assim, ele apreende como concreto, algo de completamente 

abstrato, deixando de lado as proporções objetivas da organização social, como as relações de 

classe, de produção, em suma, o mundo histórico. Por passar ao largo disso tudo, concebe as 

relações sociais como ligações fragmentadas e generalizadas, fundamentadas apenas por um 

insosso fundo cultural. Não consegue entender que são, antes, relações entre o operário e o 

capitalista, entre o agricultor e o proprietário fundiário, etc. (LUKÁCS, 2012, p. 140).  Essa 

visão de mundo fetichizada é dramatizada pelo narrador autobiográfico de Nove Noites, para 

o qual a realidade é apreendida de acordo com o modelo físico-matemático de ciência, ou 

seja, uma fragmentação da realidade que impede a correta compreensão do todo social e 

segundo a qual só há possibilidade de conhecer o objeto de conhecimento na medida em que 

somos nos próprios a criá-lo. Nota-se que “a práxis desse sujeito, correlato do modelo de 

racionalidade, não é senão uma aparência de práxis”. (NOBRE, 2001, p. 33).  Embora seja 

uma aparência objetiva e reveladora do funcionamento social. A narrativa busca apagar o 

lastro histórico e social do problema da subjetividade e da consciência, mas, ainda assim, este 

lhe dá a volta e se mostra para quem deseja observá-lo.  

Um ponto de vista complementar a esse se encontra em um ensaio de Siegfried 

Kracauer companheiro de Adorno, sobre a produção de biografias. Em seu estudo, ele nos 

aponta uma linha de raciocínio aplicável também ao fenômeno das autobiografias: 

 

Uma forma de prosa da burguesia estabelecida, que obviamente é coagida a rejeitar 
todos os conhecimentos e problemas formais que colocam sua existência em perigo. 

A burguesia sente na carne o poder da História e, sem dúvida, percebe que o 

indivíduo se tornou anônimo. Contudo, deste discernimento, que se impõe a ela com 

a força das experiências fisionômicas, não tira nenhuma conclusão capaz de 

esclarecer sua situação atual. No interesse da autopreservação, a burguesia evita 

confrontar-se com essa situação. A elite literária da nova burguesia não se empenha 

seriamente em penetrar a dialética materialista, nem se expõe abertamente ao embate 

das massas inferiores, nem ousa dar um passo para além do limite por ela alcançado, 

para além da própria classe(...) É um fenômeno-limite, que permanece atrás da 

fronteira(...) Assim como os emigrantes reúnem todos os seus pertences pessoais, 

assim também a literatura burguesa reúne o mobiliário, pois em breve terá de 
desocupar o lugar atual(..) Trata-se de organizar retratos para uma sala de exibição, 

na qual um tipo de memória, para a qual cada retrato tem o mesmo valor, pode 

deleitar-se consigo mesmo. (KRACAUER, 2009, p. 121).  

 

 

 Com exceção de alguns bons casos, normalmente, os sujeitos narradores se ocupam 

apenas de seus dilemas individuais e se desviam da tentativa de enxergar o mundo de modo 

que não seja apenas um prolongamento do eu. Assim é que o narrador de Nove Noites 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

constrói a narrativa com base nos problemas no relacionamento com o pai e de seu suposto 

mal estar de viver em sociedade. Não se vê ali algo próximo daquilo do narrador de Marcel 

Proust, que enquanto desfia suas reminiscências vai desvelando a estrutura da sociedade 

francesa.  Como cada retrato – ou cada rememoração – parece ter o mesmo valor que qualquer 

outro, a memória deleita-se consigo mesma, como diz Kracauer. É um tipo de autodefesa por 

parte de um sujeito assujeitado que, ainda assim, quer estar no centro dos acontecimentos. 

Isso nos revela uma contradição reveladora da essência do mundo contemporâneo, sustentada 

pela ilusão do individuo burguês, que, conforme nos mostra Max Horkheimer, foi 

 

persuadido a acreditar ser membro de uma sociedade que poderia alcançar o mais 

alto grau de harmonia por meio da concorrência irrestrita de interesses individuais 
(...). O indivíduo contemporâneo pode ter mais oportunidades que seus ancestrais, 

mas suas perspectivas concretas têm um prazo cada vez mais curto. 
(HORKHEIMER, 2015, p. 154, 156).  

 

 

 Conforme se nota, a “concorrência irrestrita de interesses individuais” não garante 

longevidade a esse sujeito enfraquecido. Ainda assim, escondido por detrás de uma retórica 

da alteridade, ele busca reduzir todo e qualquer traço do mundo circundante a seu foro íntimo. 

Isso é explícito em Nove Noites, uma vez que os fatos e experiências que constroem a 

narrativa só possuem valor na medida em que revelem algo da memória do narrador ou do 

antropólogo, alvo de sua obsessão. Assim é que o interesse de Quain pelas tribos indígenas só 

se justifica pelo seu desajuste social, que por sua vez, foi o que atraiu o narrador. Em uma das 

correspondências investigadas pelo narrador, o remetente da carta nos conta que Buell Quain 

se interessou por uma determinada tribo porque  

 

vêem na morte uma saída e uma libertação dos seus temores e sofrimentos. Uma vez 

que havia caído doente, um de seus amigos índios se ofereceu para esfaqueá-lo com 

o intuito beneficente de livrá-lo da doença. Não era à toa que matavam os recém-

nascidos. Pior era nascer (...) Agora, quando penso nas suas palavras cheias de 

entusiasmo e tristeza, me parece que ele tinha encontrado um povo cuja cultura era a 

representação coletiva do desespero que ele próprio vivia como um traço de 

personalidade. (CARVALHO, 2006, p. 51).  

 

 

 Onde alguns críticos como Schollhammer, enxergam um movimento radical de 

alteridade, na verdade parece haver é uma irrefreável vontade de falsificar a realidade alheia, 

pregando nela o rótulo do vazio da própria experiência. Após uma observação atenta, não 

parece haver ali algum tipo de desconstrução crítica do “recalque modernista do sujeito”, 

como entendeu Diana Klinger (KLINGER,p.33 Op.cit).Na verdade, pode-se dizer que é um 
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exemplo da  incorporação quase automática  de uma forma social para a qual a natureza e a 

historia são meras objetividades e o homem só pode conhecer as coisas na medida em que 

pode manipulá-las. “É assim que seu em-si torna para-ele. Nessa metamorfose, a essência das 

coisas revela-se como sempre a mesma”. (ADORNO, 2006, p. 21). É importante mencionar 

Theodor Adorno, pois tudo indica que o narrador de Nove Noites é um caso em que o sujeito 

não só faz uso de uma falsa racionalidade como despreza qualquer vestígio de razão. Ele 

superestima os processos psíquicos em detrimento da realidade, porém, não percebe que se 

encontra em um estágio social em que o primeiro não se encontra separado do segundo, mas, 

pelo contrário, acaba se tornando produto – no pior sentido do termo – dele. Por meio de uma 

lógica reificada, assume para si a lógica do mercado de consumo, segundo a qual o 

incomensurável é eliminado e é vendida a aparência das infinitas possibilidades. Pode-se 

parecer com a estrela do cinema ou com o cantor da moda, pode-se viver a vida dos outros. 

Para Adorno, o preço dessa “vantagem” 

 

é a indiferença do mercado pela origem das pessoas que nele vêm trocar suas 

mercadorias, é pago por elas mesmas ao deixarem que suas possibilidades inatas 

seja modeladas pela produção de mercadorias que se podem comprar no mercado. 

Os homens receberam o seu eu como algo pertencente a cada um, diferente de todos 
os outros, para que ele possa com tanto maior segurança se tornar igual. 
(ADORNO, 2006, p. 24).  

 

Nesse sentido, o romance consegue objetivar a forma social, mas faz isso de maneira 

submissa, quase ao nível da reprodução. Ironicamente, isso ocorre justamente em uma 

narrativa que busca negar a reprodução verossímil da realidade.  É algo bem diferente do que 

se dá na grande arte realista – vide a nota de rodapé do trabalho –, onde a realidade é exposta 

a fim de ser pensada e julgada. O fetiche do pensamento autônomo em relação à história e às 

relações sociais apresenta ao narrador de Nove Noites o princípio da imanência, “a explicação 

de todo acontecimento como repetição”, calcado pela “insossa sabedoria para a qual não há 

nada novo sob o sol”. (ADORNO, 2006, p. 23). Do mesmo modo como os slogans da cultura 

de massa se utilizam da retórica do individualismo para impor padrões de imitação.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

   

Conforme foi possível demonstrar, as técnicas narrativas e a postura do narrador 

contemporâneo encenam, de modo formalmente objetivo, os impasses do sujeito na 

contemporaneidade. Entretanto, nem sempre isso é feito de modo crítico e reflexivo, pois a 
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fragmentação, a preservação irracional do sujeito e a pobreza da experiência são festejadas, 

transmitindo uma noção fetichizada acerca das principais questões do mundo contemporâneo. 

Não parece exagero afirmar que essa unidade de estilo dos romances contemporâneos, em sua 

grande maioria dependentes do registro autobiográfico, parece mais representar a experiência 

obscura dos dominados do que uma estrutura diversificada do poder social, pois segundo nos 

mostra Theodor Adorno,  

 

os grandes artistas jamais forma aqueles que encarnaram o estilo da maneira mais 

íntegra e mais perfeita, mas aqueles que acolheram o estilo em sua obra como uma 

atitude dura contra a expressão caótica do sofrimento, como verdade negativa. 
(ADORNO, 2006, p. 107).  

 

A fatura estética de um romance como o de Bernardo Carvalho não parece conseguir 

realizar essa leitura às avessas, como “verdade negativa”. O narrador do romance parece 

atestar que seus dilemas e contingencias são problemas apenas metafísicos, passíveis de 

resolução a partir de uma mudança de perspectiva sobre o real, ou até mesmo por meio da 

total desconsideração em relação a ele. Nesse sentido, ser racional e reflexivo consiste em 

absorver a lógica do mundo, incorporar o caos que aparentemente se apossou da sociedade no 

próprio espírito e assumir o relativismo absoluto como visão de mundo. Apesar de toda a 

glorificação do egotismo, a “máquina ejetou o piloto; ela corre cegamente pelo espaço”. 

(HORKHEIMER, 2015, p. 143). Portanto, mostra-se produtivo ler o problema da 

subjetividade na forma autobiográfica da literatura contemporânea a partir de uma perspectiva 

dialética, permeada pelos problemas apontados pela teoria crítica.  Por meio desse exercício é 

possível pensar se, por vezes, a reflexão não nos chega travestida de fetiche, apontando 

formulações exclusivamente mistificadoras e abstratas para aquilo que nos apresenta também 

senso histórico e concreto.  
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Teoría crítica y formación: esbozos de una lectura a partir de la obra de 

Habermas. 

Andrea DÍAZ (NEES-CICPBA, UNCPBA) 

 

1.- Presentación. 

 

Afirma Gadamer que la noción de Bildung trasciende el contexto limitado por las ciencias 

espíritu, para convertirse en un concepto estructurante de las ciencias crítico hermenéuticas 

(Gadamer, 1986). En esa misma dirección, podría decirse que condensa un sentido capaz de 

dar cuenta de la constitución del presente que, aún hoy, sigue siendo prolífico en términos 

hermenéuticos. Su carácter de mediación normativa y la articulación que realiza en clave 

político-pedagógica, permiten ponderarlo como una categoría que, aún con objeciones y 

desafíos, mantiene en términos de Teoría Crítica un potencial mayor a otras. La Bildung no 

solo permite desvendar la gramática constitutiva del presente sino que también, bajo la forma 

de diagnóstico normativo, habilita para visualizar aquellos procesos deficitarios que obturan 

formas de emancipación y detectar focos de resistencia a las formas hegemónicas de 

dominación. 

En la tradición de la Teoría Crítica, es Adorno quien retoma la categoría de formación cultural 

para realizar el diagnóstico crítico de una época caracterizada por la industria cultural. Es 

interesante el debate acerca de si Adorno se detiene en la formación por razones análogas a 

las que llevaron a Kant a ocuparse por el Iluminismo (Pucci, 1998: 89). Más allá de los 

argumentos, lo cierto es que ambos autores parecen volver a pensar aquello que se tornó 

problemático, desvirtuando el propio curso de la Aufklärung. Con la expresión Halbbildung, 

Adorno sintetiza no solo el estado de una cultura que se tornó afirmativa y que en su 

adaptación y autoconservación sacrifica la potencialidad emancipatoria sino que va más allá 

al situarlo como problema epocal: 

“Lo que devino de la formación y se sedimentó ahora como especie de espíritu objetivo 

negativo, en modo alguno solamente en Alemania, habría que deducirlo como tal de 

leyes sociales dinámicas, es decir, del concepto de formación. Ésta se ha convertido en 

semiformación socializada, en la omnipresencia del espíritu alienado. Según su génesis 

y sentido, la semiformación no precede a la formación, sino que se sigue de ella […] El 

que la semiformación, a pesar de toda la ilustración y de la información difundida, y 
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con su ayuda, haya devenido en la  forma dominante de la conciencia del momento —

justamente eso es lo que exige una teoría de más amplio alcance.” (Adorno, 2005: 93).  

Por esto último, sostiene que el problema de la formación trasciende a la pedagogía. En cómo 

Adorno coloca el tema hay también otra arista importante: no solo ofrece una interpretación 

del estado afirmativo de la cultura sino que ésta se realiza desde un horizonte normativo 

delineado por la formación (Cfr. Runge Peña y Piñeres, 2015).  

Determinar hoy esta noción de formación es uno de los mayores desafíos que coloca este 

autor a la teoría crítica de la educación. Al recuperar Adorno el concepto de Bildung salva su 

carácter de mediación y las tensiones que lo configuran, éstas cobran sentido sólo si se piensa 

la formación inscripta en la trama de lo histórico político. Así, el vínculo tensional entre 

autonomía y adaptación, gana espesura práctica si lo situamos como contracara de esa tarea a 

la que la modernidad nos compele: la autodeterminación democrática de los modos de vida. 

Como bien ha recordado Honneth,  la Pedagogía ha sido una hermana gemela de la Teoría de 

la Democracia, y el punto más claro de esta proximidad es la idea de formación del «buen 

ciudadano» (Honneth, 2013, p. 379). 

Ahora bien, si el problema de la formación es central en el diagnóstico del tiempo, algunas 

contrariedades se presentan cuando hay que pensar la formación en clave de emancipación. 

Allí, Adorno vuelve a recuperar esta tensión constitutiva de la Bildung, pero el equilibrio 

entre adaptación y autonomía pareciera imposible:  

“La organización del mundo se ha convertido ella misma de modo inmediato en su 

propia ideología. Ejerce una presión tan enorme sobre las personas, que prevalece 

sobre toda educación. Defender el concepto de emancipación sin tener bien en cuenta 

el inconmensurable peso de la ofuscación de la consciencia por lo existente sería, 

realmente, algo idealista en sentido ideológico […] Emancipación significa en cierto 

modo lo mismo que concienciación, racionalidad. Pero la racionalidad es siempre 

también, y esencialmente, examen de la realidad, y ésta entraña regularmente un 

movimiento de adaptación. Si ignorase el objetivo de la adaptación y no preparase a 

las personas para orientarse cabalmente en el mundo, la educación sería impotente e 

ideológica. Pero si se queda ahí, si se limita producir ‘well adjusted people’ (gente bien 

adaptada), haciendo así efectivamente posible el prevalecimiento del estado de cosas 

existente, y además en sus peores aspectos, la educación resulta igualmente 

problemática y cuestionable. En esa medida cabe decir que el concepto de educación 

para la consciencia y la racionalidad apunta a un combate en dos frentes” (Adorno, 

1998, p. 96). 
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A la distancia, estas tensiones siguen operando con nuevas formas en el presente educacional, 

requiriendo también profundizar en lo que significa hoy una educación para la autorreflexión 

crítica. El escollo de mayor talante, como Habermas ha señalado, es la omnipresencia de una 

racionalidad devenida en instrumental, asociada a una filosofía de la conciencia que privilegia 

el juicio de un sujeto capaz de ilustrar su entendimiento de modo cognitivo representacional.  

El presente trabajo se propone reconstruir la noción de formación como problema central de 

una teoría crítica de educación. Para ello, parte del diagnóstico y de la denuncia que realiza 

Adorno en Teoría de la Semiformación: el desgajamiento de la experiencia, la falta de anclaje 

en la praxis vital de los asuntos humanos. En este sentido, se examina la posibilidad de 

reconstruir un concepto de Bildung anclado en los procesos de reproducción simbólica de la 

sociedad. Se examinará el concepto pragmático de mundo de la vida tal como lo ha formulado 

Jürgen Habermas, a fin de evaluar si en los procesos de reproducción del mundo de la vida se 

puede fundamentar una idea de formación. Esta posibilidad se sostiene en un supuesto basal y 

es que el mundo de la vida actúa como horizonte de la experiencia formativa. Por último, se 

presentan algunos tópicos para reconstruir la Bildung como parámetro de teoría crítica, en 

tanto concepto arraigado en la praxis vital del mundo de la vida, capaz de retomar las aporías 

y los desafíos que presenta la dinámica de  la Halbbildung. 

 

2.- El mundo de la vida desde una perspectiva pragmática. 

 

El mundo de la vida es caracterizado, desde un punto de vista pragmático, como el entorno 

donde se mueven los agentes comunicativos. La situación queda definida para el actor  como 

el centro de su mundo de vida y está compuesta por los fragmentos de temas, fines y planes 

de acción que se destacan y articulan en cada momento en particular. Por esta razón afirma 

Habermas que, en este entorno vital, los horizontes de la situación se desplazan, se dilatan o 

encojen, pero nunca pueden trascender al mundo de la vida.  

El Lebenswelt constituye un contexto que siendo él mismo ilimitado, establece empero 

límites. Es ilimitado en el sentido que este horizonte de acción, al estar formado por patrones 

de interpretación transmitidos culturalmente y organizados lingüísticamente, es plausible de 

expansión y transformación. Sin embargo, y por la misma razón,  se acentúa la inmanencia de 

las formas del entendimiento lingüístico respecto al mundo de la vida por lo que no hay nada 

que sea exterior o anterior a él, las estructuras del mundo de la vida fijan las formas de la 

intersubjetividad del entendimiento posible.  
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El mundo de la vida es constitutivo del entendimiento como tal; en esto se diferencia de los 

conceptos formales de mundo. En los conceptos formales de mundo, hablante y oyente 

pueden cualificar los referentes posibles de sus actos de habla de modo que puedan referirse a 

ellos como algo objetivo, normativo o subjetivo. El mundo de la vida no permite estas 

calificaciones, no pudiendo hablante y oyente referirse a algo como intersubjetivo; más bien, 

el mundo de la vida es el horizonte en el cuál se mueven, en tanto que intérpretes pertenecen a 

él junto con sus actos de habla. 

Por esto expresa Habermas que el mundo de la vida implica a los actores desde la segunda 

persona del plural; esa comunalidad se asienta en un saber sobre el que hay consenso y es –en 

principio- aproblemático. Este mundo de la vida cotidiano actúa como un sistema de 

referencia que está en la base de las exposiciones narrativas. Afirma Habermas: 

“En la práctica comunicativa cotidiana las personas no sólo se salen mutuamente al 

encuentro en la actitud de participantes, sino que también hacen exposiciones 

narrativas de lo que acaece en el contexto de su mundo de la vida. La narración es una 

forma especializada de habla constatativa que sirve a la descripción de sucesos y 

hechos socio-culturales. A la base de sus exposiciones narrativas los actores ponen un 

concepto no teórico, “profano”, de “mundo”, en el sentido de mundo cotidiano o 

mundo de la vida, que define la totalidad de los estados de cosas que pueden quedar 

reflejados en historias verdaderas.” (Habermas, 1987b:193). 

El hecho que los sujetos no puedan objetivar su mundo de la vida, ni referirse a él como algo 

objetivo, normativo o subjetivo hace imprescindible que este mundo de la vida se torne 

reconocible, tematizable a través de las interpretaciones que desde él se hacen en los actos de 

habla. El mundo de la vida es el horizonte en el cual los hablantes se mueven,  por tanto sus 

emisiones muestran la riqueza de ese mundo, en tanto mundo construido intersubjetivamente.  

Si el mundo de la vida se reproduce a través del lenguaje, las acciones orientadas al 

entendimiento ocupan un lugar central en la reproducción cultural, la integración social y la 

socialización. En cada uno de estos procesos, los componentes estructurales del mundo de la 

vida quedan implicados y anclados por medio de la acción comunicativa: 

“Bajo el aspecto funcional de entendimiento, la acción comunicativa sirve a la 

tradición y a la renovación del saber cultural; bajo el aspecto de coordinación de la 

acción, sirve a la integración social y a la creación de solidaridad; y bajo el aspecto de 

socialización, finalmente sirve a la formación de las identidades personales.” 

(Habermas, 1987b:196). 
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En estos, además, las nuevas situaciones son vinculadas a los estados del mundo ya existentes 

sea como contenidos y significados de la tradición cultural (dimensión semántica), en relación 

al espacio de integración social, y al tiempo histórico como sucesión generacional. A cada 

uno de estos procesos de reproducción cultural, integración social y socialización 

corresponden los componentes estructurales del mundo de la vida que son la cultura, la 

sociedad y la personalidad.  

La cultura corresponde  

“al acervo de saber, en que los participantes en la comunicación se abastecen de 

interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo”. La sociedad incluye “las 

ordenaciones legítimas a través de las cuales los participantes en la interacción 

regulan sus pertenencias a grupos sociales, asegurando con ello la solidaridad”. Y la 

personalidad, se refiere a “las competencias que convierten a un sujeto en capaz de 

lenguaje y de acción, esto es, que lo capacitan para tomar parte en procesos de 

entendimiento y para afirmar en ellos su propia identidad.” (Cfr. Habermas, 

1987b:196).  

 

La reproducción cultural del mundo de la vida asegura, entonces, la continuidad de la 

tradición y la coherencia del saber de los que se nutre la práctica comunicativa cotidiana ya 

que por su medio, las nuevas situaciones son puestas en relación con los estados del mundo 

existentes. La  continuidad y la coherencia se miden por la racionalidad del saber que se toma 

como válido; las perturbaciones en el proceso de reproducción cultural se manifiestan como 

pérdida de sentido con las consiguientes crisis de legitimación y de orientación2. 

La integración social del mundo de la vida se encarga de que estas mismas situaciones queden 

vinculadas en la dimensión del espacio social al mundo ya existente, fundamentalmente, 

cuidando de que las acciones queden coordinadas a través de relaciones interpersonales 

legítimamente reguladas, y da continuidad a la identidad de los grupos en un grado que baste 

a la práctica comunicativa cotidiana. La coordinación de las acciones y la estabilización de las 

identidades de grupo tienen aquí su medida en la solidaridad de los miembros, por lo que las 

perturbaciones de la integración social se traducen en anomia y conflictos.  

Por la socialización, los miembros conectan las nuevas situaciones que se producen en la 

dimensión del tiempo histórico a los estados del mundo ya existentes. De este modo, se 

                                                             
2 Un ejemplo de esto son las crisis del sistema sociocultural que expresan déficits de legitimidad y de 
motivación. Véase también, J. Habermas, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1991.  



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

asegura a las generaciones siguientes la adquisición de las capacidades generalizadas de 

acción y se cuida de sintonizar las vidas individuales con las formas de vida colectivas. Las 

capacidades interactivas y los estilos personales de vida tienen su medida en la capacidad de 

las personas para responder autónomamente de sus acciones. 

En la perspectiva habermasiana, mundo de la vida y acción comunicativa son conceptos 

necesariamente complementarios. La acción comunicativa es un proceso cooperativo de 

interpretación en la que los participantes se refieren al mundo objetivo, social y subjetivo 

desde el trasfondo del mundo de la vida que provee los insumos de los que se abastecen las 

interpretaciones. El mundo de la vida es condición de posibilidad del proceso cooperativo 

fijando las formas de la intersubjetividad del entendimiento posible. Al mismo tiempo, este 

mundo de la vida es recreado, transformado y fijado por las estructuras del entendimiento 

intersubjetivo.  

El mundo de la vida provee de una cobertura a la acción comunicativa; esta estructura en 

forma de red de comunicaciones le ofrece un consenso de fondo que se encarga de absorber 

los riesgos de disentimiento (Habermas, 1990:89). En esta función amortiguadora que cumple 

el mundo de la vida es vital la noción de experiencia y saber.  

El saber que forma el mundo de la vida común constituye un horizonte referido a la situación;  

es un saber contextual dependiente de los temas que se suscitan en cada caso; y es un saber de 

fondo constitutivo del mundo de la vida.  

El saber de fondo se presenta bajo el modo de una certeza directa. Sin la posibilidad de tomar 

distancia de él, todas las experiencias que los agentes realizan es en y a partir de este saber de 

fondo. Habermas señala el carácter paradójico del mismo dado que:  

“al saber de fondo le falta la interna conexión con la posibilidad de poder volverse 

problemático, porque solo en el instante en que es dicho queda en contacto con las 

pretensiones de validez susceptibles de crítica, transformándose con ello en un saber 

fiable. Las certezas permanecen inconmovibles hasta que se derrumban, en términos de 

falibilidad no representan saber alguno.” (Habermas, 1990: 95). 

Además, este saber se caracteriza por su fuerza totalizadora: “El mundo de la vida forma una 

totalidad con un centro y con límites indeterminados, porosos que, sin embargo, no son 

límites trascendibles sino más bien límites que retroceden.” (Habermas, 1990: 95). 

Por último, es el holismo del saber de fondo, que lo torna impenetrable pese a su aparente 

transparencia y que da cuenta de la espesura del mundo de la vida.  

“En él están fundidos los componentes que sólo con las experiencias problematizadoras 

se escinden en diversas categorías de saber. En cualquier caso, es desde la atalaya del 
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saber temático, es decir, desde la atalaya del saber diferenciado ya en hechos, normas 

y vivencias desde donde el analista del lenguaje, al menos cuando procede en términos 

de  una pragmática formal, vuelve su mirada hacia el mudo de la vida.”(Habermas, 

1990:96). 

Explica Habermas que el riesgo de disentimiento es recibido a través de la experiencia que 

quiebra la rutina de lo común ó familiar, lo que se da por sentado. Éstas “discurren en sentido 

contrario a las formas habituales de percepción, provocan sorpresas, nos hacen percatarnos 

de lo nuevo. Las experiencias son siempre nuevas experiencias y constituyen el contrapeso de 

lo que nos resulta familiar” (Habermas, 1990:88). La experiencia, por tanto, elabora lo nuevo 

vinculándolo a los estados del mundo ya existente, básicamente, en esto consiste el proceso de 

reproducción del mundo de la vida.  

Las características mencionadas del saber de fondo -inmediatez, fuerza totalizadora y 

estructura holística-  podrían explicar según Habermas el carácter paradójico del mundo de la 

vida; esa singularidad también ofrece elementos para reafirmar la clave interpretativa con que 

en el presente trabajo nos acercamos a la relación entre mundo de la vida y formación. 

Citamos al autor para luego avanzar en lo anunciado:  

“Las tres características (…) quizá pueda explicar la paradójica función que el mundo 

de la vida cumple como fondo y suelo, la de oponer un dique al aflujo de contingencias 

manteniendo empero el contacto con la experiencia. El mundo de la vida, a partir de 

garantías tomadas de la experiencia como único lugar de donde pueden tomarse, 

levanta un muro contra las sorpresas que a su vez provienen también de la 

experiencia.” (Habermas, 1990: 96). 

Los sujetos que obran comunicativamente elaboran una experiencia de su mundo de la vida 

como un todo intersubjetivamente compartido que se mantiene en el trasfondo. Es en esa 

experiencia de acción intersubjetiva donde los actores dirimen, elaboran, estructuran saberes 

acerca del mundo objetivo, social y subjetivo. En ese espacio de acción, es la fuerza 

problematizadora de las experiencias críticas la que separa, en el mundo de la vida, trasfondo 

y primer plano. Por eso afirma Habermas que “La estructuración de la experiencia refleja la 

arquitectura del mundo de la vida en la medida en que va asociada con la estructura 

tricotómica de los actos de habla y con el saber de fondo constitutivo del mundo de la vida.” 

(Habermas, 1990:97). 

Sin embargo, esta experiencia que los actores tienen del mundo de la vida solo puede 

objetivarse como tal en la medida que toman distancia y adoptan una actitud contemplativa. 

Sólo así el agente puede percibirse como  producto de la tradición en la que está, de grupo 
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solidarios a los que pertenece y de procesos de socialización y aprendizaje a los que está 

sujeto. Sobre este primer paso objetivante, puede la red de acciones comunicativas 

constituirse en el medio a través del cual se reproduce el mundo  de la vida, en tanto los 

componentes estructurales son condensaciones y sedimentos de los procesos de 

entendimiento, de coordinación de la acción y de socialización.  

El mundo de la vida ofrece recursos a la acción comunicativa que  

“pasa por las esclusas de la tematización y hace posible el dominio de situaciones, 

constituye el stock de un saber acreditado en la práctica comunicativa”. A su vez, por 

los procesos de interpretación, “se consolidan patrones de interpretación que pueden 

transmitirse, se adensa en la red de interacción de los grupos sociales generando 

valores y normas”. Finalmente, por la vía de los procesos de socialización, el saber del 

mundo de la vida “se transforma en actitudes, competencias, formas de percepción e 

identidades” (Habermas, 1990:99). 

En Teoría de la Acción Comunicativa se interpreta a la sociedad desde la doble perspectiva 

del sistema social, y del mundo de la vida simbólicamente estructurado. Este en particular 

habilita una mirada donde la sociedad es configurada en la red de interacciones lingüísticas y 

se reproduce a través de acciones comunicativas.  Examinaremos a continuación las 

posibilidades formativas de esa trama generada en la intersubjetividad lingüística.  

 

3.- El proceso de reproducción del mundo de la vida y la formación. 

  

Nos proponemos situar nuestra perspectiva crítica de la formación en el mundo de la vida. 

Interpretamos que el mundo de la vida se constituye como horizonte y contenido de la 

experiencia formativa en dos aspectos. Por un lado fija un límite que no puede trascenderse y 

tiene que ver con las condiciones de la intersubjetividad que se expresan en el entendimiento 

lingüístico. En este sentido, el mundo de la vida está estructurado por formas histórico 

culturales que traducen el desarrollo evolutivo de las sociedades, en particular, el grado de 

racionalidad histórico alcanzado. Por otro, es desde los modos culturales que expresa el 

mundo de la vida  que se tematizan y problematizan los propios horizontes de acción cuando 

se hace uso del habla argumentativa, en especial, cuando alguna de las pretensiones de validez 

se ha vuelto problemática. Aquí el mundo de la vida se comporta como proveedor de 

contenidos a la experiencia formativa. Como depósito de definiciones necesarias para 

coordinar la acción, el mundo de la vida provee de formas que, pasadas por la acción 

comunicativa, resultan modelos de interpretación, valores normas y competencias, modos de 
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percepción e identidades. Estas formas son interpretadas por Habermas como condensaciones 

y sedimentaciones de procesos de entendimiento, lo que lleva a situarlas en la tensión 

inherente al proceso de reproducción social, en tanto formas intersubjetivamente producidas y 

sujetas a transformaciones y reformulaciones. 

Por esto, el mundo de la vida constituye un horizonte cultural que muestra el desarrollo 

histórico evolutivo de las estructuras del entendimiento intersubjetivo. Como construcción 

histórica, dinámica, está sujeta a transformaciones y reconstrucciones, en este sentido es que 

sus límites, dice Habermas, son móviles, pueden estrecharse o ampliarse, pero nunca 

trascenderse en el sentido que estamos inmersos en él. Las formas culturales se expresan en 

los distintos componentes estructurales - cultura, sociedad y personalidad- y también deben 

ser leídas como productos dinámicos de procesos de interacción que fijan saberes, relaciones 

sociales reguladas como legítimas y competencias de reciprocidad sobre las que se asienta y 

diferencia la individualidad.  

Esta característica del mundo de la vida como horizonte móvil es sumamente importante para 

el proceso de formación por las posibilidades interpretativas que ofrece. Si el mundo de la 

vida fija los límites del entendimiento posible, situar esos límites es tarea de la interacción 

social. Con esto queremos subrayar que las posibilidades de expansión del mundo de la vida 

hacia formas de vida emancipadas, están inscriptas en la propia experiencia intersubjetiva. Por 

esto, el límite que el mundo de la vida impone a la formación debe ser leído en clave positiva, 

esto es, no como restricción sino como posibilidad de emancipación de la experiencia 

histórica. Podría encontrarse en esto, sin duda, un criterio capaz de sustentar una mirada 

teórica interpretativa que permita delinear una noción de formación anclada en los procesos 

de reproducción del mundo de la vida.  

Por último, el mundo de la vida está compuesto por las formas culturales que constituyen los 

patrones de interpretación –en principio no problemáticos- que dispone el sujeto y que le 

permiten interactuar en el mundo social. En el uso que el sujeto hace de estos patrones de 

interpretación que se expresan en el habla constatativa, queda implicado al mundo de la vida. 

Esto equivale a decir que por la situación pragmática del habla, el sujeto va construyendo 

progresivamente su pertenencia al mundo de la vida. El mundo de la vida, como sistema de 

referencias que se expresa en el habla, es ahora condición de posibilidad porque forma el 

contenido del proceso de formación.  

Es esta imagen del mundo de la vida como entorno que no puede trascenderse, ni 

sobrepasarse, pero sin embargo tiene la particularidad que sus límites pueden contraerse o 

dilatarse desde dentro, desde la propia actividad intersubjetiva, la que anima a colocar este 
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concepto como horizonte de la formación. Es decir, que el proceso en el que  -y por medio del 

cual- se edifica la subjetividad es posibilitado por el contexto social, histórico y cultural en el 

que esa subjetividad se constituye para sí y para los demás. Interpretar esto desde un planteo 

postmetafísico como es el habermasiano, lleva a acentuar el componente intersubjetivo, 

relacional, comunicativo que caracterizaría al proceso de formación. 

 

 

A modo de conclusión. 

 

Uno de los mayores desafíos para la Teoría Crítica de educación es pensar un concepto 

normativo de educación como formación que supere las posibilidades en las que queda 

encerrada la moderna idea de Bildung, cuando opera con las reglas de una filosofía centrada 

en el sujeto objetivante. Puesto que la educación es una tarea práctica, la normatividad que 

reporta la idea de formación ofrece un punto donde asentar criterios de crítica e intervención 

educativa. Sin embargo, el carácter normativo debe extraerse de la propia práctica social, con 

lo que el desafío en términos de Teoría Crítica de la sociedad se ubica siempre como una 

tensión entre las formas teóricas con las que se interpreta la práctica y el imperativo crítico de 

transformarla.  

Situar la educación en el proceso de reproducción del mundo de la vida permite demostrar 

argumentativamente, que éste puede constituirse como horizonte normativo donde anclar e 

interpretar la construcción de experiencias formativas. El mundo de la vida posee un potencial 

explicativo y normativo que no ha sido debidamente considerado para pensar una Teoría 

Crítica de educación. Como diagnóstico, permite examinar los procesos de constitución de la 

experiencia que se delinean en las complejas formas de socialización, integración e 

individualización. En este sentido la expresión de Habermas, la estructuración de la 

experiencia refleja la arquitectura del mundo de la vida, coloca una directiva de análisis en 

torno a las formas en que ese mundo de la vida se expresa en la experiencia; de modo 

particular, sobre aquellas que se forjan en los modos de interacción que acontecen en 

situaciones escolares.  

Desde un enfoque pragmático, el mundo de la vida se configura como horizonte 

intersubjetivo, que no puede trascenderse y por ende establece un límite, histórico cultural, 

asociado a las condiciones de posibilidad del entendimiento. Si el mundo de la vida puede 

expandirse o contraerse, es necesario observar que en el proceso de reproducción del mismo 

se condensan las posibilidades de mantenimiento y de renovación de la cultura, la sociedad y 
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la personalidad.  No es menor que la referencia más clara y explícita al sistema de enseñanza 

que aparece en Teoría de la Acción Comunicativa se hace en el marco del diagnóstico sobre la 

tendencia a la colonización del mundo de la vida en el Estado democrático de derecho.  

Una perspectiva formativa inspirada en los textos de Habermas, tendría como vector directriz 

de las acciones educativas el modo en que se realiza la transmisión cultural, y con esto, su 

especial forma de reproducir el acervo de saberes e interpretaciones, construir los órdenes 

normativos que regulan las interacciones y brindar las competencias necesarias para la 

afirmación de las identidades.  

El mundo de la vida puede reportar también, en su profundidad, experiencias que muestren 

desarrollos formativos deficitarios. Así, vulneración de derechos, desprecio, invisibilidad, 

olvido, cosificación tienen en común que, como experiencias deficitarias expresan un 

desarrollo patológico de las formas de interacción social, al tiempo que demuestran, como 

contracara, el excedente de validez normativa desde el que se realiza la denuncia. Este ha sido 

gestado en las estructuras del mundo de la vida, por lo que también se abre aquí un abanico de 

experiencias que, en la medida que puedan ser fondeadas y visibilizadas, pueden interpelar 

saberes, interacciones reconocidas como legítimas y patrones de socialización sedimentados e 

institucionalizados.  

Si el horizonte de emancipación se dirime en los procesos de reproducción del mundo de la 

vida, donde se teje la gramática moral de las formas de sociación, profundizar en el problema 

de la formación hoy desde una perspectiva de Teoría Crítica requiere atender a los sustratos 

más profundos donde la solidaridad, el respeto y la justicia se experimentan y se vivencian 

como realización o negación. La presencia insondable de estas experiencias suele mostrarse 

imperante en saberes, juicios y formas de acción, de modo especial, en aquellas situaciones 

donde la fuerza autogenerativa de la comunidad democrática se ha visto vulnerada. 
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Resumo  

A Teoria Estética em Adorno nos possibilita refletir como esse conceito pode contribuir no processo 

de emancipação na educação do indivíduo. Ainda, apresentar o potencial libertador da arte e denunciar 

sua alienação na esfera da dominação. Esse estudo é fruto de uma preocupação em relação ao conceito 
de arte na sociedade capitalista, que se desvia do caminho da autorreflexão como defende Adorno e, 

percorre a lógica da mercadoria e consumo, sujeitando-se à racionalidade instrumental. A metodologia 

envolve um estudo teórico a partir dos fundamentos da teoria crítica, tendo como leitura principal, a 

obra “Teoria Estética” em Theodor Adorno que nos dá a possibilidade de concluir que se o 
pensamento esclarecido, percorre o caminho do uso da razão instrumental como ferramenta humana 

para a conquista de sua soberania em relação aos fenômenos naturais, Adorno vai por outra direção e 

traz a emancipação pela via da arte e educação como possibilidade de devolver à humanidade a sua 
capacidade crítica, sem com isso, criar uma barreira entre homem e natureza, ou mesmo, entre 

políticas ou ideologias diversas.  
 

Palavras-Chave: Teoria Estética. Educação. Emancipação. Theodor Adorno. 

 

AESTHETICS THEORY, EDUCATION AND EMANCIPATION: THEORETICALS NOTES 

IN THEODOR ADORNO 

Abstract 

The Aesthetics Theory in Adorno helps us reflect how this concept can contribute in the emancipation 

process present in the individual education. Still, presenting a freed potential of art and report its 
alienation in the domination sphere. This study is part of a worry about the relation of art concept in a 

capitalist society, which deviates from the self-reflection way as is defended by Adorno and, runs in 

the logic of product and consumerism, submitting to an instrumental rationalism. The methodology 
involves a theoretical study from the critical theory fundamentals , being the main reading, the work 

“Aesthetic Theory” in which Theodor Adorno gives us the possibilities to get into conclusion that if 

the clarified thoughts runs the way which uses instrumental reason as a human tool to the achievement 

of its sovereignty in relation to natural phenomenon, Adorno goes to other directions and brings the 
emancipation through art and education as a possibility to bring back to humanity  its critical capacity, 

without creating a barrier between man and nature, or even, between politics and many ideologies.  

Key words: Aesthetics Theory. Education. Emancipation. Theodor Adorno 

 

Introdução 
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O presente texto objetiva refletir sobre o conceito da Teoria Estética à luz dos 

fundamentos teóricos do filósofo alemão Theodor Adorno; além de analisar como esse 

conceito pode contribuir no processo de emancipação na educação do indivíduo. Ainda, 

apresentar o potencial libertador da arte e denunciar sua alienação na esfera da dominação. 

Esse estudo é fruto de uma preocupação em relação ao conceito de arte na sociedade 

capitalista, que se desvia do caminho da autorreflexão como defende Adorno e percorre a 

lógica da mercadoria e consumo, sujeitando-se à racionalidade instrumental. Ela se adapta aos 

“moldes” da Indústria Cultural que condiciona e determina a arte enquanto produção em série 

de bens culturais que visam satisfazer, de forma ilusória e sedutora, as necessidades geradas 

pelo consumo e mercadoria. Nesse mundo, repleto de necessidades, o conceito de arte gerado 

pela Indústria Cultural preenche o espaço de carência de subjetividade, que gera contradição e 

conflito por considerar a necessidade, que está associada ao inexorável e ao desejo que se 

caracteriza por um querer ser ainda não realizado.  

À medida que a Indústria Cultural transforma a arte em diversão, ela impede que se 

realize a reflexão sobre a realidade em que ela se produz e se mantém. Assim, quando a arte 

corresponde a uma necessidade social, transforma-se numa empresa governada pelo lucro. 

É por muitos motivos que os produtos da Indústria Cultural taxados com o selo de “arte” não 

expressam uma visão de mundo e uma dimensão social de protesto e denúncia. São produtos 

para o deleite e “vitaminas a cansados homens de negócios” (ADORNO, 2001, p. 12). O que 

Adorno exige da arte contemporânea é, que recupere a capacidade de autorreflexão; que 

dialogue com indivíduos autênticos, e não com membros de uma massa amorfa. Procedendo 

dessa maneira, a arte se renova e cumpre seu papel de dimensão social, de conhecimento, de 

emancipação. 

Nesse sentido, Adorno desenvolve a Teoria Estética como plano de emancipação do 

homem, em oposição ao projeto do Esclarecimento no século das Luzes, cuja intenção 

coincide e colabora com a implantação e implementação do sistema capitalista, responsável 

pelos efeitos nocivos provocados na educação, na cultura e na política. Se a razão 

instrumental foi o objetivo do Esclarecimento para elevar a humanidade a um patamar de 

soberania frente à natureza, esse ideal, não se cumpriu. O Esclarecimento, a serviço da 

criação, difusão e manutenção do mundo capitalista, transformou o burguês em arquétipo de 

homem esclarecido e bem sucedido e, fazendo uso da alienação, impôs suas propostas de 
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cunho estritamente ideológico. A primeira e mais forte destas propostas foi a divisão social do 

trabalho, promotora da dicotomia corpo e espírito (ADORNO, 1993). 

Se o pensamento esclarecido, percorre o caminho do uso da razão instrumental como 

ferramenta humana para a conquista de sua soberania em relação aos fenômenos naturais, 

Adorno vai por outra direção e traz a arte como possibilidade de devolver à humanidade a sua 

capacidade crítica, sem com isso, criar uma barreira entre homem e natureza, ou mesmo, entre 

políticas ou ideologias diversas. Diante disso, o que se pretende com a arte não é separar, nem 

criar ruptura, mas fornecer ao sujeito condições favoráveis de recuperar a sua inerente 

capacidade reflexiva sem imposições na formação do homem, garantindo experiências e 

relações estabelecidas com o mundo real. O papel da arte passa a ser o de reconciliação de um 

momento em que o conhecimento humano surgia da relação entre homem e natureza e que foi 

abandonado pela razão esclarecida em prol do progresso. 

Postulando uma crítica a esta lógica do Esclarecimento, a Teoria Estética em Adorno 

não deve ser lida como uma obra que trata somente dos objetos de arte e obras de arte, ela é 

muito mais que isso, seu tema principal é a liberdade traduzida na própria expressividade 

humana que denuncia aquilo que se sente em relação a realidade e não pode ser desvinculada 

de seu compromisso social. Se a liberdade é sistematizada, ela deixa de ser livre, por isso, a 

saída é deixar o objeto do pensamento se manifestar livremente. Adorno postula uma 

autonomia para a arte no sentido libertador, de independência aos ditames pré estabelecidos 

com suas determinações sociais e políticas. É a arte autêntica porque tem o que dizer 

(expressar), é livre e deve seguir sendo livre, porque esta é a garantia da liberdade humana em 

uma sociedade opressiva e coisificadora. A consonância interna da Teoria Estética em Adorno 

pretende, antes de tudo, apresentar-se como um modelo de pensamento e não um pensamento 

sistematizado.  

 

Numa sociedade onde a arte já não tem nenhum lugar e que está abalada em 

toda a reação contra ela, a arte cinde-se em propriedade cultural coisificada e 

entorpecida e em obtenção de prazer que o cliente recupera e que, na maior 

parte dos casos, pouco tem a ver com o objeto. O prazer subjetivo na obra de 
arte aproximar-se-ia do estado que se esquiva à empiria enquanto totalidade 

do ser-para-outro, não da empiria (ADORNO, 1993, p.27). 

 

 

A Teoria Estética, enquanto postura eminentemente antagônica e autônoma em 

relação à sociedade capitalista, representa a possibilidade de uma experiência em si mesma, o 

retorno ao belo e, ao mesmo tempo é a instância crítica por excelência. Desse modo, a Teoria 
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Estética adorniana é a emancipação do homem pela arte – não por si mesma, mas pelo 

conteúdo que habita o exterior da atividade mimética, mas com o qual esta atividade mantém 

uma comunicação direta. É a dialética entre mímesis e racionalidade que tenta reestruturar a 

capacidade do homem de construir e apreender o conhecimento diante de sua experiência com 

o real. Assim, a “a arte é uma crítica da feroz seriedade que a realidade impõe sobre os seres 

humanos” (ADORNO, 2001 p. 13). É, ainda, a capacidade de fazer resistência à indústria 

cultural e ao processo de dominação do capital sobre a sociedade e as artes em geral.  

 

A razão instrumental e o processo de racionalização da cultura  

 

Na trajetória desse estudo, há a necessidade de refletirmos sobre as relações entre a 

teoria estética e sua contribuição ao processo de emancipação, especialmente as provenientes 

do campo da estética, como uma proposta de educação da sensibilidade, de um pensar que 

esteja além de uma perspectiva instrumentalizada e, também, analisar os conceitos da “razão 

instrumental” e da “Indústria Cultural”, numa perspectiva da crítica ao processo de 

racionalização da cultura que desencantou o mundo, instrumentalizou o pensar, ofuscando as 

capacidades criativas e emancipadoras, impedindo o exercício da autonomia que Adorno, 

juntamente com Horkheimer fazem na Dialética do Esclarecimento, especificamente no 

ensaio O conceito de esclarecimento. 

Horkheimer e Adorno (1985), buscaram compreender o processo de racionalização 

da cultura (iluminismo) como sendo um processo de esclarecimento da razão que ao tentar 

superar o conflito com o mito, pela força dada à racionalidade científica, altera o papel 

fundamental da razão, transformando-a em razão instrumental, denunciando assim, seu caráter 

essencialmente dominador e de adaptação do indivíduo. A partir do iluminismo, o 

esclarecimento que se propunha a luz da razão atingir uma sociedade mais igualitária e justa, 

através da emancipação da consciência, para favorecer o progresso e desenvolvimento 

humano não alcançou este propósito e essa meta foi revertida em uma perspectiva contrária 

em que a racionalidade passa a ser instrumento de domínio e controle da realidade. Para 

Horkheimer e Adorno (1985, p.17), o esclarecimento 

 

tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-
los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece 

sob o signo de uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o 

desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a 

imaginação pelo saber. 
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Nesse sentido, o esclarecimento instrumentliza as relações humanas a medida que se 

qualifica com a saída da obscuridade religiosa, da superstição, do medo perante as 

desconhecidas forças da natureza e, coloca o homem como “senhor” do mundo. Na sua 

projeção de superar o mito pela razão científica que favoreça o domínio da natureza, a ciência 

e o conhecimento passam a ser o poder e, assim, a proposta do esclarecimento que se 

propunha emancipar e livrar o homem do medo e da alienação ao desejo de dominação da 

natureza, nunca poderá ser alcançado, pois como afirmam Horkheimer e Adorno (1985, p.21): 

 

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O 

preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação 
daquilo sobre o que exercem poder. O esclarecimento comporta-se com as 

coisas como o ditador se comporta com os homens.  

 

O processo de esclarecimento, quando busca o processo de emancipação intelectual, 

transforma-se num desencantamento do mundo, onde vai desmistificando os mitos por um 

processo de racionalização que alcança todos os setores da vida social: econômica, política, 

cultural, educacional, etc. Um processo que ao mesmo tempo  separa o próprio espírito da 

natureza humana; fortalecendo e alimentando cada vez mais a alienação diante do trabalho e 

esforço do conhecimento científico para construir a cultura e as riquezas que os homens são 

capazes de gerar. O Esclarecimento acabou reduzido à técnica. Em vez da soberania 

metafísica apoderou-se da força do capital e a consequente mercantilização da sociedade e da 

cultura e, as relações humanas passam a sofrer “as consequências de um procedimento teórico 

e prático que não tem outro objetivo que estender e solidificar o predomínio humano sobre a 

natureza” (DUARTE, 2002, p. 28). Com isso, a dominação se volta contra o próprio homem. 

Horkheimer e Adorno (1985, p.35) assinalam que: 

O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com 

relação aos objetos dominados; com a coisificação do espírito, as próprias 

relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada 

indivíduo consigo mesmo.  

 

A sociedade que supostamente estaria mais esclarecida converte sua intenção de 

formação cultural emancipatória em semicultura produzida pela Indústria Cultural. A 
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alienação se reflete na semiformação do indivíduo reificado, pois o pensamento degrada-se 

em mero processo técnico em que o sujeito se torna equivalente as coisas que a ele foram 

submetidas. Um procedimento técnico em que o conhecimento no seu trajeto entre o mito e a 

ciência, reificou o pensamento e que Horkheimer e Adorno designam como razão 

instrumental e, onde a autonomia da razão, tão preconizada pelo iluminismo transformou-se 

em autodomínio e autorrepressão da própria razão.  

 

A essência do esclarecimento é a alternativa que torna inevitável a 
dominação. Os homens sempre tiveram de escolher entre submeter-se à 

natureza ou submeter a natureza ao eu. Com a difusão da economia 

mercantile e burguesa, o horizonte sombrio do mito é aclarado pelo sol da 
razão calculadora, sob cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova 

barbárie. Forçado pela dominação, o trabalho humano tendeu sempre a 

afastar o mito, voltando a cair sob o seu influxo levado pela mesma 

dominação (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p.38) 

 

Neste processo de dominação, constata-se que o mito, assim como o esclarecimento 

possuem as mesmas raízes e necessidades: sobrevivência, autoconservação e medo. Dentro da 

análise sobre a noção da racionalidade, torna-se clara a perspectiva denunciada por 

Horkheimer e Adorno de que a autoconservação nasce do medo mítico e disto gera um 

recolhimento egocêntrico do sujeito sobre si mesmo; o desconhecido torna-se perigoso e 

precisa ser dominado e, assim, propiciando o ofuscamento das potencialidades da razão 

humana. Neste processo de domínio da razão instrumental, constata-se a transformação do 

papel cultural em mercantilização dos produtos simbólicos designado por Horkheimer e 

Adorno como Indústria Cultural. 

No livro Dialética do Esclarecimento, especificamente no ensaio “A Indústria 

Cultural: O Esclarecimento como mistificação das massas”, Adorno e Horkheimer utilizam 

pela primeira vez, tal conceito. De acordo com os autores, a Indústria Cultural se assemelha a 

uma indústria quando destaca a uniformização de determinado objeto – como é o caso da arte 

– quando se restringe à racionalização das técnicas de distribuição. Os autores tem a 

preocupação em compreender o processo de racionalização que se expandiu no seio cultural, 

através da indústria cultural em que “a tudo confere um ar de semelhança” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 2002 p.5).  Nesse sentido, instaura a razão objetivada, calculadora, 

unificante e dominante; tendo como clichê atender as necessidades dos consumidores, o que 

possibilita a aceitação pelo indivíduo sem resistência e oposição.  
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No que se refere a arte no conceito de Indústria Cultural verifica-se que está 

configurada pelo imediatismo e pela proliferação mercadológica e econômica de sua 

expressão. Há o embrutecimento e a regressão dos sentidos humanos pelo processo de 

produção e reprodução desse sistema economicamente social que se diz “arte” e, que acaba 

constituindo a entropia da subjetividade e da expressividade humana enquanto processo de 

auto determinação e crítica. Torna-se clara a perspectiva do domínio sedutor desta lógica de 

mercado da arte que tem ofuscada as potencialidades da razão humana. Tal lógica dominadora 

tem se expandido para diferentes instâncias sociais, inclusive para a Teoria Estética e cultural.  

Nesse cenário, o que dá durabilidade à obra de arte não é nem o material de que é 

feita, tão pouco a forma que a conforma ou deforma, mas sim, porque se torna propriedade, 

mercadoria de consumo pela expressão “cultura de massa”. Ao se tornar mercadoria, a obra 

de arte se fetichiza. Nesse sentido, o proprietário se adorna da coisa, ao consumir, pensando, 

contudo que consegue fazê-la durável porque a integra a si. Assim, em todo ato de compra-e-

venda da arte está pressuposta a esperança da duração, da própria afirmação no mundo, o que 

é um pensamento ilusório do indivíduo.  

Vale considerar que a Indústria Cultural não é uma cultura que surge meramente de 

baixo para cima, de certos grupos sociais isolados, mas é imposta de cima para baixo, 

racionalmente organizada, com a finalidade de adaptar-se e integrar-se à ordem vigente. 

Nesse sentido, Adorno (1994, p.92) aponta a respeito da necessidade de utilizar o conceito de 

Indústria Cultural: 

 

Em nossos esboços tratava-se do problema da cultura de massa. 
Abandonamos essa última expressão para substitui-la por ‘Indústria 

Cultural’, a fim de excluir de antemão a interpretação que agrada aos 

advogados da coisa; estes pretendem com efeito, que se trata de algo como 
uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da 

forma contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte a indústria cultural se 

distingue radicalmente. Ao juntar elementos de há muito correntes, ela 
atribui-lhes uma nova qualidade. Em todos os seus ramos fazem-se, mais ou 

menos segundo um plano, produtos adaptados ao consumo de massas e que 

em grande medida determinam esse consumo. 

 

As implicações da chamada “arte de mercado” influenciam, tanto no aspecto cultural 

como no social, gerando a conformação do pensamento e comportamento dos indivíduos em 

relação a racionalidade técnica que nada mais é, do que a própria dominação. De maneira 

especial, estes são seduzidos para a “chamada” expressividade do artista, que carrega o 

conceito de arte espetáculo, arte mercadoria, arte fetiche. A ilusão sobre esse conceito de arte 

via Indústria Cultural, provoca o esfacelamento da expressividade humana e da própria 
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autorreflexão, convertendo-se em mercadorias padronizadas da arte, que podem ser trocadas, 

consumidas, cobrada por seus dividendos mercadológicos na consolidação da sua 

individualidade danificada. Nesse sentido, há pelo processo da Indústria Cultural, a 

estandardização da arte como produto mercadológico e, ainda, a própria racionalização das 

técnicas de distribuição da mercadoria. 

 

Os padrões teriam resultado originalmente das necessidades dos 

consumidores: eis porque são aceitos sem resistência. De fato, o que explica 
é o círculo da manipulação e da necessidade retroativa, no qual a unidade do 

sistema se torna cada vez mais coesa. O que não se diz é que o terreno no 

qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os 
economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade 

técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter 

compulsivo da sociedade alienada de si mesma. Os automóveis, as bombas e 

cinema mantêm coeso o todo e chega o momento em que seu elementos 
nivelador mostra sua força na própria injustiça à qual servia (ADORNO, 

1985, p.100). 

 

A arte à luz da Indústria Cultural e racionalidade instrumental, então, caminha para o 

processo, com a própria adaptação do pensamento, em que o conceito de “belo” está 

relacionado ao sempre igual e semelhante como um princípio de identidade que acaba sendo o 

elemento central de sustentação desse sistema industrial. Assim, o princípio da identidade, 

consubstanciado nessa estrutura social como justificativa e confirmação da arte-mercadoria, 

torna-se o processo pelo qual o conceito se iguala à coisa. Para Adorno, “as pessoas aceitam 

com maior ou menor resistência aquilo que a existência dominante apresenta à sua vista e 

ainda por cima lhes inculca à força, como se aquilo que existe precisasse existir dessa forma” 

(Adorno, 1995, p. 178).  

No entanto, conforme apontamentos em Adorno, o verdadeiro conceito de Teoria 

Estética é inalienável, “brilha, embeleza a escuridão e desaparece” (ADORNO, 2002 p.10). 

Nesse prisma, o autor busca na estética contemporânea a viabilidade de um resgate da 

percepção dos sentidos em relação aos fetiches totalitários inculcados pela indústria cultural. 

Faz, ainda, a crítica em relação ao conceito de arte predominante na esfera capitalista e 

instrumental, em que tem submetida a um estado de barbárie catastrófico, gerado pela 

Indústria Cultural que provoca a produção em série de bens culturais, cuja finalidade é 

satisfazer, de forma ilusória, as necessidades geradas pela estrutura de trabalho e, manter a 

carência humana para com novos produtos. Assim, apontam Adorno e Horkheimer (1985, 

p.113): 
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A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é 

procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para 

se por de novo em condições de enfrenta-lo. Mas ao mesmo tempo, a 

mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a 
sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das 

mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber 

outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. 

 

Para Adorno, a Teoria Estética apresenta a possibilidade de uma experiência que 

tenha sentido em si mesma e, portanto, livre das regras impostas pela indústria cultural. Nesse 

sentido, representa a possibilidade do retorno ao belo natural, ao reino da liberdade e daquilo 

que não foi submetido ao estado de dominação imposto pela racionalidade capitalista. Mas 

temos que considerar que nem tudo pode ser considerado arte “autêntica”. Existe um tipo de 

arte que serve aos interesses do capital, neutralizando qualquer perspectiva de cognição. A 

arte com vistas ao entretenimento não pode desempenhar o papel de emancipação do sujeito, 

uma vez que seu objetivo é ser “comercializável”. Assim, a arte só pode ser abarcada numa 

dimensão social quando está vinculada à crítica e à filosofia, para resistir ao processo de 

dominação que usurpa sua autonomia. 

A Teoria Estética e Educação como Possibilidade de Emancipação: considerações finais 

A concepção de estética tem origem grega aisthesis, e significa a faculdade de sentir 

e de compreender pelos sentidos, sendo comumente definida como o estudo do belo, que não 

se limita, apenas, a analisar a beleza, mas sim, despertar a sensibilidade humana e a 

manifestação livre do pensamento e da visão de mundo. A arte deve servir como alicerce para 

a construção da liberdade humana, oportunizando ao indivíduo estabelecer uma visão crítica 

da realidade a partir da categoria da totalidade. Diante disso, a experiência estética valoriza a 

percepção, a dimensão racional e sensorial, em que as reflexões estão envolvidas pela análise 

sobre a relação que os seres humanos estabelecem com as diferentes expressões artísticas; os 

sentimentos e pensamentos provocados pela arte. 

Adorno defende na Teoria Estética parte desta concepção e avança à medida que não 

pode ser desvinculada de seu compromisso social. A análise do fenômeno artístico é um 

processo de “denúncia” do caráter mercadológico da arte imposto pela Indústria Cultural. No 

caminho de integração entre o homem e a natureza a que se propõe a Teoria Estética, a crítica 

social e crítica artística não podem se separar quando o assunto é a consciência das pessoas. 

“A priori, antes de suas obras, a arte é uma crítica da feroz seriedade que a realidade impõe 

sobre os seres humanos” (ADORNO, 2001, p. 13). A arte por meio de suas obras, é sempre 

uma aparência de verdade, testemunhando um mundo administrado pela violência da razão 
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instrumental. 

A Teoria Estética, que é considerada uma obra inacabada, por ter sido escrita em um 

só fôlego, sem qualquer tipo de divisão em capítulos ou tópicos; busca ressaltar a visão de 

Adorno sobre a arte como veículo formativo eficiente na condução do homem à emancipação 

e à reconciliação com a natureza que se perdeu em algum momento. É uma obra em que o 

tema central gira em torno das relações entre o mundo administrado e o lugar que este atribui 

a arte. A Teoria Estética é uma obra em que Adorno busca fugir das estruturas adaptativas 

deste mundo e visa encontrar, para a arte, uma função específica, com sua autonomia e 

imanência. Para ele “a situação da arte é hoje aporética.” (ADORNO, 1993. p. 266). Ela se 

encontra num processo de paralisia, pois no mundo administrado, livrou-se das funções 

culturais, religiosas, morais ou políticas que exercia, assumindo outro lugar específico no seio 

da realidade social que é o da “ilusão da totalidade” numa tendência do sempre igual e 

reproduzida em série, pronta, polida e acabada. A ideia da arte reacionária se liga a conclusão 

da obra do artista por meio da violência da manipulação do material e da própria denúncia que 

lhe é inerente. Não se leva em conta a força do seu compromisso de transformação social, 

muito menos a história. 

A arte é, nas palavras de Adorno (1993, p. 117), “protesto constitutivo contra a 

pretensão à totalidade do discursivo [...]”. Um protesto radical contra todo o poder, inscrito 

não em seu conteúdo, mas em sua forma. É na forma que se encontra o verdadeiro elemento 

de protesto. Para ter forças contra uma sociedade gananciosa e de concorrência, a arte precisa 

ser inútil em sua forma, uma inutilidade radical para resistir ao poder da falsa integração. Por 

isso, Adorno apresenta uma nova perspectiva com a teoria da emancipação do homem pelas 

obras de arte, num aprofundamento marcado pela análise técnica, cujo objetivo é revelar o 

conteúdo de verdade que passa despercebida pela visão idealista das obras. É o retorno do 

belo, como instância crítica social, onde “o conteúdo de verdade das obras de arte funde-se 

com o seu conteúdo crítico” (ADORNO, 1993, p. 49). Um conteúdo que não se encontra fora 

da história, mas constitui a sua cristalização de autorreflexão crítica nas obras em busca de 

recuperar seu caráter libertador e de reconciliação entre homem e natureza. 

Desse modo, o autor apresenta a Teoria Estética e educação como uma possibilidade 

de pensar a realidade para além do enquadramento dominador da razão; como caminho à 

emancipação humana dinamizada pela relação equilibrada entre os elementos sensitivos, 

perceptivos e racionais. A arte aliada ao processo de autorreflexão pode levar o homem a um 

conhecimento verdadeiro da sua realidade, reconciliando-se com a natureza. Reconciliação 

essa que significa o retorno da experiência entre o sujeito e o objeto, entre o homem e o real e 
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esta é a sua perspectiva de libertação humana de qualquer tipo de aprisionamento. Quando 

não se há o controle do domínio da natureza, o homem fica suscetível às ideologias, ou seja, 

“presa fácil”. 

 

Aquela indignação insere-se, pois, na ideologia da dominação. Semelhante 

fealdade desapareceria se, um dia, a relação dos homens com a natureza se 
expurgasse do caráter repressivo, que perpetua a opressão do homem, e não 

o inverso. Num mundo devastado pela técnica, o potencial para isso reside 

numa técnica tornada pacífica, não em enclaves planificados (ADORNO, 
1993 p.61). 

 

Nesse sentido, a reconciliação assume o papel importante na Teoria Estética, pois se 

relaciona ao exercício de reconduzir o homem a esse momento de harmonia esquecido pela 

razão instrumental e Indústria Cultural. A arte dialogada com a educação tem como 

fundamento último fornecer subsídios ao homem, no sentido de ressignificar sua capacidade 

crítica em vistas a sua emancipação, evitando, assim, que a humanidade sofra com os efeitos 

nocivos de controles ideológicos que perpassam a economia e o entretenimento. 

Pelo processo de educação há a necessidade da ousadia de uma reflexão que não se 

curva aos parâmetros lógicos e técnicos da racionalidade instrumental, logo, que seja 

desafiada a provar sua coerência e seus propósitos perante a sociedade do consumo e da 

Indústria Cultural; denunciando pela Teoria Estética, as dimensões regressivas do próprio 

progresso técnico e mercadológico.  

Bueno (2009 p.101) corrobora ao afirmar que: 

 

Ao julgar a realidade objetiva à luz de critérios transcendentes e negativos 

que apontam para uma humanidade justa, pacificada e reconciliada com a 

natureza, o pensamento crítico paga o preço de sua rebeldia sob a forma de 

dilemas e contradições que são creditadas a sua insuficiência e não à própria 
realidade objetiva.  

 

Assim, o convite é pensarmos a educação como processo emancipatório em diálogo 

com a Teoria Estética, enquanto postura decidida de denúncia da realidade que recusa 

justamente o caráter doutrinário e adestrador da “arte” instrumental. É percebível, desse 

modo, que os atos de barbárie prosseguem, entretanto, temos o desafio de resistir pelo 

pensamento educacional crítico e reflexivo a esses ditames do consumo. É preciso negar o 

mundo administrado pela razão esclarecida, negar a dominação dos homens e da natureza, 

negar o sistema e sua tendência de reduzir tudo a valor de troca. Essa negação é pelo próprio 

processo de denúncia e crítica em relação aos artefatos do consumo e da Indústria Cultural. 
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Nesse sentido a Teoria Estética e educação em Adorno é, ao mesmo tempo, o grito 

de esperança, um convite à emancipação e um exercício de liberdade; mexendo nas entranhas 

do pensamento filosófico, enraizando “o pensamento em uma consciência dos corpos em 

sofrimento” gerados pela Indústria Cultural e razão instrumental (THOMSON, 2010, p.198); 

propiciando, pela reflexão, o apelo à transformação das tendências autoritariamente 

esclarecidas da razão instrumental e de suas práticas repressivas. 

Destarte, a experiência estética pode tornar-se formativa quando possibilita repensar 

a monopolização da subjetividade; ao questionar o demasiado formalismo racional que 

instrumentalizou o pensar; ao dinamizar a razão e sensibilidade favorecendo a reelaboração 

do pensamento crítico e autorreflexivo. Nesse sentido, a educação para a sensibilidade estética 

é o caminho para se reeducar a racionalidade com vistas a emancipação do pensamento; no 

intuito de dinamizar os sentidos e ampliar as experiências de conhecimento e reflexão sobre o 

mundo. Assim, a Teoria Estética pela educação permite o despertamento do pensar crítico 

para além do enquadramento da razão, captando o não idêntico, e reeducando a sensibilidade 

domesticada pela razão instrumental, bem como as percepções massificadas. Para tanto, o 

proposito educacional da Teoria Estética é liberar os sentidos e aguçar a consciência 

verdadeira sobre a realidade, ressignificando o imaginário, a criatividade, a espontaneidade 

que são meramente expressões de uma subjetividade livre e emancipada.  

Acreditamos que uma expressiva contribuição da Teoria Estética em Adorno na área 

formativa consiste no fato de que, tematizar a emancipação sob as condições vigentes da 

razão instrumental e arte massificada, implica a necessidade de refletir à luz de novos 

horizontes formativos em favor da desbarbarização e autorreflexão sobre a consciência 

coisificada como ideal educativo que se esconde sob as demandas de sucesso e adaptação na 

educação contemporânea. 
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As constelações e o encontro dos saberes: Adorno e Hampaté Bâ 

 

Antonio Filogenio de PAULA JUNIOR (Universidade Metodista de 

Piracicaba) 

 

Resumo:  

Este artigo tem por objetivo apresentar os pontos de convergência entre o pensamento 

de Adorno, em especial o seu conceito de constelações, presente na obra Dialética Negativa e 

o pensamento da tradição oral do oeste africano, apresentado por Amadou Hampaté Bâ, como 

caminhos que conduzem a aproximação com o outro. Deste modo, vislumbra-se a 

possibilidade de ampliação do diálogo entre as pessoas promovendo a emancipação humana 

através da educação. 

Palavras chave: Saber; Outro; Educação; Constelação e Oralidade.   

 

O saber movente 

O contato com o fenômeno é para a fenomenologia a base pela qual se estrutura a 

busca pelo outro, esta tomada de consciência de algo, no caso a consciência do fenômeno é a 

origem de todo o processo do conhecimento. Para Edmund Husserl (2007), este interesse pelo 

fenômeno deve ser acompanhado de procedimentos que permitam a sua descrição, o seu 

desvelamento, sendo este um dos principais desafios do investigador. Na perspectiva da 

fenomenologia a relação do sujeito com o objeto determinará então, as condições para que o 

objeto se revele. 

Na obra Dialética Negativa, Adorno apresenta a ideia de constelações, termo que 

Adorno parece emprestar de Walter Benjamin, para designar uma variedade de conceitos para 

olhar para uma coisa, um fenômeno, que permite uma ampliação no instrumental de recursos 

do investigador ao aproximar-se do objeto/fenômeno a ser descrito. Nesta perspectiva os 

conceitos são provisórios, pois em si não dão conta de dizer o que é a coisa, pois a mesma 

mantém-se em movimento, porém eles apresentam uma possibilidade maior de aproximação 

do fenômeno, algo que agrega um dado significativo à proposta da fenomenologia de Husserl, 

com a ideia de se ir as coisas mesmas, e permitir que as mesmas se digam, se revelem e com 

isso possam ser descritas.  

Para Adorno (2009,p.17), “Todavia, aquela parte da verdade que pode ser alcançada 

por meio dos conceitos, apesar de sua abrangência abstrata, não pode ter nenhum outro 
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cenário senão aquilo que o conceito reprime, despreza e rejeita”. É no diálogo entre o sujeito e 

o objeto que se estabelece a condição da descrição, não por categorias e conceitos prontos e 

fechados, mas pela observação e interpretação constante do que se revela.  

Na fenomenologia a consciência de algo indica que a condição de descrição somente é 

possível com a observação atenta do fenômeno, sem que o investigador carregue consigo 

conceitos definidos sobre o mesmo, pois isto implica em uma pre-conceituação do mesmo, 

algo que impede o olhar para a coisa em si. É com esta base que Adorno, um profundo 

conhecedor da fenomenologia, propõe em sua metodologia exposta na obra Dialética 

Negativa de 1966, a ideia de constelações, um auxílio a esta primeira aproximação, estes 

múltiplos conceitos, visam ajudar a “iluminar” o fenômeno, possibilitando que mais 

perspectivas de visão sejam utilizadas na hora de buscar descrevê-lo em sua existência, em 

sua imanência.  

Enquanto constelação, o pensamento teórico circunscreve o conceito que ele 

gostaria de abrir, esperando que ele salte, mais ou menos como os cadeados 

de cofres-fortes bem guardados; não apenas por meio de um único número, 

mas de uma combinação numérica (ADORNO, 2009,p.141-142).     

Para Adorno todo o fenômeno está radicado na sua condição de existência, pois esta é 

cabível a razão para sua descrição. Ainda olhando para a Dialética Negativa, esta se faz em 

diálogo com a dialética hegeliana, porém mantendo-se a distância crítica da mesma. Tanto 

para Hegel como para Adorno, o conhecimento, a captação de algo se dá em seu movimento, 

mas para Hegel em uma perspectiva idealista, isto é alcançado em determinada situação, 

enquanto para Adorno, o próprio princípio da dialética se faz na sua negação, ou seja, a 

dialética está sempre na negativa, acarretando então uma descrição momentânea, dada em um 

tempo e espaço que já não será o mesmo, no instante seguinte. Contudo, isto não significa a 

não existência, mas o contrário é a própria existência em movimento. Portanto, o fenômeno é 

em sua movimentação interna e externa. 

O fenômeno mesmo da vida em suas várias esferas e nuances deve ser retomado com 

profunda consciência, o que para Adorno significa a crítica atenta a todos os fenômenos em 

cada detalhe, em cada espaço e tempo em que o mesmo ocorre. Com isto, Adorno percebe que 

todas as certezas dadas são incertas e que as coisas não estão fixadas, antes, pelo contrário, 

são moventes e dinâmicas, revelando-se apenas nessa perspectiva.  
 

Não é mais possível afirmar que o imutável é a verdade e que aquilo que é 

movido, perecível, é a aparência, ou seja, não é mais possível afirmar a 

indiferença recíproca entre o temporal e as ideias eternas; e isso nem mesmo 

seguindo a explicação hegeliana audaciosa de que o ser-aí temporal serve ao 
eterno em virtude da aniquilação inerente ao seu conceito, um eterno que se 

apresenta na eternidade da aniquilação. Um dos impulsos míticos que se 

secularizaram na dialética foi a doutrina da relevância do intramundano, do 

histórico para aquilo que a metafísica tradicional destacou como 

transcendência, ou ao menos, de modo menos gnóstico e radical, para a 
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posição da consciência em relação às questões que o cânone da filosofia 

atribui à metafísica.(ADORNO,2009,p.299). 

No entanto, esta percepção móvel da existência, mesmo que absurda, é a única 

condição de percepção e compreensão do ser, é na dinâmica que se pode apreender o objeto, 

para tanto o observador, o investigador deve perceber em si, a própria dinâmica que o move, e 

voltar o seu olhar em movimento para o objeto movente.  

Negação da Negação 

Quando Adorno observa a dialética nota que a mesma somente pode ser dialética em 

sua negatividade, ou seja, na negação mesmo de algo, mas que também ao negar algo, este 

objeto já se moveu e, portanto não se apresenta mais como no instante em que fora negado, e 

nessa dinâmica a dialética sempre estará em negatividade, o não sendo, sendo, e não sendo 

novamente, e assim sucessivamente. Para Adorno as coisas são captadas em um instante 

histórico possível a razão, para já não o serem no próximo instante, ou seja, é na 

movimentação existencial que as coisas podem ser compreendidas com muito esforço.    
É preciso se opor à totalidade, imputando-lhe a não-identidade consigo 

mesma que ela recusa segundo o seu próprio conceito. Por meio dessa 

oposição, a dialética negativa está ligada como a seu ponto de partida com as 

categorias mais elevadas da filosofia da identidade. Nessa medida, ela 

também permanece falsa, participando da lógica da identidade; ela mesma 

permanece aquilo contra o que é pensada. Ela precisa se retificar no interior 

de seu progresso crítico que afeta os conceitos dos quais ela trata com base na 

forma como se eles também continuassem sendo os primeiros para ela. São 
coisas diversas se um pensamento fechado por meio da necessidade da forma 

se acomoda de maneira principal para negar de modo imanente a pretensão 

da filosofia tradicional por uma estrutura fechada ou se ele urge a partir de si 

mesmo por essa forma de fechamento, tornando-se, segundo a intenção, algo 

primeiro.(ADORNO, 2009,p.128-129). 

Ao contrário da dialética idealista de Hegel, mas ao mesmo tempo em comunicação 

com esta, a dialética proposta por Adorno permanece na negatividade, já que Hegel da ao 

momento de passagem de uma situação a outra, ou seja, no movimento a base do 

conhecimento, contudo pré-estabelecida na idealização, para Adorno este momento não pode 

ser determinado.  

A tradição Oral é movimento 

A teoria adorniana encontra certa correspondência com a tradição oral do oeste da 

África, que também entende o mundo em movimento, e que cada coisa no mundo é um 

sujeito ativo de si, e que para ser compreendido precisa ser ouvido. A dinâmica com a qual as 

coisas se dão é a condição mesma da vida, e as mesmas se harmonizam e se equilibram nesse 

movimento. Desse modo, a pessoa que observa, que investiga precisa estar voltada ao 

fenômeno que se revela, entendendo que ela mesma faz parte desse movimento, contudo 

mantendo a sua identidade, pois somente nesta distinção do eu e do outro é que pode 

descrever o outro. Porém, tanto o eu como o outro são transformados nesse encontro. 

De acordo com Amadou Hampaté Bâ, filósofo e historiador do Mali, especialista nas 

tradições orais do oeste do continente africano. O homem somente pode conhecer na sua 

relação com o outro, com a diversidade, que amplia potencialmente as suas referências de 

mundo, e aqui se diga o mundo vivido, o mundo habitado.  
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Do mesmo modo que Adorno lança mão da ideia de constelações para aproximar-se 

do fenômeno, na tradição oral busca-se a escuta do outro, em um exercício de silenciamento 

de si para ouvir a voz do outro, a sua palavra. Cada fenômeno se expressa e se diz, desde que 

se esteja preparado para ouvi-lo. 

Por isso, na tradição africana ou tradição oral a fala é tão importante quanto o silêncio, 

e dizem os sábios “griots”   da comunidade “ que o silêncio fala tanto para si como para o 

outro “, tudo é oralidade entendendo a palavra não apenas como a comunicação dos homens, 

mas o vento que sopra, a folha que cai, o animal que emite um som, as cores das coisas, os 

gestos, os símbolos, as imagens e os sentidos que as coisas podem exprimir de si. No entanto, 

para cada sujeito que observa, assim como, para cada coisa observada existe uma relação 

específica, que se modifica e se altera na medida em que a própria existência se faz em um 

tempo e espaço. Portanto, nenhuma descrição é definitiva e nem por isso é falsa ou errada, é a 

descrição, é a compreensão daquele momento.  

Na concepção de Adorno de perceber-se este movimento permanente de tudo, 

captando o que é possível a razão, o olhar as partes e em cada uma delas deter-se em seu 

próprio movimento, não se pode fechar uma descrição, mas somente entender que a mesma se 

faz na dinâmica, e que determinado registro é apenas o registro de uma apreensão e não mais 

do que isto, mas sendo esta apreensão fundamental na existência. É neste contato com a 

realidade, com o mundo que o homem pode organizar a sua vida e dar-lhe um sentido. 

Um sentido de vida 

Na tradição africana o homem é responsável pela sua vida e pelo rumo que dá a vida 

dos outros seres que dele dependam, entre esses, a própria natureza, o homem deve ser 

responsável pelo que faz a si e as coisas do mundo, cabe a ele o cuidado. Esta condição retira 

do homem a possibilidade de uma vida inconsequente, pois ele traz para si a possibilidade de 

ser um auxiliar no estabelecimento da harmonia entre os seres ou da desarmonia, que gera o 

desequilíbrio e a destruição. 

Segundo Hampaté Bâ (2010, p.178), 

Se o tradicionalista ou conhecedor é tão respeitado na África, é porque ele se 

respeita a si próprio. Disciplinado interiormente, uma vez que jamais deve 

mentir, é um homem bem equilibrado, mestre das forças que nele habitam. 

Ao seu redor as forças se ordenam e as perturbações se aquietam. 

Para ser este cuidador, deve estar atento a ouvir a natureza, ouvir os fenômenos que 

ela revela e ser propiciador das condições de vida. A ideia encontrada aqui deve ser pensada 

também como uma atenção plena as coisas, do porque e para que das coisas, o que na 
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perspectiva da Escola de Frankfurt pode ser pensado como uma análise crítica do mundo e do 

papel que o homem ocupa neste mundo. 

Esta atenção deve levar a um sentido de formação humana que conduza ao 

estabelecimento de valores humanos que promovam uma emancipação do sujeito, que saia da 

ideia egoísta, isolada e dominadora das coisas para algo que o estabeleça com as coisas em 

acordo com elas e solidário as mesmas. Esta visão permite a revisão da educação, como 

escreveu Adorno após o drama nazista, uma educação para além de Auschvitz, uma educação 

que não possa mais permitir que o homem seja destruidor de si mesmo e do meio no qual 

habita. 

O universo visível é concebido e sentido como o sinal, a concretização ou o envoltório 

de um universo invisível e vivo, constituído de forças em perpétuo movimento. No 
interior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário, e o comportamento 

do homem em relação a si mesmo e em relação ao mundo que o cerca (mundo 

mineral, vegetal, animal e a sociedade humana) será objeto de uma regulamentação 

ritual muito precisa. (HAMPATÈ BÂ, 2010,p.173). 
 

Na tradição oral do oeste da África se tem de modo bem evidente valores que se 

procura preservar, tais como: comunidade, coletividade, ancestralidade, solidariedade, 

comunicabilidade e espiritualidade.  

Como comunidade entende-se que o ser humano é um ser social, promotor da cultura e 

nesse sentido deve maturar as suas condições e possibilidades de viver junto, de estar junto, já 

que é somente nesse encontro que pode ampliar as suas condições de conhecimento, ou seja, 

aprende-se muito mais juntos e nas diferenças, pois as mesmas trazem distintas possibilidades 

civilizatórias experimentadas, além das experiências individuais, o mesmo valendo para o ser 

humano ao olhar outros seres, por exemplo, as abelhas e sua organização. Com tudo e todos 

se pode e deve aprender.   

A coletividade encontra no conceito de comunidade um diálogo profundo, pois 

reafirma o sentido de que todos habitamos um mesmo lugar, embora distintos e com 

características diferentes, todos são permeados pelo meio e nele interferem, causando 

consequências a todos os seres, de modo interconectado, na qual as reações serão sentidas 

direta ou indiretamente, independentemente do tempo e do espaço, para esta concepção, o fato 

de estar distantes centenas de quilômetros não significa que o que se faça em determinada 

região não afetará outra, a ideia do equilíbrio da harmonia das coisas coloca a coletividade 

existencial em uma dimensão de possibilidades inimaginável, e por isso, de profunda 

responsabilidade. 

A ideia de ancestralidade refere-se não somente aos membros da família, do país, da 

espécie, mas faz referência à ancestralidade de todos os seres, que precisa ser respeitada e 
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conhecida, é algo como se para entender melhor o tempo presente, o tempo da ação vivida se 

deve de algum modo rever o que já foi feito, até mesmo para um aprimoramento e 

entendimento das coisas, se pode trazer novamente aqui a perspectiva do flagelo das guerras e 

destruições, e o que se deve fazer para que não aconteçam mais, ou seja, o homem aprende 

também por suas experiências históricas. 

A solidariedade diz respeito à ação compartilhada e colaborativa entre os seres, sendo 

estas permeadas pelo homem, não somente entre si, mas observando na própria natureza o 

quanto um ser favorece o outro, e se estabelece o equilíbrio e a harmonia das coisas, um 

exemplo disso está na polinização das abelhas, mas também nas florestas com as folhas que 

caem e protegem o solo e este alimenta as árvores. Muitos e infindáveis exemplos podem ser 

tirados dessa observação. Mais uma vez a escuta, o olhar do fenômeno que tem muito a dizer. 

A comunicação determina boa parte da existência, é ela que garante as 

correspondências, as aproximações e interações. 

A espiritualidade refere-se no universo africano tanto a forças invisíveis, e, portanto, 

quase impossíveis de uma descrição, já que fogem a razão, e por isso são respeitadas nessa 

esfera do não conhecido e algumas vezes expressas em forma de magia, mítica e mística, mas 

também se refere ao sentido que se dá para as coisas e a própria vida, as motivações que 

projetam o ser humano em sua existência, os seus desejos, as suas vontades. Esse espirito das 

coisas deve ser cuidado, e fortalecido por uma educação que garanta que o ser humano seja 

para e com o outro. Ela dá a ideia de alteridade. Embora distintas essas visões da 

espiritualidade estabelecem correspondências internas no sujeito que as manifestará de 

diferentes modos, na qual a dimensão existencial é a responsável pela sua práxis histórica e de 

como este será lembrado. O grau dessa lembrança e os seus feitos determinarão a sua 

condição de ser um ancestral venerável, digno de respeito.  

A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e relaciona todos os 

aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e 

desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em 

categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o 

material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a 

tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de 

acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com as aptidões 

humanas.(HAMPATÉ BÂ, 2010,p.169). 
 

A tradição oral visa uma formação, uma educação humana integradora acima de tudo. 

O encontro dos saberes 

Essa apresentação da tradição oral também nos oferece elementos de verificação de 

possibilidades de diálogo entre os saberes, sejam eles oriundos da escola Frankfurtiana, em 
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especial nesta análise a concepção de constelações de Adorno ou da narrativa africana em sua 

busca pelo outro.  

...na compreensão do outro, o problema é sempre indeterminado, porque só a 

solução do problema fará aparecer retrospectivamente os dados como 

convergentes, só a motivo central de uma filosofia, uma vez compreendido, 

dá aos textos do filósofo o valor de signos adequados. Portanto, existe uma 

retomada do pensamento do outro através da fala, uma reflexão no outro, um 
poder de pensar segundo o outro que enriquece nossos pensamentos próprios. 

(MERLEAU PONTY,1999, p.243).      
Em ambos notamos o interesse pelo outro, o cuidado por este encontro, a valorização 

do conhecimento.  

Nas questões sociais fica mais interessante refletir a questão das diferenças culturais, 

por exemplo, como um desafio as sociedades contemporâneas, principalmente por esta falta 

de habilidade em compreender o outro, e acima de tudo de deixar que ele se diga. E, também 

por estar desprovido de um conjunto maior de leituras sobre este objeto, oriunda de um 

universo conceitual, e deste modo, ainda se encontre a dificuldade em aceitá-lo. Pensando-se 

isto no campo do conhecimento, Adorno está propondo de algum modo uma metodologia 

aberta, que se constrói e reconstrói a partir de si mesma enquanto caminho, no diálogo com 

outros saberes e na atenção constante para o objeto e na prioridade eletiva do mesmo, ele 

então é objeto que se subjetiva ao olhar do investigador. 

Para Hampaté Bâ (2003,2010), é necessário estabelecer os critérios com os quais os 

homens sejam cuidados e cuidem do mundo, então se tem uma ética que desde o princípio 

acompanha o processo que visa um objetivo, podendo ser definida como um sentido da vida 

humana. É no movimento que se pode estabelecer a vida, segundo a tradição oral. 

A proposta de Adorno em busca da compreensão crítica, no estabelecimento de 

caminhos que possam promover a consciência, algo expresso ao longo de sua obra, deixa 

nítido que a procura e a constituição de uma educação emancipatória seja o caminho para este 

novo tempo, gestado por um novo homem, capaz de ouvir o outro, capaz de ser com o outro.  

Deste modo, o encontro entre essas distintas formas de busca pelo conhecimento, 

oriundas de processos culturais e civilizatórios próprios, se revela, de acordo com o caminho 

que elas apresentam de si mesmas, como uma possibilidade generosa de diálogo para a 

educação.  

Conclusão 

Este artigo propõe este caminho comum em que as diferenças não sejam barreiras que 

limitam possibilidades, que não sejam impedimentos, mas antes, que essas diferenças sejam 

promotoras de aberturas para que as coisas se revelem e se apoiem mutuamente, que a 

coletividade seja capaz da comunhão, do pleno exercício comunitário. Esta é a educação que 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

o mundo solicita em um momento em que novos/velhos movimentos de desumanização, de 

opressão, de exploração emergem alimentados ainda por regras de mercado que engolem o 

homem e a natureza e tornam as coisas, apenas objetos a serem manipulados, utilizados e 

lançados fora, sem compromisso, sem sentido, a não ser o da exploração momentânea. O 

diálogo entre os povos se faz necessário, se faz necessário rever estas experiências do 

passado, para não se repetir os mesmos erros e acima de tudo ter em vista uma educação que 

possibilite ao homem o amadurecimento de sua humanidade e o pleno uso das suas 

capacidades criativas e cuidadoras.      

  A Tradição Oral e as Constelações são caminhos possíveis para o encontro com o 

outro, pois em ambos este outro já é eleito como relevante, e, portanto, digno de atenção. Essa 

consciência de algo, neste caso o outro, possibilita uma amplitude da ética a partir do 

exercício da alteridade e da maturação da ideia que habitamos um mesmo local que necessita 

ser cuidado. 

De algum modo, trata-se de uma ética que busca em distintas culturas os elementos 

que cultivem a humanidade, os saberes que possam contribuir na solução das dificuldades 

humanas existentes, fazendo rever o conhecimento humano com outras epistemologias, que 

não somente as do norte global. Alguns autores, entre eles Boaventura Souza Santos, vão 

trabalhar pelo reconhecimento dos valores civilizatórios oriundos do sul, a qual são 

denominados epistemologias do Sul. 

A ideia não é estabelecer um conflito entre esses mundos, mas de aproximá-los de 

convergir ideias e propostas, além de reconhecer e analisar diferentes experiências 

civilizatórias. Adorno e Hampaté Bâ viveram em suas épocas momentos traumáticos de 

violência, marcados fortemente por processos de militarização, de autoritarismo e a 

consequente desumanização, pois ao destituir o outro como sujeito a ser respeitado, ofende-se 

toda humanidade. 

A proposta então é uma educação que amplie a capacidade de ser, em detrimento 

apenas a ideia de ter, encontrada no mercado e nas lógicas da opressão e dominação que ainda 

hierarquiza as pessoas e a natureza.   
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O presente texto objetiva construir uma argumentação sobre as posturas discursivas 

manifestas pela personagem-voz no eixo da narrativa de Freire. Posturas essas que nos apontam 

para a quebra de uma compreensão causal acerca dos embates de classe, dentro dos quais os 

sujeitos tornados subalternos, “vitimados” que são, incorporariam a positividade de um Ethos 

violado e subjulgado em constante luta contra a negatividade de um Sistema “naturalmente” mau, 

violento e opressor. 

Assim, a inquietação central que nos move a uma leitura mais acurada dentro da contística 

desse autor (e, nela, as repercussões da palavra Política) é a seguinte:  

Em que medida as narrativas de Freire possibilitam uma problematização da lógica 

causal acerca do ethos subalternizador x subalternizado no jogo social contemporâneo? 

Diante de tal questão, os esforços aqui empreendidos se dão no sentido de realizar um 

recorte na contística de Marcelino Freire de modo a questionar o conceito de ética como “medida 

de ouro” (sectio aurea ou sectio divina) definidora, portanto, de um homem ideal agindo na 

superfície da pólis pela via da arte. Tal questionamento se dá ao levarmos em conta que, 

processada sobre o jogo social do agora, essa obra parece propor que, sendo desiguais os lugares 

de fala, desiguais também tendem a ser os dispositivos construtores das medidas humanas (ethos) 

e seu potencial alcance nas experiências cotidianas. 

Sob o viés de escritas notadamente sustentadas na oralidade, em modulações de 

subjetividades oprimidas, tolhidas ou subordinadas no jogo político, logo, contaminadas por certa 

tradição de misérias, violências e supressões, como é o caso da de Freire, o espaço de subjetivação 

flui essencialmente pela verve das personagens. Assim sendo, é preciso dizer que as repercussões 

éticas/políticas que buscamos estão postas/expostas no nível das experiências que esta 

personagem-voz verte em seus discursos. Ou seja: nas vociferações que, sem prévios aportes 

(tempo, espaço, ambiente etc) explodem como a própria narrativa (vide-se Contos Negreiros e 

Angu de Sangue, por exemplo). Portanto, o conjunto de possíveis fragmentos “definidores” desses 

sujeitos em chave de subalternização, recorrentemente presentes na narrativa de Freire, se 

mostram é no conflito, nunca na conformidade. Não há um ethos “padrão” de vítima que se 

encaixe prontamente nessas experiências narrativas, que dê a um grupo de personagens a 

absolvição e a outro a condenação.  
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Equivaleria a dizer que os contornos éticos e, por extensão, políticos, dessa personagem-

voz em Freire, só se mostram na medida em que, permanentemente imersos em experiências de 

inferiorização, negação e/ou anulamento de suas possibilidades de ser (portanto, vivências do 

dano) o tecido de suas vozes (literalmente!) potencializa a constante performance do embate 

(dissenso). De dentro dessa cena dissensual os próprios sujeitos falantes vão, progressivamente, 

vertendo ao leitor/ouvinte sua inadequação aos parâmetros verticalmente traçados no jogo social 

que se impõe, constituindo mesmo suas falas em denúncia de não-pertencimento a este lócus 

(desidentificação), vez que nele, suas subjetivações (inclusive a subjetivação política) são 

silenciadas ou mesmo apagadas num constante processo subalternizador.  

Nessa dimensão, acreditamos que a ação política dessas personagens, na potência de suas 

falas, projeta mais a constatação do dano do que a construção de uma dada identidade 

prontamente dita. Aliás, no tecer das narrativas em questão, tal identidade (se advir) será 

identidade na e pela fratura. 

Assim, as repercussões do que é ética não podem ser enxergadas como um horizonte fixo, 

prescritivo do como agir, se comportar ou articular o “bem comum”, mas sim, uma vivência de 

constante embate, posto que, resulta do permanente estado conflitivo (do coletivo com o 

individual, do individuo com as forças de ordenamento social e, do indivíduo consigo mesmo). 

Estado este no qual a marca da desigualdade está posta no início, no processo e, no resultado do 

embate. Fluxo dialógico no qual a identidade da vítima passa a ser, em grande parte, determinada 

pela ação do algoz. A supressão das diferenças num movimento de compactação da ordem 

coletiva, supostamente unificadora. 

  Assim sendo, no tecer das narrativas de Freire só podem ser dinâmicos os papéis dos 

agentes. Ou, dito de outra forma: tanto o subalternizador quanto os tornados subalternos não têm 

para si (e per si) uma “marca cênica” já prontamente definida nesse jogo/embate. Se a posição dos 

que subalternizam é determinada por um processo histórico não linear (a polissistêmica do 

poder!), também os tornados subalternos podem ocupar tal posição a partir de perspectivas 

igualmente diversas à de vítima pura e simples, não se excluindo a possibilidade de que, em 

algum momento no seu trajeto de embates, também tenham subalternizado, inexistindo, portanto, 

um ethos de vítima primevo ou natural. Logo, tudo é embate, principalmente numa contística 

cujas personas só existem no instante em que falam.  

 Ao concebermos uma dimensão aplicável ao termo Política (a saber, a de procedimentos 

ou condições para participar nos rumos ou governos da pólis), podemos, a partir das reflexões do 

filósofo Jacques Rancière, aprofundar a problemática do termo em tela no escopo da construção 

literária (estética) e, partindo disso, observar como as situações enunciadas na narrativa de 

Marcelino põem em conflito os atores que elege para viver os embates na busca do 
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empoderamento político de suas vozes. Noutras palavras, analisar como se constituem “cenas de 

dissenso” nos contos desse autor através, principalmente, das vozes de suas personagens, as quais, 

insatisfeitas, violentas e violentadas, negam os “nomes” e lugares que lhes dão (puta, lixeiro, 

viado, trombadinha, maloqueiro, camelô, etc), se colocando continuamente numa tessitura de 

polêmicas, espécie de contribuição para um vasto e interminável painel dos “sem-parte”, 

constructo que confronta, choca e desestabiliza o mundo comum e sua aparente ordem. 

Partindo disso e, tomando a perspectiva de Rancière, que, em linhas gerais nos apresenta 

dois delimitadores simbólicos da ordem social: polícia e política, podemos afirmar que a escrita 

de Freire projeta sobre o interlocutor uma marcada atmosfera de tensão e conflito. Nos seus 

contos a polícia, entendida aqui não apenas como a corporação (mas, algumas vezes, também 

ela!) marca a tônica de uma ordem impositiva e hierarquizante, espécie de voz que, mesmo não 

corporificada em uma personagem específica e presente na cena, “fala”, ou melhor, dita, os 

lugares e normas prescritas para o suposto ordenamento da pólis. Essa voz, amplificada quase às 

alturas de uma onipresença (praticamente toda a contística do autor em questão), fixa não apenas 

os sujeitos, mas progressivamente até as suas possibilidades de subjetivação, constituição da 

própria percepção de ser e estar no mundo (RANCIÈRE, 2010). 

 Cabe a esse primeiro delimitador (a polícia) resguardar o acesso ao privilegiado lócus de 

comando da pólis. Estabelece-se “os-que-têm-parte” e os “sem-parte” na fisiologia do poder.  O 

espaço da cena de governo, portanto, não sendo de livre acesso, exige toda uma estrutura nos 

modos de ser e de dizer. Dentro, devem estar palavras agenciadas ou alocadas com competências 

específicas para o alicerçamento do poder, e fora, vozes e ditos desautorizados ou impotentes para 

essa dinâmica. Assim compreendida, a ordem exercida pela polícia deve ativar um modo 

concensual nesta configuração. Ou seja, garantir que nesse “corpo coletivo” cada porção cumpra a 

ordem que lhe é designada. É oportuno perceber, contudo, que ao contrário do que se tem em 

Michel Foucault, por exemplo, a polícia, nessa ampla dimensão, não é ordem repressora e violenta 

apenas; coloca-se mais como a “lógica” presente no ordenamento do mundo: a 

divisão/hierarquização daquilo que se deve ver, dizer e fazer para o progresso da pólis. 

As personas criadas por Freire não apenas vivem o encadeamento dano-dissenso-

desidealização, como projetam por meio do dissonante de suas vozes, as marcas dessa vivência, 

reagindo contra esse poder de polícia e a ordem que ele impõe sobre a superfície da urbe. 

Tal ação, por sua vez, imprime ao ato de escrita na cena global do hoje, a necessidade de 

romper com a doxa3, convertendo o próprio texto num mecanismo em vórtice, dentro do qual o 

                                                             
3 Doxa, conforme Roland Barthes, é a “Opinião Pública, o Espírito majoritário, o Consensus pequeno-burguês, a Voz do Natural, a 
Violência do Preconceito.  Pode-se chamar de doxologia (palavra de Leibnitz) toda maneira de falar adaptada à aparência, à 
opinião ou à prática.” (1975, p.53) apud KUSCHICK (1996 – não paginado). 

 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

receptor, igualmente posto em desalinho frente à velocidade do jogo social, se posicione como 

partícipe deste movimento. No qual a modulação das vozes – geralmente dissonantes – sejam 

ouvidas e não abafadas, não se eximindo, portanto, da orgânica semiose já inevitável, quer no 

chão da fábrica, quer nos atapedados nichos onde se gesta o poder, quer ainda nas pretensas 

plataformas “intermidiais” que se anunciam a todos como grande novidade.  

Sendo ação, essa perspectiva de escrita oralizante é participativa, inquieta, ofende e intima 

a uma leitura-participação, dentro da qual os canais são constantemente testados, como se vê em: 

[...] ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima tá me ouvindo bem? 

[...] Obatalá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento tá me ouvindo bem? 

[...]na praça turbulenta do Pelô fazer sexo oral anal seja lá com quem for tá me ouvindo bem? 

[...] tá me ouvindo bem? 

Hein seu branco safado? 

Ninguém aqui é escravo de ninguém. 

          (Contos Negreiros - Canto I, Trabalhadores do Brasil, p.19-20 – grifos meus) 

Ou em: 
 

[...] Quem quer ver a agonia de um doente, assim, infeliz, hein, companheiro?  

[...] 

Por que vocês não se preocupam com os meninos aí, soltos na rua? Tanta criança morta e 

inteirinha, desperdiçada em tudo que é esquina. Tanta córnea e tanta espinha. Por que não se 

aproveita nada no Brasil, ora bosta? Viu? Aqui se mata mais que na Etiópia, à míngua. Meu rim ia 

salvar uma vida, não ia salvar? Diz, não ia salvar? Perdi dez mil, e agora? 

(Contos Negreiros - Canto VII, Nação Zumbi, p.54-55 – grifos meus) 

 
Se a ordem da polícia 

 
[...] atribui indivíduos a determinadas posições na sociedade e assume que a sua maneira de se 

comportar e pensar vai seguir a partir de sua posição: de acordo com a ordem policial, a sociedade 

é composta por grupos dedicados aos modos de ação específicos, de lugares onde estas ocupações 

são exercidas, de modos de ser correspondentes a essas ocupações e esses lugares (DAVIES, 2010, 

p. 82) 
 
Há, então, na postura discursiva das personagens de Freire um poder questionador que, no 

mínimo, problematiza definições acerca de tais ocupações e lugares reservados para os 

subalternos. Essa voz desafia o concenso, questiona esses nomes e lugares previamente 

determinados na “partilha” e passam, numa labuta ruidosa e constante, a forçar um olhar para as 

margens. Essa personagem-voz é o vértice principal na contística de Freire. E é essa presença que 

nos leva a defender um potente viés político no fluxo dessa escrita quando desloca o foco de 

certos elementos da narrativa (espaço, ambiente, tempo, por exemplo) para centrar força (e fogo!) 

na personagem, particularmente no agônico de sua voz em reação à força das ordens que a 

comprime. 

E, como nos lembra Rancière (2010) todo ato verdadeiramente político é um ato de 

resistência, o que também, em si, aponta para uma estética.  
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Quando Rancière trata da política ele a relaciona com o conceito de estética que, em sua obra, 

possui uma acepção ligada à criação de cenas de dissenso (ou de desentendimento), nas quais se 

coloca em jogo a reinvenção de modos de ver, dizer e sentir. Rancière afirma que a política 

possui uma base estética, que se expressa como recorte ou divisão de tempos, espaços e corpos. A 

política de base estética lidaria com as definições que estabelecem o que pode ser visto ou não, o 

que pode ser ouvido ou não – distinguindo entre a palavra e o ruído, além de apontar aquele que 

pode e aquele que não pode ocupar um lugar no jogo da política vista como forma de experiência 

(RANCIÈRE, 2009 apud MARQUES 2013, p. 7. Grifo meu). 

 A opção pela personagem-voz em Marcelino Freire, portanto, nos aponta um processo de 

reelaboração, projeção e confronto dos lugares de fala reificados. O que não necessariamente 

implica em uma escrita-solução, que ao dar voz aos sem vez, age como um justiçamento em prol 

dos historicamente subalternizados.  Cremos tratar-se sim de uma prática de escrita bastante 

transgressora, na medida em que, imersa nas imprecisões fruto do tempo presente, se deixa 

contaminar com a dissolução das certezas, gerando sua força justamente no levantamento das 

dúvidas. Deixa-se a lógica causal, retilínea em seu trajeto, mas um tanto quanto inábil para tempos 

de vertigem, para imergir no caos, vórtice dentro do qual a organização dicotômica do mundo não 

mais se sustenta. Há nessa escrita, uma espécie de amplificação de múltiplos ruídos, já que 

estamos a falar de voz, fala, canais, palavras autorizadas e/ou desautorizadas. 

 Assim, há na arquitetura dessa escrita uma postura de rompimento para com a ordem 

policial. E, a esse respeito: 

Uma forma de romper com a ordem policial, segundo Rancière, é o ato político. A política declara 

sua existência nas rupturas que provoca em uma situação definida e controlada pela ordem 

policial e pelo consenso. [...] Para Rancière (2011) [...] a política é uma forma de questionar o 

consensual, o tido como dado, o inquestionável: ela irrompe diante de olhos acostumados à 

normalidade (e à normalização) e promove rupturas e transformações. Assim, a política se vale 

pelo novo, pela quebra de conceitos estabelecidos, de cenas naturais ou comuns, por um 

questionamento das disposições em que são colocados os sujeitos. A ordem da polícia é desafiada 

por um momento quando uma perturbação acontece no consenso por ela promovido e 

alimentado. Na reflexão de Rancière, o gesto político associa-se à ação de “tomar a palavra” 

desempenhada por aqueles que naturalmente não tem voz, vez e visibilidade; associa-se também 
ao gesto de promover a constituição do sujeito político através de diferentes modos, ao fazer com 

que aqueles que são condenados, marginalizados e oprimidos se distanciem do lugar, da 

imagem e da ocupação que lhes foi imposta.  (MARQUES 2013, p. 7. Grifos meus). 

 
Na escrita de Marcelino esse ato de “tomar a palavra”, do qual nos fala Rancière parece 

ganhar forma concreta por meio do realce da voz, elemento privilegiado em sua contística. E aqui, 

não estamos falando das falas concedidas às personagens durante os diálogos inscritos na 

narrativa, mas de voz enquanto forma de assinalemento de uma presença (inscrição) no 

tempo/espaço, que se dá por meio da forçosa emissão de uma expeirência vertida abruptamente 

em cada conto/canto4. 

                                                             
4 Este aspecto da escrita de Freire foi pormenorizadamente discutido no Capítulo I (Os muitos mitos da marginalidade: dos lugares 
donde fala a literatura) da pesquisa intitulada: A verve do marginal em Marcelino Freire: Um estudo da performance de voz 
subalterna na versão áudiolivro da obra Contos Negreiros, dissertação defendida por mim junto ao Programa de Pós-
Graduação em Literatura e Interculturalidade - PPGLI - da Universidade Estadual da Paraíba, sob a orientação do prof. Dr. Luciano 
Barbosa Justino. No referido capítulo buscamos mediar uma compreensão de voz como presença, possibilidade de inscrição e 
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Isso posto, equivaleria a dizer que na escrita de Marcelino Freire as personagens se fazem 

presentes prioritariamente por meio de suas vozes. É por meio daquilo que vão dizendo que, 

progressivamente, se opera uma espécie de construção de seus contornos. São ativos 

enunciadores, ao passo que só existem enquanto falam. Sabemos deles e de seus dilemas, 

fracassos e produtividades por meio de seu constante “falatório”. São, portanto, muito mais vozes, 

do que corpos. Aliás, em sua contística inexiste descrição das personagens, o que há é uma 

profusão de “falas em voz alta”, verdadeiras vociferações que, por desagradáveis, invadem o 

ouvido do leitor, mais inquietando do que convidando ao diálogo. Mais que empenho, há uma 

necessidade quase orgânica na performance vocal das personagens. Fala-se porque é este o único 

canal para assinalar um lugar no mundo, ainda que seja a calçada, a lama, a margem esse lugar da 

fala. De todo modo, é lugar do dissenso, do questionamento, de uma prática discursiva que traz na 

transgressão a marca maior do assinalamento de um éthos frente à caótica cena da urbe, erigida 

praticamente sobre uma sequencia de danos. E, nas personagens, esta movência ao estado de riste 

ou luta, própria da cena dissensual, não aparente ser resultado da casualística, encerrando-se no 

breve espaço do conto, mas uma marca política na arquiterura desta escrita, perpassando os temas, 

os interferentes contextuais, a criação dos personagens e o próprio tecido de suas vozes. 

Lê-se isso, por exemplo, no conto Totonha: 
 

Capim sabe ler? Escrever? Já viu cachorro letrado, científico? Já viu juízo de valor? Em 
quê? Não quero aprender, dispenso. 
Deixa pra gente que é moço. Gente que tem ainda vontade de doutorar. De falar bonito. 
De salvar vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre. E mais nada precisa. Deixa eu, 
aqui no meu canto. Na boca do fogão é que fico. Tô bem. Já viu fogo ir atrás de sílaba? 
O governo me dê o dinheiro da feira. O dente o presidente. E o vale-doce e o vale-
lingüiça. Quero ser bem ignorante. Aprender com o vento, ta me entendendo? Demente 
como um mosquito. Na bosta ali, da cabrita. Que ninguém respeita mais a bosta do que 
eu. A química. 
Tem coisa mais bonita? A geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado? O risco 
da poeira? O pó da água? Hein? O que eu vou fazer com essa cartilha? Número? 
Só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço? Tem esforço mais esforço que o 
meu esforço? Todo dia, há tanto tempo, nesse esquecimento. Acordando com o sol. 
Tem melhor bê-á-bá? Assoletrar se a chuva vem? Se não vem? 

          (Contos Negreiros - Canto XI, Totonha, p.79-80) 

 

Embora pressuponha ao leitor atento uma estrutura de diálogo, na maioria dos contos o 

interlocutor é ausente da cena. Esse deslocamento, contudo, não impede que o entrelaçamento 

                                                                                                                                                                                              
escrição dos sujeitos no jogo social, para, em seguida, tentar uma associação voz-marginalidade no seio da chamada literatura de 
multidão. Para tanto, nos ajudaram desde a larga contribuição de Zumthor (1990a; 1990b; 1993; 1997 e 2005) e Ong (1998), na 
reconstrução do conceito de voz, bem como Maingueneau, (2001 e 2005) na sistematização do que assinala tanto o contexto, 
quanto a forma própria do discurso literário. Ainda dentro do capítulo em questão, cremos ser digno de nota o item 1.2 Das muitas 
Vozes Marginais: Contos Negreiros livro impresso x audiolivro: experiência / experienciação, o qual, ao contextualizar as 
particularidades inerentes a cada uma das versões da obra em tela, expõe-se uma descrição de aspectos centrais da escrita de 
Freire, com largo destaque para o uso e modulações da categoria voz empreendido pelo autor.  
 

 
 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

dialógico das instâncias locutor/interlocutor ganhe especial relevo na tessitura dos contos, ou seja, 

no discurso de um “ouvem-se” (ou pressupõem-se) os ecos dos discursos dos “outros” num 

movimento dissensual. No caso específico de Totonha: o da professora, o do poder 

governamental, o dos moradores daquele lócus (Vale do Jequitinhonha) e até, o da natureza, que 

inscreve sua presença na paisagem. 

Nessa direção, defendemos que a obra de Freire resulta em um mosaico presentificado de 

flagrantes do modo de vida urbano-periférico brasileiro, possibilitando discutir essa rede de 

experienciações – ao mesmo tempo fragmentada e solidária – pela qual sujeitos que vivem a 

situação de invisibilidade social, vociferam a sua marginal condição. Para tanto, as narrativas que 

compõem a obra são encaradas como campo aberto e não como o fecho de uma estrutura (Angu 

de Sangue, de 2000 e Contos Negreiros, de 2005 exemplificam isso). Se reunidas estão, é mais 

pela possibilidade de abertura de novos encontros, do que pela tentativa de fechar um consenso, 

enfeixar semelhanças, pois conceber a ideia de uma literatura de multidão5 significa aceitar que 

esta está em permanente multiplicação. Partindo-se desse entendimento, esse tipo de literatura 

força o olhar na direção de um éthos emergente pois 

São narrativas de muitos, em estado de co-pertencimento. Os muitos são tanto do lugar, partilham 

uma vizinhança próxima e os problemas comuns de toda proximidade, quanto operam no cotidiano 

com diversos alhures, econômicos, culturais, linguísticos, tecnológicos.  (JUSTINO, 2012, p. 82) 

 

Dentro dessa compreensão é que enxergamos na arquitetura da escrita de Marcelino Freire 

(tomando Contos Negreiros como recorte mais pontual, dado o estudo que nele desenvolvemos na 

dissertação de 2014) mais que apelo a vitimização, a relevância de destacar o embate entre estes 

muitos, até mesmo como forma de, por meio de suas ações (inclusive discursivas), compreender 

não só a diversidade das experiências de privação, mas também de produção: não apenas o que 

lhes falta, mas o que em si, é indicador dos modos de sociabilidade emergentes na cena urbana em 

perpétua mutação. Constatação do dano, estopim dos embates em meio ao dissenso. Esse percurso 

tende a nos mostrar as muitas possibilidades de zonas de conflito dentro de uma mesma obra. Ou, 

mais amplo ainda: no caso em questão (Marcelino Freire) o conflito não apenas dos objetos com 

seus meios, mas do próprio escritor com os meios (a hegemonia do veículo literário impresso), 

com a linguagem (a narrativa como Poesia e não como Prosa) e, consequentemente, até com a 

estrutura (o conto torna-se canto), o que o leva a criar o tipo de personagem/voz com o qual 

trabalha (Cf. Maingueneau, 2001). 

                                                             
5 É de interesse desse estudo a aplicação do conceito Multidão enquanto plataforma de interculturalidade, uma vez que pressupõe 
a relação necessária identidade/multiplicidade, expandindo assim, os limites de grupo (ajuntamento de indivíduos), massa 
(coletivizador sem profundidade) e povo (noção construída pelo Estado e fortalecida a partir do século XIX como forma de propor 
unificação e integração). Em particular, há íntima pertinência do termo com a escrita de Freire pelo fato deste viabilizar a leitura do 
ser urbano contemporâneo e suas fraturas, uma vez que as literaturas de multidão “[...] semiotizam uma ‘quantidade infinita de 
encontros’ e pressupõem horizontes dialógicos e contraditórios ao multiplicarem o número de personagens na trama e os seus 
percursos pela cidade”. (Cf. JUSTINO, 2012, p. 82)   
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Exemplificação simultânea tanto desta permanente conflitiva, quanto da presença dos 

muitos, anteriormente aludidas, pode ser percebida nas próprias conduções narrativas presente nos 

contos tomados. Não há embate apenas rico x pobre ou subalternizador x subalternizado – o que 

resultaria na vitimização, perspectiva que rejeitamos nesse estudo – mas sim toda uma pluralidade 

de interações entre diferentes instâncias das próprias configurações de pobreza, as quais prevê, 

inclusive, subjulgação, imposição, subordinação e subalternização entre pobre x pobre, 

trabalhador x trabalhador, excluído x excluído. Demonstra isso a situação exposta na segunda 

narrativa de Contos Negreiros, intitulada Canto II – Solar dos príncipes, na qual um pequeno 

grupo de jovens habitantes de uma favela, o Morro do Pavão6, resolvem ir ao asfalto realizar um 

documentário em um condomínio, sobre o modelo de vida da classe média. A primeira “barreia” 

entre estes dois modos de sociabilidade, é o porteiro, nordestino, supostamente negro e que, 

subalternizado a um comportamento de “guarda-valores”, estabelece a conflitiva pobre x pobre a 

que nos referimos anteriormente. Como se percebe no trecho seguinte: 

Quatro negros e uma negra pararam na frente deste prédio. 

A primeira mensagem do porteiro foi: "Meu Deus!" A segunda: "O que vocês querem?" ou 

"Qual o apartamento?" Ou "Por que ainda não consertaram o elevador de serviço?" 

"Estamos fazendo um filme", respondemos. 

Caroline argumentou: "Um documentário." Sei lá o que é isso, sei lá, não sei. A gente mostra o 
documento de identidade de cada um e pronto. 

"Estamos filmando." 

Filmando? Ladrão é assim quando quer sequestrar. Acompanha o dia a dia, costumes, a que ho-

ras a vítima sai para trabalhar. O prédio tem gerente de banco, médico, advogado. Menos o sín-

dico. O síndico nunca está. 

—   De onde vocês são? 

—   Do Morro do Pavão. 

—  Viemos gravar um Longa-metragem. 

—   Metra o quê? 

Metralhadora, cano longo, granada, os negros armados até as gengivas. Não disse? Vou correr. 

Nordestino é homem. Porteiro é homem ou não é homem? Caroline dialogou: "A ideia é entrar 
num apartamento do prédio, de supetão, e filmar, fazer uma entrevista com o morador." 

O porteiro: "Entrar num apartamento?" 

O porteiro: "Não." 

O pensamento: "To fodido." 

A ideia foi minha, confesso. O pessoal vive subindo o morro para fazer filme. A gente abre as 

nossas portas, mostra as nossas panelas, merda. 

(CN - Canto II – Solar dos príncipes, p.23-24) 

 

Mais que a impossibilidade de compreensão porteiro-grupo, temos alheamento e rejeição 

da confiabilidade e legitimidade dos fins dessa interação pretendida entre modos de sociabilidade 

“naturalmente” opostos na dinâmica da cidade (morro x asfalto). Ao porteiro (também pobre e, 

possivelmente, habitante da periferia) cabe, na presente condição a ele atribuída pelas relações de 

trabalho, rechaçar essa intenção de encontro. E o faz a partir de uma identificação visual social 

                                                             
6 Favela que integra um conjunto de morros (o chamado Complexo Cantagalo-Pavão-Pavãozinho) vizinhos aos bairros de 
Copacabana e Ipanema, centro da zona sul na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de sua proximidade com a zona mais nobre da 
capital fluminense, onde se registra o metro quadrado mais caro do país, e de possuir vista privilegiada e estratégica da cidade, 
esta comunidade vive graves problemas sociais e baixa incidência de políticas e serviços públicos. 

 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

sistematizada (“Quatro negros e uma negra pararam na frente deste prédio”) dentro da qual 

negro no asfalto = presença arbitrária dos valores do morro, logo, perigo ou perturbação para 

“ordem” pública. Atentando-nos a (des)estrutura mesma da ordem narrativa deste conto 

(indefinição ou dissolução do foco narrativo, junção das vozes de personagens e narrador, ora 

presença, ora ausência das marcas de diálgo, dentre outros), percebemos que ao final, o que toma 

maior relevo é a oralização do fato, a conversão em ação e, consequentemente, é voz aquilo que 

protagoniza, que, por fim, nos apresenta como objeto mesmo do embate que tenta se estabelecer 

entre margem e centro, mando e obdediência, poder arbitrário e resitência transgressora, etc. 

Contraditório também é o fato de que o porteiro, integrante do grupo dos “sem-parte” na 

tradicional fisiologia do poder, termina aqui por desempenhar o papel de polícia no ordenamento 

da urbe. Fato que se dá muito mais por uma força de subordianção que pesa sobre ele (é 

empregado, portanto “servidor” e não “possuidor” da voz de comando) do que por uma força de 

pertença ao espaço restrito (e restritivo) do Poder. E, assim, toda a compreensão sobre os esforços 

na tentativa de registro de modos de subjetividade de fato dissensuais, logo, desviantes da norma 

ou padronização, parecem nos intimar a um distanciamento da lógica causal. 

Os caminhos para propor semelhante compreensão sobre uma obra nos exige 

necessariamente a imersão no profundo (e às vezes turvo) debate sobre o sistema, a margem 

(Guattari, 1992; Barthes, 2003) e o poder simbólico (Bourdieu, 2000); os modos de organização 

do mundo oficial da cultura (Bhabha,1998),  e o “submundo” da transgressão (Spivak 2012; 

Gumbrecht, 1998; Gilroy, 2001 e Hall, 2003) que irrompe nos interstícios das formações 

discursivas desses novos sujeitos que labutam pelo direito à fala dentro da escrita urbano 

periférica contemporânea. Igualmente necessária é a compreensão do conceito de voz como efeito 

de presença, performance, movência e identidade (Zumthor, 1990a; 1990b; 1993; 1997 e 2005 e 

ONG, 1998). 

Mais que registro, a voz na escrita de Marcelino Freire (e, particularmente, nas 

narrativas de Contos Negreiros), se faz quase plástica, tópica e moldável à presença da 

personagem-falante pela força empreendida na modulação oral de seu fluxo narrativo. 

Fala e fato são unos, o tempo é o agora, presentificado na rapidez da performance. Se 

não, vejamos: 

O meu medo é entrar na faculdade e tirar zero eu que nunca fui bom de matemática fraco 

no inglês eu que nunca gostei de química geografia e português o que é que eu faço 

agora hein mãe não sei. 

O meu medo é o preconceito e o professor ficar me perguntando o tempo inteiro por que 
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eu não passei por que eu não passei por que eu não passei por que fiquei olhando 

aquela loira gostosa o que é que eu faço se ela me der bola hein mãe não sei. 

O meu medo é a loira gostosa ficar grávida e eu não sei como a senhora vai receber a 

loira gostosa lá em casa se a senhora disse um dia que eu devia olhar bem para a minha 

cara antes de chegar aqui com uma namorada hein mãe não sei. 

 (Contos Negreiros - Canto XIV - Curso superior, pág. 97) 

  

É oportuno destacar que o embate destas personagens no seu esforço por fazer ouvir a sua 

voz, quebrando o peso imposto pela compreensão causal do mundo, não necessariamente aponta 

para o assinalamento de uma identidade que se levantará toda potente no local de um totem 

opressor tombado. Ao contrário disto, o grito, sendo quebra, parece pretender antes de tudo a 

derrubada de uma identidade que não serve mais ao ser que grita. É um ato em si transgressor, 

logo político. Uma ação que caminha na direção de reconfigurar o próprio campo da experiência, 

donde talvez, por força de outros embates, novas identidades (sempre de rupturas!) possam advir 

(Rancière, 1996). 

Nesse sentido: 

A lógica da subjetivação política não é jamais a simples afirmação de uma identidade, ela é 

sempre, ao mesmo tempo, a negação de uma identidade imposta por um outro, fixada pela lógica 

policial. A polícia deseja nomes exatos, que marquem para as pessoas o lugar que ocupam e o 

trabalho que devem desempenhar, a política, por sua vez, diz nomes impróprios que apontam uma 

falha e manifestam um dano (RANCIERE, 2004:121). 

Na contística de Freire, por darem conta de redutos e nomes projetados a partir de 

vivências de pobreza, exclusão, espanto, discriminação e violência, as vozes e seu efeito de 

presença se convertem nesse movimento transversal que é a dimensão de política, da qual nos fala 

Rancière. Em sua escrita os termos anteriormente mencionados não são apenas índices a costurar 

a possibilidade de sentidos para os fatos postos, são, numa leitura mais atenta, vivências trazidas à 

tona pela performance da voz que despreza ponto e pausa.  

A dificuldade para a recepção deste nível de presentificação por parte do leitor não 

instrumentalizado, reside talvez no fato de que, para o senso comum, já é quase inquestionável a 

marca de improdutividade/silenciamento de certos lugares (ou não-lugares) sociais donde se 

assinala a experiência de pobreza. É deste lugar de forçado silenciamento e privação que parecem 

vir as vozes das personagens de Marcelino Freire. Estas (personagens e respectivas vozes) são 

presença na medida em que sobre elas e, por meio delas, podemos identificar a utilização de 

estratégias que colocam “em luta” palavras de variados estratos ideológicos do cenário urbano 

brasileiro. Sobre trabalhadores, negros, gays, prostitutas, pedófilos, trombadinhas, analfabetos e 

outras condições do cambiante sujeito moderno, o que se tem é a experienciação via voz.  

Podemos afirmar que nesta escrita prevalece não a representação, mas a ação, 

procedimento que causa ainda grande estranheza em parte tanto da crítica, quando do leitor 
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médio, uma vez que ainda é grande a influência dos procedimentos descritivos, da composição de 

paisagem, da separação narrador/personagem, dentre outros indicadores historicamente 

canonizados nos modos de produção e recepção da narrativa. Logo, tem-se assim nessa proposta 

de escrita um éthos que se coloca como um ponto de virada na compreensão não apenas da arte e 

da obra literária (a dimensão artística do escritor), quanto da própria configuração política do ato 

de escrita em face do tempo e da cena que comporta aquele que escreve, os dramas que escolhe 

para tematizar, os possíveis interlocutores e, sobretudo, a efetiva ação no mundo mediada pela 

linguagem. 

Nessa direção, Joachim  [2008?] traça oportuna reflexão sobre:  
[…] podemos reafirmar que escrever é agir, quando a obra de arte inscreve uma ruptura, 

uma desconstrução-reconstrução ao nível da linguagem. A aurora de uma tradição marca um 

desejo saciado, uma ideologia. O poeta verdadeiro encerra a tradição assumindo-a, 
aniquilando-a, como um processo digestivo quando destruímos o que nos nutre. A anti-

ideologia, a contra-proposta estética fazem do poeta um revolucionário.  

 

Dentro de semelhante problematização, acerca do escritor, Barthes (2003, p.38) considera 

que 

[…] de um ponto de vista antropológico, o escritor-escrevente é um excluído integrado por 

sua própria exclusão, um herdeiro longínquo do Maldito: sua função na sociedade global não 

está talvez muito longe daquela que Claude Levi-Strauss atribui ao Feiticeiro: função de 

complementaridade, já que o feiticeiro e o intelectual fixam de certo modo uma doença 

necessária à economia coletiva da saúde.  

Cremos que a literatura de Marcelino Freire em seu conjunto, ao operar esse (difícil) ponto 

de virada anteriormente aludido, fixa, no campo da literatura urbana periférica atual, a tal “doença 

necessária” da qual nos fala Barthes, sobretudo quando põe em xeque a interpretação consensoada 

de que pobreza é igual a improdutividade, no mais amplo aspecto, não excluindo-se a esfera 

subjetiva e, mais especificamente, a dimensão política e estética. Tal interpretação traz uma visão 

excessivamente empobrecida do pobre e de seus mecanismos de enunciação: não tendo, não são! 

logo, sua existência só assinala ausência.  

Daí que, “reincidindo” na convocação desse sujeito periférico, violento posto que 

violentado, transtornado e transformado, a arquitetura da escrita de Freire derruba um primeiro 

grande mito da marginalidade: o de que sujeitos vivenciando situação de pobreza são 

politicamente alienados, parasitam a economia e, necessariamente, se inclinam à criminalidade. 

Dentro dessa lógica causal a pobreza e sua (im)produtividade são marcas negativas, combatidas, 

inclusive com a intensificação de políticas públicas “saneadoras” de semelhante situação. Nessa 

direção, por exemplo, a favela e tudo que ela representa, coloca-se como uma “mancha na 

paisagem”, conforme discute Perlman (1977).  

A tessitura das narrativas de Angu de Sangue (2000), Balé Ralé (2003) Contos Negreiros 

(2005), e Rasif – Mar que arrebenta (2008), ao passo que projeta violentamente as marcas de 

exclusão presentes na vivência dos que gritam suas angústias e subjetivações, questiona 
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frontalmente essa compreensão da favela como lócus de improdutividade objetiva/subjetiva. Ao 

contrário, sendo o beco, a viela, a rua, a favela, o trânsito, enfim, a periferia o espaço-contorno das 

narrativas (embora não haja nos contos descrição dos ambientes, este pode ser pressuposto no 

fluxo das histórias por algum indicador agudo) as narrativas de Freire tiram o periférico da 

equivocada condição de “aglomerações patológicas” (PERLMAN 1977) e o alça a espaço 

propício e profícuo ao dissensual, ao embate, aos movimentos nervosos da urbe.  

Não se quer com isso afirmar que haja uma conversão da instância negativa em positiva, 

mas, justamente forçar um alargamento na visão quanto à dinâmica dos espaços de poder, 

inclusão ou exclusão na estrutura mesmo da pólis. Extrai-se dos contos que, enxergar favelas e 

periferia como “aglomerações patológicas” (lócus de párias sociais) ou “calamidade inevitável” 

(consequência natural e infeliz do crescimento populacional) na verdade simplificam e atendem 

de imediato a uma ordem discursiva hegemônica, para a qual interessa a construção de um 

imaginário de negatividade, espécie de depósito dentro do qual se possa situar (e sitiar!) classes, 

comportamentos e indivíduos não ajustados ao modus do sistema produtivo vigente. Ou seja: 

arregimentar na escrita este espaço como constituinte da cena do agora é um ato político, 

transgressor e de resistência de uma certa tradição silenciada: a dos “sem-parte”. 

Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito Ossonhe 

sonha com um novo amor pra ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô fazer sexo oral, 

anal, seja lá com quem for Tá me ouvindo bem? 

Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro Sambongo bungo na lama 
e isso parece que dá grana, porque povo se junta e aplaude Sambongo na merda 

pulando de cima da ponte tá me ouvindo bem? 

Hein seu branco safado? 

Ninguém aqui é escravo de ninguém! 

(Contos Negreiros - Canto I – Trabalhadores do Brasil, p. 19-20) 

 
Nessa escrita, aliás, o arregimento do periférico funciona como parte da constatação 

do dano, o que potencializa a indignação dos sujeitos, amplificando a sua voz como forma de 

reação ao sistema que os comprime cada vez mais contra as margens. Há, pois, na voz da 

personagem, consciência e potência acerca do periférico no espaço e, consequentemente, 

dessa condição, sobre seu próprio corpo, voz e representação no jogo do poder. A este 

respeito, lê-se no conto Muribeca, do livro Angu de Sangue (2000): 

Lixo? Lixo serve pra tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira pra pôr uns pregos e 

ajeitar, sentar. Lixo pra poder ter sofá, costurado, cama, colchão. Até televisão. 

É a vida da gente o lixão. E por que é que agora querem tirar ele da gente? O que é que eu vou 

dizer pras crianças? Que não tem mais brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais 

história, livro, desenho? 

[...] 

O povo do governo devia pensar três vezes antes de fazer isso com chefe de família. Vai ver 

que eles tão de olho nessa merda aqui. Nesse terreno. Vai ver que eles perderam alguma coisa. É. 

Se perderam, a gente acha. A gente cata. A gente encontra. Até bilhete de loteria, lembro, teve 
gente que achou. Vai ver que é isso, coisa da Caixa Econômica. Vai ver que é isso, descobriram 

que lixo dá lucro, que pode dar sorte, que é luxo, que lixo tem valor. 
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Por exemplo, onde a gente vai morar, é? Onde a gente vai morar? Aqueles barracos, tudo ali em 

volta do lixão, quem é que vai levantar? Você, o governador? Não. Esse negócio de prometer casa 

que a gente não pode pagar é balela, é conversa pra boi morto. Eles jogam a gente é num esgoto. 

Pr’onde vão os coitados desses urubus? A cachorra, o cachorro? 

 
Seja pela consciência de viver no lixo e do lixo, seja pela marca de vivência de negritude, 

prostituição e exclusão, ou ainda pela exaustão de se viver em riste, em gritos contra uma ordem-

compressora, a personagem-voz se sustenta na e pela fala. As marcas das múltiplas violências que 

margeiam esses lugares de fala na escrita de Marcelino, portanto, só confirmam essa opção da voz 

como elemento assinalador, ao mesmo tempo, de presença e de resistência contra a lógica causal 

que ao explicar, encampar e encerrar prontamente os limites do mundo, não deixa de ser, nesses 

lugares e sobre tais sujeitos, mais uma violência que se opera. 

Olhar sob este viés para a contística de Freire, nos revela que há, na verdade, diferentes 

instâncias de exclusão, que tomadas pela literatura produzem uma pluralidade de discursos 

possíveis, todos eles, no entanto, indicando para nós, acostumados com um modelo de recepção, 

uma noção de ausência, de incompletudes, a “zona dos não convidados”, o assinalamento de um 

semi-reduto no jogo social, que por essas diversas razões torna-se o lugar “dos sem lugares”.  

Contraditoriamente ao senso comum da improdutividade que nos chega, este lugar é também de 

potência discursiva, logo, verte mais que lamentação; torna possível emergir, pela fluidez própria 

da oralização e, mais especificamente, pela vibração da voz, toda complexa estrutura da qual se 

revestem as novas tópicas da condição do sujeito urbano periférico e de seu embate com o sistema 

produtivo.  

Em Contos Negreiros, por exemplo, tal aspecto pode ser percebido no primeiro conto: 

Enquanto Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de 

trânsito Ossonhe sonha com um novo amor pra ganhar l passe ou 2 na praça 

turbulenta do Pelô fazer sexo oral anal seja lá com quem for tá me ouvindo bem? 

(CN - Canto I, Trabalhadores do Brasil, p.19 – grifos meus) 

No segundo: 
A gente não só ouve samba. Não só ouve bala. Esse porteiro nem parece preto, 

deixando a gente preso do lado de fora. O morro tá lá, aberto 24 hora. A gente dá 

as boas-vindas de peito aberto. Os malandrões entram, tocam no nosso passado. 

A gente se abre que nem passarinho manso. A gente desabafa que nem papagaio. A 

gente canta, rebola. A gente oferece a nossa coca-cola. 

(CN - Canto II – Solar dos príncipes, p. 25 – grifos meus) 

No terceiro: 
Violência é o carrão parar em cima do pé da gente e fechar a janela de vidro 

fume e a gente nem ter a chance de ver a cara do palhaço de gravata para não perder 

a hora ele olha o tempo perdido no rolex dourado. 

Violência é a gente naquele sol e o cara dentro do ar condicionado uma duas três 

horas quatro esperando uma melhor oportunidade de a gente enfiar o revólver na 

cara do cara plac. 

Violência é ele ficar assustado porque a gente é negro ou porque a gente chega 

assim nervoso a ponto de bala cuspindo gritando que ele passe a carteira e passe o 
relógio enquanto as bocas buzinam desesperadas. 

(CN - Canto III – Esquece, p. 31 – grifos meus) 
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E em quase todos os outros. 

Sujeito e contexto são, nessa dinâmica, partes de uma mesma plataforma de 

transformação. Logo, distancia-se qualquer possibilidade de que a obra produzida nesse lócus, 

possa estabilizar-se, fornecendo ancoradouros identitários. O que quer que aponte uma identidade 

dentro dessa nova condição de escrita, só se pode sustentar pelo esforço da reelaboração constante 

(constatação do dano e luta como forma de reação a ele). Inclusive, forçando também o 

interlocutor a reposicionar-se (dentro e fora da obra) a respeito do estado conflitivo do mundo e 

suas ordens. A esse respeito, é oportuno o que lembra Maingueneau (2001, p.20-21): 

[...] O sentido da obra não é estável e fechado sobre si, constrói-se no hiato entre 

posições de autor e de receptor. [...] a leitura, longe de ser uma simples decifração de 
signos, implica cooperação do leitor. [...] o texto é um artifício semanticamente 

“reticente”, que organiza de antemão as contribuições de sentido que o leitor deve 

efetuar para torná-lo inteligível. 

Assim é que, perceber as marcas de incompletude no pretenso ordenamento social da pólis 

é aceitar tomar parte nos embates. Esse tomar parte se torna relevante, uma vez que “o dissenso é 

uma divisão inserida no senso comum: uma disputa sobre o que é dado e sobre o enquadramento 

segundo o qual vemos algo que é dado” (RANCIÈRE, 2010, p. 35). Por meio dessa ação 

participante é que política e estética podem tornar perceptíveis ruídos (no caso, vozes) e as 

demandas que os motivam: suas marcas de exclusão e violação. A labuta, o grito, a voz como 

estado permanente de resistência, tão presente na escrita de Freire, ao assinalar um éthos urbano 

periférico, a labuta da multidão, é, por isso, ação política, portanto, dispositivo capaz de, segundo 

as palavras de Rancière (1995: 53), “partilhar o sensível”, isto é: “dar a ver aquilo que não 

encontrava um lugar para ser visto e permitir escutar como discurso aquilo que só era percebido 

como ruído”. 
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O móbile emperrado: os limites da ação comunicativa habermasiana no 

estudo da literatura brasileira contemporânea. 

 

Bárbara DEL RIO (CEFET/MG) 

 

1. Introdução: a salvação da modernidade pelo contemporâneo. 

Ao discutir a modernidade, Habermas se refere a um conjunto de transformações que 

compreende a formação de capital, ao desenvolvimento das forças produtivas, ao aumento da 

produtividade do trabalho, além da secularização de valores e normas. Nesse aspecto, o 

filósofo analisa como o processo modernizador já não pode ser pensado como uma 

objetivação histórica de estruturas racionais, uma vez que o processo social caminha em 

grande velocidade enquanto a cultura se satura sem acompanhar esse ritmo. O estudioso 

questiona, assim, o pretenso esclarecimento, em que as antíteses e vanguardismos são 

incorporados e cristalizados. A razão na modernidade é, nesse sentido, percebida como 

subjetividade julgadora e ao mesmo tempo subjulgada a dominação instrumental. A 

possibilidade de reversibilidade disso estaria no contemporâneo, que é o momento em que o 

moderno se abre para o futuro:  

 

Uma vez que o mundo novo, o mundo moderno, se distingue do velho pelo fato de 

que se abre ao futuro, o início de uma época histórica repete-se e reproduz-se a cada 

momento do presente, o qual gera o novo a partir de si. Por isso, faz parte da 

consciência histórica da modernidade a delimitação entre "o tempo mais recente" e a 

"época moderna": o presente como história contemporânea desfruta de uma posição 

de destaque dentro do horizonte da época moderna. (HABERMAS, 2002, p.5) 

 

O contemporâneo é um momento dentro da modernidade que não terá permanência e a 

sua entrada é antes de tudo um rompimento, isto é, trata-se de compreender o tempo de modo 

radicalizado, o instante autêntico de um presente inovador que interrompe o continuum da 

história e se desprende de seu curso homogêneo:  

A modernidade não pode e não quer tomar dos modelos de outra época os seus 

critérios de orientação, ela tem de extrair de si mesma a sua normatividade. A 

modernidade vê-se referida a si mesma, sem a possibilidade de apelar para 

subterfúgios. Isso explica a suscetibilidade da sua autocompreensão, Ia dinâmica das 

tentativas de "afirmar-se" a si mesma, que prosseguem sem descanso até os nossos 
dias. (HABERMAS, 2002, p.11) 

 

Habermas evidencia a superioridade e crise do mundo moderno, afirmando que esse 

mundo é, ao mesmo tempo, progresso e alienação. Nisso, reconhece a problemática da 

liberdade subjetiva, isto é, os indivíduos, que podem discernir o que é valido por fazer, mas se 

fundam na exigência de que cada um persiga os fins do bem-estar particular em consonância 
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com o bem-estar de todos os outros. Diante das contradições capitalistas entre as necessidades 

e os imperativos comunicativos do dinheiro e poder, pode-se resgatar esses universalismos da 

comunicação garantindo a ação do sujeito:  
 

La teoría de la acción comunicativa puede explicar por qué esto es así: es la propia 

evolución social fa que tiene que generar los problemas que obje-tivamente abran a 

los contemporáneos un acceso privilegiado a las estructuras generales de su mundo 

de la vida. (HABERMAS, 1987, p. 537) 

 Acreditar no universalismo da comunicação é também proposta da crítica literária 

contemporânea. Flavio Carneiro (2005) afirma que diferentemente da continuação pura e 

simples da tradição modernista brasileira, o que se nota é a busca de outros caminhos. Além 

disso, o escritor assume que embora o preponderante seja o “espírito de uma época descrente” 

(CARNEIRO, 2005, p. 21), a atenção ao presente crescesse vertiginosamente em importância 

(2005, p. 29). Postura semelhante é de Beatriz Resende, que caracteriza a literatura 

contemporânea como intempestiva, desafiadora do passado e provocadora do futuro, 

sobretudo através da linguagem tecnológica e do mercado. (RESENDE, 2008, p. 17). 

Empregando a ideia de multiplicidade, a estudiosa destaca a pluralidade da linguagem 

contemporânea como um “fator muito positivo, original, reativo diante das forças 

homogeneizadoras da globalização.” (RESENDE, 2008, p. 20).  

 O presente trabalho busca, através da análise estética da obra contemporânea Eles 

Eram Muitos Cavalos, de Luiz Ruffato, discutir as potencialidades da linguagem e do sistema 

comunicativo a fim de entender seus limites, sobretudo no que diz respeito à representação da 

lógica da mercadoria. 

 

2. A teoria habermasiana em torno do agir comunicativo   

A teoria de Habermas exposta nos tomos da Teoria da Ação Comunicativa está 

embasada na emancipação humana pela comunicação. Fundamenta-se no desenvolvimento de 

interesses cognitivos e na produção de conhecimento, procurando demonstrar que o 

conhecimento está relacionado a certos interesses e por isso desenvolve a crítica à 

modernidade através da auto-reflexão e do auto-questionamento. O seu pressuposto é que o 

interesse comunicativo, como entendimento mútuo, guia aproximações ou distanciamentos da 

sociedade concreta com possibilidade ideal.               

A teoria da ação comunicativa habermasiana se coloca em busca de postulação de 

princípios racionais universais reguladores das práticas comunicativas e interativas. A teoria 

da competência linguística, de Chomski, é a referência da qual Habermas parte objetivando 

reconstruir as condições universais para a produção de enunciados - ações lingüísticas. A 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

racionalidade está nas regras imanentes à comunicação sendo, portanto, a linguagem 

constrangida por padrões normativos invariantes e universais. Parte-se da ideia de que todo 

sujeito possui essas competências naturais, junto a ela está outra tendência do estado 

totalmente administrado. Embora essa última apareça de modo pungente, a tendência é a do 

acerto, pois o ser humano é condicionado à comunicação; ele tem como base o agir 

comunicativo, isto é, um conhecimento universal e quando reconstruímos teoricamente 

estamos explicando as tendências universais do sujeito, do uso da linguagem e da ação.  

Assim, Habermas não pretende uma filosofia da consciência e do reconhecimento, 

mas a filosofia da linguagem. Para ele, quando os homens falam e agem de forma racional, se 

libertam das formas de conceber o mundo impostas pela tradição, formas de poder 

hipostasiadas pelas instituições, assumindo, assim, a ação comunicativa um caráter 

emancipatório. Pode-se dizer que, nesse sentido, Habermas reconstrói o materialismo 

histórico, questionando seus pressupostos e invertendo a primazia do elemento determinante 

materialista entre forças produtivas e relações de produção, situando todo o peso da 

determinação sobre as relações de produção.  Ao enxergar a linguagem como marco decisivo, 

o autor desloca do trabalho para a motivação humana na busca pela convivência social:  

 

O materialismo de modo algum se limita a constatar a dependência da superestrutura 

em relação a base, do mundo da vida em relação aos imperativos do processo de 

acumulação, mas denuncia  como uma formação determinada historicamente 

transitória. A passagem propagada por mim do paradigma da produção para o da 

comunicação significa que a teoria crítica da sociedade não tem que se fiar no 

conteúdo normativo do modelo expressivista da alienação e a reapropriação de 

forças essenciais. A mudança de paradigma da ação com respeito a fins 

comunicativos não quer dizer rejeição  e renuncia a reprodução material do mundo 

da vida (HABERMAS, 2015, p.345) 

  

  Na busca comunicativa, as pessoas desviam e, às vezes, reforçam o contexto social da 

vida produzindo objetos simbólicos. A linguagem adquire status transcendental enquanto 

estrutura das condições de possibilidade da prática comunicativa do mundo-da-vida, por outro 

lado, enquanto exercício da comunicação cotidiana, torna-se resultado de realizações próprias 

dos sujeitos e ouvintes. É nesse ponto que o autor acredita que ela possa superar o primeiro, o 

mundo-da-vida. A modernidade é para Habermas especial, onde impera esse potencial de 

diferenciação e questionamento em direção à racionalização cultural.  

Depreendendo-se dos contextos práticos, a linguagem poderia alcançar essa 

universalidade e combater a alienação dos ambientes culturais da vida no capitalismo. 

Habermas busca elaborar um conteúdo normativo da ideia de entendimento inscrita na 

comunicação. Para ele, todos nós partilhamos do mundo e da vida, esse é dado na 
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comunicação de modo pré-reflexivo, constituído por suposições. O mundo da vida é explícito 

e esta aí para ser criticável. (HABERMAS, 1987, p. 125) 

É preciso contestar essa racionalidade totalizadora e para isso é preciso se valer das 

forças miméticas irracionais da arte; buscar uma razão desaparecida não instrumentalizada; a 

razão resistente que faz valer o sentido intrínseco das formas da vida em contraposição as 

injunções funcionais do sistema de ação econômico administrativo autonomizado 

(HABERMAS, 2015, p.312). No terreno artístico, a modernidade é o questionamento 

permanente. Por isso, no momento pós-vanguardas e dento dessa acepção comunicativa, 

Habermas diz sobre a coexistência de estilos que bebem nas heranças passadas. Nelas, estão 

formas de superação da arte esotérica realizada nesse tempo: “eu não interpretaria a arte 

contemporânea como um fim do modernismo na arte ou na literatura. (...)Não era falsa a 

esperança dos surrealistas, mas só caminho, a superação das aparências estéticas era 

contraproducente”. (HABERMAS, 2015, p.339) 

Mesmo que as sociedades modernas se diferenciem cada vez mais com inovadoras 

formas de vida e com interesses diversos, isso não valida a ação orientada ao entendimento, a 

intersubjetividade. A realidade se coloca como uma antecipação formal de objetos possíveis 

que precisa ser checada, isto é, deve ser testada por meio do discurso racional; A intenção é o 

descentramento e o alargamento da interpretação particular de modo que deve perseguir o 

ideal de uma inclusão completa, com fins a dimensão libertária da linguagem e ausência de 

coação: 

 

O referente mundano de uma linguagem proposicionalmente diferenciada que 

satisfaz funções de representação obriga os sujeitos capazes de linguagem e ação 

uma projeção comum de objetos de referencia existentes independentemente sobre 

os quais controles opiniões e os quais podem influenciar intencionalmente. A 

suposição pragmático formal do mundo projeta guardadores de lugar para os objetos 

em relação os quais os sujeitos falantes e agentes podem tomar referentes. A 

gramática não pode sem dúvida impor leis a natureza. Na dimensão vertical dos 

referentes do mundo ocorre a idealização em antecipação a totalidade de referentes 
possíveis. Na  dimensão horizontal das relações que os sujeitos contarem entre si a 

suposição da racionalidade recíproca efetuada  expressa o que eles 

fundamentalmente  espera um dos outros. Quando, sobretudo o entendimento e a 

coordenação da ação devem ser possíveis  os atores devem ser capazes de assumir 

uma posição fundamentada em relação as exigências de validez criticáveis e de se 

orientarem por exigências de validez na ação própria (HABERMAS, 2002, p.55)  

 

A aposta está em uma reconstrução da intersubjetividade que possibilite o 

entendimento dos indivíduos de modo não coercivo. A imagem tradicional do mundo, nesse 

sentido, é temporalizada como interpretação mutável, diante das experiências, vivências 

subjetivas próprias de cada um. Ao descrever o processo pendente entre mito e esclarecimento 

em uma a compreensão descentrada do mundo, fica possível indicar críticas à ideologia:  
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Com essa tendência para uma regressão social da razão concorre a pressão em nada 

desprezível para a diferenciação progressiva de uma razão que assume assim uma 

forma procedural pressão esta induzida pela racionalização das imagens do muno e 

dos mundos da vida.  (...) a Dialética do esclarecimento não faz justiça ao conteúdo 

acional da modernidade cultural que foi conservado nos ideias burgueses ( e também 

instrumentalizados com eles) (...) refiro-me enfim  a produtividade e a força 

explosiva das experiências estéticas fundamentais que uma subjetividade liberada 

dos imperativos das atividades com respeito a fins das convenções da percepção 

cotidiana obtém a partir do seu próprio descentramento; experiências expostas nas 

obras de arte de vanguarda articuladas as linguagens pelos discursos da crítica de 
arte que alcançam certo efeito iluminador  - pelo menos com efeito instrutivo de 

contraste- nos registros valorativos da auto realização, enriquecidos de modo 

inovador (HABERMAS, 2002, p.162-163).  

 

Discutindo a Dialética do esclarecimento, Habermas afirma o pessimismo 

adorniano&horkaimeriano e encara o sentido do conceito de esclarecimento como paradoxal. 

Ele, então, busca mostrar que a razão permanece detida no ditame da racionalidade nas ideias 

universalistas do direito e da moral. Quando pensamos arte parasita e paralisada em sua forma 

inovadora, esvaziamos ela do conteúdo crítico.  A obra Dialética do esclarecimento reduz a 

crítica da razão instrumental e nivela de modo espantoso a imagem da modernidade. Para 

Habermas, deve-se considerar a força de negação existente, em que questões de verdade e 

justiça podem ser potencializadas e desdobradas segundo lógica interna, ainda que o 

capitalismo tenda a reduzir essa potencialidade. Optar pelo descentramento do mundo, e 

somente quando se admite isso, poderemos desfazer o feitiço do pensamento mítico sem 

perder a luz dos potenciais semânticos conservados nesse mito (HABERMAS, 2002, p.185) 

 

3.  Eles eram muitos cavalos: comunicação e reificação  

Eles eram muito cavalos é elogiado pela crítica pelo amplo trabalho com a linguagem; 

a performance do sujeito e de sua linguagem, tentando prover outros tipos de contextos para 

além daquele legitimado; é a grande investida da narrativa, que se inicia com o desajuste de 

um horóscopo e de uma notícia de jornal, na tentativa de criar novas redes de significações e 

nova ação comunicativa. A forma linguística está em consonância com a representação 

temática das variações urbanas, expressas na diversidade organizadas em um emaranhado, 

similar a um mosaico. O livro é singular, pois a perspectiva é a do sujeito-personagem e não a 

do expectador. O modo como se lança de imediato remete logo aos atos de fala, tentando 

validar uma posição acerca daquele mundo. Interessante, nesse sentido, é que, lança-se 

olhares diversos sobre o mundo da vida:  

 

36. Leia o Salmo 38  

Leia o salmo 38  
Durante três dias seguidos  
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Três vezes ao dia  

Faça dois pedidos difíceis  

E um impossível  

Anuncie no terceiro dia  

Observe o que acontecerá no quarto dia  

(RUFFATO, 2001, p. 65). 

 

Ainda sem identificação, o sujeito se mistura frente a um rebanho anônimo, que dá 

título ao livro. Eles eram muitos cavalos mostra esse lado de carnavalização, ao mesmo tempo 

em que dialoga pastichizando obras canônicas como O romanceiro da inconfidência, de 

Cecilia Meireles. A colagem, o pastiche a intergenericidade reitera esse espaço amplo da 

linguagem a deter, ou pelo menos suspender, os espaços simbólicos consagrados. No trecho 

acima, houve o deslocamento crítico do texto bíblico, que é reiterado e colocado em suspeita 

na medida em que se desvia para outros contextos.  

Observemos outro fragmento da obra ruffatiana: “Alguns segundos? Minutos? Um par 

de sapatos um par de tênis solas gastas aproximam-se bitucas folhas copos descartáveis 

pombos guardanapos palitos papéis de bala poça de mijo” (RUFFATO, 2001, p. 59). O trecho 

apresenta influência cinematográfica, através da tipologia de um eu câmera que traça, sob sua 

perspectiva, panoramas, recuos, avanços no espaço da memória, plasticidade e agilidade 

cênicas e sinestesia de luzes, sons e movimentos; Por essa comunicação ampla, sugere-se a 

criação intersubjetividade, o entrelaçamento do entendimento pela linguagem. Pesavento 

afirma haver uma reconstrução da representação no tempo presente. (PESAVENTO, 1999, 

p.10) 

Pode-se dizer que a narrativa é composta de informações jogadas em tempo real. Tudo 

nela se presentifica e a representação tipográfica das letras dão a entender a evolução das 

novas tecnologias, enfatizando esse novo modo de lidar com a temporalidade. A 

simultaneidade e a linguagem mostram uma nova forma de apreensão do tempo e seus 

diferentes arranjos no contexto; mostra ainda a plasticidade múltipla da modernidade e, nessa 

seara, se constrói a crítica ao processo alienador ou reificador.  

Habermas reformula a ideia de reificação, dizendo que ela não está ligada a 

racionalização moderna, mas com a reprodução do sistema na sociedade moderna, que usurpa 

a fundamentação racional e comunicativa do mundo da vida. Assim, para Habermas, a 

reificação, nos domínios da ação comunicativa, não é um fenômeno à luz da divisão em 

classes e sim das sociedades modernizadoras no geral. Habermas introduz o conceito de 

“formas de entendimento” no lugar de “consciência de classe” para explicar a força da 

ideologia no mundo da vida, colocando barreiras à comunicação. Uma dessas formas de 

entendimento é a não diferenciação das pretensões de validade que acaba por igualar as 
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intenções e limitar a possibilidade de comunicação. A perda dessa dimensão leva a outra 

decorrente, como a perda da dimensão social da moralidade, além da prevalência 

individualista, sem pensar no grupo e nas suas especificidades. Dentro desta perspectiva, a 

cura proposta é a restituição da moralidade perdida para que a sociedade volte a desempenhar 

papel integrador. A reconquista do espaço público e o fortalecimento da sociedade civil como 

órgão de discussão para coordenação da ação social são vistos como imprescindíveis. Isso 

tudo no sentido de promover a interação de forma a impedir o predomínio dos media não-

integrativos sobre o medium comunicativo (HABERMAS, 1987, p. 168) 

A presentificação incessante da narrativa leva a desreferencialização, ou o 

descentramento, múltiplas perspectivas pela via comunicativa. Interessante é ainda entender 

como esse presente é instável e logo se torna passado. No trecho abaixo, o simulacro 

fornecido pela televisão, sua repetição produz a realidade, mas isso se dá pela perda da 

referencialidade. O uso repetido dessa imagem no presente cria simulacros que não precisa 

apontar necessariamente a nenhum correspondente no mundo real, aqui começa a falta desse 

controle. O presente aqui começa ir em direção ao futuro é ir de encontro ao desconhecido, 

onde pode residir o fim. 

 

Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado Nuvens, noite, a noite noite, a 

pá, o pé, a poeira, paragens, picadas, pedras pedras pedras, pontes, plantações, ratos, 

roupas, o sertão, a seca, o sol, o silêncio, o sumo, o sol o sol o sol o sol o sol, anzol, 

terra seca, urubus, umbus, urubus, as vargens, o verde, o cinza, as cinza 

(RUFFATO, 2001, p. 16). 

 

O trecho mostra um processo de desreferencialização radical em que a representação 

da cultura garante novo contexto, em que até mesmo a autoria é colocada em cheque. Existe 

um anonimato ali trabalhado em última instância, representando o universalismo pela 

linguagem. Pode se falar que, nesta relação, há muita metalinguagem reutilizando fragmentos. 

O jogo metalinguístico suscita a confirmação e também a ironia do discurso pronto. Tem se 

metáforas da sociedade contemporânea por vieses diferentes, até mesmo aquela representação 

em detrimento do objeto. Essa interessa na medida em que se despreocupa com relação ao 

referente, proporcionando a criação de um novo contexto simbólico. O desvio em relação ao 

referente é típico da sociedade moderna e ele seria o modo de discutirmos esse mundo 

permeado pelos simulacros. O que aqui se coloca no terreno da linguagem é a justamente que 

a perda deste lastro com o mundo, gerando uma implosão de sentidos, onde tudo é 

rapidamente substituído sem nenhuma espécie de vinculo maior com os objetos. A questão 

que se coloca é até que ponto isso é esclarecedor. Eles eram muitos cavalos é um grande 

exemplo da existência de referentes que se mistura numa enxurrada de signos que buscam a 
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negação radical de todos os referenciais. Isso, na literatura contemporânea, parece inovador e 

cede espaço para buscar de outra forma de pensamento diferente, do desconhecido. Entretanto 

não estaria aí a fuga da realidade e o comportamento das massas de que tudo absorve 

mimetizando um processo reificado? Além disso, ao mesmo tempo em que se discute a 

intersubjetividade, a presença dos simulacros, que permite a cada indivíduo a configuração do 

seu próprio mundo, não estaria promovendo a redução desse sujeito, a redução da 

racionalidade e da individualização, já que temos a repetição caótica da ordem do mundo 

moderno e das tecnologias?  Quero dizer, será que não existiria a atrofia desse sujeito e de sua 

experiência por se tratar de uma linguagem que repete o mundo da vida e nas representações 

artificiais? 

Habermas critica Lukacs e também Adorno por reduzir as potencialidades do sujeito 

na modernidade. Para ele, a prerrogativa da linguagem já se mostra um meio com o qual o 

sujeito pode superar a lógica do capital. Em relação à Lukacs e a definição das formas de 

objetividade e o princípio de que a totalidade social sempre predeterminam os indivíduos, 

Habermas reafirma que comunicação é a interseção. (HABERMAS, 1987, p.261) 

A linguagem, com os seus aspectos normativos, teleológicos, expressivos e cognitivos 

da ação, pode vir a dar orientação ao entendimento. O pensamento mítico se mostra pela 

linguagem e se mantem fusionado com a prática. Mas não podemos confundir os nexos 

internos desse sentido mítico com os nexos externos, pois assim confundiríamos a validez 

empírica. Horkheimer e Adorno, segundo Habermas, ignoram a racionalidade comunicativa 

como projetora; a veem somente como consequência da racionalização das imagens do 

mundo turvo. Não veem nessa racionalidade comunicativa potencialidades de 

autocomprensão da modernidade, que serve a resistência contra a mediação do mundo.  

 O  trecho abaixo, extraído da obra de Luiz Ruffato, evidencia a impossibilidade 

de representação na medida em que nele está essa desreferencialização e a destemporalização. 

Investe-se no indizível e no silêncio. Não estaria aí a crise da comunicação, mostrando que 

nem ela escapa a lógica do mundo?  

 

 (...) outros tempos esteve ligada à rede Globo, papéis secundários em novelas, 

pontas em especiais, aparições rápidas em programas dominicais, vilã, ingênua. 

Chegou a, na rua, ser apontada, cutucada, mexida, apalpada, você não é da 

televisão? Televisão...televisão é pra poucos, pra uns. Nunca sorteada nas graças do 

diretor certo, do ator certo, do produtor certo, do empresário certo. Paciência. Nada 
de apelação. Teatro, só peças sérias. Não apareceu nenhuma? Paciência. Cinema, é 

aguardar. Mas, longe de filme pornô, erótico. Convite para revistas masculinas, 

aceita estudar. Fotos artísticas porém, sem poses ginecológicas (RUFFATO, 2001, 

p. 35). 
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 A obra de Ruffato é um exemplo de por mais ampla que seja a linguagem, ela já não 

comunica e por isso não auxilia na fuga do modus vivendi. A validez da teoria habermasiana é 

questionada e voltamos à lógica da dialética do esclarecimento, que nos mostra a barbárie em 

forma de civilidade. Veja o exemplo extraído do episódio ele): 

 

Os bandidos pegaram ele, parece, na Avenida República do Líbano, roubaram os 

documentos, cheques, cartões de débito e de crédito. Depois, numa quebrada escura 

lá para os lados da Represa de Guarapiranga, puseram ele de joelhos, deram um tiro 

na nuca. O corpo foi encontrado hoje de manhã O carro ainda não. (RUFFATO, 
2001, p.46) 

  

A lógica da violência e a ampliação da linguagem projetam a crise da representação, 

deixando evidente como o processo do esclarecimento por meio do indivíduo, seus atos e 

escolhas, gera autodestrutividade. A ampliação da linguagem proporciona, no exemplo dado, 

a falta de comunicação, e o que se vê é que não há uma autoregulamentação do processo. 

Interessante é que a impotência da comunicação se dá, quanto mais ampla se torna os recursos 

da linguagem; o problema é que ela se adentra à massificação e num domínio de uma 

profunda cegueira. Compondo os fenômenos modernos, essa tentativa de desmitologização do 

mundo e a razão comunicativa acabam direcionando ao irracionalismo, o saber como aparato 

de dominação, já que os detentores dessa linguagem são os que executam a prática de 

dominação politica, enquanto a grande maioria fica absorta na alienação, refém dessa técnica, 

dessa crise representativa incorporada como fetiche, deixando enganar pela aparência da 

sociedade capitalista e do seu meio de produção. 

 A ampliação da linguagem é equivocadamente comunicativa e o progresso técnico 

reproduzido na narrativa contemporânea pode vir a mostra o empobrecimento do pensamento 

e da experiência, levando a mecanização e a redução da humanidade. Esta ideia se faz 

presente está esmiuçada no texto “O trabalho alienado”, quando Marx discute a relação entre 

o objeto produzido e o produtor como trabalhador. Neste processo de produção do objeto 

alienado, não só o objeto se torna estranho ao seu produtor, como o próprio trabalhador aliena 

o seu trabalho, que pertence, agora, ao objeto: 

 a exteriorização (Entäußrung) do trabalhador tem o significado não somente de que 

seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa (äussern), mas, bem além 

disso, [que se torna uma existência] que existe fora dele (außer ihm), independente 

dele e estranha (fremd) a ele, tornando-se uma potência (Macht) autônoma diante 

dele, que a vida que ele concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e estranha (fremd). 

(MARX, 2008, p.81) 

 

Habermas propagou que o poder de integração social da solidariedade poderia ser 

capaz de resistir ao poder e ao dinheiro, pois essa solidariedade é fonte dos domínios da vida 

especializados na transmissão de valores culturais, conseguindo assim exercer influência 
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crítica as estruturas comunicativas como o Estado e a economia.  Pela narrativa ruffatiana 

existe uma emolduração das diretrizes capitalistas; nela, a linguagem tolhe e reproduz a 

consciência das massas instaurando a mecanização. Mesmo quando esvazia a representação e 

desloca o objeto de sua simbologia o faz permanecendo no vazio ou na irrealidade. As 

diretrizes cinematográficas ali não funcionam como esclarecimento, mas uma naturalização 

que condiz a ideologia da indústria cultural que se confunde como uma publicidade da 

literatura contemporânea. A repetição do mesmo produto cultural se converte em técnica de 

manipulação de pessoas; existe nessas narrativas uma reprodução estilística completamente 

reificadas: a linguagem perdura em completa abstração perdendo até mesmo a capacidade 

representativa. Neste âmbito, o sujeito e sua linguagem esclarecida:  

 

 incha e se atrofia ao mesmo tempo. Ele dota ilimitadamente o mundo exterior de 

tudo aquilo que está nele mesmo; mas aquilo de que o dota é o perfeito nada, a 

simples proliferação dos meios, relações, manobras, a práxis sinistra sem a 
perspectiva do pensamento. A própria dominação que, mesmo sendo absoluta, é, em 

sentido próprio, sempre um mero meio, torna-se nessa projeção irrefreada, ao 

mesmo tempo, seu próprio fim e o fim de outrem, ou melhor, o fim em geral. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.156) 

 

4. Considerações Finais  

Jurgen Habermas tenta superar a herança marxista e weberiana pela discussão da 

racionalidade ocidental, fenômeno essencial das sociedades modernas. Nisso, embora 

contemple a luta de classes, aposta muito mais nas relações sociais e no reestabelecimento da 

razão comunicativa.  O estudioso introduz uma diferença entre “trabalho”, enquanto esfera 

racional instrumental e a interação, como esfera comunicativa. A ideologia tecnocrática deve 

ser substituída pelo mundo vivido sociocultural, proporcionando a emancipação humana 

numa comunicação livre de dominação. Deste modo é incisivo na sua teoria o espaço da 

linguagem; é a interação simbólica humana que deveria combater a racionalidade 

instrumental. Assim, em Teoria do Agir Comunicativo, ele propõe a reconstrução do 

materialismo histórico marxiano e do diagnostico weberiano da modernidade através da 

comunicação. Alias, para Habermas, a economia capitalista e a burocracia são vistas como 

formas normais da modernidade. Não há nelas nenhuma patologia, exceto quando começa a 

invadir o sistema simbólico, isto é, quando invadem o mundo vivido da comunicação. Mas o 

antidoto para isso está na própria razão, está nas potencialidades racionais do agir  orientado. 

Nessa seara, embora não apresente uma discussão ampla sobre a estética e as representações 

literárias, Habermas pode ser aproximado da literatura contemporânea na medida em que vê a 

linguagem como potência para incorporar e ao mesmo tempo driblar a reificação. Críticos 
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como Beatriz Resende, Flavio Careiro e Erick Schoollhammer discutem como a ampliação da 

linguagem no espaço contemporâneo pode oferecer uma conscientização da modernidade e do 

mundo a ponto de conseguir executar uma crítica a ele. Nessa orientação, excutamos uma 

análise de Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato em busca dessa desreferencialização da 

linguagem e desse lugar promissor capaz de fugir as leis da vida e executar a emancipação. 

Pode-se apropriar da crítica de Michael Lowy sobre Habermas como conclusão para esse 

artigo na medida em que percebemos que:  

A utopia neoracionalista é sedutora, mas baseia-se em ilusões tipicamente liberais 

sobre as virtudes milagrosas da discussão publica e racional dos interesses (...) como 

se os conflitos de interesses e valores entre classes sociais pudessem ser resolvidos 

por um paradigma de comunicação intersubjetiva, de livre discussão racional. 

(LOWY, 2014, p.135) 

A teoria habermasiana é promissora e esperançosa, mas, quando vemos a adesão à 

linguagem aplicada ao conto contemporâneo, percebemos o retorno a uma racionalidade 

instrumental alienante. Nesse sentido, ficamos esperando o modelo linguístico de Habermas 

como um ponto de vista futuro, em uma nova sociedade, já que nesse espaço contemporâneo 

a atenção dada a linguagem não é suficiente para a sua crítica e para a sua emancipação. 

Talvez, essa nova sociedade para apostar na comunicação universal deva antes se preparar 

economicamente para que assim surja o diálogo, a discussão púbica e a livre comunicação 

entre grupos e indivíduos. Por ora, o que sobra é a ilusão;  a racionalidade comunicativa não é 

alcançada e a linguagem reificada, comercializada é característico da literatura produzida hoje 

em dia. Para terminar, Lowy resume novamente o raciocínio: a tentativa de Habermas – 

sedutora como horizonte utópico, sem dúvida - corre o risco de constituir, do ponto de vista 

da compreensão de nossa época, um retrocesso desse diagnostico clarividente à ilusões 

liberais do racionalismo do século XIX. (LOWY, 2014, p.136) 
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 Pretendo falar, aqui, menos talvez dos poetas de que falarei e, quiçá, mais de um conteúdo 

implícito em suas falas, suas obras e, por assim dizer, sua poesia. Menos de sua poesia como ser de 

linguagem, tomada em sua pura imanência, e mais da metáfora como espaço fisiológico da cultura. Ou 

seja, aquilo que nasce com e no poema para que ele seja de fato um poema. Aquilo sobre que os três 

poetas aqui transpassados, Drummond, Gullar e Piva, ergueram ou foram erguidos, ou seja, a cultura 

ou o caldo da cultura, e, por consequência, da linguagem, de que surge um poema e que surge com o 

poema. E, nesse sentido, há que se perguntar por quê o poema. O poema, pois, como espaço que 

conserva a imanência social e fisiológica da linguagem, ou seja, a imanência sua própria e exterior a 

ele, formada por outros textos de seu tempo, seus contemporâneos, e, por conseguinte, da sociedade 

sobre a qual se ergue e sob a qual é erguida essa linguagem. 

 Há que se atentar para a verificação ao mesmo tempo ontológica e pragmática de que, como 

diria Paz em El arco y la Lyra (2010), toda a sociedade está edificada sobre um poema. E, em sentido 

pragmático, nunca a sociedade ocidental esteve tão próxima da realidade objetiva de um poema, já que 

aquilo que nomeamos a realidade é, hoje, alçada cada vez mais ao domínio de uma retórica 

especulativa, abstrata, pertencente antes a um domínio metonímico e metafórico da palavra que das 

coisas, propriamente ditas. Vivemos, pisamos e nos alimentamos da abstração da imanência em todas 

as nossas práticas, sufocados no espectro de um tempo especulativo que é, afinal, um outro tempo 

arquetípico, diferente em tudo daquele que falou Paz (idem) pertencer ao poema, ou seja, o tempo de 

enunciação própria de um poema, o seu agora imanente. O tempo da especulação de todas as práticas, 

da revalorização especulativa do tempo que, no entender de Guy Debord (2011), tornou-se uma 

publicidade do tempo, e que jamais encontra o seu agora tampouco possui uma imanência que não a 

especulativa, tem equivalente, para o fazer literário moderno e contemporâneo, talvez somente no que 

foi o cristianismo para Dante, a burocracia para Kafka, Afrodite para Safo. Em outras palavras, quem 

haveria de escrever um poema qualquer se ignorasse, ainda que intuitivamente, a ideia de Benjamin 

(2013) de que o capitalismo de tornou uma religião, a mais devastadora de todas as religiões. Ou 

ignorasse que, para essa nova religião, climatizada no Brasil desde o seu descobrimento, duramente 

assimilada ao ponto de confundida mesmo com a orientação ideológica genérica de nossa cultura de 
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exploração e colonização, Drummond é o codificador e idiomatizador com envergadura que só tem 

equivalente, talvez, no que o mesmo Dante da Comédia foi para a Idade Média, certamente não o seu 

inventor, mas o seu melhor tradutor, a que não falta, inclusive, o engenho da invenção, lançando-a 

para os algures da universalidade. E, tendo em Drummond esse ponto nodal da materialização 

idiomática de nossa cultura e de nossa poesia, quem haveria de escrever um poema se ignorasse que 

Gullar e Piva são vozes que souberam adentrar esse rizoma, essa toca, e, com força de palavra poética 

e, logo, política e fisiológica, achar nela uma saída como um bicho. 

 Se aqui retomo a terminologia deleuzeana e guatariana (DELEUZE; GUATARI, 2014) não o 

faço senão com o intuito deliberado de retomar sua ideia de que, em literatura e, logo, na vida ela 

mesma, a liberdade interessa menos do que encontrar uma saída. E, poeticamente falando, encontrar 

uma saída é uma paráfrase para encontrar uma voz, em meio a um terreno infinito de vozes potenciais, 

igualmente e infinitamente preenchido por vozes outras, já materializadas. E, se não for demais pensar 

tal, encontrar uma saída é também, e é necessariamente, encontrar-se como unidade ou encontrar a 

unidade entre esses discursos e achar a saída: achar a dispersão na unidade. Há que se retomar, aqui, o 

que anteriormente aventamos. Se a sociedade está edificada sobre um poema, a sociedade 

contemporânea o está mais do que nunca. Para tempos especulativamente abstratos, pseudocíclicos e 

não cíclicos, como quis Debord (2010), a abstração de um poema se torna, de um lado, redundante ou 

tautológica e, de outro, uma linguagem comum e uma linguagem do comum em que a imanência da 

realidade e a poética se confundem nessa zona de intermitência: a linguagem. E nisso vemos a 

unidade: a unidade que, cada um a seu tempo e modo, viram Drummond, Gullar e Piva entre poesia e 

sociedade, e sobre a qual a penetraram qual Dante sua selva oscura. Há que se atentar para os 

pormenores desta unidade que aqui queremos constituída mas, porquanto infinita ou um rizoma, 

sobretudo ilustrada por estes três poetas, entre si e com seu próprio tempo. 

 Há que se atentar, por exemplo, para o exato momento ou movimento que constitui a pegada 

do bastão literário pelas mãos de Carlos Drummond e Andrade. Há que se observar o amadurecimento 

incendioso do projeto modernista que visava, de um lado, levar para longe da ocidentalidade a 

identidade brasileira  -- assim como sustenta Eduardo Sterzi, em seu texto “Brasil-sintoma: como viver 

na pós-história?” (2016) -- e, por outro, a invenção de narrativas que dessem conta da criação de um 

devir de Brasil que fosse condizente com tal radicalidade ética e estética. O projeto antropofágico de 

Oswald, naturalmente, seria a materialização cultural e artística dessa postura. E, em alguma medida, 

será, a prejuízo de si próprio, tomado como via única e “verdadeira” por boa parte da inteligência 

nacional, para após, e por isso mesmo, desgastar-se. Provando, por fim, seu valor de universalidade e 

materialidade cultural no Tropicalismo e nas movimentações críticas de seu entorno, com destaque 

para O sequestro do Barroco na Formação da literatura brasileira: o caso Gregório de Matos, de 

Augusto de Campos, e afirmando-se como a mais eficaz narrativa de invenção, ou mito geracional, de 

nossa cultura até os dias de hoje, unindo as pontas da invenção do Brasil de Gregório até a 

contemporaneidade. Tal era o cenário, o início dessa luta implosiva, quando Drummond escava seu 
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lugar ao sol em nossa literatura, ou seja, acha uma saída. E ele será, junto de Manuel Bandeira, o que 

melhor codificará o dia depois do modernismo, a que convencionamos chamar a Geração de 30. 

 Vemos em Drummond o esforço em, com uma das mãos, sustentar e proteger da aniquilação 

aquilo que Benjamin (1987) quis exterminado pela modernidade, ou seja, a capacidade narrativa, a 

cultura oral e popular, a que Drummond, melhor que qualquer outro poeta brasileiro, salvaguardou de 

seu aniquilamento em meio à aculturação espetacular, o capitalismo tardio e a cultura de massa. 

Antonio Candido sublinha o hiato sobre que se constrói nossa literatura. Seríamos, por fim, uma massa 

de alfabetizados que, “junto com os analfabetos”, foi arremessada “diretamente da fase folclórica para 

essa espécie de folclore urbano, que é a cultura massificada” (2006, p.174). Atentemos para o hiato: o 

espaço que ocupa e chama para si a cultura letrada, nesse trajeto de modernização macarrônica, 

canhestra mesmo, é raquítico, senão inexistente. 

 Cabe, pois, ao homem de cultura, chamar a si o processo de equalização desta transição; 

naturalmente, quanto maior for este hiato, maior a envergadura daquele que tenta resolvê-lo, e, nesse 

sentido se verifica a envergadura sem par de Drummond, apaziguando um abismo intransponível entre 

a cultura oral, cíclica, e a retórica espetacular, linear. Há momentos, como em “Desaparecimento de 

Luiza Porto”, em que a imbricação radical espetáculo-oralidade se faz cristalino: 

 

Pede-se a quem avistar 

Luísa Porto, de 37 anos, 

que apareça, que escreva, 

que mande dizer 

onde está. 

Suplica-se ao repórter-amador, 

ao caixeiro, ao mata-mosquitos, ao transeunte, 

a qualquer do povo e da classe média, 

até mesmo aos senhores ricos, 

que tenham pena de mãe aflita 
e lhe restituam a filha volatilizada 

ou pelo menos dêem informações. 

(Drummond, 2008, p.172; grifos meus) 

  

 Ou: 

 

Esqueçam a luta política, 

ponham de lado preocupações comerciais, 

percam um pouco de tempo indagando, 

inquirindo, remexendo. 

Não se arrependerão. Não 

há gratificação maior do que o sorriso 

de mãe em festa 

e a paz intima 

conseqüente às boas e desinteressadas ações, 

puro orvalho da alma. 

(idem, p.174; grifos meus) 

  

 E, depois: 
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Mas 

se acharem que a sorte dos povos é mais importante 

e que não devemos atentar nas dores individuais, 

se fecharem ouvidos a este apelo de campainha, 

não faz mal, insultem a mãe de Luísa, 

virem a pagina: 

Deus terá compaixão da abandonada e da ausente, 

erguerá a enferma, e os membros perclusos 

já se desatam em forma de busca. 

Deus lhe dirá : 

Vai, 
procura tua filha, beija-a e fecha-a para sempre em teu coração. 

(idem, p.176; grifos meus) 

  

 Não se trata de uma imbricação puramente semântica, senão sintática e estrutural. Duas 

linguagens que não se pertencem e não se comunicam -- vale lembrar que, para Debord, o espetáculo é 

um “monólogo laudatório” “que a ordem atual faz a respeito de si mesma” (2010, p.20) repetindo 

ininterruptamente “o que aparece é bom, o que é bom aparece” (idem, p.16-17) -- e, se acaso se 

tocam, o fazem unicamente para que a organização espetacular aniquile esta cultura oral, aqui 

reorganizam-se quase magicamente em uma linguagem comum, poemática, a que não escapa mesmo 

uma outra retórica, antiespetacular, tão virulenta quanto a espetacular, igualmente persuasiva, 

travestida de narrativa oral (emulando, possivelmente, o discurso radiofônico). Longe de ser um mero 

happening na poesia drummondiana, trata-se antes de um projeto: semeado em toda a sua obra, não 

apenas social, mas também a mais hermética e tradicional: ou seja, desde Sentimento do Mundo, 

passando por A rosa do povo e Claro enigma. Estará em Sentimento do mundo, entretanto, a 

codificação mais evidente de sua outra mão ou, para se valer de seu poema, de sua mão suja: a mão 

que codificará os primeiros estilhaços espetaculares a varrerem os céus do Brasil, como em: 

 

Os sobreviventes aqui estão poetas honrados, 

Poetas diretos da Rua Larga. 

(As outras ruas são muito estreitas, 

Só nesta cabem a poeira, 

O amor 

E a Light.) 

(DRUMMOND, 2008, p. 31; grifos meus) 

  

 Em que magicamente e de novo, o espetáculo metamorfoseia-se nessa uma-só-palavra, a 

“Light” como a dar um diagnóstico metonímico de que, neste poema, as instituições burguesas, 

estatais ou privadas, também cabem, tão bem quanto “O caso do vestido”, mas jamais como o fizeram 

os poetas parnasianos com o elemento ocidental: cabe somente como um cancro dentro do rizoma, da 

toca, como objeto abjeto e estranho à língua e ao poema, mas tão pertencente a ele quanto as 

“laranjeiras” de “Cidadezinha qualquer”. E, como não se trata de simplesmente ironizar o espetáculo, 

mas sim embatê-lo por meio de um projeto primitivamente militante, estará agora, diferentemente de 

em 22, à esquerda o caminho para esse projeto de preservação do elemento nativo e aniquilamento do 

elemento espetacular: a configuração, no discurso drummondiano, de um comunismo primitivo, por 
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onde encontraria o discurso poético o vinco organizador de seu ataque à recolonizarão pelo ocidente 

pretendida pelo discurso espetacular: 

 

Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição 
porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. 

(DRUMMOND, 2008, p.72) 

 

 A organização à esquerda deste discurso caminha na mesma direção de variados outros 

discursos ao redor do planeta, sobretudo a partir de maio de 68. Contra a hegemonia e acachapante 

homogeneidade espetacular, cada um deve encontrar uma saída, munido daquilo que tem em seu 

redor, preferencialmente os elementos mais imanentemente nativos ou pré-ocidentais: assim foi com 

as vanguardas e assim será modernidade adentro. A organização à esquerda permitiria, no ver desses 

variados teóricos e artistas do século XX, um impacto maior e organizado para ferir a organização 

espetacular. Se em Drummond tal feixe composto por poesia e militância é ainda primitivo, não o será, 

entretanto, em Ferreira Gullar. Aqui, poesia e militância formam um discurso uníssono, indistinguível, 

como bem demonstram seus romances de cordel, criados com a intenção deliberada de literatura de 

formação, resultando muito menos em poesia que em discurso militante, como “João Boa-Morte: 

cabra marcado pra morrer.” Como frequentemente aponta o próprio Ferreira Gullar, será apenas 

quando desistir de construir o poema social que sua poesia social efetivamente se construirá, ganhando 

maturidade em Dentro da noite veloz. Desta vez o discurso poético, munido de uma retórica 

persuasiva ainda mais virulenta que em Drummond, mas já não mais propagandística, aproveitará com 

mais qualidade o discurso militante, subordinando-o ao poético, em um movimento agora quase 

uníssono, como quando diz, quase parafraseando Drummond: 

 

Homem comum, igual 

a você, 

cruzo a Avenida sob a pressão do imperialismo. 

A sombra do latifúndio 

mancha a paisagem, 

turva as águas do mar 

e a infância nos volta 

à boca, amarga, 

suja de lama e de fome. 

Mas somos muitos milhões de homens 

comuns 

e podemos formar uma muralha 

com nossos corpos de sonho e margaridas. 

(GULLAR, 2006, p. 168; grifos meus) 

 

 Ou em Drummond: 

 

O presente é tão grande, não nos afastemos 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas 

(DRUMMOND, 2008, p.53) 
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  Que são, afinal, intertextos explícitos com o célebre vocativo final de Manifesto do partido 

comunista de Marx: “Proletários de todos os países, uni-vos!” (ENGELS; MARX, 2016). E 

novamente em Gullar: 

 

CANTADA 

 
Você é mais bonita que uma bola prateada 

de papel de cigarro 

Você é mais bonita que uma poça dágua 

límpida 

num lugar escondido 

Você é mais bonita que uma zebra 

que um filhote de onça 

que um Boeing 707 em pleno ar 

Você é mais bonita que um jardim florido 

em frente ao mar em Ipanema 

Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobrás 

de noite 
mais bonita que Ursula Andress 

que o Palácio da Alvorada 

mais bonita que a alvorada 

que o mar azul-safira 

da República Dominicana 

Olha, 

você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro 

em maio 

e quase tão bonita 

quanto a Revolução Cubana 

(GULLAR, 2006, p.173; grifos meus) 

  

 Caberia ainda perguntar: seria cacoete de nossa leitura ou característica nativa de nossa poesia 

e literatura esta insistência e obsessão pelo discurso político? Cacoete de leitura pensamos que não 

seja, porquanto possamos nos amparar largamente em um Antonio Candido ou Alfredo Bosi para 

chegarmos à conclusões semelhantes. Por que, logo, tal insistência? A resposta ainda em Deleuze e 

Guatari (2014, p.36): na literatura menor, ou seja, aquela escrita em uma língua menor, adquirida e 

não própria, afastada portanto das línguas centrais no sistema solar das línguas, “tudo [...] é político” 

(2014, p.36; grifos meus). Não se trata, portanto, de uma literatura política pois alinhada à esquerda, 

mas sim da vocação revolucionária dessa palavra poética, que desterritorializa um idioma, que não 

exatamente seu ou não seu, mas um devir de idioma para um devir de Brasil. Se por isso, e não pela 

organização à esquerda, trata-se de uma literatura política, é aqui que a unidade se prolonga em busca 

da dispersão nela provocada por Roberto Piva. 

 Contemporâneo ao Gullar de Dentro da noite veloz é o Paranoia de Roberto Piva, inserido no 

contexto da Poesia Marginal. Amiúde já se disse que Piva é o mais marginal entre os poetas marginais. 

Em sentido oposto ao de Leminski, se esse buscava subverter para sua vantagem o espetáculo, ou seja, 

a indústria cultural, e acreditava ser possível uma pacificação entre estas duas esferas, com um 

otimismo quiçá demasiado no local que a palavra escrita possui nesse processo, a poesia de Piva é uma 

poesia de peito aberto, de quem não acredita em poesia experimental sem vida experimental, como 
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amiúde dizia (WILKER, 2016). Uma poesia puro-projetar-se-da-libido-sobre-o-espaço, em que vida, 

militância e arte já não podem mais ser separados. Munido de um repertório já plenamente urbanóide, 

elegendo o que há de mais marginal, no sentido pleno da palavra, nesse repertório, Piva fará um 

terceiro e decisivo ataque à organização espetacular, já desprovido de qualquer alinhavo à esquerda: 

 

A PIEDADE 

 

 
Eu urrava nos poliedros da Justiça meu momento abatido na extrema paliçada 

os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida 

as senhoras católicas são piedosas 

os comunistas são piedosos 

os comerciantes são piedosos 

só eu não sou piedoso 

se eu fosse piedoso meu sexo seria dócil e só se ergueria aos sábados à noite 

eu seria um bom filho meus colegas me chamariam cu-de-ferro e me fariam 

 perguntas: por que navio bóia? por que prego afunda? 

eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras 

iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos 
eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho todas as 

 virtudes 

eu não sou piedoso 

eu nunca poderei ser piedoso 

meus olhos retinem e tingem-se de verde 

Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos 

os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas 

arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos. 

(PIVA, 2005, p.41; grifos meus) 

  

 Valeria a seguinte observação: Oscar Niemyer, cuja assinatura alcançada na Igreja da 

Pampulha, em Minas, prefere a curva à linha, segundo a tradição de nosso barroco imortalizada por 

Aleijadinho, elege uma dicção retilínea, ocidental e racional por excelência, portanto, para criar seus 

“poliedros da justiça” em Brasília, a que Piva quer aniquilados pela força de sua voz: urrando. O 

ataque direto à linha nevrálgica da dominação espetacular-racional, aqui, aproxima-se fortemente de 

Debord. Por que não compará-lo ao procedimento da deriva dos situacionistas, grupo militante 

liderado por Debord, ao explorar o espaço psicogeográfico da cidade em busca de subverter seus 

elementos espetaculares pelo ato antiespetacular, em happenings corrosivos sobre sua organização? 

Por que não compará-lo à postura de Debord, e dos demais teóricos da Teoria Crítica, em rejeitar a 

saída à esquerda pois, como diria o teórico-artista em A sociedade do espetáculo, “a teoria 

revolucionária é, agora, inimiga de toda a ideologia revolucionária e sabe que o é” (2010, p.86), ou 

que o comunismo seria igualmente espetacular, configurando-se no que ele chama de “espetáculo 

concentrado” (idem)? Piva distingue-se com tranquilidade das senhoras católicas piedosas, dos 

comunistas piedosos, dos comerciantes piedosos, igualados em um espaço semântica, sintática e 

estruturalmente plano. A atitude revolucionária, poética mas política, política porque poética, se dará, 

aqui, antes pela libido que pelo projeto, antes pela Magia, pela Seita, pelo culto dionisíaco, e portanto 

marginal, que pelo culto aos deuses mortos do capitalismo ou ideológicos do comunismo. Como leria 
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Türke (1993) em Nietzsche, o declínio do ocidente se inicia em Sócrates, o homem disposto a morrer 

por uma ideia, e Piva não está disposto senão a morrer pela experimentação.  

 No caldo destas três poéticas, observamos a tensão estrutural e sistêmica da poesia brasileira 

pela recusa ao ocidente, e o intuito deliberado de ferir, na história e no instante, no tempo cíclico do 

poema e no pseudocíclico do espetáculo, a organização espetacular. As injeções cada vez mais fortes 

de antiracionalismo, ao mesmo tempo que de retórica persuasiva, do projeto até a libido, na direção de 

converter o poema em uma rinha de briga entre a imanência fora-poema e a imanência do poema, 

entre retórica espetacular e retórica lírica, aglomeram-se num espaço comum, único real espaço de 

subversão da especulação em concretude que comportaria tal querela: a linguagem. E uma última 

pergunta se nos projeta: seria o antiprojeto estético de Piva superior ao discurso organizadamente 

militante de Gullar, e este inferior à envergadura sobre que se projeta Drummond na transição decisiva 

desta cultura oral para a cultura de massa? De modo algum se pode falar em superioridades ou 

inferioridades aqui, sobre poetas que como nenhum mais souberam traduzir seu tempo em sua voz, 

senão em poéticas em diferentes devires, em busca de diferentes devires para uma cultura em invenção 

e em resistência. 
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O Bildunsgroman em Teoria do Romance de György Lukács  

 

 

I. A forma romanesca como índice do caráter prosaico da sociedade burguesa, em 

Teoria do Romance.  

 

  Seguindo os passos do próprio György Lukács, Teoria do Romance (1916) 7 pode ser 

interpretada como uma obra de transição no vasto itinerário intelectual e biográfico do autor. 

A obra em questão marca uma guinada de uma matriz preponderantemente kantiana para um 

solo hegeliano na análise dos gêneros literários. De fato, algumas das obras que precedem 

TdR podem ser aglutinadas em torno de uma tendência muito influente no primeiro decênio 

do século XX, a chamada Ciências do Espírito8, que tinha, entre os seus intelectuais mais 

expressivos, Max Weber, Georg Simmel e Emil Lask, ambos muito influentes na produção 

intelectual do período da estética da juventude9 de György Lukács.  

De um modo geral, obras predecessoras à TdR, como  História do Desenvolvimento do 

Drama Moderno [Entwicklungsgeschichte des mondernen Drama] e A Alma e as Formas 

[Die Seele und die Formen] (1910-1911)  vinculam-se a uma perspectiva kantiana do 

procedimento crítico da consciência sobre o mundo objetivo. Disso se traduz uma forte 

                                                             
7 LUKÁCS, György. A Teoria do Romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. 

Tradução de José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas Cidades;  Editora 34, 2000. A partir de agora, 
Teoria do Romance será denominada ao longo do texto como TdR.  
8 Aa ciências do espírito surgem, em fins do século XIX e início do século XX, como método de compreensão da 

realidade distinto do método das ciências da natureza. O método típico-ideal, com base no círculo historicista 

alemão, está fundando na separação kantiana entre a forma e conteúdo, que permitiria uma maior clareza na 

compreensão da aproximação entre os conceitos sintéticos ideais e a realidade a ser explicada. Buscava-se, antes 

de tudo, extrair o universal dos fenômenos particulares.  
9 Período este compreendido tanto entre o projeto sistemático de Heidelberg quanto os trabalhos ensaísticos do 

autor. Esta fase ensaística  compreende o período inaugurado com  primeiros escritos do autor  até A Alma e as 

Formas. Teoria do Romance fora concebida, segundo o próprio autor, como uma obra introdutória a um vasto 

tratado sistemático sobre a obra de Dostoievsky, motivada fundamentalmente por questões éticas e histórico-

filosóficas.  
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tendência neokantiana que toma forma nos referidos escritos de Lukács, principalmente a 

partir de uma ótica sociológica por intermédio de Weber e Simmel. A razão que, por meio da 

Crítica, conhece a si mesma e opera dentro de limites razoáveis, redunda no neokantismo na 

cisão entre a consciência e o conteúdo do mundo, e essa cisão ganha uma dimensão própria e 

fundamental que será uma das marcas da reflexão sobre a racionalidade moderna: a cisão 

entre a forma e a vida.   

A cisão entre a forma e a vida pode muito bem ser compreendida em A Alma e as 

Formas, obra em que Lukács busca a análise de obras literárias por meio da forma ensaística, 

mas não uma simples descrição analítica das obras singulares, e sim buscar compreender 

formas de vida que correspondem a tais obras. Assim, é na atenção ao conjunto dos ensaios 

como um todo da obra em questão, que se pode aludir a uma unidade, como Lukács formula 

logo no primeiro ensaio de A Alma e as Formas, o programático “Sobre a forma e a essência 

do ensaio: carta a Leo Popper”, em que o filósofo húngaro coloca a questão da possibilidade 

de vir a surgir uma nova forma, autêntica, a partir da compreensão da unidade das obras 

literárias.   

O paralelismo entre as formas literárias e as estruturas sociais e culturais permite a 

Lukács diagnosticar uma crise da cultura, que se explicita na dificuldade de se expor literária 

e artisticamente uma forma autônoma. Lukács apropria-se do conceito de disposição da alma 

[Stimmung], visualizando neste uma marca distinta da crise da cultura moderna, caracterizada 

pelo instantâneo e instável das disposições subjetivas da alma. O efeito seria  o afastamento 

da vida carregada de substancialidade, ou em outros termos, uma vida mutilada, do 

isolamento e que impossibilita qualquer forma de comunicação e expressão.   

Essa é o tom que marca a crítica de Lukács diante das incertezas da cultura moderna. 

Dentro dessa perspectiva, Carlos Eduardo Machado pontua sobre A Alma e as Formas, 

afirmando que “para o jovem Lukács, a forma do ensaio no mundo moderno é a expressão de 

uma vida tornada problemática”10. O ensaio, por si só, é um experimento que o autor faz de si 

mesmo, portanto, um experimento único, e  a forma é a única unidade viva que se tem diante 

de si. O gesto formal é a possibilidade de ação diante da vida afastada, na tentativa de 

conduzi-la à unidade substancial. No ensaio sobre Kierkegaard, Lukács afirma que o gesto é 

apenas aquele movimento que expressa claramente o unívoco; “a forma – o único caminho 

                                                             
10 MACHADO, Carlos Eduardo Jordão. As formas e a vida: estética e ética no jovem Lukács (1910-1918). São 

Paulo: Editora Unesp, 2004.  
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absoluto na vida” 11. E será nas modernas formas literárias que Lukács consegue captar os 

problemas de crise cultural.  

Em TdR, Lukács formula uma teoria sobre o caráter específico do romance: o seu 

caráter prosaico e frívolo fundado nas condições históricas objetivas do mundo efetivo 

burguês, já marcado pela alienação dilacerante entre a atividade do pensar e o conteúdo real a 

ser pensado. Mas a própria enunciação do caráter prosaico da sociedade burguesa pela forma 

romanesca é também um tensionamento problemático das disposições subjetivas da alma do 

herói do romance com as configurações formais do mundo exterior.   

A nossa leitura de TdR é a de que há na obra uma intenção para o todo por uma via 

subjetiva explicitada por meio da análise da forma romanesca. Em resumo, insiste-se aqui na 

ideia do ativismo subjetivo como elemento matricial em TdR, ou seja, um estatuto ético para a 

realização concreta no mundo que marca pela forma a dualidade irreversível entre alma e 

mundo. Objeto de análise para Lukács, o romance é uma forma de narrativa épica moderna 

porque busca configurar a extensão do mundo, que tem como finalidade a convergência entre 

o destino e interesse do indivíduo autônomo e o ideal de comunidade,   

Torna-se necessário situar o romance enquanto narrativa épica moderna a partir de um 

diagnóstico do tempo, ou seja, sob o solo que fecunda as condições histórico-filosóficas para 

o desenvolvimento dos gêneros do romance. Esse ideal de comunidade já estava presente a 

priori na estrutural formal da epopeia homérica, pois o elemento não problemático do mundo 

grego é o da unidade entre a interioridade do indivíduo autônomo e a exterioridade do mundo 

efetivo. Aqui, as ambições e descobertas do herói da narrativa na epopeia articulam-se com  

as realizações na história universal. Há então na figura do herói homérico um sujeito 

histórico-universal, distinto da figura do herói moldada a partir do cristianismo e legada para 

a modernidade.   

A figura do herói legada para a forma romanesca a partir da experiência cristã pós-

helênica será aquela em que o ideal de comunidade encarnado no indivíduo já não é mais 

possível. Este é circunscrito em uma interioridade subjetiva e isolada em relação ao mundo 

exterior. O elemento formal do romance e o seu princípio subjetivo constitutivo tornam-se 

índice da cisão entre a alma e o mundo, pois, embora tente configurar a expansão do mundo 

objetivamente, aqui “o antigo paralelismo entre a estrutura transcendental no sujeito 

                                                             
11 No ensaio em questão, intitulado Quando a forma se estilhaça ao colidir com a vida: Søren Kierkegaard e 

Regine Olsen, o gesto formal é a possibilidade de recolher o que há de mais unívoco e absoluto na vida, e que 

não se retém nas inconstâncias, instabilidade e mutabilidade sensível da experiência vivida. LUKÁCS, Georg. A 

Alma e as Formas. Tradução de Rainer Patriota. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.  
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configurador e no mundo exteriorizado das formas consumadas está rompido, que os 

fundamentos últimos da configuração foram expatriados”12. 

Lukács desenvolve esteticamente uma filosofia das formas como expressão do vivido, 

que em TdR ganha um forte acento histórico, naquilo que é comumente chamado de uma 

dialética histórico-filosófica das formas, expondo uma experiência problemática da 

subjetividade,  nos termos de  uma tentativa de reconfiguração da unidade de uma totalidade 

extensiva da vida, mas  que culmina no vazio e opacidade de sentido. Nesse registro, o 

romance enquanto forma artística denota a sua especificidade exatamente por trazer de forma 

consciente e madura a incompletude e fragmentação do mundo, a problemática do ser 

reconhecida enquanto estrutura da forma como conteúdo do vivido, e não um mero 

apriorismo formal como na epopeia e no drama. Por estas condições o espaço de liberdade 

criado no romance, em TdR, é a liberdade no âmbito da efetividade, como relação dialética do 

indivíduo com o mundo.    

Por qual motivo Lukács descobre o romance? Qual o caráter específico do romance que 

faz com que Lukács dedique toda uma obra a ele? Em primeiro lugar, é necessário situar de  

modo histórico-filosófico as formas artístico-literárias em TdR, na abordagem da forma 

romanesca, já que o autor precisava analisar casos concretos de historicidade e 

atemporalidade da obra de arte. Tal exemplo concreto Lukács encontra no romance moderno.  

Será no Capítulo três da Filosofia da Arte de Heidelberg, – intitulado Historicidade e 

Atemporalidade das obras de arte [Geschichtlichkeit und Zeitlosigkeit des Kunstwerks] – que 

Lukács desenvolverá o caráter paradoxal e único de toda a obra de arte, pois ela é ao mesmo 

tempo temporal, com relação ao primado histórico, e atemporal13. Esse caráter manifesta-se a 

partir da eternidade de toda a obra de arte, pois como afirma Lukács no início do capitulo, “na 

eternidade das obras manifesta-se o caráter paradoxal dos valores estéticos fortemente. 

Eternidade que não pode representar outra coisa senão a validade atemporal, os valores, dos 

quais entram em cena na vivência condicionada pelo tempo”14  Por tal motivo, R. Rochlitz 

(1983)15 afirma que o capítulo em questão da obra de Lukács seria uma introdução à Teoria 

do Romance.  

Uma obra é temporal porque tem uma gênese histórica, surge no tempo e se constitui 

no tempo. Porém, ela também é atemporal, que diz respeito ao efeito de “eternidade” que a 

obra produz, ao tempo ideal em seu interior, intrínseco a ela e que não recolhe nada do núcleo 

                                                             
12 LUKÁCS, Georg. Teoria do Romance, op. cit, p. p. 37.  
13 Cf. LUKÁCS, György. Heidelberger Philosophie der Kunst. Darmstadt: Luchterland, 1974.  
14 Ibid., pág. 153. Todas as traduções da respectiva obra são de nossa responsabilidade.  
15 Cf. ROCHLITZ, Rainer. Le jeune Lukács. Théorie de la forme et philosophie de l’historie. Paris: Payot, 1983.  
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temporal externo, como realização de valor que se torna universalmente válida. Esse duplo 

caráter,  “que acentua de forma aguda a discrepância entre a temporalidade e a 

atemporalidade”16 está interligado de modo indissociável.   

Portanto, toda a obra instaura algo de qualitativamente único, fechado e 

incomparável em relação a obras anteriores, sendo a realização histórica pela forma (e não 

pelo conteúdo da matéria) a expressão da qualidade vivencial realizada, ou seja, ela figura 

pela forma tal qualidade vivencial específica do momento. Como qualidade concreta, a obra 

ganha uma forma, cravada, de um lado, na realidade utópica do possível, e, de outro, naquilo 

que a obra tem de nostalgia por uma unidade e harmonia perdida. É a sua realidade como 

realidade do utopicamente possível que acende para o caráter de eternidade de uma obra.  

A qualidade única, específica e incomparável do romance moderno reside no fato do 

mesmo conter em determinado momento algo de significativo e irreversível da cisão de um 

tempo histórico: a solidão moderna figurada na luta e resistência do indivíduo isolado para 

com o mundo inacessível. No amago da interioridade, do autoconhecimento dá-se a luta e 

resistência contra um mundo alienado, da regularidade formal das leis da natureza, mas que 

“não se oferece como sentido para o sujeito em busca do objetivo nem como matéria 

imediatamente sensível para o sujeito que age”17.   

O romance como sinal de um tempo histórico, como epopeia de uma era burguesa já 

havia sido exposto pela primeira vez por Hegel, em sua Estética. Ali, o romance é, como 

expressão de um mundo em que a leveza da unidade épica não se faria mais presente, e como 

“epopeia burguesa”, uma luta e inconformismo contra o caráter prosaico e pragmático da 

“ordem segura e estável, a da sociedade burguesa e do Estado”18. Com a unidade e 

visibilidade orgânicas esfaceladas, o romance bem sucedido teria na figura do herói não mais 

a aventura cavalheiresca trivial em “busca de fins quiméricos, que só existem na imaginação 

subjetiva e não têm relação com o real” (Ibid., 2009, p. 645)19, ou seja, o herói não busca mais 

fins particulares em circunstâncias isoladas que acabam explicitando o elemento cômico da 

situação, mas sim a lente do indivíduo que age com anseio do coração em realizar algo diante 

do caráter prosaico do pragmatismo do mundo, marcado pela fragmentação das contingências 

utilitárias das conexões da efetividade.  

                                                             
16 LUKÁCS, György. Heidelberger Philosophie der Kunst, op. cit., p. 153.  
17 LUKÁCS, G. Teoria do Romance,  op. cit., p. 62.  
18 HEGEL, G. W. F. Curso de Estética: o belo na arte. Tradução de Orlando Vitorino e Álvares Ribeiro. São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 647.  
19 Ibid., 2009, p. 645.  
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O herói do romance moderno, carregado de elemento épico, substitui o antigo herói 

das novelas de cavalaria, pois, “trata-se agora de indivíduos que, com o seu amor, sua honra, 

suas ambições, suas aspirações por um mundo melhor, se opõem à ordem existente e à 

realidade prosaica que em todos os seus campos se ergue como um obstáculo”20. Tais 

indivíduos levam suas exigências subjetivas e anseios do coração ao conteúdo ao conteúdo da 

experiência prática da vida, e essa luta do sujeito para com o mundo externo, que culmina em 

uma reconciliação, é o aprendizado necessário por que passa, por exemplo, Wilhelm Meister, 

marco do romance de formação [Bildungsroman].   

Porém, a nítidas distinções nas análises literárias entre a Estética de Hegel e TdR de 

Lukács. É possível marcar essa diferença a partir da análise de Dom Quixote, pois, se em 

Hegel a novela de cavalaria não representaria ainda a forma romanesca, em Lukács a novela 

quixotesca já representa uma luta interna contra o caráter prosaico do mundo, características 

que já associam a sua forma ao romance moderno. Na análise de Hegel Dom Quixote ainda 

assemelha-se à forma medieval, em que a totalidade extensiva da vida ainda não penetra nos 

acontecimentos concretos como sentido geral. Aqui, a individualidade subjetiva do herói 

ainda está circunscrita em ações efêmeras e isoladas, sem condições de reivindicar a 

restituição de uma substancialidade ética perdida. Em suma, na análise de Hegel a novela 

quixotesca ainda não representa uma luta contra as imposições formais e convenções do 

mundo burguês e expõe a dualidade entre dois mundos: “um mundo ordenado pela razão e 

por uma lógica imanente, de um lado, e, de outro, uma alma isolada, com a pretensão de 

recriar esse mundo fatal à cavalaria, obedecendo aos princípios e regras da cavalaria que quer 

impor e acabando por se perder”21.  

Diferentemente de Hegel, em Lukács  Dom Quixote já represente uma luta do 

indivíduo contra o que o mundo moderno representa aos seus ideias e aspirações da alma. De 

acordo com  a perspectiva de TdR, em Cervantes as objetivações do herói já dizem respeito 

aos aspectos globais da vivência, à totalidade extensiva da vida, e estamos diante de uma 

nítida articulação entre ética e estética, pois pela via ético-subjetiva dos seus heróis dá-se a 

possibilidade de resistência a um mundo que se fecha para eles em termos de sentido à 

imediatidade da experiência sensível. A resistência interior do indivíduo isolado na 

configuração objetiva pela forma é a condição de incompletude de ação no mundo e limite da 

própria objetividade, e, não obstante, marco e orientação de possibilidade de ação ética no  

                                                             
20 Ibid., 2009, p. 647.  
21 Ibid., 2009, p. 646.  
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mundo externo pela forma romanesca, ainda que problemática. O Dom Quixote de Lukács almeja a 

substancialidade ética perdida, através da unidade na forma.   

Mas, se na perspectiva de TdR, Dom Quixote de Cervantes já apresenta as características da 

forma romanesca, a obra de Dante –  aqui nos referimos à Divina Comédia –, também muito aludido 

por Lukács, é o registro de uma forma literária de transição, ou seja, embora a sua forma 

configuradora chegue próximo, ainda não é o romance. Em Dante não há luta e resistência contra a 

realidade mundana, pois, para ele, o homem com vínculos meramente mundanos seria um homem 

perdido em uma vida sem sentido.  

O objetivo em estabelecer uma unidade substancial épica passa por uma transcendência 

divina, o universo divino e infinito na terra,  como exigência para um sistema fechado e harmônico, o 

qual permite sentido para as finalidades humanas. Embora se preserve ainda a unidade metafísica dos 

antigos, há em Dante uma preocupação com os aspectos fundamentais do ser, ao construir 

sistematicamente uma totalidade pela forma. Nas palavras de Lukács, o aspecto fecundo da totalidade 

extensiva da vida construída pelo círculo configurador transcendente traçado pelo mundo dantesco:  

A totalidade do mundo dantesco é a do sistema visível de conceitos. 

Justamente essa aderência sensível às coisas, essa substancialidade tanto dos 

próprios conceitos como de sua ordem hierárquica no sistema, é que permite 
à completude e à totalidade tornarem-se categorias estruturais constitutivas, 

e não regulativas; que faz com que a marcha através do todo, embora rica em 

emoções, seja uma viagem bem guiada e sem perigos, e não uma 
peregrinação tateante rumo ao objetivo; que possibilita a epopeia numa 

situação histórico-filosófica que já impele os problemas às raias do 

romance.22 

 

A Divina Comédia não apresenta ainda a articulação entre forma e fundação ética, pois não há 

uma ética de ação diante de um mundo que escapa aos sentidos dos homens. O mundo dantesco é o 

espelhamento das condições histórico-filosóficas para a configuração da forma: um mundo em que o 

sentido ainda se dá de forma evidente, pois há a harmonia preestabelecida por Deus na finitude 

mundana da terra. Já na forma do romance analisada por Lukács a totalidade já não é mais dada de 

imediato em sua organicidade. O romance é imanente à vida, embora seja como convenção objetiva 

para além da própria experiência sensível do vivido, como interioridade abstrata do subjetivo. 

Mas o seu limite abstrato é o próprio limite fecundo da forma romanesca, o seu caráter de 

resistência. Falamos do alheamento em relação à concretude nesse mundo da convenção, e 

que, “a despeito de toda essa regularidade [formal, em leis necessárias], não se oferece como 

sentido para o sujeito em busca de objetivo nem como matéria imediatamente sensível para o 

sujeito que age”23  

                                                             
22 LUKÁCS, Georg. Teoria do Romance, op. cit., 70.  
23 Ibid., p. 62, acréscimo do autor.  
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A racionalização e o consequente desencantamento do mundo produziram um abismo 

entre o sujeito cognoscente e a sua ação afetiva no mundo; a estrutura do mundo tornou-se 

estranha ao homem e às suas necessidades sensíveis a ponto do acesso às questões mais 

amplas e fundamentais da vida dar-se apenas pela lente subjetiva, que não obtém nada mais 

do que uma realidade multifacetada. O todo extensivo pleno de sentido relativo à vivência já 

não é mais possível, mas continua a ser o objetivo do romance. E a busca por esse objetivo 

tem no conceito de demonismo, segundo Lukács, um papel importante pelo direcionamento 

em relação ao todo, ao ir além de si mesmo e da simples individualidade subjetiva; em outros 

termos, a forma do romance tem no princípio unificador o seu objetivo, que por meio de uma 

ética-subjetiva apenas reforçará a tensão entre a interioridade e as convenções objetivas.  

 Dom Quixote, de Cervantes, exemplifica bem a forma de estreitamente da alma 

diante do mundo, o idealismo abstrato, em que o herói busca algo em suas aventuras. Porém, 

na tipologia construída por Lukács ao longo de TdR, o romance propriamente moderno 

configura-se no acentuado psicologismo do herói, ético-subjetivamente, em que a alma está 

dilatada em relação ao mundo. Trata-se do romance da desilusão. Mas, no presente texto não 

nos aprofundaremos na análise mais detida das tipologias.  

Lukács afirma que a epopeia dá forma a uma totalidade extensiva da vida, fechada 

em si mesma, e o romance também busca pela forma composicional uma totalidade extensiva, 

orientada em torno do psicologismo interior do herói. Ambos, epopeia e romance, não 

diferem pela intenção configuradora do objeto, mas pelos elementos histórico-filosóficos 

específicos do romance que tornam latente a fissura de um momento específico da história. A 

totalidade abstrata do romance esclarece a incompletude de um mundo problemático e 

fragmentado, e não a oculta. Diz o autor: 

 

A estrutura do objeto – a busca é apenas a expressão, da perspectiva do 

sujeito, de que tanto a totalidade objetiva da vida quanto sua relação com os 

sujeitos nada têm em si de espontaneamente harmonioso – aponta para a 
intenção da configuração: todos os abismos e fissuras inerentes à situação 

histórica têm de ser incorporados à configuração e não podem nem devem 

ser encobertos por meios composicionais24.  
 

 O reconhecimento de que a forma do romance só pode preencher a vida de sentido 

pela via da interioridade indica a perda da imanência à vida empírica; aqui a discussão gira 

em torno do estranhamento dos homens em relação às estruturas conceituais produzidas.  

Como afirma Lukács, “as estruturas com que a alma se defronta no processo de sua 

                                                             
24 Ibid., p. 60. 
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humanização como cenário e substrato de sua atividade entre os homens”25 indicam uma 

cisão operada no plano do ser, entre o ser e o dever ser afirmada pelo desenraizamento das 

estruturas em relação ao sentido objetivo da vida e também em relação às necessidades 

sensíveis. Em suma, essa cisão diz respeito à substituição da realidade concreta pelo conceito 

de natureza, que culmina em uma expressão simbólica esvaziada de sentido26.  

A primeira referência ao conceito de natureza diz respeito a um sistema de leis e 

regularidades formais, alheias ao sentido e exemplificadas na cisão entre a atividade do pensar 

e o conteúdo de ação. É na primeira natureza que os fragmentos do mundo produzidos 

subjetivamente não são submetidos a nenhuma orientação, sentido e unidade, como nos 

tempos da “cultura fechada”. O que sobra, segundo Lukács, é uma substancialidade subjetiva 

depositária do sentido do mundo, que pode ocorrer livremente nas construções líricas.  

Se o primeiro conceito de natureza diz respeito ao alheamento em relação ao sentido e 

à concretude sensível, a segunda natureza é a tentativa de reaproximação a tal concretude por 

meio de uma postura sentimental, como uma convenção sentimental normativa. Mas, como 

afirma Lukács, o reencontro sentimental com o conteúdo objetivo do mundo é a formulação 

de um “complexo de sentido petrificado que se tornou estranho”27. O estranhamento ocorre 

quando as aspirações da alma – o estado anímico das estruturas – não encontram mais solo 

seguro e adequado na realidade humana.  

As duas formas de conceituação da natureza são o registro da “objetivação histórico-

filosófica da alienação do homem em relação às suas estruturas”28. Quando as estruturas 

conceituais do conhecimento afirmadas como leis convertem-se, nas palavras de Lukács, “em 

lógica sublime e suprema de uma necessidade eterna, imutável e fora do alcance humano”29 

todo o círculo traçado pelos homens da sua realidade vivida já não é mais adequado, “não  é 

mais o lar paterno, mas um cárcere”30. Essa seria a ideia do romance, a ideia de um sujeito 

moderno que não encontra mais um objeto adequando a si em um mundo prosaico, 

fragmentado e inacessível sensivelmente, não se adapta e é um desenraizado, “vive numa 

condição de ‘sem-teto transcendental [transzendentalen Obdachlosigkeit]”31.   

                                                             
25 Ibid., p. 62. 
26 Sobre a questão do símbolo esvaziado, cf. SILVA, Arlenice Almeida da. O símbolo esvaziado: a teoria do 

romance do jovem György Lukács. Trans/Form/Ação,  Marília ,  v. 29, n. 1, p. 79-94,   2006 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732006000100006&lng=en&nrm=iso>. 

access on  26  Feb.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31732006000100006. 
27 LUKÁCS. G. Teoria do Romance, op. cit., p. 64.  
28 Ibid., p. 65.  
29 Ibid., p. 65. 
30 Ibid., p. 65.  
31 MACHADO, Carlos Eduardo. As formas e a vida, op. cit., p. 55.  



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

Desta forma, o interesse de Lukács pelo romance consiste no fato de que, em 

determinado momento histórico, o romance tem a possibilidade de se tornar a forma literária 

que exprime de modo fecundo formas e condições do ser. Dito de outra forma, o romance é o 

espaço de liberdade de luta e resistência contra um mundo inacessível, que permite, no 

psicologismo interiorizado do herói épico, uma forma de resistência nos termos do 

autoconhecimento. O romance torna-se a única possibilidade de configurar uma totalidade 

fechada, ainda que abstratamente. Eis a virilidade madura do romance e o estatuto ético 

presente nas formas estéticas.  

 A virilidade madura enquanto elemento fundamental do romance é a possibilidade de 

configurar um mundo imperfeito e a sua incompletude, a possibilidade de configurar uma 

dissonância metafísica da vida que o romance afirma, já que a única possibilidade de 

configurar uma totalidade fechada e perfeita em si mesma comporta tal dissonância. A 

convenção objetiva é a abstração da realidade em sentido último, de modo consciente em 

relação à incompletude dessa realidade, a um autorreconhecimento da subjetividade abstrata 

do romance, e “a imanência exigida pela forma nasce justamente de ir-se implacavelmente até 

o fim no desvelamento de sua ausência 32  Outro conceito importante é o conceito de ironia, 

oriundo de Schlegel33, que na apropriação de Lukács se vincula positivamente a uma 

experiência subjetiva como espaço de liberdade e resistência. Estamos, pois, diante de uma 

substancial guinada operada por Lukács em TdR, no sentido de promover uma objetivação da 

experiência subjetiva, com o sujeito tornando-se objeto de si mesmo. E o tonar-se objeto de si 

mesmo é o autorreconhecimento da incompatibilidade dos anseios da alma com o mundo 

externo como dois mundos distintos e alheados um ao outro, enquanto sintoma necessário do 

mundo.  

A ironia permite uma organicidade constitutiva na unidade da subjetividade com o 

mundo, embora sempre fadada a ser uma unidade formal. Tal unidade é a forma constitutiva 

do próprio romance e o seu caráter histórico-filosófico, pois com a ironia “as relações 

inadequadas podem transformar-se numa ciranda fantástica e bem-ordenada de mal 

entendidos e desencontros mútuos, na qual tudo é visto sob vários prismas”34. A organicidade 

interna criada pelo romance permite uma unidade conceitual problemática entre os elementos 

                                                             
32 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance, op.cit,, p. 72. 
33 Nota 28 de TdR: “Para Friedrich Schlegel, por exemplo, entre suas inúmeras definições de ironia, 

ela é a ‘contínua alternância entre autocriação e autoaniquilação’. F. Schlegel, Kritische Ausgabe. Vol. 

II, nº 172, Paderborn, F. Schöning, 1967, p. 51”. (N. do T.)  
 
34 Ibid, 2000, p. 76.  
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distintos, da vontade subjetiva e do mundo sensível e aponta a impossibilidade de uma 

reconciliação efetiva.   

Por fim, é exatamente esse eixo articulado que mantém o sujeito como sujeito 

empírico, vinculado  à Erlebnis através de um entrelaçamento ético que permite fazer um 

diagnóstico da realidade e situar o quadro de alienação como sintoma do mundo moderno. Por 

tal motivo, o romance de TdR maximiza a liberdade possível, mas não na liberdade 

schilleriana fundamentada em um ideal absoluto da razão, ao “homem pleno” a  partir do 

hipostasiamento subjetivo do sentimento no alcance e afirmação do belo natural, mas sim na 

liberdade em permanente relação dialética com o mundo, a liberdade que diz respeito à 

efetividade vivida.  

 

II. O Wilhelm Meister, de Goethe, como tentativa de articulação da cisão entre 

alma e mundo, na leitura de Lukács.  

 

Em Teoria do Romance, o romance enquanto narrativa épica moderna traz consigo a 

mesma intenção configuradora que a epopeia homérica, a intenção para a totalidade extensiva 

da vida. Não obstante à formalização subjetiva presente na narrativa épica moderna, a epopeia 

traz em si a totalidade fechada como algo não problemático, ou seja, sobressai aqui o ideal de 

comunidade para um mundo que ainda não sente a cisão entre a alma e a efetividade do 

mundo. No que tange à análise específica do romance, Lukács discorre sobre o problema das 

formas em construir a totalidade da vida que não é mais possível na realidade social da vida 

prosaica burguesa, ou seja, pela forma e na forma não é possível reconciliar as intenções da 

alma do herói com a efetividade [wirklichkeit] do mundo. A não conciliação dá-se justamente 

devido ao sistema abstrato do romance, que só pode formular uma totalidade fechada a partir 

de um afastamento com a realidade efetiva. Esse afastamento vincula-se a uma ética subjetiva 

que engendra a forma do romance como um todo, compreendida pelo autor de modo 

histórico-filosófico.  

Porém, embora na Primeira Parte de Teoria do Romance Lukács acentue o caráter 

histórico-filosófico das formas artístico-literárias, mais especificamente, o condicionamento 

do romance em sua relação com a grande épica, é na Segunda Parte da obra, tendo por 

influência a metodologia típico-ideal oriunda das Ciências do Espírito [Geisteswissenchaft], 

que Lukács formula os conceitos sínteses que correspondem às formas específicas da intenção 

configuradora do romance.  A ética-subjetiva irá se manifestar de modo distinto nas diversas 

formas que o romance assume ao longo da história. Se o idealismo abstrato, configurado em 
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obras como o Dom Quixote, de Cervantes manifesta um estreitamento da alma do herói em 

sua ânsia de ação no mundo, mas de modo quimérico e cômico, sem condições de penetrar a 

efetividade do real, e o romance da desilusão, analisado a partir de A educação sentimental, 

de Flaubert marca um alargamento da alma, que se perde encarcerada em si mesma, a 

tentativa de síntese no romance de formação a partir de Os anos de aprendizado de Wilhelm 

Meister, de Goethe revela a tentativa de conferir sentido às estruturas prosaicas da vida 

burguesa. 

No Wilhelm Meister, segundo Lukács, há a tentativa de Goethe em restituir de 

sentido a unidade do mundo em suas dimensões objetivas e subjetivas, recolhendo elementos 

formais da epopeia homérica, a exemplo de Schiller. O elemento não problemático do modelo 

clássico grego é a estrutura formal que expressa a comunidade fechada dos gregos. Aqui o 

ideal do herói, o seu desejo de realização no mundo ainda se traduz no âmago da experiência 

de vida em comunidade, pois a totalidade perfeita e fechada do ideal de comunidade grega é 

harmônica e não compreende a cisão entre o sujeito e o objeto;  o objeto ainda é dado de 

modo claro e evidente aos sentidos. Embora possua maior concretude que as duas tipologias 

anteriores, a do idealismo abstrato e o do romance da desilusão, no sentido de elevar os 

desejos da alma às ações coletivas na realidade efetiva, as intenções configuradas no romance 

de formação [Bildungsroman] em reestabelecer o sentido do mundo esbarram na própria 

formalização subjetiva do romance, que não consegue penetrar efetivamente no caráter 

prosaico e alienado da realidade social moderna. No limite, há apenas o reconhecimento da 

não conciliação entre a alma e o mundo efetivo e essa cisão é apropriada como o próprio 

processo formativo, interiorizado e subjetivo do herói. 

 O mérito do romance de formação é a reelaboração da relação entre a interioridade e o 

mundo exterior, fomentando o caminho educativo do indivíduo em sua relação problemática 

com a ordem da realidade social. Não se trata mais, como no romance da desilusão, do 

percorrer solitário de destinos individuais que resultam no fracasso, mas o caminho formativo 

relativiza o papel do herói no processo, que passa a ter um papel de destaque por revelar a 

totalidade do mundo, ou seja, uma narrativa objetiva do fazer de si indica um nível mais 

elaborado na experiência subjetiva configurada pela forma sob o registro histórico-filosófico.  
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Introdução 

A severidade no processo formativo foi objeto de análise de pensadores da “Teoria 

Crítica da Sociedade” como Theodor W. Adorno que teceu críticas à “educação pela dureza 

para a promoção da disciplina” e suas implicações para a constituição psíquica e para o 

processo educativo de professores e alunos. Mais recentemente, Andreas Gruschka, estudioso 

alemão do pensamento filosófico-educacional da chamada “Escola de Frankfurt” também 

criticou veementemente a produção e a reprodução da “frieza burguesa” no interior do espaço 

escolar ao analisar certas práticas educativas do ensino alemão na contemporaneidade. A 

dureza da prática pedagógica docente também foi objeto de interesse de Mario Alighiero 

Manacorda, estudioso marxista, que no livro “História da Educação: da Antiguidade aos 

nossos dias” (1989) fez uma densa descrição a respeito da educação ao longo do tempo 

evidenciando a severidade dos mestres na transmissão do conhecimento, especialmente com 

os alunos que agiam de maneira indisciplinada durante o ensino dos conteúdos escolares.  

Diante deste contexto, este trabalho retoma o processo de disciplinamento presente nas 

práticas educativas do Egito, Grécia e Roma Antigas apresentadas por Manacorda (1989) a 

fim de observar nele a presença de traços da “educação pela dureza” discutida por Adorno 

(1995). Essa retomada tem como finalidade pensar a (in)disciplina na educação 

contemporânea ao mesmo tempo em que busca verificar a atualidade do conceito “educação 

pela dureza”. Assim, a primeira seção apresenta a crítica feita por Adorno (1995) sobre o 

conceito de “educação pela dureza” tendo como objetivo verificar, na segunda seção, práticas 

pedagógicas utilizadas para a promoção da disciplina no Antigo Egito, na Grécia e em Roma 

que apresentam traços dessa “educação”. A terceira e última seção, discute a presença da 

“educação pela dureza” na contemporaneidade enfatizando a dissimulação e o refinamento 

das práticas punitivas para a obtenção da disciplina como um fenômeno que atualiza esse 

conceito ao promover a produção e a reprodução da chamada “frieza burguesa” no espaço 

escolar. 

Considerações preliminares sobre a “educação pela dureza” 

Em “Educação após Auschwitz”, conferência radiofônica de 1965, Adorno tece duras 

críticas a todo tipo de educação que não considera a possibilidade de que a barbárie 

promovida pelo regime totalitário alemão se repita. Nesses termos, adverte que a 
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“monstruosidade” inerente ao nacional-socialismo parece não ter desaparecido de nossa 

sociedade mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, por isso, enfatiza que toda 

educação deve estar voltada para a não repetição de Auschwitz. O autor afirma que é 

“necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso evitar que as pessoas 

golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. A educação tem sentido 

unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica” (ADORNO, 1995, p. 121).  

Contra a “consciência coisificada” Adorno (1995) assevera, a partir dos pressupostos 

teóricos kantianos, que a autonomia seria capaz tanto de conscientizar as pessoas sobre a 

gravidade do problema que parece ainda não ser considerado como da mais alta importância 

quanto fazer com que os indivíduos desenvolvam “o poder para a reflexão, a 

autodeterminação, a não-participação” (ADORNO, 1995, p. 125). Desse modo, entende que é 

preciso investir esforços na primeira infância, período de formação da consciência, de 

maneira que a educação esteja voltada para a sensibilidade e para a emancipação a fim de que 

todo o horror promovido pelo nazismo alemão não volte a ocorrer. Nas palavras do autor, 

quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões: primeiro, à 

educação infantil, sobretudo na primeira infância; e, além disto, ao esclarecimento 

geral, que produz um clima intelectual, cultural e social que não permite tal 

repetição; portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornem-
se de algum modo conscientes (ADORNO, 1995, p. 123).  

Um desses “motivos” que viabilizaram a barbárie nazista foi aquilo que Adorno (1995) 

definiu como “educação baseada na força e voltada à disciplina”. O filósofo explica que a 

educação sempre esteve voltada para estabelecer a disciplina discente por meio de uma 

“educação pela dureza” que considera forte aquele que é capaz, diante da exposição ao medo 

e à dor, de reprimir o próprio sofrimento. Nesse tipo de “educação” que premia a repressão da 

dor, segundo o frankfurtiano, as pessoas acabam se tornando indiferentes não apenas em 

relação à sua própria dor, mas à dor de modo geral. 

 A “educação pela dureza” ao valorizar a repressão do medo produz a necessidade de 

repetir a repressão sobre o outro e, assim, conservá-la. Nesses termos, é responsável por 

promover a desumanização, a frieza e a consciência coisificada. De acordo com Adorno 

(1995), “se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece 

com todas as outras, excetuando o punhado com que mantêm vínculos estreitos e 

possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido 

possível, as pessoas não o teriam aceito” (ADORNO, 1995, p. 134). Desse modo, o autor 

esclarece que as pessoas cada vez mais orientam suas ações cotidianas de forma a atender 

seus próprios interesses passando a desconsiderar os interesses dos demais. Assim, é essa 

indiferença e frieza à vida mesma e à das demais pessoas que possibilitaram conviver com o 
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assassinato planejado de milhões de indivíduos nos campos de concentração. Como esclarece 

Adorno (1995), trazer à discussão os elementos objetivos e, principalmente, subjetivos que 

tornaram Auschwitz possível é dever de toda educação que esteja preocupada com a formação 

de um pensamento crítico e autônomo, sobretudo, para que Auschwitz não se repita.   

No entanto, é a “educação pela dureza” para a promoção da disciplina discente que 

pode ser mais facilmente observada no transcorrer do desenvolvimento histórico das práticas 

pedagógicas educativas. A repressão do medo e do próprio sofrimento diante das punições 

físicas e psicológicas aplicadas pelos professores aos seus alunos pode ser encontrada desde 

os primórdios do processo de ensino e aprendizagem, se modificando ao longo do 

aperfeiçoamento da cultura e adquirindo, na contemporaneidade, contornos cada vez mais 

refinados quanto a sua forma de aplicação.  

A disciplina e a “educação pela dureza” no Antigo Egito, na Grécia e em Roma 

  Em “História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias” (1989) Mario Alighiero 

Manacorda  afirma que no Antigo Egito já é possível encontrar práticas educacionais sendo 

realizadas em lugares que poderiam ser considerados como as “primeiras escolas”. Nesse 

sentido, muitos ensinamentos morais e comportamentais destinados às classes dominantes são 

relatados pelo autor que consistem na transmissão de valores, de geração em geração, de pai 

para filho e do mestre para seu aprendiz.  Nessa época, assim como nas subsequentes, a 

educação consistia na repetição exaustiva dos ensinamentos considerados indispensáveis para 

a “formação do homem político”, sob o olhar autoritário, atento e repreensivo daquele que 

ensinava. Manacorda (1989) dá destaque para os conselhos éticos e comportamentais que 

tinham como finalidade primeira a apropriação do falar, pois a “formação do homem político” 

deveria estar voltada para o discurso destinado a aquietar as multidões. Para o exercício do 

comando através da “arte da palavra” era preciso a obediência, assim esclarece o autor, que 

“num reino autocrático, a arte do comando é também, e antes de tudo, a arte da obediência 

[...] da qual, portanto, faz parte integrante o castigo e o rigor” (MANACORDA, 1989, p. 15). 

No Ensinamento de Any, relatado pelo autor, é possível verificar um debate entre pai e filho 

sobre a natureza da educação devendo esta ser permissiva ou severa. O pai, Any, fala da 

importância de dominar a natureza interna assim como faz os animais quando submetidos ao 

jugo do homem. O filho replica deixando transparecer sua insatisfação com a postura do pai 

que entende que a educação deve estar pautada na obediência e na submissão sendo sábio 

aquele que aprende sem contestar. Desse modo, com a expansão e a consolidação da escola 

assim como a exaltação da profissão do escriba é possível visualizar a prática das punições 
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corporais aos alunos indisciplinados como forma de educar sua natureza interna tal como Any 

ensinava.  

Nesses termos, segundo Manacorda (1989), os castigos físicos como a surra ou os 

“puxões de orelha” são empregados quando os alunos se deixavam levar pela preguiça sendo 

considerados insensatos por não se interessarem em aprender e preferirem a ociosidade. Além 

das punições corporais aparecem, em certa medida, as humilhações psicológicas como prática 

pedagógica para promover a disciplina e a obediência discente. Assim cita Manacorda (1989) 

a partir dos documentos daquela época, “disseram-me que abandonaste a escritura e ficas 

andando à toa. Deixaste a escritura e transformaste teus pés num par de cavalos... Teu ouvido 

é surdo e te tornaste como um asno que precisa ser punido” (MANACORDA, 1989, p. 32). 

Pode-se notar que é frequente, assim como adverte o autor, a comparação dos alunos 

indisciplinados a animais e que, portanto, precisam ser punidos com o chicote à medida que 

oferecem resistência em ser domados. Nota-se também que o mestre faz referência à sua 

época de aprendiz quando foi submetido a punições físicas ao afirmar que “quando tinha a tua 

idade, passava o tempo nos grilhões; foram eles que domaram meu corpo”. Sobre os castigos 

corporais e as humilhações psicológicas presentes na relação entre os agentes educacionais 

Zuin (2008; 2012) comenta que o professor se vinga em seus alunos dos constrangimentos e 

do sofrimento que ele próprio passou quando estava na condição de aluno. Dessa maneira, o 

sofrimento silenciado advindo das humilhações pelas quais o aluno passou se converte em 

ressentimento porque não encontra espaço para ser manifestado e elaborado. À medida que o 

ressentido não pode expressar seu próprio sofrimento acaba voltando toda a dor reprimida na 

direção de si próprio e/ou de outrem (ADORNO, 1995).  

Já na Grécia, conforme Manacorda (1989), a educação dos pequenos gregos se 

iniciava com a família e na escola dava-se continuidade aos ensinamentos transmitidos pelo 

pai. Manacorda (1989) traz um comentário de Platão a respeito do modo como a criança grega 

era educada, “[...] se ela obedece de boa mente tudo bem; se não obedece, é endireitada com 

ameaças e pancadas, como se fosse um lenho curvo e retorcido” (MANACORDA, 1989, p. 

53). O aprendizado da escrita alfabética se dava mediante a memorização, desse modo, 

inicialmente, as letras eram aprendidas de forma oral, depois, através da escrita. No 

automatismo do método mnemônico e na “lentidão no ensino do alfabeto” estavam embutidos 

a prática de observar aquele que sabe para aprender com ele, assim, à “[...] mecanicidade do 

ensino acrescenta o rigor da disciplina, frequentemente na base do chicote” (MANACORDA, 

1989, p. 58). Pode-se verificar o uso de chicotes e varas como os principais instrumentos para 

que a instrução pudesse acontecer, por exemplo, quando o autor faz referência às pinturas em 
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vasos daquela época mostrando os alunos segurando “[...] a criança a ser punida, levantada 

com as costas para cima, enquanto um terceiro, sob as ordens do mestre, a chicoteia” 

(MANACORDA, 1989, p. 58-59). 

 Dessa maneira, até os pais estavam de acordo com as punições corporais praticadas 

pelos mestres e na passagem adiante a própria mãe solicita que o filho seja açoitado para que 

não fuja mais da escola. Vejamos: o mestre se dirige ao aluno e afirma “[...] tornar-te-ei mais 

humilde do que uma donzela, sem que te afaste da escola nem mais de um palmo. Onde está o 

cinto de couro? Onde está o nervo de boi para punir aqueles que fogem e são desordeiros? 

Entreguem-me logo os chicotes antes que eu exploda de raiva”. O aluno suplica para que não 

seja punido dizendo: “[...] não me batas com o nervo cheio de nós, procura um outro [...] por 

favor, quantas chibatadas me vai assentar?”, ao que o mestre responde: “Não a mim, pergunta 

a ela”. O menino se dirige à mãe: “[...] Mãe, quantas chibatas vai me dar?” e ela responde “Se 

devo viver por ti, tantas quantas o teu couro ruim pode suportar!”. A passagem trazida pelo 

autor termina quando o menino diz que “não vou mais fazer isso [fugir da escola], juro!” 

(MANACORDA, 1989, p. 59-60). Percebe-se a intolerância em relação aos alunos 

indisciplinados assim como a presença da “educação pela dureza” que enaltece a indiferença 

diante do sofrimento do outro, principalmente quando o mestre solicita urgentemente que a 

ele seja entregue o chicote para surrar a criança senão “explodirá de raiva”. Ademais, essa 

“educação pela dureza” ressalta a repressão do próprio medo e do sofrimento que são 

conservados na repetição da repressão sobre o outro. Ou seja, o próprio educador enquanto 

estava na condição de aluno também precisou reprimir seu medo quando castigado, agora, 

enquanto mestre perpetua a repressão do medo de ser punido quando se volta para castigar 

seu aluno. Assim, Adorno esclarece que “quem é severo consigo mesmo adquire o direito de 

ser severo também com os outros, vingando-se da dor cujas manifestações precisou ocultar e 

reprimir” (ADORNO, 1995, p. 128).   

A severidade dos mestres em relação a seus discípulos aparece explicitamente no 

açoite físico, mas também nos momentos em que o mestre, conforme Manacorda (1989), 

apresenta o chicote aos aprendizes lembrando-os que a qualquer indisciplina serão punidos. 

Nessa época também é comum os discípulos surrarem seus educadores, fato que se 

intensificará na educação romana. Os discípulos batem em seus mestres e até se gabam de 

surrar o pedagogo como na passagem abaixo,  

[...] Mas, agora, não tem ainda sete anos e se lhe encostas a mão logo o menino 

quebra a cabeça do pedagogo com a tabuinha. E se vai reclamar com o pai, o pai 

assim diz ao menino: ‘Tu és digno de mim, já que és capaz de te defenderes das 

ofensas’. E o pedagogo é repreendido: ‘Ei, velho de quatro centavos, não toques no 

menino: ele se comportou como um valente [...] E como pode nessas condições 
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exercer um mestre sua autoridade, se ele primeiro é o castigado? (MANACORDA, 

1989, p. 60-61). 

Nota-se que os mestres e os pedagogos também eram punidos psicologicamente ao ter sua 

imagem denegrida sendo insultados de “velho de quatro centavos”. Dessa maneira, como 

adverte Zuin (2008), as punições aos educadores cometidas por seus discípulos podem ser 

entendidas como uma desforra dos alunos que eram severamente maltratados pelos castigos 

aplicados por seus mestres. Percebe-se ainda a preocupação do mestre com o exercício de sua 

autoridade que ficava comprometido diante dos insultos e surras sofridas, evidenciando-se, 

assim, a dificuldade de estabelecer uma relação respeitosa, portanto, formativa entre professor 

e aluno.  

Em relação aos castigos físicos, também em Roma, os mestres utilizavam-nos como 

forma de obter a disciplina para que os ensinamentos pudessem ser transmitidos. Castigos, 

por exemplo, encontrados em passagens onde é possível ler que “quando criança, Orbílio, o 

mestre da mão pesada, me ensinava a toque de chicote”, ou ainda, “aqueles que Orbílio deve 

ter atingido com a vara e o chicote” (MANACORDA, 1989). Percebe-se que as punições 

físicas enchiam os alunos de medo, por isso, resistiam em frequentar às aulas. Analisemos a 

seguinte passagem em que Manacorda (1989) menciona um professor aconselhando seu neto 

a ir à escola, 

[...] a figura de um mestre não é terrível. Embora pareça severo pela velhice, tenha 

uma voz cavernosa e sua testa enrugada ameace ásperas repreensões, não será tão 

desumano para quem se acostumará a vê-lo... Tu, portanto, não tenhas medo: 

embora a escola ecoe de muitas pancadas e o velho mostre seu rosto truculento, o 

medo indica uma alma degenerada; nem te perturbe o clamor e o ecoar das pancadas 

nas primeiras horas da manhã, nem o vibrar do cabo do chicote, ou que haja muito 

aparato de varas (MANACORDA, 1989, p. 90-91).  

Nessa tentativa de estimular a assiduidade da criança à escola mesmo tão pavorosa tanto em 

relação à aparência física do velho mestre quanto por seu fazer pedagógico existe a 

construção do processo de desumanização promovido pela “educação pela dureza”. Ou seja, à 

medida que os alunos se “acostumam” com a figura repreensiva do mestre e, principalmente, 

com a dureza de sua prática pedagógica vão gradativamente deixando de sentir medo, o que 

significa dizer, que se insensibilizam conforme são repetidamente expostos à repressão do 

próprio sofrimento. Sobre o medo que precisou ser reprimido Adorno (1995) adverte que   

a educação precisa levar a sério o que já de há muito é do conhecimento da filosofia: 

que o medo não deve ser reprimido. Quando o medo não é reprimido, quando nos 

permitimos ter realmente tanto medo quanto esta realidade exige, então justamente 

por essa via desaparecerá provavelmente grande parte dos efeitos deletérios do medo 

inconsciente e reprimido (ADORNO, 1995, p. 129). 

Desse modo, toda educação deve estar pautada na não repressão do medo, pois quando se 

encontra espaço para que ele seja manifestado e problematizado é possível estabelecer no 

processo educativo a sensibilidade e o respeito entre os agentes educacionais. Mas percebe-se, 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

ao contrário do pensamento adorniano, que é a contenção do medo que é valorizada, pois 

expressá-lo significa ser considerado como alguém que possui uma “alma degenerada”, 

sendo, portanto, fraco e corrompido.  

Nesses termos, além do “sadismo pedagógico”, a saber, uma espécie de prazer 

experimentado pelo mestre ao punir os alunos indisciplinados, tem-se também nessa época a 

persistência temporal de uma didática repetitiva caracterizada pela transmissão dos 

ensinamentos do mestre que fala e os alunos repetem. Sobre o processo de memorização, 

Friedrich Nietzsche em “Genealogia da moral” (1998), critica duramente a aprendizagem que 

se dá por vias do método mnemônico quando afirma que “‘grava-se algo a fogo para que 

fique na memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória’ – eis o axioma da 

mais antiga (e infelizmente mais duradoura) psicologia da terra” (NIETZSCHE, 1998, p. 50, 

grifos do autor). Desse modo, o disciplinamento que acontecia mediante as punições físicas e 

psicológicas para que as lições consideradas necessárias aos objetivos da “formação do 

homem político” fossem aprendidas corrobora a dolorosa  construção da memória como 

apontado por Nietzsche (1998). Assim, os castigos físicos e psicológicos também tinham a 

função de criar memória “seja para aquele que sofre o castigo – a chamada correção – seja 

para aqueles que o testemunham” (NIETZSCHE, 1998, p. 69).  

(In)disciplina, práticas punitivas contemporâneas e frieza burguesa  

Andreas Gruschka em “Frieza burguesa e educação: a frieza como mal-estar moral da 

cultura burguesa na educação” (2014) constrói uma ontogênese da “frieza burguesa” tendo 

como aporte teórico a “Teoria Crítica da Sociedade”, sobretudo as contribuições filosóficas-

educacionais de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. Tal construção é feita a partir do 

desenvolvimento de sua “teoria pedagógica negativa” que consiste, segundo o autor, em “[...] 

mostrar como, por meio de fatos da educação e formação burguesas, são expressas tanto a 

promessa de emancipação, maturidade e humanidade, como também a percepção de que a 

pedagogia é impedida socialmente de ser como deveria” (GRUSCHKA, 2014, p. VII). Nesse 

sentido, o autor desenvolve uma teoria histórico-filosófica da frieza concebendo-a como um 

elemento constitutivo do indivíduo burguês que acaba se tornando frio para lidar com a frieza 

da sociedade burguesa a que é submetido. Conforme esclarece Gruschka (2014), as pessoas se 

tornam frias porque são repetidamente expostas à frieza desde as primeiras relações no 

interior da família, mas, principalmente com a sua inserção no ambiente escolar.  Nesses 

termos, o autor assevera que no âmbito escolar a frieza desempenha um papel importante para 

a integração e conservação social e moral do indivíduo na sociedade capitalista burguesa que 

é cada vez mais orientada pelo princípio da troca e do interesse individual em detrimento do 
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coletivo. Assim, “a escola como instituição está [...] marcada essencialmente por um 

‘currículo oculto’ da frieza. Contra isso, uma parte dos esforços da pedagogia consiste em 

negar o fato de que a frieza seja eficiente na socialização dentro da instituição escolar” 

(GRUSCHKA, 2014, p. 147). Ao mesmo tempo em que, segundo o autor, a “frieza burguesa” 

atua na integração dos alunos no espaço educacional porque vão internalizando as regras e as 

normas de comportamento necessárias ao bom desempenho escolar, tal frieza impede a 

formação humana justamente porque é produto de uma prática falsa do exercício da docência. 

  

Considerando as discussões de Gruschka (2014) sobre a “frieza burguesa” é possível 

verificar como as práticas punitivas e psicológicas na educação do Antigo Egito, na Grécia e 

em Roma vão, ao longo do desenvolvimento histórico-cultural, se metamorfoseando em 

práticas cada vez mais sutis e dissimuladas, mas ainda assim alicerçadas na “educação pela 

dureza” para a obtenção da disciplina. Desse modo, vejamos algumas práticas punitivas 

contemporâneas presentes no interior do processo educativo e na relação entre professores e 

alunos. Um dessas práticas punitivas dissimuladas que é frequente nas escolas brasileiras se 

refere à resposta sarcástica do professor que, quando perguntado pelos alunos sobre o 

conteúdo que será avaliado no exame escolar,  responde sorrindo: “o que vai ‘cair’ na prova 

são lágrimas”. Num primeiro momento podemos pensar que se trata de uma piada, mas 

percebemos na maneira como o professor sorri ao pronunciar tais palavras não apenas a 

“vingança sadomasoquista” (ZUIN, 2008) para com seus alunos, mas uma espécie de prazer 

que se reverbera em sua “soberba intelectual” ao ser capaz de elaborar uma avaliação 

extremamente complexa a ponto de fazer com que os alunos “chorem”, senão no momento em 

que estarão sendo submetidos a ela, com certeza, em momento posterior, ao verificarem suas 

notas. Além disso, o sorriso forçado dos alunos de forma a corresponder à “piada” do 

professor não deixa de revelar a humilhação sofrida e a repressão do medo diante do mestre 

algoz (ZUIN, 2008). Nessa situação existe uma tentativa do professor de exercer sua 

autoridade nem que seja promovendo o pavor em seus alunos através da “propagação do 

medo”, para usar uma expressão de Gruschka (2014).  

Outra situação que acontece principalmente nas salas de aulas universitárias é a 

aplicação das chamadas “provas substitutivas” para aqueles alunos que no transcorrer do 

curso não obtiveram conceitos satisfatórios para conseguirem aprovação em determinada 

disciplina escolar. É comum professores aplicarem a prova substitutiva (a “sub.”, como é 

popularmente conhecida) de forma oral como maneira de evitar mais um trabalho demorado 
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de correção. Contudo, a aplicação desse tipo de avaliação é justificada pelos professores 

através do argumento de que a realização da prova oral encoraja os alunos à fala. Assim, 

pode-se considerar nesse argumento a presença dissimulada do prazer de punir, pois a 

aplicação da “sub.” oral proporciona um regozijo no professor quando percebe o desespero do 

aluno que para obter nota satisfatória  precisa se submeter à frieza do professor que exige que 

a resposta à pergunta feita seja realizada oralmente. Nesses termos, o professor consegue 

transformar uma situação de desespero e fragilidade discente em outra ainda mais 

aterrorizante. A prova substitutiva oral pode adquirir caráter ainda mais punitivo para os 

alunos e prazeroso para o professor quando em alguns casos os primeiros ficam sabendo que 

serão submetidos à avaliação oral pouco antes de seu início. A “sub.” aplicada dessa maneira 

perde sua função pedagógica que seria proporcionar uma oportunidade aos alunos que durante 

o curso apresentaram dificuldades de aprendizagem dos conteúdos escolares.  

Diante das situações expostas podemos considerar que, tal como assevera Gruschka 

(2014), “[...] os professores de hoje prescindem da utilização de formas brutas para pressionar 

seus alunos a fazerem algo. [...] Mas a pressão não foi desfeita por conta disso, de modo que 

hoje a frieza se faz presente na forma de mecanismos incomparavelmente mais sutis” 

(GRUSCHKA, 2014, p. 361). Assim, de acordo com o autor, os alunos em função das atuais 

práticas pedagógicas dissimuladas acabam se tornando “objetos da frieza” de seus professores 

ao mesmo tempo em que vão internalizando-a. Quanto aos conteúdos disciplinares estudados 

por esses alunos que foram ao longo de sua vida escolar submetidos às práticas punitivas 

dissimuladas, conforme esclarece Zuin (2012), provavelmente pouco foi apreendido, mas com 

certeza os alunos aprenderam as lições perversas de seus mestres tal como reprimir o medo e 

o sofrimento e esperar friamente para se vingarem da humilhação sofrida. Desse modo, 

retomando Nietzsche (1998), as lições perversas aprendidas pelos alunos ensinadas por seus 

mestres ficaram gravadas na memória. Assim, a repetição dos castigos psicológicos, a 

repressão do medo e a indiferença à própria dor e à do outro, características da “frieza 

burguesa”, são responsáveis pela produção de uma memória do ressentimento tal como aquela 

que tornou Auschwitz possível. Nesses termos, esses alunos aprenderam a lidar com a frieza 

se tornando frios em relação a ela. Assim, Gruschka (2014) assevera que  

quem era alunos nos anos 1950, facilmente se deixa induzir a considerar a escola 

atual como a mais humana. Nessa perspectiva, a realidade escolar tem mudado 

significativamente nos últimos vinte e cinco anos, sendo que um aspecto importante 

dessa mudança é o suposto recrudescimento do afeto na pedagogia: as escolas e as 
salas de aula são decoradas de maneira mais amistosa, as condutas de professores e 

alunos são mais abertas e, ao mesmo tempo, a empatia e a camaradagem dos 
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professores em relação aos seus alunos tornaram-se mais intensas (GRUSCHKA, 

2014, p. 359).  

Se as instituições de ensino tendem a se apresentar estrutura e pedagogicamente mais 

humanas quando na verdade não o são, tal como denuncia o autor, as manifestações da “frieza 

burguesa” se tornam ainda mais sutis e, dessa forma, mais eficientes. Nesse sentido, Gruschka 

(2014) constata que “[...] a bela aparência engana, pois a frieza é encontrada também no calor 

aparente, na avançada pedagogia do presente que se ‘adéqua amistosamente às crianças’ e se 

‘centra no aluno’, uma vez que nada mudou decisivamente na base da sociedade burguesa” 

(GRUSCHKA, 2014, p. 359). Assim, podemos validar a perpetuação histórica da “educação 

pela dureza” e sua atualidade na contemporaneidade considerando a afirmação feita pelo autor 

de que quanto mais supostamente humanas são as atuais práticas pedagógicas tanto mais 

disfarçadas, produtoras e reprodutoras da “frieza burguesa” elas se tornam.  

Considerações finais  

Na educação no Antigo Egito, na Grécia e em Roma foi possível observar a presença 

desumana do “sadismo pedagógico” no qual se assenta a “educação pela dureza”. Nesses 

termos, as  tradicionais práticas punitivas disciplinadoras vão, ao longo do desenvolvimento 

histórico-cultural, se metamorfoseando em práticas cada vez mais sutis e dissimuladas, mas 

ainda assim alicerçadas na “educação pela dureza” e na produção e reprodução da “frieza 

burguesa”. Diante deste fato, é preciso ressaltar a atualidade e importância do texto 

“Educação após Auschwitz” (1995), principalmente sobre a necessidade de educar para a 

sensibilidade desde a mais tenra infância, sobretudo porque vivemos atualmente a barbárie da 

“Guerra na Síria”. Nesse sentido, dentre tantas outras, duas imagens de crianças sírias que 

foram capturadas pelas lentes das câmeras de cinegrafistas e repórteres que constantemente 

noticiam a guerra nesse país incitam a reflexão crítica sobre “educação, violência e memória”. 

A primeira é a do corpo do menino Aylan Kurdi35 de três anos estendido na areia de uma 

praia da região de Bodrum/Turquia quando sua família fugia de Kobane/Síria em função do 

terror promovido pelo autointitulado “Estado Islâmico”. A segunda imagem é a de uma 

menina36 de oito a dez anos de idade, que andando em meio aos destroços causados pelos 

ataques aéreos de bombas sobre a população civil síria, olha para um dos cinegrafistas e grita 

                                                             
35 Llosa, Mario Vargas. Menino morto na praia. El País, Brasil, 20 set. 2015. Disponível em: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/18/opinion/1442579286_144627.html Acesso em 30 jun. 2016.  
36 ALVAREZ, Rodrigo. Bombardeio em hospital na Síria deixa 27 mortos. Globo Play, Rio de Janeiro, 28 abr. 

2016. Disponível em: http://globoplay.globo.com/v/4988879/ Acesso em: 30 jun. 2016.  

 
 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/18/opinion/1442579286_144627.html
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ao perguntar entre lágrimas: “o que nós fizemos de errado?”. Diante dessas imagens que são 

extremamente comoventes, mas ao mesmo tempo reflexivas, promover uma educação para a 

sensibilidade e contra a “frieza burguesa” se torna urgentemente necessário justamente porque 

milhões de crianças pelo mundo estão sendo impedidas de viver. Ou seja, está sendo negado a 

elas assim como aos jovens adultos e idosos o direito à própria existência em nome de 

interesses vis e cruéis do capitalismo transnacional. Nesse sentido, não é demais repetir que a 

necessidade de educar para a criticidade fazendo com que a “frieza burguesa” tome 

“consciência da origem de seu surgimento”, como entendeu Adorno, é tarefa de toda 

educação comprometida com o processo de desbarbarização. 
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 As diversas inflexões e implicações que o conceito de dialética assumiu ao longo da 

interlocução entre Walter Benjamin e T.W Adorno expõem alguns dos dilemas centrais que a 

modernidade colocou, expressando os principais desafios e impasses que a  experiência 

humana, ou ao menos a sua particularização nas formações sociais ocidentais,  enfrentou ao 

longo do século XX.  Os dois filósofos se conheceram em 1923 através de Siegfried  

Kracauer nos chamados círculos de Berlim, meio que reunia artistas e pensadores de esquerda 

no período da Republica de Weimar. O debate teórico propriamente dito, no entanto, só se  

inicia com o encontro pessoal em 1929, em Könisgstein, e se desenvolve fundamentalmente 

por cartas (com alguns encontros pessoais) ao longo dos anos 1930, até a trágica morte por 

suicídio de Benjamin em 1940.  Partindo de importantes pontos de convergência e de  

uma amizade e admiração intelectual mútua, o debate foi marcado também por importantes e 

ricas divergências e tensões intelectuais que nos parecem bastante reveladoras. Enfatizando os 

pontos de tensão muitas vezes presentes nas expressões culturais características da primeira 

metade do século XX, e do final do século XIX, a análise de ambos os pensadores estabelece 

uma mudança metodológica decisiva para a crítica de cultura de inspiração materialista, 

dando os primeiros passos em direção àquilo que Adorno e Horkheimer denominarão, 

posteriormente, de materialismo multidisciplinar.  

 Este ponto de consonância importante entre os dois filósofos  no entanto foi a base 

para aquela que, ao que tudo parece, foi o ponto de maior tensão ao longo de seu debate, a 

saber, a questão da mediação. A expectativa de Adorno, a  partir de sua leitura do estudo  de 

Benjamin sobre Kafka (1934) era a de que a empreitada intelectual de ambos pudesse 

convergir. Tinha em vista a possibilidade de uma progressiva dissolução da sobreposição 

entre um polo "místico teleológico" e ou outro "cientifico materialista", a seu ver  presentes 

no estudo, a partir de um processo de mediações dialéticas. Esta expectativa  parece não ter 

encontrado eco imediato nas formulações do posteriores de Benjamin, que se encontrava 

fortemente impactado pelo surrealismo, analisado em seu ensaio anterior  Surrealismo o 

ultimo instantâneo da inteligência europeia (1929) e pelas novas possibilidades da relação 

entre tecnologia e arte (A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica concluído em 

1935).  Assim, sua perspectiva irá progressivamente valorizar esse sentido de uma 

sobreposição reveladora de dois fenômenos de ordens distintas (fazendo lembrar o processo 

de montagem cinematográfica) e a evocação de imagens capazes de capturar de maneira 

desfigurativa um conjunto de tensões. Benjamin avança em direção a teorização das "imagens 

dialéticas" que seriam capazes de interromper o fluxo continuo da historia e sua repetição 

permanente do sempre igual. Mais do que uma progressiva mediação, o que parecia instigar 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=Siegfried+Kracauer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjkmbXiu9DJAhVEjpAKHf63DcsQvwUIGSgA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=Siegfried+Kracauer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjkmbXiu9DJAhVEjpAKHf63DcsQvwUIGSgA
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Benjamin era a possibilidade de composição de um arranjo tenso, capaz de "capturar a 

dialética em sua imobilidade" expressando uma potencialidade que estaria latente nos 

fenômenos e que só se revelaria quando estes fossem arrancados de seu contexto original. 

A partir de 1935 parece que essa diferença  ganhou contornos mais profundos, a partir 

da discussão do ambicioso  projeto dos Passagens Parisienses  que Benjamin cogitava 

desenvolver como parte das pesquisas do Instituto de Pesquisa Social. Com o objetivo de 

apresentar o projeto, escreve uma primeira exposé em 1935 que foi endereçada a Horkheimer 

e a Adorno. Bastante ambicioso, o projeto não chegou a ser completado. Segundo Rolf 

Tiedmann em sua rica introdução a edição alemã de 1982 " a maioria  dos trabalhos mais 

importantes que  (Benjamin) escreveu durante a ultima década de sua vida nasceu do projeto 

das Passagens. Se tivesse sido concluída, as Passagens não teriam sido "nada menos do que 

uma filosofia material do século XIX." (TIEDMANN, 2009,P.13) Valendo-se de citações das 

mais variadas cenas do cotidiano, de imagens, de textos literários e citações teóricas como 

ponto de partida para suas ilações, Benjamin imaginava, de fato, inaugurar um novo 

procedimento filosófico, profundamente enraizado na nova fenomenologia que o capitalismo 

urbano-industrial coloca.  

Aqui o conceito de imagem dialética parecia ser elevado a um novo patamar, em sua 

capacidade de construir "constelações" tanto conceituais como sensíveis (na verdade 

entremeando as duas esferas de maneira única) e constituir-se em uma nova modalidade de 

reflexão.  Buscava assim revelar todo o potencial oculto e uma gama de impulsos utópicos 

latentes no século XIX, que deveriam ser recuperados pelo século XX. A própria noção de 

temporalidade e duração eram assim transformadas, e a multiplicidade de potencialidades não 

realizadas poderiam ser redescobertas e revitalizadas como se tivessem sido endereçadas a um 

momento futuro, configurando-se assim num novo tipo de tradição, aberta e clamando por 

redenção, naquilo que posteriormente será denominado como a "tradição dos oprimidos".  

Para tal, as imagens deveriam ser capazes de capturar momentos micrológicos do cotidiano e 

expor, em sua tensão intrínseca, elementos que as transpassem dotando-as de significado mais 

amplo. Seria este o recurso capaz de conciliar o método materialista dialético (após ter 

encontrado o marxismo a partir da leitura de Historia e Consciência de Classe,, Benjamin se 

aprofunda, a partir de 1934, na leitura de O Capital, segundo Susan Buck-Morss) com uma 

"plena visibilidade" (Rolf Tiedemann). Desta maneira o recurso da montagem parecia ser o 

mais indicado para edificar uma nova forma de pensamento capaz de fazer jus à riqueza de 
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potencialidades "adormecidas", qualificando o pensamento dialético para apreender um novo 

tipo de "sujeito coletivo" potencialmente presente nas sociedades modernas. 

Porém Benjamin tinha dúvidas quanto à aceitação do projeto, temendo que o mesmo 

pudesse relacionar-se "só tangencialmente" com os interesses do Instituto. Acreditava, no 

entanto, que Adorno pudesse interceder junto a Horkheimer para que projeto fosse aceito. 

Mas ocorreu o contrário. Segundo Susan Buck-Morss, "Horkheimer teve uma indescritível 

reação positiva em relação à Exposé" e coube a Adorno a posição mais crítica. Ao que tudo 

indica o tema da pesquisa e seus objetivos interessaram profundamente a ambos, porém as 

diferenças metodológicas que citamos anteriormente assumiram o caráter de uma divergência 

explícita quando da leitura por parte de Adorno da Exposé de 1935. Escreveu um carta desde 

Hornberg, onde estava de férias, enfatizando mais uma vez que a justaposição de temas 

contraditórios na imagem dialética somente refletia as contradições ao invés de desenvolvê-

las através da argumentação crítica. A partir daí, formulou uma lista de resalvas que deixaram 

Benjamin obviamente contrariado Parece que a diminuição de importância dada à dimensão 

"teológica negativa" foi vista como uma concessão a um materialismo empobrecido que 

Adorno aparentemente julgava consequência da influência de Brecht sobre Benjamim. Em 

razão disso, a análise se tornava para Adorno, ao contrário da intenção declarada da Exposé, 

menos dialética e menos materialista. A exortação de elementos constitutivos de "inconsciente 

coletivo" lhe pareciam secundarizar a força da alienação na sociedade burguesa tardia e, por 

conta disso, dispensar um trabalho forte de crítica negativa. Ao que parece Adorno não 

descartava a relevância da noção de imagem dialética (até por ter feito referência a ela em sua 

obra tardia após a morte de Benjamin), porém acreditava que a mesma, mais do que um 

impulso utópico, deveria fixar dois elementos que guardem entre si uma relação contraditória 

– contradição esta que deveria ser precedida e procedida por uma contextualização e uma 

análise crítica efetiva.  A adesão de Benjamin à noção de um "sujeito coletivo" pré-existente, 

tomado como uma espécie de ponto de partida sub entendido parecia secundarizar o esforço 

teórico necessário para a explicitação dos elementos de contradição da imagem dialética. Este 

ponto é importante porque, desde sua leitura de História de Consciência de Classe, Adorno 

parecia rejeitar a ideia de uma "consciência imputada",  recurso pelo qual Lukacs tentou 

resolver a série de antinomias que  o arranjo tenso do livro despertava. A seu ver, a verdade 

não poderia pressupor uma simples correspondência com uma "protoforma de consciência" 

dada pela simples posição de um grupo ou classe no processo social. Ao contrario, o trabalho 

conceitual deveria guardar para si, como uma necessidade intrínseca, o problema da verdade 
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desdobrada em todo seu potencial, e muitas vezes sustentá-lo em antítese com a realidade 

existente. 

As críticas, no entanto, parece que não convenceram Benjamin completamente.  Ainda 

que identificasse validade nas observações de Adorno, acreditava que não desabonavam seu 

procedimento metodológico. Buscando uma resolução do impasse, escreveu a Gretel Adorno 

(esposa de Adorno) afirmando que não existia um afastamento do programa filosófico 

anterior que Adorno conhecia e acreditava constituir um campo comum entre ambos, mas que 

as tendências expostas agora e aquelas guardavam entre si uma relação de  "tese e antítese" do 

projeto. A divergência parece, no entanto, ter permanecido em aberto. Prova disso é que três 

anos mais tarde, quando Benjamin dá o próximo passo efetivo em direção à realização do 

projeto das Passagens, a mesma problemática resurge. Em 1938, com o avanço do nazismo e 

o perigo iminente da eclosão da guerra, o Instituto busca refúgio nos Estados Unidos. Adorno 

explicita a intenção de que Benjamin os acompanhasse e este inicia a redação de um ensaio 

sobre Baudelaire que deveria servir como uma espécie de "modelo" para o livro das 

passagens, a ser publicado na revista de Instituto e provavelmente formar parte do futuro 

livro. Benjamin, no momento estabelecido em Paris, se via dividido, pois mesmo ciente do 

risco da guerra acreditava que era necessário permanecer na cidade para coletar material para 

seu trabalho. Além disso, as divergências com o Instituto o deixavam reticente sobre a 

realização do trabalho sob seu financiamento, e cogitava também se mudar para região da 

Palestina, sob abrigo de Gershom Scholem, e retomar seus estudos sobre Kafka.  No verão de 

1938, Benjamin vai à Dinamarca visitar Brecht e, segundo Susan Buck-Morss, "o simples fato 

de estar na Dinamarca para escrever sobre Baudelaire (já atrasado) foi o suficiente para deixar 

Adorno nervoso".  Obviamente não se trata de substituir as explicações e debates teóricos por 

intrigas e divergências de ordem interpessoal, mas sim  a constatação de que, no período 

decisivo de sua empreitada intelectual e pessoal, Benjamin se via dividido entre seus três 

principais interlocutores, que de alguma forma também representavam as principais 

tendências de sua própria formação intelectual, a saber a teologia, a rigorosa dialética 

inspirada no idealismo alemão e um materialismo de compromisso político explícito.  Estas 

contradições, por sua vez, de alguma forma expressavam o conturbado e crescentemente tenso 

ambiente político-social da Europa.  Por fim, em 6 de setembro Benjamin telegrafa a Gretel 

Adorno, que havia ficado responsável de apressar a Benjamin para que concluísse o quanto 

antes o texto, avisando que o manuscrito intitulado A Paris do Segundo Imperio em 

Baudelaire  estava  finalmente pronto e seria enviado prontamente. Em resposta, Gretel mais 
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uma vez pede que Benjamin viaje imediatamente para os Estados Unidos, provavelmente 

pressentindo o risco que o avanço do nazismo significava para ele. Após isso segue-se um 

longo silêncio que só será quebrado pela famosa carta de 10 de novembro, na qual Adorno 

mais uma vez reintera suas críticas ao método de Benjamin: 

A sua ideia de fazer do ensaio sobre Baudelaire um modelo para 

aquele sobre as Passagens, tomei-a insolitamente a sério (...) Pode você 

entender que a leitura do ensaio, cujos capítulos se chamam O Flaneur e O 

Moderno produziu em mim uma certa desilusão? Esta desilusão tem o seu 

fundamento essencialmente no fato de que o seu trabalho, nas partes que me 

são conhecidas, representa menos um modelo para as Passagens que um 

prelúdio. Aí estão reunidos temas que não são desenvolvidos plenamente. 

Em sua carta anexa a Max (Horkheimer), isto é apresentado como uma 

expressa intenção, e eu não desconheço a disciplina ascética que você deixa 

atuar (...) Mas gostaria de lhe perguntar se esta ascese, diante de semelhantes 

objeto e em contexto de exigências internas tão imperiosas, pode ser de todo 

mantida. Como fiel conhecedor de seus escritos, bem sei que em suas obras 

não faltam precedentes para este modo de proceder. Penso nos ensaios sobre 

Proust e sobre o Surrealismo na "Literarische Welt". Mas podem estes 

procedimentos metodológicos serem transferidos ao conjunto das Passagens 

- (...) é este um material que pode esperar pacientemente por uma 

interpretação, sem ser consumido pela sua própria aura? O conteúdo 

pragmático de todo objeto, uma vez isolado, não conspira aliás de maneira 

quase demoníaca, contra a possibilidade de sua interpretação, sem ser 

consumido pela sua própria aura? (ADORNO, Carta a Benjamin,2012, P. 

398-399.)  

  

Para além da já destacada questão da mediação, nos parece que a carta acima traz um 

novo elemento que aprofunda o debate entre os dois filósofos, a saber, a questão da aura. 

Sabemos da longa teorização que Benjamin desenvolveu em relação a este conceito e das 

potencialidades que sua paulatina extinção na reprodutibilidade técnica da arte abriria. Porém, 

como a maioria dos temas debatidos no presente ensaio, esta questão também não admite uma 

abordagem unilateral. Aqui, mais uma vez a tendência de observar as tendências e 

contratendências de um mesmo fenômeno, procedimento comum a ambos, ganha nova 

expressão.  
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Benjamin, no capítulo O Flaneur de seu ensaio, buscava expressar as nuances que o 

predomínio da forma mercadoria na formação capitalista trazia para a vida urbana, através de 

uma analogia entre a sua circulação e a abstração necessária para que essa se realizasse (o 

valor de troca) e a tendência do flaneur de circular aleatoriamente pela cidade tendo como 

pano de fundo o amálgama entre a paisagem urbana e a massa. Assim como a massa trazia em 

seu âmago a tensão entre a tentativa de sobrevivência do indivíduo e sua dissolução (o ensaio 

de Benjamin traz uma espécie de trajetória desta tendência, que abarca desde os fisiologos 

franceses do século XVIII até a leitura que Baudelaire faz os romances policiais de Edgar 

Allan Poe), a mercadoria traria essa tensão expressa na contradição entre sua circulação 

(condicionada pelo valor de troca) e sua realização (condicionada pelo seu valor de uso). Essa 

tendência encontraria seu desenvolvimento último na figura do flaneur, na medida em que o 

mesmo paira pela multidão "livremente", aparentemente liberto do sentido de necessidade que 

esta multidão impõe aos indivíduos. No entanto, só encontra qualquer tipo de  significado 

para sua experiência nos fragmentos sensíveis que recolhe da multidão, ao observar pessoas, 

cenas fugidas, contemplar as mercadorias nas vitrines, atravessar as passagens e experimentá-

las como uma extensão do interior burguês em meio ao espaço público.  

Adorno não se opunha a esta constatação, porém o efeito de excitação que a 

experiência urbana capturada de Baudelaire e "mantida intacta" pela "disciplina ascética" que 

Benjamin empregava pareciam em sua opinião "conspirar contra a possibilidade de 

interpretação". Conferiam a fragmentos auráticos presentes na obra de Baudelaire e na 

experiência urbana do século XIX uma positividade "mágica".  Além disso, a exaustiva 

correspondência imediata de determinantes de ordem econômicas e fenômenos sensíveis, 

como a correspondência entre a multidão e a classe operária ou a relação entre o trapeiro 

bêbado em Baudelaire e o comentário de Marx sobre o imposto sobre o vinho em artigo de 

1850 em a Nova Gazeta Renana, pareciam a Adorno próximos ao positivismo. Daí a famosa 

frase de Adorno de que, no primeiro ensaio sobre Baudelaire, Benjamin se colocava numa 

"encruzilhada entre magia e positivismo" na qual a face "positivista" seria a seleção obstinada 

de múltiplos fragmentos da realidade e a "magia" seria o procedimento de resignificação 

desses fragmentos através do deslocamento e da sobreposição que fazia referência ao método 

surrealista e à montagem cinematográfica. 

Tendo em vista estas observações, Benjamin percebe que para publicar o artigo sobre 

Baudelaire na revista do Instituto, que naquele momento já lhe garantia aportes financeiros 

para realização do ensaio, seria necessário reformulá-lo. Assim nasce o segundo ensaio, 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

intitulado Sobre alguns temas em Baudelaire, concluído em julho de 1939, que basicamente 

era uma reformulação do segundo capitulo do ensaio anterior intitulado O Flaneur. Este 

segundo ensaio foi recebido de maneira muito mais positiva, tanto por Gretel como por 

Adorno. Ao que parece, mesmo não de todo convencido pelas críticas, Benjamin acatou as 

observações de Adorno e nesta segunda versão  elaborou uma exposição mais concreta e 

desenvolvida dos impactos do fenômeno da reificação no tipo de percepção que a metrópole 

condicionava. A perda da experiência, condicionada pela vivência do choque que a multidão 

gerava, era anunciada como  elemento preponderante  para o encerramento do indivíduo sobre 

si mesmo, e a melancolia do flaneur era entendida como momento deste processo. O conjunto 

de estímulos fragmentados era entendido em consonância com uma consciência ela própria 

fragmentada, na qual as categorias de espaço e tempo eram fundamentalmente descontinuas. 

A figura do jogador de jogos de azar, por exemplo, era tomada como elemento de mediação 

entre esta consciência descontínua, que busca uma satisfação justamente na aleatoriedade e na 

ausência de determinações, e a divisão social do trabalho, através da qual o trabalhador cada 

vez mais perde de vista a totalidade do processo produtivo e se restringe a reproduzir gestos 

autômatos, que se repetem periodicamente estando isolados dos momentos anteriores da 

produção. O lirismo de Baudelaire era interpretado como antítese desse  isolamento na 

medida em que tomava como ponto de partida a perda da experiência. Antecipando autores 

como Proust ou Valery, buscava produzir arranjos provisórios que partiam  de estímulos 

sensoriais urbanos (e não mais de um sentido pleno de vida como os poetas do auge do 

lirismo) e reorganizá-los a ponto de reconstruir sentidos capazes de criar vínculos entre uma 

dimensão voluntária e involuntária da memória. 

Depois de concluída a segunda versão do ensaio sobre Baudelaire, que  por fim foi 

publicado no último número da revista do Instituto, se inicia o período final da vida de 

Benjamin, marcado por profunda angústia, tanto de ordem pessoal como política. Ao que 

parece, relutava deixar Paris e via a necessidade de prolongar sua estada ali para recolher 

material para o trabalho das Passagens. Além disso, ainda não tinha certeza sobre seu futuro, 

se buscaria o refugio nos Estados Unidos junto aos colegas do Instituto, se buscaria 

concretizar a oferta de Scholen de se refugir na região da Palestina ou se permaneceria em 

Paris por tempo indefinido. Com a invasão da Polônia por parte da Alemanha e a declaração 

de guerra, Benjamin, que não era cidadão francês, é retido num campo de trabalho em Niévre, 

de onde é liberado por intervenção de Adrienne Monnier, amiga de Paul Valery, e volta a 

Paris. Neste momento os integrantes do Instituto clamam para que Benjamin vá 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

imediatamente aos Estados Unidos, mas a decisão é novamente adiada. Finalmente em 

setembro, quando as tropas alemãs invadem Paris, Benjamin não teve outra alternativa do que 

deixar a cidade e chega com um pequeno grupo de refugiados à fronteira com a Espanha, 

acreditando que poderia escapar por ali. Porém, é informado pela guarda fronteiriça que seus 

documentos não eram o suficiente para fazer a migração.  Segundo Susan Buck-Morss,  “Na 

noite de 25 de setembro de 1940, em um hotel de Port Bou, Benjamim comete suicídio, 

ingerindo uma dose letal de morfina.  No dia seguinte a guarda fronteiriça, talvez 

impressionada pelo suicídio, permitiu que o resto do grupo cruzasse a fronteira”. (BUCK-

MORSS, 2011, p.383, tradução nossa) 

Esta breve recuperação dos últimos momentos da vida de Benjamin nos parece 

importante na medida em que se reflete de maneira significativa em sua última produção 

teórica, as famosas Teses Sobre o Conceito de História . Texto condensado, escrito sob a 

forma de aforismos, expressa um conjunto de complexidades que fez com que pensadores e 

estudiosos da obra de Benjamin se debruçassem sobre elas e produzissem livros e ensaios 

exclusivamente dedicados à sua compreensão.Ao terem acesso às Teses, Adorno e 

Horkheimer ficaram profundamente impactados, impacto esse que obviamente foi 

multiplicado pela trágica morte de Benjamin. Buck-Morss coloca questão nos seguintes 

termos: “A guerra, os horrores cometidos contra os judeus na Alemanha, a solidão da 

imigração, combinados com a dissipação do potencial revolucionário, tudo isso expressava o 

gesto suicida de Benjamin. Como consumação literal da ‘liquidação do individuo’, constituía 

uma alegoria trágica das contradições inerentes ao presente histórico”. (BUCK-MORSS, 

2011, p.392, tradução nossa).  De fato parece que Adorno e Horkheimer viram ali uma 

exposição decisiva para os efeitos catastróficos da égide da dominação no processo de 

civilização ocidental.  Aparece aqui uma inspiração para formulações desenvolvidas em suas 

produções posteriores como a Dialética do Esclarecimento  e, novamente citando Buck-

Morss, "e fosse que as teses de Benjamin fossem sua fonte ou que simplesmente apoiaram 

uma disposição prévia, nada do que Adorno o Horkheimer escreveram após 1941 (quando 

tiveram acesso as teses) violou esta última ofensiva de Benjamin, o mandato de negar a 

história como progresso. (BUCK-MORSS, 2011, p.397, tradução nossa). Mesmo que nas 

Teses estivessem presentes também algumas das opções metodológicas que foram motivo das 

suas divergências, Adorno enxergou nelas um impulso decisivo para sua produção intelectual 

posterior, relacionado-se com elas a partir da perspectiva hegeliana de Aufhebung (preservar, 

negar, superar). 
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Evidentemente estabelecer uma igualdade entre filosofia da história e epistemologia de 

Adorno e a de Benjamin seria um equivoco. Não se trata de colocar um sinal de igualdade. No 

entanto, somente teorizações que guardam entre si elementos de diferenciação podem 

estabelecer uma relação de complementaridade. Ao contrario das leituras que buscam 

divorciar os esforços teóricos de Benjamin e de Adorno através de dualidades dissociadas no 

qual o primeiro apareceria como um otimista e o segundo um apocalíptico, ou um místico e 

um racionalista ou ate mesmo um materialista e um neo hegeliano, gostaríamos de, guardada 

a devida observância para as especificidades já suficientemente catalogadas, enfatizar como 

se estabeleceria uma complementaridade. 
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[...] a vida da criança é um mistério tão grande que ninguém deveria tratar com mãos 

desatentas ou negligentes. Qualquer coisa que toque a infância abala o mundo, - 

dessa ou daquela maneira, e muitas vezes irremediavelmente, sem que se saiba, até o 

ponto que esse irremediável tenha alcançado, e o que daí posteriormente vai 

decorrer. (MEIRELES apud SILVA, 2011, p. 113) 

 

As palavras de Cecília Meireles, das quais nos servimos para introduzir nossas 

reflexões, expressam minha preocupação, compartilhada com diversos autores, em estudar 

distintos modelos de infância presentes em diversas culturas e que se apresentam, ainda hoje, 

destituídos da devida compreensão sobre sua fragilidade, merecedora dos cuidados que 

coincidam com as especificidades dessa fase tão peculiar do desenvolvimento humano, de 

modo a apoiar pesquisas acerca da questão educacional, em espaços escolares e não-escolares. 

O artigo em tela é parte dos debates inscritos na fundamentação teórica da 

pesquisa em andamento norteada pelo projeto de doutoramento sob o título Infância, 

Trabalho Infantil e Educação em Taubaté (1870-1940) pelo qual me propus a pensar e 

discutir sobre uma infância escravizada, libertada, tutelada, rejeitada, escolarizada, analfabeta, 

explorada, acolhida e compreendida, infortunada, abastada, institucionalizada entre outras 

tantas que se estabeleceu e/ou foi estabelecida na sociedade valeparaibana, entremeada pelos 

debates e promulgação da Lei do Ventre Livre até o ano de 1940, quando os ritmos de sua 

indústria emergente impuseram novos ritmos, sobretudo, em Taubaté, cidade do interior 

paulista reconhecida como a capital da literatura infantil por conta dos escritos de Monteiro 

Lobato, renomado autor nascido nesse município. 

Dois objetivos nortearam essa produção e motivaram nossas reflexões: a primeira 

é problematizar o tema infância com base nos escritos benjaminianos, ciente de não conseguir 

– e nem desejar – esgotar os utensílios guardados no seu confuso e cobiçado baú, o que seria 

extremamente imprudente e ambicioso em demasia pela própria natureza desse trabalho; 

como segundo objetivo, propus-me buscar fundamentos para pensar e discutir sobre uma 

infância presente no Vale do Paraíba paulista, sobretudo, na urbe taubateana. 
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Eleger o filósofo alemão Walter Benjamin como referência teórica é um desafio 

que resolvemos enfrentar a partir das reflexões gestadas na disciplina Tópicos Especiais III: 

Educação e Relações Sociais na História do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação – Doutorado – da Universidade São Francisco – Itatiba/SP, Linha de Pesquisa: 

Educação, Sociedade e Processos Formativos. Tal desafio nos obriga a mergulhar na 

linguagem metafórica, poética, filosófica desse gênio que se tornou um dos pioneiros, mesmo 

ainda sem se interessar em sê-lo, da vertente marxista que se convencionou chamar de Teoria 

Crítica. 

O estilo literário livre da produção benjaminiana, marca indelével desse autor, 

atrai pesquisadores de áreas diversas e com interesses os mais distintos que vão da linguística 

à psicanálise, da filosofia à história perpassando a sociologia e chegando à pedagogia. Seus 

numerosos artigos, não obstante a pouca extensão de cada um, o que não fragiliza a 

capacidade de Benjamin de registrar seu pensamento sempre comprometido com a crítica ao 

capitalismo e, sobretudo, à modernidade, configurada como um monstro perverso e 

desumanizador, característica da literatura desse autor, são, quase sempre, densos e 

complexos, controversos e polêmicos. Sendo assim, podemos afirmar que sua habilidade de 

falar muito com poucas palavras revelou o modus vivendi desse pensador que nunca 

demonstrou interesse pela demência burguesa, ou seja, pela acumulação do capital, aliás, 

muito pelo contrário, manteve vida simples a ponto de mal conseguir sustentar sua família, 

sua intelectualidade, seus vícios. 

É nesse contexto que nasceu a ideia de baú por ser o elemento que mais se 

aproxima e identifica o pensamento benjaminiano, afinal, em qual outro lugar estariam 

guardadas as brincadeiras, devaneios, lampejos biográficos e o mar de conceitos desse autor? 

Com certeza não seriam as estantes organizadas de Adorno ou Horkheimer que 

representariam a liberdade de guardar e tirar coisas quando e como desejasse, sem precisão, 

sem obediência, sem submissão ou subserviência, com a profundidade e vontade, 

originalidade e decisão de Walter Benjamin. 

É dentro desse baú benjaminiano que desejei buscar algumas de suas impressões 

sobre a infância, objeto de pesquisa a ser desenvolvida com vistas a sistematizar a tese de 

doutoramento que, por sua vez, é balizada pelo projeto sob o título Infância, Trabalho e 

Educação no Município de Taubaté de 1870 a 1910. Nossas discussões se pautaram nos 

textos originais, mesmo que traduzidos, de Walter Benjamin reunidos em Obras Escolhidas I 

(1987a) e Obras Escolhidas II (1987b), lançados pela Brasiliense, e Reflexões sobre a 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

Criança, o Brinquedo e a Educação, obra de responsabilidade das editoras Duas Cidades e 

Editora 34 (2014). 

Com exceção de uma pequena referência a um “menino de sete anos” em “Visão 

do Livro Infantil” (BENJAMIN, 2014, p. 70) quando este afirma, “Príncipe é uma palavra 

cingida por uma estrela”, não encontramos no seu baú algum tratado psicopedagógico pelo 

qual o autor tivesse definido, com clareza, os limites de “criança”, “infância” e 

“adolescência”, deixando-nos a seguinte dúvida: quando termina a criança e começa o 

adolescente de Benjamin? Há estudos benjaminianos sobre, o que hoje chamamos, “primeira 

infância”? No entanto, não se trata de um vazio sem pistas! Na crônica “André Gide: La porte 

étroite” é possível identificarmos algumas destas pistas, desses sinais que nos levam a 

entender de qual “infância” estamos a falar: 

 

Culpa e felicidade manifestam-se na vida das crianças com mais pureza do que na 

existência posterior, pois todas as manifestações na vida infantil não pretendem 

outra coisa senão conservar em si os sentimentos essenciais. Aqui, as hostes 

inimigas, culpa e felicidade, ainda se encontram inseridas em seu cenário, no terreno 

pacífico da futura batalha, da qual somente os anos vindouros conseguirão avaliar o 

desenrolar ambíguo e o desenlace que tudo decide. (BENJAMIN, 2014, p. 49) 

 

Como vimos nas palavras de Benjamin, o amadurecimento, os “anos vindouros”, 

as novas experiências se comprometerão em efetuar o ritual de passagem da infância à 

mocidade, à adolescência e desta à triste idade adulta, triste sim, porque boa parte, senão sua 

totalidade, do encantamento e coragem ficarão esmigalhadas pela dureza da vida, pelas 

obrigações e imposições ideológicas, principalmente na sociedade capitalista onde se exige o 

desenvolvimento de um sentimento complexo e, por vezes, contraditório, de responsabilidade 

/ maturidade ao lado de processos de infantilização e alienação, resultando nos sonhos de 

consumo e acumulação, vícios burgueses. 

Ao visitar seus “Esconderijos”, o autor nos ensina sobre a capacidade e habilidade 

criativa peculiar à criança, ao descrever como as coisas duras e reais se transformam em 

brinquedo e como os brinquedos se tornam duros e distantes daquilo que costumamos chamar 

de realidade, lugar reconstituído pelo adulto à sua maneira de modo que no lugar do sonho e 

da imaginação passa a enxergar casas e carros, marcas e valores, poder e dominação. 

 

A criança que se posta atrás do reposteiro se transforma em algo flutuante e branco, 

num espectro. A mesa sob a qual se acocora é transformada no ídolo de madeira do 

templo, cujas colunas são as quatro pernas talhadas. E atrás de uma porta, a criança é 

a própria porta; é como se a tivesse vestido com um disfarce pesado e, como bruxo, 

vai enfeitiçar a todos que entrarem desavisadamente. (BENJAMIN, 1987b, p. 91) 
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Existem regras, mesmo que algumas para serem quebradas. Regras que 

determinam posições sociais, castigos e punições, balizam relações, efetuam promoções, 

ascensões, mas, acima de tudo encorajam e amedrontam, tudo isso dentro de uma realidade 

indiscutivelmente real. Benjamin (1987b, p. 91) ao narrar seus “Esconderijos” afirma seu 

“medo” de ser descoberto: “Por nada nesse mundo podia ser descoberto”. Não que estivesse 

fazendo algo errado, cometendo um crime, protagonizando uma infração grave. O medo se 

justifica pela experiência da ansiedade de quem espera, momento único e inigualável, 

irrecuperável. A criança ao brincar “disso” ou “daquilo”, com ou sem o brinquedo, cria 

extensões de si mesmo nos mais diversos “outros” imaginados, transcende seu corpo 

retornando a sua imanência em velozes segundos. O mesmo acontece diante do brinquedo ou 

de quaisquer coisas que podem se tornar brinquedos. O objeto está “ali” até que o encontro 

acontece; a partir daí, criança, brinquedo e brincadeira se confundem e se misturam em 

disfarces e “máscaras” que se “des-velam” e se “re-velam” num constante movimento de 

“ver-e-não-ver”, “ser-e-não-ser”, onde os opostos se multiplicam obedientes à única lógica 

possível, a “não-lógica”. 

E, afinal, por que ter medo? Pela possibilidade da “punição” se, por acaso, não 

conseguisse zelar pelo seu esconderijo: “Quem me descobrisse era capaz de me fazer 

petrificar como um ídolo debaixo da mesa, de me urdir para sempre às cortinas como um 

fantasma, de me encantar durante toda vida como uma pesada porta”, diz Benjamin (1987b, p. 

91). Mas, também, na mesma proporção desperta num súbito entusiasmo, a “coragem” pura e 

verdadeira, que se revela em gritos e adrenalina sem querer convencer os outros antes de si 

mesmo. A coragem necessária para enfrentar os demônios e desencantar a casa, explorá-la 

canto a canto, de lado a lado: 

 

Por isso expulsava com um grito forte o demônio que assim me transformava, 

quando me agarrava aquele que me estava procurando. Na verdade, não esperava 

sequer esse momento e vinha ao encontro dele com um grito de autolibertação. Era 

assim que não me cansava da luta contra o demônio. Com isso a casa era uma 

arsenal de máscaras. [...] Como se fosse seu engenheiro, eu desencantava aquela 

casa sombria à procura de ovos de Páscoa. (BENJAMIN, 1987b, p. 91) 

 

Vemos na narrativa de Benjamin a valorização da experiência, de sua experiência 

pautada na imaginação que é a capacidade de produzir imagens – demônios, anjos, templos, 

portas, heróis, superpoderes etc. A construção da identidade da criança demanda certa 

transgressão. A "rebeldia", "anarquia” são expressões da vontade infantil de extrapolar 

limites, seus limites, aprender a andar, vencer o berço, abrir gavetas, explorar armários, 
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equilibrar-se na bicicleta, são apenas alguns exemplos. Trata-se de uma subjetividade perene. 

O adulto, pelo contrário, ao objetivar o mundo pouco se vê como parte dele exigindo novo 

processo de autoconhecimento que demanda solidão, fuga, não pela covardia, mas pela opção 

de se ensimesmar e ressignificar símbolos plantados pela criança de outrora.  

Não há dúvidas que as “experiências” da infância, profundas, inusitadas, 

vislumbrantes, cujos tempo e espaço eram inefáveis e reconstruídos continuamente foram 

reduzidas a “vivências” rápidas e racionalizadas, momentâneas e, quase sempre, planejadas 

ou previsíveis. O amadurecimento da infância decreta a morte da experiência que dá lugar ao 

homem adulto moderno, grávido de vivências plantadas nas pedras do capitalismo, plantas 

fracas, sem raízes que se autodestroem por não suportarem a seca da memória, a falência das 

narrativas, o empobrecimento da imaginação e da habilidade de criar e de se movimentar do 

“nada” ao “tudo” e do “tudo” ao “nada”. 

As reflexões de Benjamin (2014) em “Brinquedos e Jogos” ao se referir a uma 

sentença de Goethe – “Tudo à perfeição talvez se aplainasse; Se uma segunda chance nos 

restasse” – nos lança para dentro desse universo infantil e o esvaziamento simbólico do 

mundo adulto ao mesmo tempo, não que isso fosse fenômeno necessário, mas, pelo contrário, 

é resultado de um processo de modernização das relações humanas que não mais se pautam na 

humanização e emancipação do sujeito, mas na sua sujeição e coisificação. 

 

A criança age segundo esta pequena sentença de Goethe. Para ela, porém, não 

bastam duas vezes, mas sim sempre de novo, centenas e milhares de vezes. [...] O 

adulto, ao narrar uma experiência, alivia o seu coração dos horrores, goza 

duplamente uma felicidade. A criança volta a criar para si todo o fato vivido, 

começa mais uma vez do início. [...] A essência do brincar não é um “fazer como 

se”, mas um “fazer sempre de novo”, transformação da experiência mais comovente 

em hábito. (BENJAMIN, 2014, p. 101-102) 

 

A repetição para o adulto moderno é insuportável por ver passar diante dos seus 

olhos e sentir na sua carne a dor da perda e da exploração, do açoite, da frustração de nunca 

ter o que queria, afinal, talvez nem saiba o que realmente deseja, mal entende sua vontade, 

pobre adulto. Tão encarcerado nos valores e nas vantagens do “ter” que não se dá conta das 

recompensas de “ser”. Benjamin  nos alerta para este problema ao escrever em “Livros 

infantis velhos e esquecidos” que o livro, por exemplo, dentre outras tantas coisas, ganha 

importância para a criança não pelo seu estado de conservação ou pelo valor de mercado – na 

infância, aliás, nada disso merece atenção –, mas na medida em que desperta “alegria na 

criança”, uma vez que “a criança possui senso aguçado mesmo para uma seriedade distante e 

grave, contanto que esta venha sincera e diretamente do coração [...]” (2014, p. 55). 
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Na infância os homens conseguem entender com mais clareza as “coisas do 

coração” e vão se afastando da totalidade de sua existência ao soerguerem a razão, típica do 

Iluminismo, e a colocarem no altar do consumo, onde tudo deve ter sentido, explicação, 

significado, utilidade e direcionamentos específicos. É por esse viés que Benjamin (2014) 

explicou que a razão iluminista desejou tudo educar e pedagogizar as relações, livros e 

brinquedos infantis. Os pedagogos, segundo Benjamin (2014, p. 57), “Em sua unilateralidade, 

ele não vê que a Terra está repleta dos mais puros e infalsificáveis objetos da atenção 

infantil”, Os brinquedos "pensados”, “planejados” pouco servem ou dificilmente conseguirão 

substituir os resíduos de uma construção, com seus pedaços de madeira e tijolos à mostra, 

descobertos e disponíveis para as aventuras, por serem elementos especiais uma vez que as 

crianças se voltam para o mundo do trabalho a partir do que experimentam concretamente a 

sua volta, no chão de sua classe social, na cama nobre, burguesa ou proletária, coletiva ou 

individual, solidária ou egoísta. 

 

É que as crianças são especialmente inclinadas a buscarem todo local de trabalho 

onde a atuação sobre as coisas se processa de maneira visível. Sentem-se 

irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da construção, do trabalho 

no jardim ou na marcenaria, da atividade do alfaiate ou onde quer que seja. Nesses 
produtos residuais elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente 

para elas, e somente para elas. Neles, estão menos empenhadas em reproduzir as 

obras dos adultos do que em estabelecer uma relação nova e incoerente entre esses 

restos e materiais residuais. Com isso as crianças formam o seu próprio mundo de 

coisas, um pequeno mundo inserido no grande. (BENJAMIN, 2014, p. 57-58) 

 

Por essas palavras fica-nos claro que há dois mundos, não no sentido platônico – 

Mundo das Ideias e Mundo Sensível –, uma vez que ambos estão na mesma dimensão da 

existência humana repartindo-a a partir da dialética subjetividade-objetividade: o primeiro, o 

da criança que lança suas edificações, ao contrário do que pensamos, não pela sua 

ingenuidade, como se isso explicasse, aos olhos tristes do adulto, o morto-vivo moderno, sua 

felicidade e realização, mas pela coragem; o segundo, entremeado a grandes lances de escada, 

reina a covardia, o medo, uma vez que a coragem fora largada, deixada, esquecida nos mares 

turbulentos e misteriosos da infância; desta forma, o adulto morto-vivo já não mais consegue 

nem voltar-se para si mesmo e nem arriscar-se, lançar-se para fora – atributos próprios da “ex-

istência” – a fim de decidir e optar pelas coisas que o realizam verdadeiramente. 

Qual remédio deveríamos tomar para recuperar nossa coragem com vistas ao 

aprimoramento do processo pelo qual estabelecemos relações profundas, incoerentes, 

contraditórias, mas, acima de tudo, verdadeiras e realmente reais? Uma tênue barreira parece 

separar o real da fantasia, a ilusão dos “pés-no-chão”, a verdade do sonho no mundo moderno. 
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O problema é que o sonho do adulto-moderno é tão material e a fantasia tão distante que ao 

olhar para a criança este adulto consegue, no máximo, enxergar uma miniatura de gente 

alucinada, quando deveria perceber seu passado perdido e sua chance de se aventurar nos 

delírios que lhes restam, isso se restarem alguns. O fato é que o adulto não “brinca” e por isso 

não se liberta dos monstros que o ameaçam. Não se trata de esquecimento, de fuga, mas de 

libertação. 

 

Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo de 

gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo próprio; mas o 

adulto, que se acossado por uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, 

liberta-se dos horrores do real mediante a sua reprodução miniaturizada. A 

banalização de uma existência insuportável contribui consideravelmente para o 

crescente interesse que jogos e livros infantis passaram a despertar após o final da 

guerra. (BENJAMIN, 2014, p. 85) 

 

Olhando para o conceito de “brincar” como “libertação”, nosso pensador deve ter 

constrangido muitos burgueses escravos de suas ambições, servos do sistema capitalista, 

zumbis que se mobilizam na busca incessante e infinita, insaciável, de impérios que esfacelam 

consciências e desumanizam os encontros. Foi em “Velhos brinquedos” que Benjamin nos 

mostrou a estreiteza entre a “existência insuportável” e o “interesse” pelos livros infantis; se 

para as crianças tais livros possibilitam um mergulho no oceano de possibilidades, para o 

adulto pode ser o ópio, um alucinógeno potente, capaz de, às vezes, viabilizar o retorno a si 

mesmo, o resgate da infância enterrada. 

Vasculhando um pouco mais o baú de Benjamin encontramos em “Visão do livro 

infantil” a maneira como o autor, ousadamente, explica o movimento ardiloso do pequeno 

enfant em direção ao livro, ao conto, à imagem, à narração, certo de que a vida da imagem 

não se dá objetivamente, mas pela experiência única, mesmo que se renove por mais mil 

vezes, pela transcendência do universo metafísico dos olhos e da mente infantil. A ilustração, 

mais do que as palavras – que, a princípio também são ilustrações, signos desajustados – 

prometem e convidam para viagens intergalácticas, mesmo que, ao lado das palavras, tais 

viagens podem emocionar e transfigurar, crescer e expandir. 

 

Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança que as vai 

imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar, como 

nuvem que se impregna do esplendor colorido desse mundo pictórico. Diante do seu 

livro ilustrado, a criança coloca em prática a arte dos taoístas consumados: vence a 

parede ilusória da superfície e, esgueirando-se por entre tecidos e bastidores 
coloridos, adentra um palco onde vive o conto maravilhoso. (BENJAMIN, 2014, p. 

69) 
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Em “Rua de mão única” o autor visita sua infância com a mesma coragem que fez 

em “Esconderijos”: Criança lendo, Criança que chegou atrasada, Criança lambiscando, 

Criança andando de carrossel, Criança desordeira, Criança escondida. Tal coragem se 

transformou em lamentos e pedidos de perdão do adulto que não suportou a banalização da 

existência que tanto condenou. Assim foi-se Walter Benjamin.  

Haverá outras oportunidades de abrirmos esse baú e nos espantarmos 

novamente... ainda há muito o que se ver, tocar, falar, emocionar-se, rir, comunicar, viajar, 

lembrar, imaginar, voltar a ser criança! 
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Como prática social constituída, a música enquanto manifestação artística tem se 

mostrado um poderoso instrumento tanto para a imposição de ideologias quanto para 

processos educativos com o objetivo de se alcançar a autonomia dos sujeitos. É o que 

percebemos na própria legislação brasileira no que se refere ao ensino de música nas escolas 

regulares. A obrigatoriedade do ensino de música nas escolas regulares do Brasil se deu com a 

Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008. Esta que em maio deste ano foi alterada pela Lei 13.278 

com a inclusão de outras linguagens artísticas, mas mantendo o ensino de música. Esses e 

outros documentos oficiais não deixam claros os objetivos do ensino de música, tanto para 

professores quanto para alunos, o que tem gerado interpretações equivocadas dessa área do 

conhecimento. Tais equívocos dificultam o processo de emancipação e reforçam o que a 

indústria cultural37 tem imposto, de forma ideológica, por meio de seus produtos. 

No pensamento de Adorno (2001), a arte não pode fugir ao compromisso social que se 

estabelece diante do compromisso com a crítica, entendimento que se pauta no pressuposto de 

que, contraditoriamente, o alargamento das possibilidades artísticas revela-se em muitas 

dimensões como estreitamento da capacidade crítica e reflexiva. Contudo, com o advento da 

indústria cultural seu caráter afirmativo foi se perdendo em função de uma configuração 

mercadológica. Nisso, Adorno afirma que “desde que a arte foi tomada pelo freio da indústria 

cultural e posta entre os bens de consumo, sua alegria se tornou sintética, falsa, enfeitiçada” 

(ADORNO, 2001, p. 15). Mais ainda, “sob os ditames da indústria cultural, o caráter 

afirmativo da arte tornou-se onipresente e a brincadeira de espírito, apenas uma irônica careta 

dos anúncios de propaganda” (ADORNO, 2001, p. 14). 

                                                             
37O conceito de indústria cultural desenvolvido por Adorno e Horkheimer em 1947 é assim apresentado por 

Zanolla (2012, p. 14): “O termo significa a existência de uma rede como fruto da reorganização do sistema 

capitalista em âmbito cultural no sentido de conservar mecanismos de dominação e exploração no período que se 

seguiu à Revolução Industrial. Com ênfase na expansão capitalista após a Segunda Guerra 

Mundial, se processa globalmente uma nova visão de arte e estética como produtos de preservação do lucro. A 

abertura de fronteiras rumo à expansão do capital, a flexibilização das leis trabalhistas, a implantação do sistema 

neoliberal, a criação da publicidade, o investimento no lazer e no entretenimento 

e os desdobramentos racionais desses efeitos nos meios de comunicação no sentido de fomentar o consumo, são 

elementos básicos para a constituição da indústria cultural”. 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

Em reflexão sobre a apropriação da música por esse mesmo contexto de 

industrialização dos bens culturais, pode-se afirmar que ela se tornou um produto 

mercadológico, um forte instrumento de alienação e manipulação. Em análise sobre a música 

popular, Adorno (1986) afirma que a estruturação desse tipo de música atende ao mercado por 

sua simplicidade em modelos padronizados que de forma alguma estimulam novas 

percepções nos ouvintes, mas, pelo contrário, promovem sua fácil aceitação sem qualquer 

resistência.  

Ao analisar a música como manifestação artística, entende-se seu envolvimento com 

as contradições da sociedade e com a possibilidade emancipatória. Relacionado a isso, no 

texto Educação Artística e Formação Musical em Adorno, Zanolla (2013, p. 101) afirma que 

“a arte não difere do trabalho, é ambivalente, uma possibilidade de experiência emancipatória 

ou de alienação e conformismo”.  Isso porque suas bases são perpassadas pelas contradições 

sócio-históricas. A arte advém do trabalho assim como a práxis38 e a formação da relação 

entre teoria e prática; portanto, arte é trabalho e possibilidade de práxis: contradição e 

formação. 

Diante do contexto apresentado, desenvolvemos uma pesquisa teórica e bibliográfica 

com o objetivo de contribuir com a reflexão sobre o ensino de música, considerando o que 

tem sido desenvolvido e o que pode ser feito para formar pessoas críticas; contribuir com a 

práxis relacionada à arte; e refletir sobre as contradições da cultura no processo de formação 

humana frente às possibilidades de se concretizar experiências. Para tanto, trabalhamos com o 

conceito de Educação Estética a partir da música, à luz da Teoria Crítica da Sociedade 

Frankfurtiana, mais especificamente sobre a ótica de T. W. Adorno. A principal questão desta 

pesquisa foi: Como a música, baseada na concepção de Adorno, pode contribuir para com a 

educação humana e crítica?  

O método dialético é a base desta pesquisa e contribui na compreensão da concepção 

de (de)formação humana, ou seja, as contradições da educação, que é ressaltada neste estudo 

como princípio para a Educação Estética adorniana.  

Para Adorno, segundo Jay (2008), a verdadeira dialética é o esforço de enxergar o 

novo no velho não se restringindo a simplesmente perceber o velho no novo. Por essa via de 

                                                             
38O conceito de práxis em Marx “designa o conjunto de relações de produção e trabalho, que constituem a 

estrutura social, e a ação transformadora que a revolução deve exercer sobre tais relações” (ABBAGNANO, 

2012, p. 922). Em Adorno (1995) este conceito tem sua origem na concepção de trabalho elaborada por Max. 

Dessa forma, a relação entre teoria e prática pressupõe a prática incorporada à teoria de maneira que nenhuma 

nem a outra sejam fetichizadas: “A práxis é a fonte de onde a teoria extrai suas forças, mas não é recomendada 

por esta. Na teoria, ela aparece meramente, e mesmo de maneira necessária, como ponto cego, como obsessão 

pelo criticado” (ADORNO, 1995, p. 229). 
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raciocínio, Adorno (2011) tem como princípio que o método dialético, aplicado em seu justo 

sentido, constitui a possibilidade, por meio da contradição, de tencionar o universal e o 

particular de modo que se possa confrontar sujeito e objeto no sentido de evitar a conciliação 

entre ambos. No destaque que se pode fazer dessa questão Adorno entende que: 

 

Este método exige, antes, transformar a força do conceito universal no 
autodesenvolvimento do objeto concreto e resolver a enigmática imagem 

social com as forças de sua individualização. Desta maneira não se tende 

tanto a uma justificação social como a uma teoria social, pois trata-se de 
explicar a justiça ou a injustiça estética, que está no âmago dos objetos 

(ADORNO, 2011, p. 30). 

 

 A importância desse método para Adorno (2011) está no fato de que podemos chegar a 

considerar a coisa como ela é. Dessa forma, descobrindo os elementos implícitos que 

constituem o objeto. Nessa perspectiva, a contradição se apresenta como oposta a uma 

simples contemplação que, “somente promete a verdade enquanto a concepção da identidade 

entre sujeito e objeto é o fundamento do todo, de modo que a consciência que observa está tão 

mais segura de si quanto mais perfeitamente se anula no objeto” (ADORNO, 2011, p. 31). 

Esta pesquisa foi estruturada em três etapas: 1) Discussão e relação dos conceitos 

sociedade, trabalho e cultura, devido à importância da percepção histórica ampliada desses, 

para se chegar à compreensão das contradições e das possibilidades de emancipação da 

música em um processo de Educação Estética em Adorno (ADORNO, 2005; 

HORKHEIMER; ADORNO, 1973; MARX, 2008; 2010; 2013; MARX; ENGELS, 1979). 2) 

Discussão conceitual de estética e arte, principalmente sob a ótica de Adorno, e elementos 

históricos da música tanto no que se refere a aspectos técnicos quanto à relação da música 

com a sociedade para a compreensão do que Adorno apresenta como possibilidade de 

apropriação da arte e mais especificamente da música para se alcançar diferentes objetivos, 

que podem estar inseridos nos processos educacionais e também no âmbito da indústria 

cultural. Nesta etapa também promovemos uma reflexão sobre a música como mercadoria, na 

condição de instrumento de imposição ideológica, no âmbito da indústria cultural; 3) 

Abordagem das concepções de experiência estética e educação em Adorno, relacionando-as. 

O entendimento do que seja a experiência estética é importante, pois, é por meio dela que, no 

pensamento de Adorno (2008a), se pode ter uma relação mais estreita com a obra de arte, o 

que remete, a nosso ver, ao próprio conceito de educação e formação.  

No que se refere ao conceito de estética, voltamos nossa reflexão para estudos de 

Adorno que tem a música como principal objeto de análise. Destes, optamos pelas obras 
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referentes à Mahler (1860-1911), Schönberg (1874-1951) e Berg (1885-1935) por entender 

que nelas Adorno evidencia, por meio da reflexão sobre experiência estética, possibilidades 

de alienação e formação quando se refere ao material musical. Assim, tonalidade e 

atonalidade são conceitos que deram suporte nessa fase para se aprofundar a discussão 

estética sobre forma e conteúdo; essência e aparência; como ideia para se chegar à Educação 

Estética adorniana.  

Na obra de Adorno (2008b) sobre Mahler buscou-se identificar elementos que 

pudessem contribuir para com a compreensão da estética mahleriana. Dentre esses elementos, 

foi identificado que Adorno procura traçar um caminho em que expõe algumas categorias de 

análise especificamente musicais. Dessas categorias pode ser citado o trabalho do contraste 

entre os modos maior e menor na construção musical; o uso da tonalidade ainda como recurso 

inovador; organizações de formas musicais dando ênfase a variações, a ampliação da forma 

canção e, sobretudo o trabalho da orquestração buscando explorar novas sonoridades. 

 O que se percebeu no decorrer da análise é que Adorno procura traçar uma concepção 

de estética em Mahler, que se mostra incomodada com os padrões musicais de forma e 

conteúdo usados em sua época. Dessa maneira, com um espírito inovador, mas com uma 

preocupação em não deixar de lado toda uma tradição musical, na concepção de Adorno, 

Mahler se esforça para, por meio de sua estética musical, proporcionar novas experiências 

perceptivas por meio de suas musicas. Esse pensamento, a nosso ver, corrobora a própria 

ideia de Educação Estética por meio da música em Adorno. 

 Isso é demostrado no intercalar da análise musical de algumas composições de Mahler 

e a reflexão teórica sobre essas análises. Fica muito claro que a discussão proposta por 

Adorno (2008b) é pautada na relação entre forma e conteúdo; subjetividade e objetividade em 

um contexto de múltiplas possibilidades de construção musical. 

A questão da música perpassada pela relação entre essência e aparência pode ser 

analisada em todas as possibilidades de sua construção. Na música atonal, coube uma atenção 

especial devido à dificuldade de sua aceitação por parte de uma sociedade que está presa às 

convenções estabelecidas ao longo da história. Quanto a isso, o que pode ser questionado diz 

respeito a como fica a recepção e apreensão desse tipo de música por parte dos ouvintes. 

Questão esta, que se remete à formação.  De antemão Adorno (1986) afirma que é 

fundamental considerar a estrutura global em que a música se insere e a formação daqueles 

que terão contato com ela. Isso pelo fato de que tal música tem dentre seus objetivos contestar 

o banal, as costumeiras concepções de imediatez e a naturalidade, o que a torna de difícil 

inteligibilidade se for considerado o nível de alienação em que a sociedade está inserida. 
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 A essência da música atonal é desprovida de qualquer harmonia linear preestabelecida 

entre universal e particular. Nela, o universal é aberto, evita o excesso de estandardizações, 

necessita de certa interação em que se deve caminhar em busca de novas descobertas, desde a 

formulação da emoção individual até a condição de se construir a ideia do todo. Pode-se dizer 

que ela é a divergência absoluta daquilo que é moldado e convencional (ADORNO, 1986). Na 

música atonal “a ideia de ajuste da tensão, de harmonia no sentido artístico, torna-se cada vez 

mais ideológica quanto menos a realidade propicia ao individual através do universal o que é 

prometido ao individual e o que ele mesmo promete” (ADORNO, 1986, p. 156). 

 Adorno (2011) levanta uma discussão sobre a condição atribuída ao material sonoro 

musical no que diz respeito ao direito ontológico como condição necessária e universalmente 

válida de toda a concepção musical possível. Tal condição pode ser considerada uma 

superestrutura útil para tendências de composição reacionária. O problema levantado aqui se 

refere à recepção e apreensão por parte do sujeito quanto a uma nova possibilidade musical 

que na relação entre essência e aparência venha a possibilitar a transgressão da realidade, seja 

ela imposta ou não. Na relação com essa música a autonomia do sujeito pode se tornar algo 

concreto, pois ele terá a oportunidade de confrontar o real com o que é imposto a partir do 

desenvolvimento de sua capacidade reflexiva e crítica. Segundo Adorno,  

 

Um ouvido desenvolvido está em condições de apreender as mais 
complicadas relações de sons harmônicos com tanta precisão quanto as mais 

simples, sem experimentar por isso uma necessidade de ‘resolução’ das 

supostas dissonâncias, mas antes se rebela espontaneamente contra essas 

resoluções, que percebe como uma recaída em modos bem mais primitivos, 
exatamente como ocorria na época do contraponto, em que as sucessões de 

quinta estavam proibidas por serem consideradas uma espécie de regressão 

ao arcaico. As exigências impostas ao sujeito pelo material provêm antes do 
fato de que o próprio ‘material’ é espírito sedimentado, algo socialmente 

pré-formado pela consciência do homem. E esse espírito objetivo do 

material, entendido como subjetividade primordial esquecida da sua própria 

natureza, possui suas próprias leis de movimento. Como tem a mesma 
origem do processo social e como está constantemente penetrado pelos 

vestígios deste, o que parece puro e simples automovimento do material se 

desenvolve no mesmo sentido que a sociedade real, mesmo quando estas 
duas esferas já nada sabem uma da outra e se comportam com recíproca 

hostilidade. Por isso a discussão do compositor com o material é também 

discussão com a sociedade, justamente na medida em que esta emigrou para 
a obra e já não está a frente da produção artística como um fator meramente 

exterior, heterônomo, isto é, como consumidor ou rival da produção 

(ADORNO, 2011, p. 36). 
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Naquilo que analisamos dos compositores citados, sob a ótica de Adorno (2011; 2010; 

2008b), percebemos que tanto tonalidade quanto atonalidade representam na música 

possibilidades de alienação e emancipação. Isso se remete às próprias contradições sociais.  

Portanto, por tais questões, a intenção de desenvolver esta pesquisa partiu do interesse 

de refletir sobre as possibilidades (de)formativas da música na atual sociedade. O 

aprofundamento do conceito de Educação Estética com foco nesta manifestação artística, sob 

a ótica de Adorno contribuiu para compreender de forma mais clara como a arte tem sido 

utilizada como instrumento de alienação e manipulação, e ao mesmo tempo, como se 

apresenta enquanto possibilidade de se chegar à autonomia pelo caminho do desenvolvimento 

da sensibilidade e da percepção com vistas à práxis revolucionária na área da educação. 

 No campo da educação musical esta reflexão se torna fundamental se tomarmos como 

parâmetro o fato de que o ensino de música em escolas regulares tem sido pensado na 

formação técnica ou, com professores com formação insuficiente que não se preocupam com 

a qualidade daquilo com que estão trabalhando e muito menos com objetivos que visem o 

esclarecimento e a emancipação humana. Resultando assim, no reforço do que a indústria 

cultural busca impor.  

 A tentativa de corroborar as ideias de Adorno quanto à importância de se perceber de 

modo consciente a forma como a arte e a música se relacionam com as tramas sociais foi algo 

de fundamental. Ao longo da pesquisa os conflitos sociais que se inscrevem no curso da 

história foram descortinados para que sobre eles pudessemos pensar as contradições. O 

estágio da denuncia, então, é algo a ser estabelecido naquilo que compreendemos do 

pensamento de Adorno, sobre a arte e a música, quando o que se busca é refletir a verdadeira 

essência da arte. 

 Educar esteticamente pressupõe denunciar a ideologia dominante por meio do 

alargamento das percepções. Esta requer em sua constituição, uma dialética em que não haja a 

reconciliação imediata entre sujeito e objeto ou a unificação entre universal e particular. Por 

meio de uma arte autônoma e revolucionária, que não esteja a serviço do mercado servindo de 

veículo ideológico ao poder social onde a falsidade e a mentira sempre constituem elementos 

que criam uma ilusão de totalidade. 

Em relação à principal questão da pesquisa concluímos que reconhecer a música como 

arte formativa significa compreender seu potencial emancipatório. Nisso, a mediação da 

formação pela música pode se dar quando há o interesse de que o aluno se envolva em seu 

caráter imanente. Se apropriando assim, desde questões técnicas musicais até do modo que foi 

idealizada e concretizada, sua historicidade. O que deve ficar em destaque é que a formação 
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por meio da música passa pelo processo de criação, interpretação e fruição em que devem 

ficar evidentes as possibilidades de imposição ideológicas, mesmo porque a arte não foge a 

essa responsabilidade. A Educação Estética com foco no ensino de música observando as 

ideias de Adorno deve partir do princípio de que a imersão na obra de arte é fundamental para 

que por meio daquilo que ela tem a oferecer, sua aura, sua essência, sua forma e seu conteúdo, 

possa ser construído conhecimentos que contribuam com uma práxis revolucionária. O que se 

daria pela consciência dos antagonismos sociais que podem ser representados nas artes ou em 

específico na música.  

Concluímos com essa discussão que há a necessidade de envolver os alunos com o 

ensino de música de modo que tenham condições, não apenas de criar, fruir ou interpretar, 

mas que possam ir além. Entendemos que é basilar nesse processo que haja uma interação 

técnica, teórica e crítica com a música em que se poderá entender e refletir complexas tramas 

de relações estabelecidas no contexto social para que exista a condição de combater a barbárie 

e à dominação que levam à desumanização. Assim, faz-se necessário destacar que é 

importante para o sujeito um constante repensar sobre a sociedade, seus mecanismos de 

controle e das possibilidades de libertação das amarras impostas pelas agências culturais. Para 

isso, a reflexão sobre o elemento estético é possibilidade emancipatória por meio do qual se 

propõe a consciência das contradições sociais para que possamos agir. Corroboramos, então, 

o pensamento de Adorno quando afirma que “o conhecimento adequado do elemento estético 

é a realização espontânea dos processos objetivos que, em virtude das suas tensões, ocorrem 

no seu interior” (ADORNO, 2008a, p. 112).  

 

Palavras-chave: Educação Estética, arte, música, formação humana, cultura 
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Dia-a-dia nega-se às crianças o direito de ser criança.  

Os fatos, que zombam desse direito, ostentam  

seus ensinamentos na vida cotidiana. O  

mundo trata os meninos ricos como se 

 fossem dinheiro, para que se acostumem  

a atuar como o dinheiro atua. O mundo  

trata os meninos pobres como  

se fossem lixo, para que se transformem em 

 lixo. E os do meio, os que não são ricos,  

nem pobres, conserva-os atados à mesa  

do televisor, para que aceitem desde  

cedo como destino, a vida prisioneira.  

Muita magia e muita sorte têm as crianças 

 que conseguem ser crianças.  

 

Eduardo Galeano (1999),  

A escola do mundo às avessas. 

 

A sociedade atual encontra-se marcada por paradoxos que, ao mesmo tempo em que 

promove certa “liberdade” aos indivíduos, acaba por aprisioná-los cada vez mais, provocando 

uma claustrofobia social. Enquanto a forte presença das tecnologias dissemina imagens e 

informações constantes, o crescente progresso técnico e o avanço do conhecimento científico 

potencializam a racionalidade instrumental em detrimento da dimensão humana. Na Dialética 

do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer enfatizavam que "a maldição do progresso 

irrefreável é a irrefreável maldição" e, por meio de uma reflexão entre mito e esclarecimento 
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apontavam para o aprisionamento do homem, que mediante seu anseio por poder e 

conhecimento, se mantinha preso nas amarras de sua própria razão. Para eles "o preço que os 

homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o 

poder." (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 21).  

Mas, para contextualizar uma reflexão acerca dos desdobramentos do progresso 

técnico, é preciso levar em consideração, primeiramente, que a concepção de sociedade vem 

se modificando em função das necessidades sociais do indivíduo, que carece de 

propagandear-se para sentir-se socialmente aceito. Nessa perspectiva, as contribuições de 

pensadores que teceram considerações acerca do irrefreável avanço da microeletrônica e da 

invasão de imagens em meio às relações sociais, nos permitem reflexões sobre diferentes 

contextos que já apontavam para um predomínio da razão instrumental e uma crise nos 

aspectos humanos, culturais. Tais contribuições proporcionaram um olhar crítico para os 

materiais infantis coletados em uma pesquisa cujo foco era a contradição que marcava 

severamente uma aproximação estreita entre as crianças e as telas, em contraposição ao 

distanciamento das relações efetivamente humanas.  

Em 1967, com a publicação da Sociedade do Espetáculo, Debord buscou uma 

caracterização da sociedade mediante os fetiches do capital que tratou de espetacularizar a 

realidade, transformando tudo em um grande espetáculo social. Para esse filósofo, a crítica da 

sociedade consistia em demonstrar que, de fato, todas as relações no mundo capitalista eram 

permeadas por imagens e difundidas pelos meios eletrônicos, midiáticos, o que as tornavam 

espetaculares.  

Ao anunciar que "o primeiro mérito de uma teoria crítica exata é fazer parecerem 

ridículas, de imediato, todas as demais." (DEBORD, 1997, p. 151), o autor rompeu as 

barreiras epistemológicas e paradigmáticas até então existentes para fazer uma análise crítica 

da sociedade do consumo e dos meios de comunicação. Debord (1997) se ateve à análise da 

tirania das imagens e ao caráter espetacular de tudo que a mercadoria e o capital passaram a 

dominar, afastando os homens entre si e aproximando-os das produções materiais.  

Adorno falou sobre esse amor às máquinas que, de certa forma, expressa, a 

transferência do afeto humano para com seu próximo aos bens materiais, enfatizando que são 

pessoas incapazes de amar. Não no sentido sentimental ou moralizante, mas demonstrando a 

frieza nas relações humanas. (ADORNO, 1995a, p. 133).  
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O que Debord (1997) anunciou como sociedade do espetáculo é a revelação daquilo 

que, até então, permanecia obscuro perante a sociedade. A submissão social ao fetiche, ao 

capital, às imagens e, por consequência, ao espetáculo, trouxe um despertar da sociedade para 

um panorama até então submerso em seus próprios espetáculos sem a devida consciência de 

que "[,,,] o espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação". 

(DEBORD, 1997, p. 24). Seus pressupostos deram estrutura para uma crítica da sociedade 

capitalista e o processo de abstração decorrente do modo de produção tanto individual como 

geral. Uma abstração que constitui "o modo de ser concreto" e que impede a consciência do 

processo, a consciência do fetiche do mundo, a consciência de uma sociedade na qual muitos 

apenas são espectadores e não tem sequer consciência de sua existência enquanto ser 

individual. (DEBORD, 1997, p. 23).  

Toda a crítica argumentada por Debord (1997) deu respaldo para que se pudesse 

compreender a esfera de uma sociedade que sofreu inúmeras transformações, tanto no que se 

refere aos aspectos políticos, como econômicos, culturais e sociais. A importância do ter, 

sempre muito presente desde os primórdios do capitalismo, perde espaço agora para o 

"aparecer", haja vista que nada mais faz sentido numa esfera anônima. Os comportamentos 

engendrados ao simbolismo do espetáculo demonstram que nada na esfera individual possui 

significação se não "aparecer" ao coletivo, como uma simbiose entre aquilo que se vive e o 

que se configura como notável.  

Nesse panorama no qual as coisas precisam possuir uma face espetacular para 

existirem, as necessidades e exigências continuam se reformulando diante da rapidez com que 

as imagens e mercadorias avançam em direção a um futuro que não se sabe mais a direção, já 

que a efervescência das relações agora se depara não só com as imagens, mas com as 

sensações e os vícios, como é o caso dos recentes aplicativos que envolvem uma participação 

real e emocional dos indivíduos.  

 Pensando nessas sensações e nos vícios, nos deparamos com uma Sociedade Excitada, 

conceito trazido por Christoph Türcke, como uma ressignificação contemporânea do que a 

sociedade do espetáculo instaurou. Para Türcke (2010) o que se sobressai agora é a sensação. 

E a capacidade de provocar sensações se relaciona com aquilo que é percebido. Se antes o 

espetáculo estava relacionado ao aparecer, agora esse aparecer relaciona-se com o causar e 

sentir sensações. E o rumo vai na direção de que apenas o que causa uma sensação é 

percebido. (TÜRCKE, 2010, p. 20).  
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Türcke (2010) aponta as sensações como o que vem para ser agregado ao espetáculo e 

sua tese consiste no vício como algo decorrente dessa vasta produção de imagens 

sensacionais. Em outras palavras, as sensações presentes na sociedade atual se configuram 

como um vício, algo que tira a sobriedade das pessoas, deixando-as reféns dessas sensações e 

buscando novas para manterem-nas excitadas. O autor utiliza-se das ideias de Marx, Freud e 

Nietzsche para desenvolver uma reflexão sobre o vício, a sociedade e o consumo de imagens 

e tecnologias. E concebe a excitação como uma forma de oposição à dominação em 

decorrência dos processos históricos e socioeconômicos. Uma forma de distração que vai ao 

encontro de uma fuga da realidade, no qual os produtos de alta tecnologias (high tech) são 

utilizados como uma forma de sair do estado de sobriedade para não haver consciência da 

situação concreta. Uma espécie de "ópio" capaz de manter o indivíduo distante da sociedade 

em que está inserido. 

Santos (2012) ressalta que as ideias de Türcke (2010) apontam para um verdadeiro 

resgate dos impulsos violentos que marcam a separação do homem com a natureza e, nesse 

sentido, resgata e atualiza também a ideia do "entrelaçamento entre o mito e o 

esclarecimento", discutidos por Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento. Com 

isso ressalta-se uma busca incessante para “[...] descobrir por que a humanidade em vez de 

entrar num estado verdadeiramente humano, está se afundando numa nova espécie de 

barbárie”. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.11). 

Nessa panorama, pensar a infância, é percebê-la em meio a tensão da era digital. As 

crianças encontram-se cercadas por telas que são tomadas como calmantes e, ao passo em que 

essas telas são utilizadas como "aliadas" no entretenimento das crianças, elas também estão 

presentes nas relações familiares, marcadas por diálogos e encontros virtuais. A exposição nas 

redes sociais, juntamente com a competição por likes, marcam esse panorama no qual a 

infância vivencia os conflitos entre a presença incontrolável (transformada em necessidade 

vitalícia) das tecnologias e um ambiente de relações sociais e familiares tecnologizadas.  

Para compreender a concepção de infância que marcava os diferentes períodos 

históricos, Ariès (2006) realizou uma pesquisa baseada em imagens. Seu estudo possibilitou 

uma compreensão da infância em meio aos diversos contextos e representada de formas 

distintas, salientando aspectos simbólicos referentes à representação que se tinha da criança 

socialmente e no seio familiar. O autor, trouxe à tona uma história da humanidade marcada e 

compreendida por meio da categoria "infância", o que deu visibilidade a uma infância que, em 
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muitos momentos, se manteve entrelaçada ao mundo adulto, sem contudo, um espaço peculiar 

para sua própria inserção social.  

Inúmeros foram os autores que se debruçaram sobre os estudos de Ariès e buscaram 

compreender a infância contemporânea. Neil Postman, ao trazer à tona o surgimento das 

tecnologias, aponta para um “desaparecimento da infância”, tendo em vista o livre acesso aos 

mais diversos conteúdos e informações que a criança tem hoje em dia. Por outro lado, Sônia 

Kramer (2000), por ter uma experiência pessoal enquanto judia, se utilizou dos pesquisadores 

teóricos-críticos para analisar a criança e a necessidade de educar contra a barbárie. Sobre as 

problemáticas que envolvem a criança atualmente e as discussões que a colocam em questão, 

a autora aponta:  

 

 Mais recentemente, outras questões vêm inquietando os que atuam 

nesta área: trata-se de estudos críticos que denunciam o 

desaparecimento da infância. Perguntam de que infância falamos, já 

que a violência contra as crianças e entre elas se tornou uma 

constante, num contexto no qual as imagens de pobreza e mendicância 

de crianças, bem como o trabalho infantil, exemplificam uma situação 

em que o reino encantado da infância teria chegado ao final. Na era 

pósindustrial, na qual não haveria mais lugar para o “Era uma vez...”, 

a idéia da infância, uma das invenções mais humanitárias da 

modernidade, estaria destruída; com a mídia, a televisão, a Internet, o 

acesso das crianças ao fruto proibido da informação adulta teria 

terminado por expulsá- las do jardim da infância (Postman, 1999). 

Reconheço a relevância destas indagações, mas não consigo evitar a 

pergunta: término da infância, desaparecimento da infância ou 

destruição da própria dimensão humana do homem? É a idéia de 

infância que entra em crise ou a crise é a do homem contemporâneo e 

de suas idéias em geral? Por outro lado, se levarmos em conta os 

diferentes contextos atuais – econômicos, sociais e culturais – 

veremos que esta miséria acompanha a história humana, desde sempre 

marcada por injustiça social e desigualdade. (KRAMER, 2000, p. 3).  

 

 

Além da condição em que se encontram as crianças, hoje não somente a infância se 

torna objeto de estudo, como também o olhar das crianças para determinados elementos se 

transforma em uma forma subjetiva de compreender diferentes perspectivas, impregnadas das 

marcas da contemporaneidade. Türcke (2012) também trouxe considerações acerca da 

infância nos delírios da modernidade, ao traçar o perfil das crianças em meio ao emaranhado 

de redes e telas. Para o alemão, as crianças vivem um estado de distração generalizada, a qual 
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é capaz, ao mesmo tempo, de concentrar olhares e distrair mentes - ao que se deve o fato dele 

nomear como "dispersão concentrada". Da mesma forma como Kramer (2000) questionou, 

Türcke (2012) também aponta para a destruição da dimensão humana em função do vício em 

que se encontra a sociedade hoje, que subordina uma pseudo-vivência a um mundo forjado 

pelas câmeras. 

Na imensidão de um paradigma tecnológico encontra-se uma infância tutelada pelas 

telas e imagens, que utilizamos como base nesse estudo - considerando a criança com até 12 

anos incompletos, levando em consideração ainda o momento de descobertas, mas submersas 

em um contexto de telas e forte exposição imagética. A relação diária com esses aparatos 

permite uma identificação por parte das crianças que constroem um imaginário capaz de 

colocar as tecnologias na condição de autoridade tecnológica. Trata-se de desviar a autoridade 

acometida antes aos adultos, professores e demais referências na identidade infantil, para as 

máquinas. As telas que outrora serviam apenas como distração - e aqui não caberia a palavra 

diversão, haja vista a aproximação entre a diversão e o trabalho em Adorno - hoje ocupam a 

posição de autoridade em meio às crianças que conferem suas informações e imagens como 

verdade suprema.  

Os textos escritos pelas crianças e coletados no desenvolvimento dessa pesquisa, 

demonstraram que todas as informações veiculadas pelos meios de pesquisa tecnológicos 

ganharam uma veracidade capaz de poder subjugar qualquer outra fonte que não se apoie nas 

telas. Além de ser o caminho mais rápido e prático para a realização de qualquer tipo de 

consulta, as tecnologias, associadas à internet, se transformaram no meio pelo qual as crianças 

conseguem realizar com independência qualquer busca que outrora precisava de um adulto 

para conhecer.  

Agamben (2008), na obra Infância e História, faz um panorama sobre a dificuldade de 

realizar experiências na sociedade atual frente à tamanha "insignificância da vida 

contemporânea" e, para ele, “[...} a esmagadora maioria da humanidade recusa-se hoje a 

experimentá-las: prefere que seja a máquina fotográfica a ter a experiência delas. 

(AGAMBEN, 2008, p. 23). A produção cultural fetichizada e o esvaziamento da experiência 

nos leva a uma infância também submersa na "banalidade do cotidiano".  

Após a análise de imagens e produções infantis, coletadas em uma escola municipal de 

Ensino Fundamental, com crianças de faixa etária entre 8 e 11 anos, essa tensão tornou-se 

notória. Em paralelos às imagens que retratavam uma infância rodeada de telas e aparelhos 
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tecnológicos, com espaços virtuais e jogos, encontrava-se uma percepção infantil melancólica 

com relação à forte presença das tecnologias em meio ao ambiente familiar.  Para demonstrar 

essa posição, a análise foi realizada por meio de categorias retiradas dos próprios materiais 

infantis e subsidiada pelos estudos da Teoria Crítica, o que trouxe à tona a questão do vício, 

mencionado por parcela significativa das crianças em meio aos avanços da microeletrônica, 

além de temáticas como o consumo, a violência dos jogos, os aplicativos e a busca pela 

padronização de estilos e gostos.  

O posicionamento das crianças com relação às tecnologias revelou-nos criticidade e, 

curiosamente, um pessimismo, ao indicar que os mesmos aparatos que possibilitavam uma 

aproximação virtual e uma conexão com o mundo, também distanciavam os momentos 

familiares. As crianças apontaram uma valorização, por parte dos pais, nas visitas em perfis 

de redes sociais em detrimento dos diálogos em família, além de uma importância maior às 

fotos postadas do que às vivências em si. Assim, o aspecto virtual sobressaia ao real e, 

portanto, sobrepunha-se à experiência.  

Os dados demonstraram que o desenvolvimento das tecnologias torna cada vez mais 

estreita a relação entre o progresso, as técnicas e a racionalidade instrumental. A reflexão 

trazida por Adorno e Horkheimer (1985) na Dialética do Esclarecimento, ganha vivacidade à 

medida que entendemos que "a superioridade do homem está no seu saber" porém esse saber 

utilizado para o desencantamento do mundo, apenas aproximou-o dos conflitos e, por meio de 

uma razão esclarecida, o trouxe à condição de refém de seu próprio conhecimento. "Resistir 

ao progresso, em sua condição fetichizada, é uma atitude crítica e educativa de não 

conformação - até quando perdurarem as "razões" que tornam o conhecimento técnico-

científico possibilidades de expressão da irracionalidade." (COSTA, 2002, p. 190).  

E é nessa tentativa de resistência que Adorno aponta a formação (bildung) no seu 

sentido mais amplo. Para ele, o processo formativo deve ter como meta a autonomia, a 

emancipação para lidar com o conhecimento, impedindo que o encantamento da sociedade na 

qual a indústria cultural se faz hegemônica, possa seduzir sem lampejos de pensamento 

autônomo. Salienta ainda uma preocupação com a educação na infância, resgatando as ideias 

de Freud sobre a formação da personalidade da criança. Essa preocupação é movida pelo 

medo de permitir que a criança tenha um desenvolvimento com resquícios de violência, seja 

física ou simbólica.  
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Adorno resgata elementos que instigam uma reflexão educacional, não para que se 

construa um projeto de educação, mas para que tenhamos ideia da urgência de impedir que a 

educação desvie de um caminho ético. Assim, lançamos mão de um debate sobre as 

tecnologias, pensando em seus paradoxos, na violência simbólica disseminada frente à 

dessensibilização dos indivíduos e na possibilidade de resistência, trazendo à tona uma 

reflexão entre a razão e os conflitos que cercam a natureza humana. 

A crítica ao pensamento alienado culmina na crítica do próprio conhecimento 

científico que, ao passo em que se fortalece e ultrapassa barreiras de tempo e espaço, perde de 

vista seus próprios meios no desejo insaciável pelo fim, uma dominação do mundo pelo 

homem. As tecnologias da comunicação surgiram em meio ao desejo de eliminar barreiras 

para o progresso e de estabelecer conexões que se aproximem da velocidade do próprio 

pensamento, inclusive por meio de associações de ideias, hipertextos e buscas imediatas. 

Entretanto, o perigo desse afunilamento entre os meios e o pensamento, consiste no que 

Adorno e Horkheimer (1985) chamaram de "aparelhagem material e aparelhagem intelectual" 

em uma tentativa falsa de reconciliar o pensamento solidificado frente ao domínio das 

máquinas. "Hoje, com a metamorfose que transformou o mundo em indústria, a perspectiva 

do universal, a realização social do pensamento, abriu-se tão amplamente que, por causa dela, 

o pensamento é negado pelos próprios dominadores como mera ideologia." (ADORNO E 

HORKHEIMER, 1985, p. 42). 

 A atualidade da Dialética do Esclarecimento se dá à medida que notamos hoje, com o 

crescente desenvolvimento tecnológico, a busca incessante por um conhecimento científico 

capaz de subjugar a própria história humana. A velocidade do progresso das técnicas e as 

ramificações de especialistas que surgem cotidianamente salientam as necessidades de uma 

sociedade que clama por poder, pela dominação da natureza e do próprio homem enquanto 

parte desta. O desejo irrefreável por acúmulo de capital e mercadorias e pelo domínio do 

mercado culmina no próprio aprisionamento do homem em seus interesses. A necessidade de 

dominar a natureza também se encontra diretamente relacionada à subordinação aos seus 

interesses pessoais e calculistas, por meio de uma razão esclarecida inserida no sistema 

capitalista. "Na medida em que cresce a capacidade de eliminar duradouramente toda miséria, 

cresce também desmesuradamente a miséria enquanto antítese da potência e da impotência." 

(ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p. 43).  

Para tanto, Adorno propõe um pensamento que reflete sobre si, capaz de uma 

autorreflexão crítica. Somente refletindo sobre seu próprio pensamento e sua conduta é que se 
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pode atingir uma autonomia de ideias capaz de tirar o indivíduo dessa condição de dominado 

por seu próprio conhecimento. O uso das tecnologias, enquanto parte do progresso que 

determina a sociedade, requer também esse exercício de autorreflexão a fim de não permitir 

que a pseudodemocratização de saberes se converta em saberes efetivamente reais.  

Com base nesses pressupostos, ressaltamos a necessidade de que processo de 

autorreflexão se socialize para que não resgatemos os elementos de uma época em que a 

criança vive à mercê de um mundo adulto, vendo na tecnologia a possibilidade de um 

crescimento imediato. É preciso revigorar o que Ariès (1981) chamou de "sentimento da 

infância", não deixando que as crianças apenas vivam à mercê de uma sociedade na qual não 

há espaço, nem tempo para suas peculiaridades, suas experiências e o desenvolvimento de um 

pensamento autônomo. Precisamos impedir o ofuscamento da infância frente ao brilho das 

telas e garantir que o lúdico não seja substituído pela técnica. Cabe lembrar que essa 

preocupação não se resume às crianças.  

Adorno foi criticado por um olhar melancólico frente aos avanços das tecnologias e, 

hoje, não podemos desconsiderar que muitos estudos contemporâneos trazem as contribuições 

positivas das mídias e da cybercultura como um espaço de interação e criatividade. Porém, a 

visão das crianças trouxe à tona um desânimo oriundo de uma utilização passiva dos meios 

virtuais que reacendem as preocupações dos estudiosos da Escola de Frankfurt. Para Adorno, 

a crítica da sociedade é também a crítica do conhecimento e, nesse sentido, na busca por 

caminhos éticos, a educação carece de constante reflexão... às tentativas de controle, à 

massificação, à estandardização, à agressividade e à falsa integração, a tudo isso é preciso se 

opor. 
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Introdução 

 O tema que vou me ocupar neste trabalho, a saúde e os discursos sobre riscos à saúde, 

vêm sendo amplamente discutido e investigado na Educação Física. Os argumentos baseados 

nessa temática têm sido frequentemente utilizados para afirmar a relevância científica e social 

da área e tem encontrado grande aceitação em diversas instâncias sociais. Neste debate, vem 

ganhando destaque a importância da atuação do professor de Educação Física para a 

popularização das atividades físicas, em um contexto ameaçador marcado pelos altos índices 

de sedentarismo e obesidade. Esses comportamentos são vistos como um dos grandes 

inimigos das autoridades em Saúde Pública, pois segundo vários estudos conduzidos com o 

intuito de avaliar os comportamentos de riscos à saúde, são considerados os principais fatores 

etiológicos de diversas doenças crônico-degenerativas. Por isso, a exposição a tais 

comportamentos vem se constituindo num dos objetos de intervenção de variadas campanhas 

de saúde que tem se caracterizado por buscar inculcar nas pessoas ‘estilos de vida’ 

engendrados por discursos científicos, tendo em vista afasta-las desse “grande mal”. Aqueles 

e aquelas que se desviam do caminho cientificamente chancelado como o mais seguro e 

adequado para um suposto bem viver, são responsabilizados por sua condição (sem levar-se 

em consideração a complexidade de relações que estão envolvidas) e classificados por 

adjetivos pejorativos (BAGRICHEVSKY et at., 2007). 

A adoção de tal postura está inscrita, por assim dizer, na própria forma de se produzir 

conhecimentos sobre o corpo. Dessa maneira, o presente estudo tem por objetivo 

problematizar as produções acadêmicas da Educação Física cuja temática versa sobre a saúde 

e os riscos à saúde. Para tanto, realizamos um levantamento de textos nos mecanismos de 

busca de algumas revistas39 do campo da Educação Física por meio dos termos “risco”, 

                                                             
39As revistas são: Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 

Revista Pensar a Prática, Revista Motriz e Revista Mineira de Educação Física.  
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“riscos à saúde”, “estilo de vida ativo”, “sedentarismo” e “obesidade”. Selecionamos 21 

artigos publicados entre 2002 e 2014 e os analisamos norteados pela seguinte pergunta: o que 

é construído sobre o sujeito em risco nas produções acadêmicas da Educação Física? 

Dividimos o trabalho em duas partes, além das considerações finais. Na primeira, com base 

em algumas reflexões dos intelectuais ligados à chamada Escola de Frankfurt, buscamos 

compreender o processo de desenvolvimento da razão, tendo em vista discutir o interesse 

científico pelo corpo, pela saúde e pela doença. Na segunda, procuramos analisar e 

problematizar as construções discursivas sobre os sujeitos em risco nas produções acadêmicas 

da Educação Física. 

O sujeito em risco 

 A obra Dialética do Esclarecimento, escrita por Theodor Adorno em parceria com 

Max Horkheimer, é um livro fundamental do pensamento da Escola de Frankfurt que traça as 

linhas críticas daquele projeto intelectual de leitura dialética da sociedade a partir de uma 

ampla perspectiva. Os autores, no contexto do horror promovido pela segunda guerra mundial 

e pela ascensão nazifascista, enfrentam árdua a tarefa de compreender e teorizar “porque a 

humanidade ao invés de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em 

uma nova espécie de barbárie” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 11). Nessa empreitada, 

conduzem um robusto exame crítico acerca do processo de formação da razão, fazendo um 

mergulho nas formas primitivas do pensamento esclarecedor encarnadas nos mitos, visando 

evidenciar o entrelaçamento dialético entre mito e Esclarecimento. Nessa formulação, os 

autores apontam que o projeto de domínio da natureza se constitui num pressuposto basilar 

desse processo, na medida em que o fim último perseguido pelo esclarecimento consistia em 

desencantar o mundo, livrando o ser humano do medo das forças desconhecidas da natureza 

submetendo-a a seu domínio através do saber sistematizado. Em decorrência disso, o 

Esclarecimento aferrou-se irresistivelmente a interesses utilitários mais imediatos, 

abandonando a tarefa de refletir a si próprio e os fins aos quais se colocava a serviço, 

caracterizando-se unicamente por sua dimensão instrumental. E, é nesse contexto, que o 

caminho para a autodestruição do Esclarecimento foi pavimentado, isto é, nesse processo o 

compromisso com a verdade foi cessado, o sentido da ciência foi mitigado, a linguagem 

matemática se constituiu no modo legítimo de explicar a realidade.  

Com esse esquema de matematização do mundo até o próprio ser humano não escapou 

aos seus cálculos e classificações. O seu corpo além de ser ajustado às exigências do trabalho, 
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além de a sua subjetividade ser forjada na tensão com uma organização social sustentada por 

relações de dominação, além de ser expropriado da sua capacidade de ter experiências 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985) foi tomado como um objeto de grande interesse 

científico. A avaliação científica do corpo, tendo em vista a sua dominação, o reduziu à sua 

dimensão biológica, abstraindo-o de sua dimensão histórica, cultural e pulsional. Ele foi visto 

unicamente como uma máquina, composta por músculos, tecidos, ossos, etc. E como tal, 

tornou-se imperativo desenvolver ao máximo suas capacidades e corrigir suas supostas 

“imperfeições”; do frágil corpo se exigiu potência. E, diante disso, conforme Vaz (1999, p. 

95) nos vemos em um paradoxo: “[...] inauguramos em nós mesmos a dura relação entre 

sujeito e objeto e, para tanto, é preciso que, de alguma forma, tornemo-nos vítimas e algozes 

ao mesmo tempo”. 

 A saúde e doença foram elementos que mobilizaram sobremaneira o interesse 

científico pelo corpo. Desde tempos imemoriais a humanidade tem-se empenhado na luta 

contra a doença e na busca pela saúde. Na concepção mágico-religiosa presente em tempos 

arcaicos, em que se entendia a doença como resultante da ação de instâncias espirituais 

externas ao organismo, ela se tornará a força que desencadeará muitos ritos do xamã. Será o 

pecado dos leprosos e por isso mesmo motivo do isolamento de seus corpos. Com a 

descoberta de Louis Pasteur (1822-1895) no século XIX, que observara em seu microscópico 

a existência de microrganismos causadores de doenças, pôde-se pensar em preveni-la e cura-

la por meio de vacinas e soros, possibilitando uma postergação da morte (SCLIAR, 2007). 

Podemos dizer que atualmente o modo hegemônico de olhar o processo saúde/doença, 

no que concernem as doenças crônico-degenerativas, não foge à lógica científica constituída 

historicamente para dominar a natureza e impulsionar o progresso técnico: a linguagem 

matemática e suas correlações abstratas vêm apontando os elementos patogênicos e 

subsidiando estratégias para combatê-los. Com a grande prevalência e incidência das doenças 

crônico-degenerativas, diversas pesquisas vêm estabelecendo correlações que associam as 

doenças aos estilos de vida das pessoas. Com a chamada epidemiologia do risco o 

adoecimento humano, reduziu-se à dimensão comportamental esquecendo-se de outros fatores 

contextuais subjacentes a esse processo (BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2005) que foi 

mostrado, dentre outros, por Friedrich Engels (1820-1895) em Condição da classe 

trabalhadora na Inglaterra (SCLIAR, 2007). Segundo os pressupostos da epidemiologia do 

risco, as pessoas apresentam uma maior probabilidade de desenvolver doenças crônico-

degenerativas, na medida em que se expõe aos fatores de risco como fumar, consumir bebidas 
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alcoólicas, manter-se inativo fisicamente, ingerir alimentos calóricos, etc. Com efeito, se 

estabelece uma preocupação anterior à doença: com os fatores de risco (CASTIEL; 

ÁLVAREZ-DARDET, 2007). É nesse cenário marcado por um tempo de incertezas e 

inseguranças e por uma racionalidade científica que classifica e valora comportamentos 

adequados e inadequados para a obtenção saúde, que surge a ideia de um sujeito em risco.  

Na tentativa obstinada de combater os fatores de risco, as estratégias de intervenção 

em saúde vêm difundindo informações de caráter persuasivo sobre a importância da adesão 

aos comportamentos considerados saudáveis. Tais intervenções, sustentadas por uma 

racionalidade preventivo-antecipatória que opera nas fronteiras entre estilo de vida saudável x 

condutas de risco, buscam uma inculcação racional de comportamentos que exigem dos 

sujeitos uma autovigilância e um autocontrole constante para manterem-se em conformidade 

com os imperativos científicos. Isso, no limite, tem produzido um efeito iatrogênico na 

medida em que a segurança que é prometida pela gestão dos riscos, não é verificável em 

muitos casos. O modo de viver engendrado cientificamente pode gerar medo, angústia e 

sofrimento (LUPTON, 1995 apud. BRAGRICHEVSKY, et al., 2007). Em um contexto de um 

insistente clamor pela incorporação de estilos de vida homogeneizantes, isso estaria 

contribuindo para o que Adrono (2008) no aforismo Saúde Para Morte da Mínima Morália 

chama de “adoecimento dos sãos”.   

Problematizando as construções discursivas acerca do sujeito em risco na educação 

física 

A título de uma breve caracterização, podemos dizer que os 21 textos selecionados 

buscam, por meio dos métodos, conceitos e teorias alinhadas ao campo Biomédico, investigar 

temáticas relacionadas à saúde em seus variados aspectos biológicos, se propondo a: 

i. Investigar a prevalência de fatores de risco como o sedentarismo, a obesidade e 

o uso de drogas lícitas e ilícitas, tendo em vista verificar a probabilidade de 

adoecimento de diferentes grupos e seu “nível” de qualidade de vida.  

ii. Argumentar acerca da importância da Educação Física escolar no combate a 

exposição aos fatores de risco, na adesão de um estilo de vida ativo e na 

promoção da saúde e da qualidade de vida. 

iii. Avaliar os níveis de aptidão física relacionada à saúde em diferentes grupos de 

pessoas (adolescentes da cidade e do campo, estudantes, indivíduos adultos e 
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idosos) visando traçar um panorama do comportamento desses grupos em 

relação ao cuidado com a saúde. 

Em alguns dos trabalhos analisados (GLANER, 2005; NASCIMENTO; PEREIRA; 

GLANER, 2010) há uma pretensão de conduzir as pessoas, por meio da adesão de 

comportamentos saudáveis, aos padrões de referência de diversas variáveis fisiológicas, na 

medida em que se constata que as pessoas estão cada vez mais distantes dessa normalidade 

almejada. Acredita-se que alcançando esses níveis de normalidade, suspostamente se estaria 

mais seguro em relação às doenças. Contudo, isso significa que devemos seguir as prescrições 

normativas no modo como lidamos com nossos corpos. Desta maneira, as fronteiras 

estabelecidas pela ciência entre o normal e o desviante, o seguro e o arriscado, o adequado e o 

inadequado demarcam, em parte, os modos como nos relacionamos com nossos corpos e os 

de outrem. 

Além disso, o sedentarismo e a obesidade ora são apresentados como comportamentos 

de risco à saúde, ora assumem o status de doenças. Sobre este segundo aspecto, na medida em 

que “a atividade física, a aptidão física e a saúde relacionam-se entre si de forma positiva e 

linear” (CORSEUIL; PETROSKI, 2010, p. 49), essa condição patológica tem como um de 

seus principais determinantes o desvio do caminho traçado por essa sentença. “O indivíduo 

fisicamente inativo, portanto, representa uma condição patológica (desvio da normalidade 

fisiológica)” afirmam Gualano e Tinucci (2011, p. 40). Já Aquino et al. (2012, p. 158) 

asseveram que “a obesidade é considerada uma enfermidade universal de prevalência 

crescente e hoje assume caráter epidemiológico como o principal problema de saúde pública 

na sociedade moderna”. O alto desenvolvimento tecnológico, a opção por diversões 

eletrônicas no tempo de lazer, a pequena quantidade de deslocamentos ativos (a pé ou de 

bicicleta), a pouca movimentação nas atividades laborais, a má alimentação, a insuficiente 

ação da Educação Física escolar no incentivo aos exercícios físicos, são, por assim dizer, os 

agentes etiológicos apontados nos estudos que, isoladamente ou em conjunto, são 

responsáveis pelo sedentarismo e pela obesidade.  

Apesar desse quadro multicausal, há um elemento nesse processo de patologização do 

sedentarismo e da obesidade que é decisivo: a decisão racional em relação aos cuidados 

corporais. “[...] Por trás das doenças crônico-degenerativas [...], que respondem por mais de 

70% dos gastos com saúde em nosso País, está um desvio de comportamento, em que vão à 

frente o sedentarismo, a má alimentação e o tabagismo” (REGO, et al. 1990 apud. 

MATSUDO, 2005, p. 109). A adesão a esses comportamentos é vista essencialmente como 
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uma questão de escolha pessoal, ou seja, o indivíduo está acima do peso, em falta com a 

atividade física, doente ou sob o risco de adoecer, porque assim o quis, uma vez que tem a 

possibilidade de agir racionalmente livrando-se dessa condição e adotando um estilo de vida 

saudável. Entretanto, os condicionantes sócio-históricos que influenciam e tencionam as 

nossas decisões não são considerados ou ocupam um lugar bem residual. 

Desse modo, o poder preventivo imputado à adesão a um estilo de vida saudável é 

elevado à potência máxima, muitas vezes sem a problematização necessária. Na Educação 

Física, tal conceito suscita esperanças de vivermos mais afastados das doenças. As 

intervenções da disciplina na escola ainda são tidas como um espaço-tempo de extrema 

importância para a inculcação de estilos de vida (AQUINO, et al., 2012; CARDOSO et al., 

2014). Segundo alguns dos estudos analisados, por meio de suas intervenções, poder-se-ia 

conduzir os educandos a níveis mais recomendados de aptidão física relacionada à saúde. 

Contudo, as possibilidades de apropriação dos espaços que as cidades oferecem e/ou 

interditam, os processos desumanos de trabalho e os poucos direitos trabalhistas que servem 

apenas para tornar a existência suportável, o lazer apropriado pelo mercado e transformado 

numa preparação para o trabalho, a problematização das estarrecedoras iniquidades sócio-

sanitárias que assolam milhões de brasileiros, etc. são aspectos negligenciados face ao poder 

de mudança comportamental atribuído à escola e à Educação Física. Trazer esses e outros 

elementos para a arena pública de discussão é, em ultima instância, falar de saúde, uma vez 

que tal temática se desdobra em muitas dimensões da vida humana. Por isso, o processo 

pedagógico não deve se constituir em uma ação medicalizante e de regulação de estilos de 

vida. 

Considerações finais 

 Nesse trabalho, busquei justamente analisar e problematizar, as construções 

discursivas acerca dos sujeitos em risco, nas produções acadêmicas da Educação Física. Na 

análise observei que o sedentarismo e a obesidade ora são tomados como enfermidade, ora 

como fatores de risco à saúde e a presença desses comportamentos no cotidiano das pessoas é 

reduzida a uma questão de escolha pessoal. Essa compreensão irá imputar à Educação Física 

escolar um enorme poder de inculcação de estilos de vida e instrumentalizar as práticas 

corporais.  

Por fim para terminar gostaria de apontar que numa perspectiva ampliada de saúde — 

que como bem expressa Ana Márcia Silva (2001, p. 36) ao dizer que “(...) a primeira condição 
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de saúde é a vida ter sentido; as formas de ser saudável podem ser muitas e tão diferentes 

como os modos de ser Humano” — as práticas corporais podem se constituir em experiências 

ligadas ao prazer, à celebração, à expressão de sentimentos, à criatividade, à festa, ao encontro 

humano e também podem nos ajudar na leitura crítica de nosso mundo. Por essas e outras 

razões, o envolvimento com elas são modos que as pessoas encontram para usufruírem de 

seus corpos e fazerem a vida melhor. E ao favorecer isso, se favorece sobremaneira à saúde. 
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1. Contextualização: o gênero narrativa de escravos 

 

 12 anos de escravidão é a autobiografia de Solomon Northup, homem negro nascido 

livre em Nova York, Estados Unidos, que aos 33 anos de idade é sequestrado e vendido como 

escravo no sul do país, onde passa doze anos até ser resgatado e retornar ao norte. O livro, 

cuja primeira publicação foi lançada em 1853 sob o selo da Derby&Miller, uma editora sem 

vínculo com o movimento abolicionista, é um dos mais importantes dentro do gênero 

narrativa de escravos.  

 As narrativas de escravos acontecem, em sua maioria, nos Estados Unidos, onde a 

escravidão tem características diferentes dos demais países americanos. O primeiro aspecto a 

se notar é o nível de analfabetismo entre os escravos. De acordo com Salles (2015, p. 9), mas 

Américas, apenas 1% deles era alfabetizado. Por outro lado, nos Estados Unidos estima-se 

que esse número era maior e mais significativo. Isso porque os proprietários de escravos, em 

determinado momento da História, ensinaram-nos a ler e escrever, sendo pelo bom coração de 

uma dona de casa que ensinara sua criada pessoal ou mesmo através dos sermões de domingo, 

em que tinham acesso à Bíblia. Desse modo, os escravos norte-americanos tiveram um acesso 

um pouco menos restrito às letras. 

 A vontade de escrever suas histórias, logo surge entre os escravos. Podemos afirmar 

dois motivos principais que os levaram a produzir tais textos: o relato pessoal e a reconstrução 

de uma identidade enquanto povo. O escravo, que era obviamente tratado como produto, ao 

relatar sua história individual, mostrava ao mundo que ele, a mercadoria, também era dotada 

de inteligência e sensibilidade, humanizando-se perante a sociedade. De acordo com Davis e 

Gates Jr. (1991), muitos relacionam o ato de escrever à razão, portanto, por serem em sua 

maioria analfabetos, os negros eram considerados inferiores intelectualmente, quando, na 

verdade, eles apenas tinham menor acesso a esse tipo de instrução. Consequentemente, ao 

escreverem, os escravos se tornariam mais humanos.  
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Além disso, conforme esses relatos foram aparecendo, surgiu uma ideia de “projeto 

maior” para as narrativas de escravos. As pessoas ligadas ao movimento abolicionista, 

localizadas majoritariamente ao norte do país, enxergaram o potencial que tais textos 

poderiam ter na reconstrução da identidade do povo afro-americano. Uma vez trazidos da 

África, os negros foram privados de sua própria identidade. Não lhes era permitido o mesmo 

comportamento e hábitos de sua terra natal: a comida era diferente, as roupas eram diferentes, 

as casas eram diferentes, a língua era diferente, a religião era diferente e até mesmo seus 

próprios nomes eram substituídos. O homem branco norte-americano dessa época acreditava 

ser superior ao negro em todos os aspectos e, por não entender a cultura do outro, acabou por 

anula-a. Dessa forma, tais relatos escritos contribuíram na construção dos negros como um só 

povo, que tinha como denominador comum a escravidão. Ao lê-los em conjunto, pode-se 

perceber que esses escravos narram episódios muito similares mesmo nem ao menos se 

conhecerem, pintando, assim, um panorama do sistema escravista e do sofrimento do povo.  

Uma vez criado esse “projeto maior” das narrativas de escravos, o gênero passa a ter 

convenções e estruturas mais rígidas. Para Olney (1984), tais convenções surgem para que o 

gênero possa ser mais confiável. Acusados muitas vezes de forjar histórias, os editores 

vinculados ao movimento abolicionista usavam essas convenções como artifícios retóricos 

para que não houvesse brecha para dúvidas. Não somente, imagens e documentos também 

eram anexados à narrativa para assegurar a existência do escravo em questão. Quanto à 

estrutura textual, podemos citar o uso da dimensão episódica presente na maioria das 

autobiografias de escravos. Ao organizar os relatos em forma de episódios, o narrador tem 

menos abertura para devaneios e inventividades, pois ele se coloca mais imediatamente nos 

acontecimentos do evento.  

Quando essas narrativas começam a ganhar força, os proprietários de escravos 

começam a perceber o perigo de alfabetizá-los. Muitas fazendas passam a proibir que o servo 

tenha acesso a caneta e papel e, logo, ensinar um escravo a ler e escrever se forma crime. De 

fato, a maior parte dessas autobiografias são escritas quando o negro encontra a liberdade do 

norte dos Estados Unidos; portanto, tais textos continuam surgindo mesmo com a 

implementação de tal lei. O gênero narrativas de escravos só tem seu declínio com a abolição 

da escravidão e o surgimento da literatura afro-americana per se. Uma vez que não existiam 

mais escravos, no sentido literal da palavra, autobiografias de escravos foram se tornando 

cada vez mais escassas. Com o tempo, por motivos políticos e históricos, juntamente à 

desvalorização das autobiografias em geral até a década de 50, esses livros foram 
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desvanecendo do cenário literário, só sendo lidos e estudados em aulas específicas em escolas 

e universidades.  

Apenas na década de 60 tais textos vão ser “redescobertos” e investigados mais 

atentamente. De acordo com Roy (2015), entretanto, nesse momento o gênero acaba se 

transformando em um grande bloco de textos. Para o autor, o gênero narrativa de escravos, 

para ser validado como objeto sério de estudo, passou por uma uniformização, em que todos 

os textos eram encarados como um só. Agora, Roy afirma que é o momento de se começar a 

encarar cada autobiografia de escravo como peça particular, com formas únicas, dentro de um 

quebra-cabeça. É neste momento, portanto, que encontramos a pesquisa aqui apresentada. 

Pretendemos refletir sobre a narrativa de Solomon Northup como um texto singular que foi 

escolhido para ser adaptado para o cinema entre tantos outros.  

 

2. A violência da escravidão na tela do cinema 

Como é de se esperar, 12 anos de escravidão é uma narrativa repleta de relatos de 

violência. Solomon Northup é, ainda em Washington, drogado e levado a uma casa de 

escravos, onde passa por primeiras experiências de violência física e psicológica contra si. Lá, 

ele é “convencido” pelo chicote de que nunca fora livre e de que nunca mais deveria repetir 

essa mentira, pois era, na verdade, um escravo. O relato é visceral. Solomon Northup 

descreve de forma pungente a dor das primeiras chicotadas que recebe: “Até agora a carne se 

arrepia sobre meus ossos quando lembro da cena. Eu estava em fogo. Só posso comparar 

meus sofrimentos às agonias flamejantes do inferno!” (NORTHUP, 2014, p. 39). Episódios 

como esse parecem passar longe do mero entretenimento. Entretanto, é sabido que 12 anos de 

escravidão, no tempo de sua primeira publicação, fora um livro de circulação geral, não 

pertencendo diretamente ao movimento abolicionista. Roy (2015) afirma que algumas 

narrativas do gênero eram lidas como entretenimento pelos leitores curiosos do norte e, no 

caso específico da autobiografia de Solomon, que teve mais de 27,000 cópias vendidas na 

época e cujo valor era quatro vezes maior do que os demais livros do gênero, a leitura 

certamente não era tão restrita.   

 Em 2013, Steve McQueen lança sua adaptação cinematográfica de 12 anos de 

escravidão. Ao fazê-lo, o diretor e sua equipe retratam os episódios de violência de forma tão 

lancinante quanto o fez Solomon Northup há mais de 160 anos. Até então, Hollywood tem 

uma histórico de suavização de tema escravidão no cinema. Em sua maioria, os escravos eram 
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retratados como coadjuvantes felizes e tolos no segundo plano da cena (o exemplo mais 

citado em ...E o vento levou (1939)). Outros filmes mais recentes, como Amistad (1997) 

chegam mais próximo de retratar a escravidão como um ato de violência sobre o ser humano. 

12 anos de escravidão, entretanto, chama a atenção dos críticos e do público em geral por ser 

baseado em uma autobiografia, ou seja, em “fatos reais”. Contar a história de um escravo 

através de seus próprios olhos e boca traz uma importância imediata para a adaptação.  

 Mais do que recontar a história de Solomon Northup, o filme de McQueen acaba 

recendo a função maior de corrigir a trajetória do negro e do escravo no cinema norte-

americano, assim como as narrativas de escravos, em seu tempo, tiveram a função de 

reconstrução da identidade coletiva do povo afro-americano. O diretor, portanto, não suaviza 

as violências narradas por Solomon. O episódio comentado acima, sobre a primeira chuva de 

chicotadas que ele recebe, é uma das cenas mais difíceis de se assistir (entre tantas outras) na 

adaptação. Por mais que não tenhamos as exatas palavras do livro por uso de voice over ou 

outra ferramenta do tipo, a atuação de Chiwetel Ejiofor em conjunto com um ótimo roteiro 

adaptado e todas as escolhas cinematográficas de McQueen e sua equipe, transmitem a nós, 

espectadores, a sensação de inferno descrita por Solomon.   

 De modo geral, a positiva recepção da crítica à adaptação cinematográfica de 12 anos 

de escravidão não foi surpreendente. O que nos parece inesperado é a também positiva 

recepção do filme no circuito comercial. A bilheteria foi significativa para um filme de baixo 

custo e de tema tão polêmico, o que poderia indicar que os espectadores, especialmente os 

norte-americanos, estejam mais dispostos a discutir ou, ao menos, rever suas opiniões quanto 

à escravidão, também conhecida como o “pecado original americano”. O tema escravidão, a 

partir de 12 anos de escravidão de McQueen, não poderá mais ser tratado como suavidade 

pelo cinema. A violência intrínseca a esse sistema desumano não poderá mais ser ignorada na 

grande tela.  
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Resumo 

 

A consolidação da era pós-massiva e a aparente superação dos tradicionais veículos de 

comunicação de massa (mass media) têm provocado um constante estado de excitação entre 

usuários das redes sociais online, profissionais da área (sobretudo jornalistas e publicitários) e 

teóricos da Comunicação Social. No entanto, ao contrário do que se poderia se esperar, as 

análises mais otimistas têm partido justamente do campo acadêmico, com teorias como a de 

André Lemos e Pierre Lévy (2010) que preveem a superação do próprio modo de vida a partir 

de uma sociedade “ciberorganizada” ou “ciberdemocrática”. Neste sentido, esta pesquisa, 

organizada sob a forma de um ainda embrionário ensaio crítico, busca lançar crítica negativa 

sobre o tema, sobretudo a partir do cruzamento dos conceitos de semiformação e síndrome 

fascista, presentes em diferentes textos de Theodor W. Adorno; e de vício e sensação, 

discutidos por Christoph Türcke na obra Sociedade Excitada (2010). Um dos pressupostos 

fundamentais para tal empreitada é a constatação da atualidade do conceito de Indústria 

Cultural como possibilidade de análise para o atual estágio de desenvolvimento da 

comunicação nas redes sociais. Para referendar a análise ensaística proposta foi realizada uma 

pesquisa empírica com 27 charges do jornal A Gazeta (ES). O objetivo foi averiguar a 

existência ou não de elementos da personalidade autoritária descrita por Adorno nos 

conteúdos compartilhados pelos mass media na rede. 

 

Palavras-chave: Educação; Jornalismo; Fascismo; Sociedade Excitada. 

 

Alguns pressupostos e problemas 

 

Não é nenhum disparate acadêmico e/ou exercício de futurologia augurar que as 

transformações experimentadas pelo campo do jornalismo na última década servirão de 

obiectum para diferentes empreitadas investigativas ao longo do próximo século. Ao 
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contrário. Trata-se de reconhecer a complexidade de um período marcado pelo choque 

constante entre os mass media (meios de comunicação de massa) e a dita era pós-massiva (era 

das redes sociais online), momento que – partindo da assertiva de André Lemos e Pierre Lévy 

(2010) – seria evidenciado, sobretudo, pela liberação da palavra para os indivíduos, o que 

possibilitaria ao proletariado determinada autonomia para a produção e reprodução de 

mensagens em uma esfera pública transformada, ou seja, não mais hermeticamente blindada 

pelos princípios burgueses que orientam a ideologia do labor jornalístico, nem, como outrora, 

concentrada sob a égide hegemônica das tradicionais megacorporações à serviço da Indústria 

Cultura. 

 

Contudo, considerando o cenário escancaradamente platônico supracitado, faz-se necessário 

destacar que a suposta libertação do indivíduo a partir da palavra nas redes sociais online – 

para além de originar arrepios angustiantes em qualquer perspectiva teórica marxista, uma vez 

que inverte o alcance da estrutura e da superestrutura na organização social – tem provocado 

um otimismo exacerbado na academia, que condiciona os seguidores de tal modelo, por 

exemplo, à constatação irreal da nova esfera pública descrita no parágrafo introdutório deste 

texto, uma espécie de ágora virtual que, mais do que utópica, parece alucinógena. Tal corrente 

positiva pode ser ilustrada a partir da teoria apresentada por André Lemos e Pierre Lévy na 

obra O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária (Editora Paulus, 

2010), onde os teóricos projetam a viabilidade de uma cibergovernança global a partir da 

autorregulação – ou formação conjunta dos indivíduos – na Inteligência Coletiva, previsão 

que encontra suporte na premissa de que caminhamos rumo à superação de toda e qualquer 

forma de totalitarismo, ignorando a barbárie presente e inerente ao próprio sistema capitalista.  

 

Neste sentido, alinhando-se com os debates presentes na Teoria Crítica da Sociedade, este 

trabalho propõe lançar a crítica negativa em resposta a um momento de extrema excitação 

acadêmica. Cabe esclarecer que o objetivo não é questionar a premissa (ao meu ver acertada) 

de que vivemos um momento de transição, notoriamente marcado pela presença dos 

indivíduos como coautores significativos da mensagem jornalística, mas sim problematizar 

algumas afirmativas que têm sido naturalizadas, a saber: i) existe real autonomia do indivíduo 

nas redes sociais online?; ii) a referida liberação da palavra é efetiva?; iii) qual real 

possibilidade revolucionária deve ser vislumbrada quando o conteúdo (re)produzido pelo 

proletariado na web é o hegemônico?; iv) possuir as aparentes condições tecnológicas para 
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um discurso contra-hegemônico é suficiente em uma sociedade composta por indivíduos 

semiformados? 

 

Para discutir os pontos levantados, instaura-se a discussão presente neste trabalho a partir de 

três pressupostos teóricos que orientam as investigações sobre a relação entre educação e 

jornalismo, sendo eles: i) o jornalismo praticado pelos mass media é um produto da Indústria 

Cultural, sendo essa, a despeito das empreitadas pós-modernas que buscam comprovar seu 

suposto ‘esgotamento’, a melhor categoria para analisá-lo também na era pós-massiva, uma 

vez que a crítica negativa permite localizar estruturas autoritárias nos novos processos de 

comunicação (COSTA, 2001); ii) o jornalismo é um processo não-formal de educação, mas 

para dissabor de suas possibilidades revolucionárias, funciona como uma instituição 

antidialógica, favorável à perpetuação dos modelos hegemônicos de produção e 

comprometida com o depósito de conteúdos em indivíduos-objetos  (FREIRE, 1968)40; iii) 

experimentamos na Sociedade Excitada (TÜRCKE, 2010) um período propício à proliferação 

do fascismo, sobretudo a partir da difusão pelos mass media na Web 2.0 da síndrome fascista, 

fenômeno sociopsicológico caracterizado pela identificação psicológica com as elites, pelo 

preconceito étnico e racial, pela obsessão em relação à sexualidade, pela agressividade 

reprimida e pelo sadomasoquismo (ADORNO, 1965). 

 

Destarte, apresentados os motes básicos que justificam este ensaio-argumentativo, busca-se 

nos próximos tópicos, a partir de um brevíssimo e indispensável cruzamento entre as 

discussões sobre vício e sensação presentes na obra de Christoph Türcke (2010) e as 

categorias estipuladas para a investigação empírica desenvolvida por Theodor W. Adorno em 

Personalidad Autoritaria (1965), demonstrar que a era pós-massiva não apenas reproduz 

discursos com traços da síndrome fascista, como, também, abre espaço para difusão desses, 

reforçando o processo de semiformação dos indivíduos, que passam a ser mais suscetíveis às 

posições totalitárias.  

 

Para referendar os argumentos na análise teórica proposta, elencou-se para a observação 

empírica as charges publicadas pelo jornal capixaba A Gazeta compartilhadas durante o mês 

                                                             
40 Cabe reforçar que a reflexão proposta por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido (1968) sobre o papel do 

jornalismo na educação serve para suscitar a problematização inicial desta pesquisa, porém não segue como base 

teórica para o ensaio desenvolvido, visto que, apesar da inegável importância e relevância  (não apenas da obra, 

como de todo o trabalho de Freire) para o debate sobre educação, enveredar pelas trilhas do autor representaria 

um desvio incoerente e imperdoável da base teórica aqui assumida: como supracitado, a Teoria Crítica da 

Sociedade.     
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de abril de 2016 na página oficial (fanpage) do veículo no Facebook41. Embora seja prudente 

reconhecer a insuficiência enquanto estatística generalizante do corpus proposto – bem como 

a inexistência de braços para ampliá-lo – vale destacar que a simples constatação de 

elementos fascistas e/ou autoritários em um único exemplo nas redes sociais online já se faz 

suficiente para refutar a ideia de que seja possível caminhar para uma ciberdemocracia 

planetária tal como proposta por Lévy e Lemos (2010), visto que contraria a premissa dos 

próprios autores, quando postulam que o referido estado (um ciberestado planetário) só será 

possível quando todas as formas de totalitarismo tiverem sido relegadas à memória da 

humanidade como superadas. 

 

Redes sociais online: dois caminhos, uma possibilidade 

 

As redes sociais online encontram em sua gênese os blogs que, por sua vez, surgem dos chats 

e fóruns fundados em portais de notícia e entretenimento, sendo esses o resultado da mera 

transposição dos formatos e técnicas dos mass media. Contudo, seria irresponsável 

diagnosticar a era pós-massiva como uma simples evolução ou adaptação da comunicação de 

massa, sobretudo em análise histórica tão ligeira. Certamente ela é mais. Porém, parece pouco 

produtivo para os objetivos deste trabalho dedicar maior tempo discutindo a constituição 

histórico-social das novas redes dentro do sistema capitalista – até porque, Julian Assange, 

ainda que em abordagem nada teórica, já problematizou com eficiência tal constituição na 

obra Cypherpunks: liberdade e o futuro da internet (Boitempo Editorial, 2011), onde 

diagnostica que apenas estamos substituindo as antigas megacorporações dos mass media por 

conglomerados internacionais ainda maiores, fato que parece desnecessário contra-argumentar 

visto que o espaço onde ocorre a dita liberação das palavras é fornecido por empresas com 

ações na Bolsa de Valores. 

 

Portanto, prima-se neste trabalho pela análise a partir do olhar para o conteúdo, sombra42 mais 

bem delimitada do espírito compartilhado pelos mass media na era pós-massiva. Comecemos, 

porém, pela extensa crítica aos frankfurtianos feita por André Lemos e Pierre Levy (2010), 

                                                             
 
41 Endereço da fanpage do jornal: <https://www.facebook.com/gazetaonline>. 
42 Opta-se neste trabalho por utilizar termo “sombra” no lugar do usual “reflexo”, visto que a utilização do 

último pode sugerir uma equivocada aproximação com correntes teóricas como aquelas afinadas com a Teoria do 

Espelho, que buscam nos produtos dos mass media um reflexo fiel da realidade. Dentro de um posicionamento 

crítico, parece mais adequado adotar a terminologia “sombras”, dado que o encobrimento do real pela Indústria 

Cultural permite restar pouco à observação dos indivíduos. 
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ponto fundamental para introduzirmos a aproximação entre Türcke e Adorno. Dizem os 

primeiros: 

 

O que os conservadores “críticos” não veem é que não se trata de subtração ou 

substituição de uma mediação pela outra, mas de um processo de adicionar 

complexidade e oferecer formas novas de colaboração, comunicação e 

conhecimento. Evidenciamos hoje na ciberdemocracia atitudes que buscam 

democratizar o acesso e facilitar a produção de informação, aumentar a circulação e 

o consumo dos bens culturais, reconfigurar as diversas práticas e as estruturas da 

indústria cultural. Para participar dessa cultura eletrônica, basta conectar-se à rede. 

[...] Notemos que a crítica frankfurtiana da cultura de massa era que ela criava uma 
mercantilização da esfera cultural, uma verdadeira indústria cultural, ao mesmo 

tempo homogeneizante, empobrecedora, limitadora das potencialidades libertárias, 

padronizadora, ligada ao poder totalitário, à imposição (massiva) do gosto, presa à 

lógica do capital, da publicidade e do marketing, impondo um gosto padrão, 

nivelando por baixo o espírito humano. Se pensarmos nos produtos da cibercultura 

contemporânea, podemos ver como, na sua grande maioria, eles funcionam 

justamente contra essa padronização, homogeneização e nivelamento rasteiro 

(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 92 e p. 93). 

  

Com o devido respeito pelas importantes contribuições conceituais dos teóricos supracitados, 

se levada ao pé da letra a crítica de Lemos e Lévy, nós (ditos teóricos críticos da sociedade 

ou, ainda, pesquisadores desses) podemos considerar uns aos outros como peças de museu ou 

como seres delirantes, visto que as atuais práticas totalitárias e desvios democráticos 

(eufemismo para golpes de estado) seriam frutos de nossa imaginação e não atos povoados e 

embalados pela semiformação dos indivíduos pela Indústria Cultural.  

 

Deixando de lado qualquer polêmica que possa surgir da crítica de Lemos e Lévy aos 

frankfurtianos, pode-se, a partir do fragmento citado, polarizar em duas frentes notoriamente 

incompatíveis as avaliações sobre o atual estado em que a superestrutura da sociedade se 

encontra configurada nas redes sociais online: de uma lado a já explicitada posição de Lévy e 

Lemos (de que as redes trabalham contra o nivelamento rasteiro); de outro a de Christoph 

Türcke, de uma Sociedade Excitada, viciada em imagens instantâneas, em informações que se 

deterioram, avida por mensagens que agucem seu aparato sensorial já ultrassaturado (vide 

exemplo a atual rede social Snapchat, onde, na melhor moda dos filmes de espiões, a imagem 

é feita para durar poucos segundos e depois se autodestruir, tamanho o frenesi por novidade 

em meio a infinidade de novos conteúdos rasteiros que somos incapazes de assimilar).   

 

Como mencionado já na abertura deste texto, não se pode negar o caráter transitório ou a 

pluralidade aberta pelas redes sociais online, que permitiram, entre outros acontecimentos, a 

Primavera Árabe ou as Jornadas de Junho. Porém, mesmo na Primavera Árabe, a revolução 
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aconteceu quando chegou nas ruas e não no ambiente virtual. É neste sentido que, como 

opção teórica, parece mais sensato sempre caminhar com a prudência, sobretudo em um 

mundo que permitiu Auschwitz. Ora, se as redes sociais online surgem da mesma estrutura 

que possibilitou a miséria absoluta do espírito humano e que ainda perpetua práticas de 

desigualdade e violência das mais diversas, é pouco provável que elas tenham outro objetivo 

que não ampliar a superestrutura existente. Mais. Do ponto de vista da revolução, de uma 

análise das sombras deste sistema, parece melhor aceitar o caminho melancólico 

(relembrando Walter Benjamin). Em outras palavras, permitir que o otimismo pelo progresso 

pelas vias tecnológicas parece repetir erros de um passado de barbárie nada longínquo. Neste 

sentido, feita a necessária polarização dos caminhos teóricos, sigamos com Türcke. 

 

Da sensação para a síndrome fascista 

 

Não é objetivo deste ensaio esgotar as possíveis – e inúmeras – aproximações entre as obras 

de Christoph Türcke e Theodor W. Adorno, sendo a mais notória e primeira delas o debate 

sobre a Indústria Cultural (aproximação que já integra outras pesquisas realizadas no Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Educação e Filosofia – NEPEFIL). Ao contrário, a intenção aqui 

foi, antes, de realizar uma primeira empreitada ensaística e empírica a partir do cruzamento de 

alguns conceitos e categorias lançados pelos autores que permitissem a constatação da 

existência de elementos da personalidade autoritária nas redes sociais online. Para isso, partiu-

se, sobretudo, das ideias de sensação e vício (Türcke); e semiformação e síndrome fascista 

(Adorno). 

 

Na breve aproximação aqui realizada, propõe-se que, para além de toda a argumentação já 

tecida por Türcke em sua obra (Sociedade Excitada, 2010), existe uma relação de causalidade 

do vício em imagens e da constante busca da sensação (termo que aqui toma o mesmo sentido 

proposto pelo autor: aquilo que, magneticamente, atrai a percepção, o espetacular) com a 

semiformação dos indivíduos na era pós-massiva. Se antes podia-se ponderar que, citando 

Wolfang Leo Maar, a semiformação (halbbildung) fazia “parte do âmbito da reprodução da 

vida sob o monopólio da ‘cultura de massas’” (LEO MAAR, 2003, p. 460), sendo que a 

alteração de “cultura de massas” para indústria cultural explica-se justamente pela 

preocupação de Adorno e Horkheimer com apreensão da “tendência à determinação total da 

vida em todas as suas dimensões pela formação social capitalista” (LEO MAAR, 2003, p. 

460); hoje pode-se detectar um refinamento necessário em tal aparelhamento da 
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superestrutura. Tal mudança, antes de ser um luxo, parece mais uma imposição necessária 

para manutenção do controle sobre indivíduos com sentidos que não se contentam e/ou 

satisfazem mais com os dispositivos de outrora. Assim, surge uma relação que parece tão 

simplista quanto perigosa: viciado em informação, sobretudo aquelas imagéticas, e insaciável 

na busca por estímulos sensoriais, os indivíduos consomem conteúdos cada vez mais rasos e 

superficiais, levando ao extremo a semiformação. É esse o indivíduo que capta e manifesta de 

forma aguda as características da síndrome fascista descrita por Adorno, tornando-se mais 

suscetível a desenvolver uma personalidade autoritária.  

 

Análise empírica: agressividade reprimida e obsessão em relação à sexualidade 

 

Antes de analisar criticamente o corpus, faz-se necessário justificar que a opção de coletar as 

charges para a avaliação foi fundamentada na maior proximidade que o formato apresenta 

com outros conteúdos de grande impacto para a audiência e com reconhecido poder de 

compartilhamento e difusão nas redes sociais online (como os memes, por exemplo), sendo, 

entre as peças produzidas pelos veículos impressos dos mass media, aquela que, uma vez 

publicada na web, mais parece satisfazer o vício dos indivíduos por imagens que provocam 

excitação máxima a partir de um mínimo esforço (de tempo e reflexão) para o seu consumo. 

Não se trata de uma crítica às charges propriamente ditas, conteúdo de grande valor crítico e 

satírico, mas, sobretudo, de uma constatação de certo esvaziamento do gênero a partir da 

exigência de uma produção em série que seja capaz de agradar (na era pós-massiva) os já 

saturados aparatos sensoriais dos indivíduos de acordo com os termos descritos por Türcke. 

Neste sentido, embora não seja objetivo deste ensaio problematizar de modo geral a qualidade 

das charges produzidas pelos jornais brasileiros, é preciso reforçar que as mesmas estão entre 

os conteúdos publicados por jornais impressos que são mais compartilhados pelos indivíduos 

em seus perfis nas redes sociais – ao lado de vídeos e fotografias impactantes 

(sensacionalistas). 

 

No que se refere ao corpus analisado, ao todo foram coletadas para análise 27 charges 

publicadas na fanpage de A Gazeta, todas assinadas pelo mesmo chargista: Amarildo. 

Praticamente a totalidade das charges publicadas (25 em 27) trazem como tema principal a 

política, prática que faz parte da linha editorial do jornal. Neste universo de 25, por sua vez, 
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em 19 a protagonista da charge é a Presidenta Dilma Rousseff43. Na totalidade dos casos ela é 

representada com um desfecho negativo, sendo que em pelo menos seis das ilustrações ela é 

representada como inferior a alguma figura masculina, que a trapaceia ou violenta no curto 

enredo desenhado pelo ilustrador.  

 

Neste sentido, uma primeira analise a ser discutida no que diz respeito às características da 

síndrome fascista proposta por Adorno é a compulsão pela questão do gênero, sempre 

marcante nas charges avaliadas. Uma desculpa “oficial” a ser instalada para tal protagonismo 

é a de representação do período em questão (abril de 2016), mês em que tramitava no 

Congresso Nacional o processo de impeachment da Presidenta Dilma. Contudo, de antemão, 

vale destacar que a presença de uma mulher em um contexto adverso (no caso, o processo de 

impeachment) não serve como justificativa para a elaboração de ilustrações em que a figura 

feminina é sempre colocada em situações inferiores ao homem, elevando o gênero como 

imperativo determinante para o desdobramento negativo ou positivo dos personagens na 

narrativa. 

 

Outro fato a ser observado é que a violência é representada em pelo menos seis charges de 

forma explícita, construindo situações que não acrescentam nada a uma análise ou 

contextualização política. Dois exemplos que ilustram tal perspectiva são apresentados nas 

Figuras 01 e 02. Enquanto Dilma é apresentada como uma pessoa violenta na Figura 01, 

agredindo uma cartomante; na Figura 02, de algoz ela passa a vítima, sendo desenhada como 

uma bola chutada pelos pemedebistas Eduardo Cunha e Renan Calheiros (em referência ao 

envio do processo de impeachment da Câmara dos Deputados para o Senado).  

                                                             
43 Em respeito aos 54.501.118 votos dos eleitores brasileiros, este pesquisador reconhece a Presidenta Dilma 

Rousseff como a atual e única chefe de estado do país. 
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Figura 01 – Charge publicada em 05 de abril de 2016 em A Gazeta. 

 

 

Figura 02 – Charge publicada em 19 de abril de 2016 em A Gazeta. 

 

Em ambas situações, a agressividade reprimida ilustrada serve para reforçar comportamentos 

autoritários entre aqueles indivíduos que compartilham as charges, como pode-se ilustrar a 

partir do absurdo comentário (em forma de meme) vinculado na charge analisada do dia 16 de 

abril, quando um usuário44 utiliza a imagem de um refém decapitado do grupo terrorista 

Estado Islâmico como base para uma montagem que sugere o mesmo desfecho para a 

presidenta com o texto “esse é o diálogo com terroristas”, como demonstra a Figura 03.  

 

                                                             
44 Optou-se, eticamente, por preservar os nomes dos indivíduos que comentaram as publicações.  
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Figura 03 – Comentário publicado por internauta em charge de A Gazeta em 15 de abril de 2016. 

 

Outra característica da síndrome fascista apontada por Adorno presente nas charges do jornal 

é a questão da obsessão pela sexualidade, como acontece na charge publicada no dia 04 de 

abril, quando o índice de desaprovação do governo de 69% é comparado com “uma 

sacanagem”, fazendo alusão à posição sexual ilustrada pelo nada cabalístico número. Tal 

referência, como nas demais, retrata uma postura agressiva de Dilma frente à situação 

ilustrada. 

 

Tomados tais exemplos, cabe reforçar – de forma insistente! – que, conforme mencionado na 

sessão que inaugura este trabalho, o corpus proposto não se pretende generalizante, mas serve 

tanto para comprovar a existência de traços da síndrome fascista nos conteúdos publicados 

pelos mass media nas redes sociais online, o que já é suficiente tanto para descartar a 

possibilidade uma ciberdemocracia (tal como proposta por Lemos e Lévy) como para 

responder de forma provisória os questionamentos propostos no começo do percurso. 

Destarte, retomando o breve debate teórico realizado, parece irreal pensar uma efetiva 

autonomia do indivíduo nas redes sociais online quando o ambiente de liberação da palavra 

está situado na mesma estrutura em que se origina os mass media. Ademais, a principal 

resposta provisória que tal empreitada fornece é do predomínio da influência do discurso 

hegemônico nas redes sociais visto que o poder de audiência – propagabilidade – de um 

veículo transportado da mídia tradicional ainda é muito superior ao de qualquer usuário. Tal 

predomínio pode culminar com a incorporação de alguns elementos da síndrome fascista 

pelos indivíduos, embora, obviamente, não explique em sua totalidade a formação das 

personalidades autoritárias. Tal discussão certamente necessita de materiais de pesquisa e 

empreitadas bem menos modestas que esta.  

 

Apontamentos finais 
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A partir do – ainda embrionário – debate teórico realizado neste trabalho espera-se suscitar 

novas discussões que busquem a superação de teorias conformistas e/ou profusamente 

otimistas, sobretudo em relação à era pós-massiva. Neste sentido, uma proposta inicial é a 

problematização do próprio termo que define o período, uma vez que o sufixo “pós” pode 

sugerir relações com teorias pós-modernistas ou uma pretensa superação dos mass media, 

logo da Indústria Cultural, possibilidade que só parece coerente a partir da superação do 

próprio sistema capitalista pela revolução e não pela mera transformação das relações ou 

modelos comunicacionais. Ademais, a partir da pesquisa empírica realizada, pôde-se reforçar 

a impossibilidade da ciberdemocracia proposta por Lévy e Lemos, bem como demonstrar a 

existência e a urgência de se debater mecanismos capazes de frear a proliferação da síndrome 

fascista nas redes sociais online, fato pouco debatido no âmbito dos estudos da Comunicação 

Social, o que serve para ratificar a fala de Adorno em Educação após Auschwitz:  

 
Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões que ela 

levanta provam que a monstruosidade não calou fundo (...), sintoma da persistência 

da possibilidade de que se repita no que depender do estado de consciência e de 

inconsciência das pessoas. (ADORNO, 1995, p.119).  
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Introdução 

Citar Auschwitz, no século XXI, repetindo compulsivamente o espanto frente ao 

totalitarismo pode ser revelador do seu eterno retorno. Citar Auschwitz, incessantemente, 

pode ser uma maneira de tentar conjura-lo para que ele não se repita. Citar Auschwitz é, do 

ponto de vista de uma filosofia crítica da história, perceber que ele não cessa de se repetir 

concretamente (ADORNO, 1998; GAGNEBIN, 2003). A guerra contra o terror, o terrorismo 

de Estado não citam Auschwitz cotidianamente? Analisando a questão do terrorismo revela-se 

um “cochilo dogmático” que pede uma nova reflexão filosófica. O “11 de setembro” e seus 

desdobramentos exigem uma reflexão sobre a filosofia, principalmente, sobre a filosofia 

política e sua herança.  

O espanto diante de acontecimentos ainda possíveis não é, conforme Benjamin 

(1991), um espanto filosófico. Pensar filosoficamente em tempo de terror é não apenas tentar 

explicar a ruptura violentamente imposta por ele, mas percebe-lo como continuidade. 

Experiências e reflexões atuais em torno das relações entre direito, poder e violência 

levam a questionar como é possível que um terror organizado, provocado e instrumentalizado 

pode diferir daquele medo que uma tradição inteira, de Hobbes a Schmitt, incluindo Walter 

Benjamin, considera a condição mesma da autoridade da lei e do exercício soberano do poder, 

a condição mesma da política e do Estado?  

Trata-se de repensar e discutir as relações entre Estado, violência e poder, considerando 

sim os pressupostos das teorias contratualistas e a efetividade do que Benjamin analisou como 

o sentido do estado de exceção como regra. Mas, do mesmo modo, como propõe esse estudo, 

procurando problematizar o sentido que as tecnologias da sociedade de controle, as 
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concepções e dispositivos tecnopolíticos têm dado a essas relações, as reconfigurando e, de 

alguma forma, criando uma outra legalidade que permite paradoxos como “golpes de estado 

legais” e “militarismos democráticos”. 

O que se pretende discutir neste estudo não são os impactos das novas tecnologias na 

política, mas como a política se tornou uma máquina, um espaço de produção de interfaces 

entre violência e poder, num cenário que o estado de exceção como regra se produz e se 

reproduz não como suspensão da norma para que se assegure a estabilidade e a legalidade.  

 

 

Direito, poder e violência: o estado de exceção como regra 

É com o objetivo de revelar o estado de exceção como norma histórica e postular algo 

totalmente outro que Walter Benjamin (1986) adentrará no terreno de ambiguidades da 

relação entre direito, poder e violência. O próprio título e estrutura do texto Kritik der Gewatl, 

expressa essa ambiguidade intrínseca ao termo Gewalt (traduzível por violência ou por poder, 

dependendo do contexto). 

O objetivo de Walter Benjamin é mostrar que, historicamente, direito, poder e 

violência estão indissociáveis e que a possibilidade de os representar como autônomos se 

deve ao elemento mítico da ideia de justiça. A violência, neste sentido, não poderia ser um 

fim em si, mas um meio para fins justos ou injustos. Se considerarmos a violência apenas 

como meio, ou seja, confrontada com a ideia de justiça, deixamos intocada a própria ideia de 

violência que sempre será utilizada para legitimar determinados fins. Benjamin procura 

demonstrar como a concepção de violência como meio dará subsídios para o direito natural (o 

uso da liberdade sem limites do homem, ou seja, do seu poder), sendo a base das teorias 

contratualistas: as pessoas teriam renunciado ao seu poder em prol do Estado.   

Ao Estado caberia, então, regular essa violência como produto da natureza que tende a 

ser abusiva, à medida que é um direito  de cada um perseverar e fazer expandir o seu ser. Em 

Kritik der Gewalt, Benjamin afirma que quando a consciência da presença latente da violência 

dentro de uma instituição jurídica se apaga, esta entra em decadência. Na perspectiva de 

Benjamin, ao separar ainda que apenas idealmente a violência do poder, estamos deixando 

escapar a essência do político. 

Se propor outro conceito de história é necessário para combater o incansável retorno do 

fascismo, ele não poderia ser elaborado em nome do progresso, este como norma histórica 

irrefutável, o que não significa excluir a tecnologia do debate, ao contrário.  
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Hanna Arendt, por sua vez também analisando o fenômeno do totalitarismo, jamais 

negou esta imbricação entre violência e política. Para ela, poder e violência não são a mesma 

coisa: enquanto o poder se exerce pelo estabelecimento de pactos e consensos transitórios, 

que não eliminam a possibilidade da divergência e mesmo do conflito violento, a pura 

violência enquanto tal se impõe de modo a calar os opositores e a destruir a pluralidade dos 

participantes da cena pública. Hanna Arendt não nega a importância da violência nas relações 

políticas (HEUER, 2004). Mas estas não se reduzem àquela.  

Embora Hanna Arendt tenha pensado o totalitarismo sob o signo da ruptura, o que 

temos no fenômeno político contemporâneo é a violência como denominador comum que 

permite unificar democracias ocidentais e as suas antíteses, as dominações totalitárias nazista 

e stalinista. Esta possibilidade jamais foi negada por Hanna Arendt que advertia que, a 

despeito da derrota do nazismo e do stalinismo, sempre parecerá tentador recorrer a supostas 

soluções totalitárias “enquanto estivermos diante de massas humanas desprovidas de voz 

(HEUER, 2004).  Essa consideração de Hanna Arendt nos leva a continuar pensando sobre a 

investigação dos elementos totalitários intrínsecos às democracias de massa que acabam por 

se respaldarem paradoxalmente no estado de exceção.  

 

 

Da biopolítica à tecnopolitica 

A crítica à biopolítica, embora não apareça nestes termos em Hanna Arendt, é 

plenamente contemplada na sua consideração de que há um crescimento não natural do 

natural”. A crescente naturalização das relações políticas desembocou na administração 

tecnocrática dos interesses vitais dos agentes econômicos privados e nisso, Arendt vê a 

inserção do  animal laborans e da própria vida no centro do espaço público. As reflexões de 

Arendt sobre o animal laborans estão muito próximas dos conceitos de biopolítica e de  homo 

sacer atualizados por Agamben (2002, 2003). 

O que interessava a Hanna Arendt com o conceito de animal laborans era a 

oportunidade de denunciar “a redução contemporânea do humano a um animal que trabalha 

para consumir e consome para trabalhar”. O espectro do animal laborans projeta-se enquanto 

aniquilação humana – meta suprema do totalitarismo -  cotidianamente nos conflitos bélicos 

entre Estados, bem como nas periferias do mundo globalizado. Esta reflexão obviamente 

aproxima Hanna Arendt de Foucault: há um processo de naturalização das relações políticas 

na qual não se conhece nenhum outro valor e nenhum outro desvalor do que a vida. Há uma 
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tomada de poder sobre o homem vivo, uma espécie de estatização do biológico, como 

considerou Michel Foucault (1987). 

Trata-se, então, de fazer política e falar de política em termos biológicos o que se 

configura na atual cultura digital em tecnopolítica. Das expressões foucaultianas “assunção de 

vida pelo poder” e “estatização do biológico” pode-se fazer um paralelo com o que Hanna 

Arendt chama de “nudez abstrata”, ou seja, a redução do animal laborans ao “mínimo 

denominador da vida nua, desprotegido e passível de ser entregue ao esquecimento e à 

morte”. Quando Hanna Arendt em Sobre a violência, afirma que “nada poderia ser mais 

perigoso do que a tradição do pensamento organicista em assuntos políticos, por meio da qual 

poder e violência são interpretados em termos biológicos” ela parece antecipar as teses 

foucaultianas. 

Mas é possível que as proximidades entre Hanna Arendt, Michel Foucault e Giorgio 

Agamben, artificialmente unidos para dar conta do fenômeno contemporâneo da desrazão das 

relações entre violência, direto e poder terminem por aqui. Ou seja, na constatação da 

prevalência da biopolítica. Agamben (2002, 2003), inspirado em Benjamin, vai em busca da 

genealogia da exceção na fundação do político e não apenas como um dos momentos da 

democracia.  

O possível debate entre Agambem, Arendt e Foucault não ocorre sem a quase 

subterrânea presença do texto Kritik der Gewalt. É revelador o fato de que Hanna Arendt 

quando publicou nos EUA uma coletânea de textos de Walter Benjamin intitulada 

Illuminations, excluiu o texto em questão. O gesto de Arendt é o gesto de “salvar” a política. 

Hanna Arendt, afastando-se da concepção de Benjamin, e consequentemente da leitura que 

Derrida, posteriormente, fará deste último, rejeitou a possível “antiparlamentarista filosofia da 

revolução”. Se a violência é inerente à política, assim como Habermas (1987), Arendt postula 

a possibilidade da superação da violência justamente pelo político. De qualquer maneira, 

permanece intacta a questão sobre a “reincidência totalitária” na democracia. Se a 

deterioração do político ocorre, sucessivamente, não há ideia reguladora que possa manter a 

suspensão da norma como mera exceção. 

 Se o manejo dos aparatos, máquinas, técnicas, procedimentos, redes deixa de ser algo 

externo ao sujeito e às coletividades para se converterem em uma espécie de transcendência, é 

importante que se possa estudar as novas configurações e sentidos do que Foucault (1987) 

designou de “vigiar e punir” que se converteu de maneira radical em “vigiar e aniquilar”. As 

estratégias de controle e de vigilância, possibilitando a guerra sem combate e a fluidez entre 
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combatente e não combatentes, os limites tênues entre aquele que é cidadão e aquele que deve 

ser eliminado, ganham novos contornos e sentidos numa cultura digital.  

 

 

Do Vigiar e Punir ao Vigiar e Aniquilar  

A primeira cena exibida no filme Reconhecer e Perseguir, do cineasta Harun Farocki 

(2003), é uma vista aérea da Guerra do Golfo, em 1991, com uma mira no centro procurando 

edificações-alvo a serem atingidas. Imagens silenciosas em escala de cinza, revelam estruturas 

como armazéns em vias de destruição. Quando a mira se encaixa no alvo, apenas o brilho sem 

ruído da fumaça branca pós-explosão reluz na imagem, lentamente, indiferente ao estrago 

recém realizado. Aqueles que viveram nessa época reconhecem de pronto essas imagens e 

suas incansáveis repetições nos telejornais mundo afora. Nessas imagens, feitas e controladas 

pelo exército, não se viam seres humanos, apenas alvos militares (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagens da Guerra do Golfo, 1991 

 
Fonte: FAROCKI (2003) 

 

Em seguida, logo após se ver um operário trabalhando e acompanhando o ritmo de uma 

máquina mecânica, uma música sintetizada e bem ritmada tocada em teclado eletrônico 

embala a divulgação do míssil Taurus. Durante a propaganda se lê na legenda: “A ‘era da 

eletrônica’ criou o míssil”; “Haverá certamente uma relação entre produção e destruição” 

(FAROCKI, 2003, 1’45”). O trecho termina com o logo da empresa (Figura 2).    

 

Figura 2 – Propaganda míssil Taurus 
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Fonte: FAROCKI (2003) 

 

Mais adiante, Farocki aprofunda sua reflexão e exibe, primeiro, o funcionamento de um 

software de reconhecimento de padrões utilizado em uma cidade, no qual os contornos de 

carros e pessoas são marcados conforme os movimentos eram detectados. Depois, o diretor 

filma o funcionamento do “olho” de um míssil em treinamento simulado de navegação, uma 

câmara que também registra os movimentos por meio de imagens de paisagens digitais. 

Nessas imagens, também são detectados localidades e carros, porém delas foram apagados 

todos os sinais de vida humana durante a digitalização, apenas ruas, casas e campos 

transformados em desenhos esquemáticos (Figura 3). Em seguida, Farocki retoma as imagens 

analógicas da Guerra do Golfo e relembra que naquelas também não havia traço de vítimas 

humanas.  

 

Figura 3 – Softwares de Reconhecimento e Câmera no Míssil 

 
Fonte: FAROCKI (2003) 

 

Ao final do filme, após mostrar a ação de uma bomba guiada por joystick em um 

simulador, novamente sem a presença humana, o espectador acompanha a trajetória de outro 

míssil, agora projetado em tecnologia 3D e que será abatido por uma sofisticada bateria 

antiaérea (Figura 4).  

 

Figura 4 – Simulação de lançamento de projéteis em 3D 
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Fonte: FAROCKI (2003) 

 

O cineasta não deixa de lembrar a relação entre guerra e desenvolvimento técnico, 

pontuando algumas tecnologias do pós-Segunda Guerra e, ao mesmo tempo, questionando se 

haverá necessidade de mais guerras para o desenvolvimento futuro ou se as guerras por 

computadores serão suficientes. E acrescenta outra observação, a de que o trabalho manual 

está sendo gradualmente eliminado dos países ricos e transferido aos países mais pobres, ao 

passo que há mais guerras nos países pobres do que nos países ricos. Farocki finaliza 

apontando que as armas sofisticadas produzidas nos países ricos parecem não encontrar mais 

adversários à altura. Encerra-se o filme e durante a rolagem dos créditos a Cavalgada das 

Valquírias, de Wagner, é intercalada várias vezes a outras canções. 

Num texto escrito à época do filme, intitulado Le point de vue de la guerre (O ponto de 

vista da guerra), Farocki retoma uma passagem de Ernest Jünger sobre como os camicases 

japoneses desmentiam o velho provérbio russo de que “a bala é uma louca cega”, para 

expressar seu interesse pelas imagens áreas produzidas na Guerra do Golfo: 

 
A bala é uma louca cega, ou, como diz uma canção de soldado alemão: “Adeus, 
querida Luisa, enxugue suas lágrimas / Cada bala é sem destino”. Se as imagens 

de 1991 filmadas a partir da ponta dos mísseis, associadas ao termo “armas 
inteligentes”, espantavam e fascinavam os espíritos, era porque com elas as balas 

deixaram de ser cegas. Na guerra, também, são sempre os outros que morrem. Por 

sua capacidade em reconhecer (Pattern Recognition) e em perseguir seu objetivo 

(Object Tracking), as bombas evocam a ameaça da infalibilidade (FAROCKI, 

2004, p. 449).   

 

Se a guerra encontra sempre um caminho, como dizia a famosa frase de Brecht 

rememorada no filme, então, Farocki percebe que esse caminho evoca a infalibilidade por 

meio da entrada do cálculo algorítmico nas imagens que se dão por operações técnicas, como 
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GPS e reconhecimento de padrões, apontando para a guerra sem batalha. Considerando que os 

países ricos não querem mais a guerra, mas ao mesmo tempo, passou-se ultimamente a 

acreditar, “com Hobbes, em uma reserva de violência que serviria de cobertura à civilização” 

(FAROCKI, 2004, p. 451), é interessante notar que Farocki associa a possibilidade de uma 

guerra de autômatos em um campo deserto à desertificação que assola os locais de produção. 

Enquanto a indústria substitui a mão-de-obra humana por robôs no horizonte vislumbra-se a 

guerra de robôs tão apoiada pela administração Obama, na “dronização” do combate. 

 

 

A tecnopolítica e a dronização político social 

  

Essa lógica do reconhecer e perseguir, construída no cruzamento entre produção e 

destruição, alimentada pela emergência do cálculo computacional na imagem, tão bem 

desenhada por Farocki, se transformará no atual mote vigiar e aniquilar, o qual é analisado 

em sua lógica de construção jurídico-operacional e consequências no corpo social, pelo 

filósofo francês Grégoire Chamayou em seu livro Teoria do Drone (CHAMAYOU, 2015). 

Foucault já demonstrara como o exército, desde os grandes Estados do século XVIII, é 

não somente uma “força real, uma espada ameaçadora, mas também porque é uma técnica e 

um saber que podem projetar seu esquema sobre o corpo social” (FOUCAULT, 1987, p. 141-

142) e que, por sua vez, o ato de vigilância, tão afeito ao comportamento disciplinar militar, 

deveria enquanto operador econômico estar diretamente integrado ao processo de produção. 

Pode-se dizer que, de certa forma, o vigiar e punir das disciplinas passou pela transformação 

do reconhecer e perseguir, apontada por Farocki e radicalizou-se na fórmula vigiar e 

aniquilar, sob os auspícios do combate ao terror. 

Chamayou (2015), como prelúdio em seu livro, a partir de trechos de conversas 

transcritas de oficiais militares que operavam drones nas montanhas afegãs, narra o momento 

em que movimentos inabituais eram detectados pelas câmeras e transmitidas para uma tela de 

computador via satélite a milhares de quilômetros do local, na base de Creech, em Nevada 

(base berço da frota de drones que, como lembra o autor, foi apelidada pelos militares de “o 

lar dos caçadores”). Não cabe aqui descrever em detalhes todo o intenso diálogo que se dá 

entre os oficiais, uma equipe contendo “operadores de sensores” e um piloto do drone 

Predator que vigiam pelo monitor as montanhas, mais um coordenador de missão, analistas 

de vídeo e um “comandante das forças terrestres”. Basta salientar que a discussão entre os 

oficiais se dá entre a decisão de atacar ou não um veículo suspeito, por seus movimentos 

inabituais (que, portanto, fogem ao padrão (re)conhecido contidos nas bases de dados e de 
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imagens), e a dificuldade em identificar o alvo, se havia mulheres e crianças ou não, se eram 

cobertores que viam, se havia fuzis, o que significava eles estarem orando naquele horário 

(0h45 – horário local / 5h15 no Afeganistão, 20/02/2010). Após longo debate o operador, que 

fora impedido de ir ao banheiro momentos antes, comemora a decisão do comandante em 

prosseguir o ataque, com o míssil do drone Predator mais auxílio de helicópteros: “- Operador 

pronto, que a festa comece!” (CHAMAYOU, 2015, p. 13). Eram 4h01 em Nevada. 

Terminada a “festa”, por volta de 4h36, seguem-se os diálogos finais, iniciando com um 

observador do solo que se dirige ao operador: 

 

O observador: Esqueci, como mesmo você trata um ferimento com as tripas para 

fora? 

O operador: Não ponha de volta para dentro. Embrulhe numa toalha. Em geral, 

funciona. 

 

4h38 

O piloto: Merda, eles estão tentando se render, não? Acho que sim. 

O operador: Tenho essa impressão também. 

O coordenador: É, acho que é isso que estão fazendo. 

 

4h40 
O operador: O que são aqueles ali? Eles estavam no veículo do meio. 

O coordenador: Mulheres e crianças. 

O operador: Parece uma criança. 

O observador: É. Aquele que está agitando a bandeira. 

 

4h42 
O observador: Estão agitando sua... 

O operador: É, agora aí eu não estaria... não estaria, pessoalmente, à vontade para 

atirar nessas pessoas. 

O coordenador: Não. (CHAMAYOU, 2015, 17). 
 

Essa passagem condensa muito do que será abordado na Teoria do Drone de 

Chamayou. Valendo-se de vasta pesquisa documental e bibliográfica, o filósofo começa 

questionando-se sobre a origem do drone, discorre sobre suas técnicas e táticas, suas 

características fundamentais. Trata-se de uma análise tecnopolítica, como a de Farocki, que 

tenta compreender como o drone pode ser classificado e ter aceitabilidade social e política 

como arma humanitária, numa ginástica conceitual que envolve desde aspectos técnicos à 

debates teórico-jurídicos. Como Chamayou observa de partida, o desenvolvimento do 

discurso da “guerra sem risco” trouxe uma crise para os princípios meta-jurídicos do direito 

de matar na guerra. Uma vez que não há combate e a morte pode ser determinada à distância, 

trata-se de “dar lugar a um direito de ‘assassinato seletivo’, correndo o risco de dinamitar, na 

operação, os direitos dos conflitos armados” (CHAMAYOU, 2015, p. 116). 
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Mas, lembra o filósofo, isso não é tudo. A invenção do drone armado acarretou, “por 

acaso”, a possibilidade de se resolver um problema secular da teoria moderna da soberania 

política em sua dimensão da guerra: 

 
A generalização dessa arma implica a tendência a uma mutação das condições de 

exercício do poder de guerra, e isso na relação do Estado com seus próprios 

sujeitos. Seria um erro reduzir a questão das armas à esfera da violência externa. 

O que implicaria para uma população, tornar-se sujeito de um Estado-drone? 
(CHAMAYOU, 2015, p. 26). 

 

 A pergunta não é só preocupante e pertinente quanto central se forem consideradas 

outras tecnologias em desenvolvimento, sejam os chamados bigdatas e/ou como estão se 

compondo as redes mundiais de computadores, em estreita relação com grandes corporações 

do ramo da internet.  

Se o 11 de Setembro possibilitou a célebre frase de George W. Bush de que se 

estabeleceria doravante uma “guerra preventiva”, uma “guerra que requer de nossa parte uma 

caça ao homem internacional”, a dronização político-social levará às últimas consequências 

essa troca da lógica do combate, com sua antiga ética de guerra, pela lógica da presa-caçador, 

cuja primeira tarefa, diz Chamayou, “já não é mais imobilizar o inimigo, mas identifica-lo e 

localiza-lo” (2015, p. 44), um trabalho de detecção anterior, preventiva, em que meios 

tecnológicos de última geração, combinados à vigilância aérea por vídeo e sinais 

cartográficos, dão o tom e exequibilidade.  

Trata-se de identificar perfis suspeitos, movimentos inabituais. É nesse sentido que 

Deleuze apontava que diferente das disciplinas, não se está mais diante do par massa-

indivíduo, pois os indivíduos se tornaram “’dividuais’, divisíveis, e as massas tornaram-se 

amostras, dados, mercados ou ‘bancos’” (DELEUZE, 1992, p. 222). Não é demais lembrar 

que as redes sociais se baseiam na construção de perfis, como por exemplo num livro de 

faces. 

Toda estratégia preventiva é calcada na racionalidade política da defesa da segurança 

social, do indivíduo-Estado-empresa, instrumento clássico que permite no estabelecimento da 

exceção como regra: 

 

Nessa lógica de segurança baseada na eliminação preventiva de indivíduos 

perigosos, a “guerra” toma a forma de vastas campanhas de execuções 

extrajudiciais. Predator ou Reaper – aves de rapina e anjos da morte -, os nomes 

dos drones são bem escolhidos (CHAMAYOU, 2015, p. 45). 
 

As mais variadas atrocidades contemporâneas, lembra o filósofo, são maciçamente 

legalistas. Esse é um ponto importante, pois tais atrocidades funcionam “mais no estado de 
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regra do que no estado de exceção”. É menos pela suspensão da lei do que por sua 

especificação, que se chega à exceção. Como conclui Chamayou, “essa atrocidade é 

formalista, fria, tecnicamente racional e apoiada em cálculos, nesse mesmo gênero de cálculos 

que supostamente devem tornar éticos os robôs matadores do futuro” (2015, p. 239). 

Essa espécie de ethos que se configura na figura presa-caçador e se espalha e naturaliza 

pelo corpo social nos mais diversos ambientes traz ferramentas conceituais para se pensar os 

embates geopolíticos contemporâneos, principalmente a partir de países ditos não centrais 

como o Brasil.  

A tecnopolítica tornou problemáticos os conceitos de soberania, democracia, contrato 

social e direitos humanos. Nisso Benjamin e Schmitt, cada um a seu modo, poderiam 

concordar (DYMETMAN, 2001). A prática do puro e simples extermínio preventivo daqueles 

que são identificados como recalcitrantes e suspeitos desqualifica a teorização política e a 

discussão sobre a aplicação ou não da lei. 

Essa racionalidade política preventiva que produz suspeitos para eliminação, mantendo 

o estado de exceção como regra, não convive sem seus percalços. Farocki faz uma observação 

intrigante, quase en passant, quando a imagem acompanha um robô que transita por um 

corredor, fazendo o reconhecimento do espaço por meio de linhas que são traçadas e 

permitem calcular sua distância em relação à parede, evitando a colisão: “as linhas auxiliares 

mostram o que tem que ser analisado em cada imagem e que o resto não tem importância. 

Uma negação até chegar o efeito contrário” (FAROCKI, 2003, 43’21”). 
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 As ciências sociais – e, de modo especial, a Sociologia – têm no século XIX um 

momento fundante e indispensável para seu florescimento. Não por acaso: a emergência de 

um sem-número de novos problemas sociais provocados pela industrialização e a 

urbanização, aliada à perspectiva jurídica de igualdade moral entre todos os homens e à noção 

iluminista-republicana de que as decisões e ações do Estado deveriam ser racionalmente 

fundamentadas, gerou um solo fecundo para o nascimento de um ramo do saber que tivesse a 

própria sociedade moderna como objeto de estudo. 

 Seguindo o relatório da Comissão Gulbenkian – texto que foi chamado de Para Abrir 

as Ciências Sociais45 –, é possível dizer que a consolidação institucional das ciências sociais 

contemplou três recortes. O primeiro separava o estudo do mundo moderno (história, 

economia, sociologia, ciência política) do estudo do mundo não-moderno (antropologia); o 

segundo separava, dentro do mundo moderno, o passado (história) do presente (economia, 

sociologia, ciência política). Essas três últimas ciências sociais são chamadas pelos autores de 

nomotéticas, dada sua busca por regularidades passíveis de universalizações teóricas e o 

estabelecimento de leis gerais, e é entre elas que se dá o terceiro recorte: a economia se 

dedicaria ao estudo do mercado; a ciência política ao Estado e ao sistema político; e a 

sociologia às questões próprias da sociedade civil. 

 Sem serem necessários grandes excursos sobre as ciências sociais no mundo 

contemporâneo, é possível apontar, brevemente, alguns aspectos em relação àquela divisão: 

primeiro, ela não foi constituída repentinamente, mas mediante um processo que contemplou 

descontinuidades e disputas. Segundo, ela não ocorreu em todos os lugares ao mesmo tempo e 

da mesma maneira. Terceiro, uma divisão tão rigorosa de campos já não se sustenta nesses 

tempos em que a antropologia se debruça sobre o mundo urbano, a ciência política se ocupa 

de conflitos na sociedade civil, etc. Por fim, mesmo no auge dessa diferenciação (as quatro 

primeiras décadas do século XX), houve vozes dissidentes que problematizavam a suposição 

de autonomia. É a respeito dessas vozes que este trabalho se ocupa. Mais precisamente, da 

                                                             
45 WALLERSTEIN, et. al, 1996.  
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perspectiva que permeou o trabalho dos intelectuais vinculados à chamada Escola de 

Frankfurt.  

Assim, para abordar a questão da autonomia das ciências sociais, é preciso 

inicialmente compreender em relação ao que se dá essa autonomia e qual é seu grau de 

possibilidade, o que nos leva aos fundadores da Sociologia. 

 No processo de consolidação institucional da Sociologia enquanto campo autônomo 

do saber, Émile Durkheim revela a necessidade de defender a ciência nascente de possíveis 

objeções oriundas de outros campos, a saber: que a sociologia não traria nenhuma novidade, 

uma vez que suas questões já seriam colocadas e tratadas por outras formas de conhecimento 

existentes; que a sociologia não seria propriamente uma ciência, segundo a concepção então 

predominante de ciência moderna; e que, portanto, a sociologia não seria nitidamente 

distinguível da filosofia. 

 Sua obra referencial para tratar desses assuntos – As Regras do Método Sociológico – 

não se restringe a uma proposta metodológica, mas ao fazer isso carrega também um discurso 

indispensável para a afirmação de um campo autônomo e particular do conhecimento, visando 

dessa forma constituir o recorte disciplinar específico e delimitar as fronteiras em relação à 

psicologia, à biologia e à filosofia, por exemplo. Ao propor os fatos sociais – as maneiras de 

agir, pensar e sentir que são gerais, coercitivas e exteriores aos indivíduos – enquanto objeto 

por excelência do pensamento sociológico, Durkheim diferencia a sociologia da psicologia; 

ao dizer que devem ser tratados como coisas, ensaia uma aproximação na direção das ciências 

naturais e se afasta da filosofia. 

 Mas não é apenas em relação às outras disciplinas acadêmicas que Durkheim quer 

distinguir a sociologia. Sabendo que uma ciência dedicada ao estudo da sociedade poderia 

facilmente ser contaminada pelo senso comum, o clássico francês é enfático ao defender a 

aplicação de procedimentos objetivos através dos quais se tornaria possível o afastamento do 

sociólogo das “pré-noções”, ou seja, o senso comum incrustado em si mesmo; é precisamente 

na busca de tais procedimentos que consiste sua proposta metodológica desenvolvida na 

maior parte do livro. Além disso, embora não aprofunde a problemática da autonomização 

face à política, Durkheim resvala nesse assunto ao dizer que “a sociologia, assim entendida, 

não será nem individualista, nem comunista, nem socialista. (...) Por princípio, irá ignorar 

essas teorias, às quais não poderia reconhecer valor científico, já que elas tendem diretamente, 

não a exprimir os fatos, mas a reformá-los”.46 Dessa maneira, a sociologia enquanto ciência 

                                                             
46 DURKHEIM, 2007, p. 147. 
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deveria se abster de posicionamentos de cunho ético ou político, atendo-se a exprimir os fatos 

e não se comprometer com transformações de ordem concreta; o sociólogo não pode permitir 

que tais “ideologias” pautem as preocupações e métodos se seu trabalho. 

 É Max Weber, porém, que estabelece uma separação mais nítida entre “ciência” e 

“política” enquanto duas esferas de atuação humana distintas, que comportam “vocações” e 

maneiras de operar distintas. Entretanto, diferentemente de Durkheim, a sociologia 

compreensiva weberiana não encontra paralelo metodológico com as ciências naturais: seu 

objeto sociológico é a ação social dos indivíduos, o sentido atribuído a elas e as suas 

consequências; seu método envolve a interpretação da significação que permeia tais ações, 

um procedimento implausível às ciências naturais. Deste modo, é notável que Weber tenha 

também estabelecido objeto e métodos peculiares à sociologia (tal qual seu contemporâneo 

francês) mas não tenha buscado legitimação através de uma similitude operativa à química e à 

física, muito embora também apostasse na objetividade científica do sociólogo.  

Com efeito, em A “Objetividade” do Conhecimento nas Ciências Sociais, sua 

estratégia argumentativa consiste em distinguir, por princípio, “juízos de fato” de “juízos de 

valor”, compreendendo que os primeiros se relacionam à atividade científica de ordenação 

sistemática do conhecimento, enquanto os segundos correspondem ao âmbito das 

“concepções de mundo”, dos ideais políticos. Neste longo ensaio – publicado em uma revista 

da qual acabara de se tornar editor –, Weber não nega que a escolha do objeto de pesquisa 

comporte uma significação valorativa do pesquisador; entretanto, postula que essa valoração 

deve ser abandonada no decorrer da atividade científica. “Política social” (que comporta 

avaliação normativa e orientação ético-política) e “ciência social” (que comporta a busca de 

conhecimento quanto à verdade dos fatos) devem constituir âmbitos distintos discerníveis. 

 Para além de opor a ciência social à política e argumentar em favor de alguma medida 

de objetividade daquela em face desta, Weber traz outra contribuição nada desprezível: trata-

se da discussão sociológica sobre a própria ciência moderna, os condicionantes históricos de 

sua emergência e suas potenciais implicações para as sociedades humanas. Compreendendo a 

história da humanidade enquanto processo progressivo de racionalização – que se expressa na 

religião, no Direito e, principalmente, na institucionalização da ciência e da técnica –, Weber 

entende a modernidade como caracterizada pela implementação cada vez mais burocratizante, 

nas instituições modernas, do agir racional referente a fins, carregando o potencial de 

conduzir as sociedades modernas tanto à perda da liberdade (“gaiola de ferro”) quanto à perda 

de um sentido sublime para a existência (“desencantamento do mundo”). Ao desenvolver tais 

teses, propondo pistas para uma meta-sociologia, pode-se dizer que o trabalho de Weber 
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representa um avanço reflexivo em relação ao de Durkheim, que não problematiza a fundo as 

condições históricas em que se inserem o próprio fazer científico e, mais especificamente, 

sociológico.  

 Em suma, o nascimento da sociologia – ao menos nos seus mais expressivos 

pensadores francês e alemão – é marcado por uma busca de autonomia tanto em face dos 

outros ramos do conhecimento quanto em relação ao senso comum consolidado e às 

ideologias políticas. Weber e Durkheim parecem convergir nessa ambição de 

institucionalização científica, ainda que o segundo se mostre mais otimista quanto à ciência 

moderna do que o primeiro. Não se colocam para eles outras questões relativas à autonomia 

científica que irão se tornar objetos de debates mais tarde, a saber, a relação das ciências 

sociais com o discurso jornalístico e com o mercado.  

Quanto a este último aspecto, o indicativo weberiano para uma espécie de “meta-

sociologia” encontrou um eco bastante pretensioso junto aos chamados pensadores 

frankfurtianos que se empenharam em constituir uma Teoria Crítica da Sociedade. 

Desenvolvida a partir dos anos 30 no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, esta nova 

maneira de conceber a ciência e a sociedade passou a travar intenso diálogo com os 

diagnósticos, concepções metodológicas e orientações normativas propostas por Marx à luz 

da filosofia hegeliana. A perspectiva emancipatória de uma sociedade racionalmente 

conduzida aparece como chave central para a possibilidade da superação do jugo moderno, 

calcado sobre o modo de produção capitalista. 

Contrariando o ideário hegemônico de separação disciplinar, o Instituto havia proposto 

uma perspectiva interdisciplinar a fim de desvelar – segundo uma concepção neohegeliana de 

totalidade – os nexos entre economia política, sociedade civil e a psiqué humana. Uma vez 

que a Teoria Crítica não adere nem à “autonomia disciplinar”, nem à “autonomia ético-

política” na produção do saber, cabe discutir como concebe a autonomia em relação ao 

mercado, uma vez que os expoentes frankfurtianos de então convergiam ao diagnosticar um 

domínio totalitário do Capital, inclusive sobre a epistemologia moderna. Para respondê-la, 

recorro a duas expressões bastante emblemáticas do pensamento da dita primeira geração. 

A primeira expressão é o modelo crítico de Horkheimer segundo seu emblemático 

texto “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”. Nele, o autor inicia seu trabalho pela apresentação 

do que seria o trabalho teórico – nas ciências em geral – de seu tempo. Assim, recuperando 

Descartes e Husserl, define teoria como “uma sinopse de proposições de um campo 

especializado, ligadas de tal modo entre si que se poderiam deduzir de algumas dessas teorias 

todas as demais”, ou então como o “saber acumulado de tal forma que permita ser este 
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utilizado na caracterização dos fatos tão minuciosamente quanto possível”.47 Segue-se, 

portanto, que o procedimento dedutivo prevalecente na matemática deveria ser estendido à 

totalidade das ciências.  

Entretanto, seja em qual ramo for, o importante para Horkheimer é que o trabalho 

científico não pode ser pensado como independente da totalidade maior que o envolve. Muito 

embora o conceito moderno de teoria surja com uma aparente independência, afirma o autor, 

ele é inseparável dos progressos técnicos da sociedade burguesa, de modo que a aparente 

autonomia da teoria faz dela uma categoria ideológica. O trabalho científico, portanto, deve 

ser encarado como momento da conservação da ordem existente: 

 
“Dentro da atividade social do seu trabalho, o cientista tem que conceber e 

classificar os fatos em ordens conceituais e dispô-los de tal forma que ele mesmo e 

todos os que devem utilizá-los possam dominar os fatos o mais amplamente 
possível. (...) Nessa representação surge, portanto, não a função real da ciência nem 

o que a teoria significa para a existência humana, mas apenas o que significa na 

esfera isolada em que é feita sob as condições históricas. Na verdade, a vida da 

sociedade é um resultado da totalidade do trabalho nos diferentes ramos de 
profissão, e mesmo que a divisão do trabalho funcione mal sob o modo de 

produção capitalista, os seus ramos, e dentre eles a ciência, não podem ser vistos 

como autônomos e independentes.”48 

Nitidamente se pautando por uma concepção dialética de sociedade, Horkheimer 

concebe que os momentos particulares da totalidade social não podem ser compreendidos 

como independentes; pelo contrário, o momento singular e parcial exprime o todo em sua 

singularidade. Desse modo, ressalta o autor, apesar da ilusão de autonomia que o cientista 

carrega em relação ao seu próprio trabalho, este não deixa de ser um momento da reprodução 

do modo de produção capitalista. A aparência transcendental e plenamente racional da 

atividade social científica estaria envolvida, na verdade, por uma irracionalidade própria do 

modo burguês de economia, que não é orientado conscientemente para um objetivo geral 

racional, apesar da racionalidade instrumental expressa na perspicácia dos indivíduos que 

concorrem entre si. 

Foi diante deste diagnóstico que se procurou estabelecer um modelo teórico que de 

algum modo realizasse uma crítica racional da razão humana submetida a tais imperativos. 

Assim, um ideário de teoria social autônoma não faria sentido algum a tal perspectiva: a 

autonomia plena em relação ao mercado é impossível, dados os condicionantes do modo de 

produção sobre o trabalho científico; e a autonomia face à valoração ético-política é 

                                                             
47 HORKHEIMER, 1991, p. 117. 
48 Idem, ibidem, p. 123. Grifos meus. 
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indesejada, dada a necessidade de constituir um fazer teórico autocrítico em relação aos seus 

próprios condicionantes, adquirindo teor normativo. 

A ruptura epistemológica fulcral que abre passagem para essa forma de teorização é a 

revisão do modelo cartesiano de separação entre “ser” e “pensar”, fundamento da objetividade 

científica moderna, que, como vimos, foi também adotada por Durkheim e Weber. Nas 

ciências sociais, isso se reflete na separação entre o cientista, que trata a realidade social e 

seus produtos como algo exterior, e o cidadão, que mostra interesse pela realidade através da 

intervenção política (pelo discurso, voto, ativismo, desobediência civil, etc.). Embora um 

mesmo indivíduo seja ambos a um só tempo, as duas atividades devem ser rigorosamente 

separadas segundo a noção tradicional de teoria. Para o autor, o pensamento crítico deve 

superar essa oposição entre “consciência dos objetivos, espontaneidade e racionalidade”, de 

um lado, e “relações do processo de trabalho, básicas para a sociedade”, de outro.49 Assim, 

uma teoria que se proponha crítica do capitalismo e da própria atividade científica sob o 

capitalismo, de modo a impulsionar “a transformação do todo social”, deve superar a 

distinção cartesiana. 

Culmina-se, assim, em uma conclusão um tanto irônica: para Horkheimer, a 

impossibilidade da autonomia do pensar, do ponto de vista epistêmico, está edificada 

precisamente sobre aquilo que a teoria tradicional concebe como fundamento imprescindível 

para a autonomia científica: a separação entre ser e pensar, entre teoria e práxis. Entretanto, 

não bastaria uma revolução epistemológica a fim de se alcançar o pensar autônomo; pelo 

contrário, a transformação da ciência e da filosofia pressuporia a superação do modo de 

produção capitalista que se totaliza. A libertação da teoria, e sua possibilidade de autonomia, 

demanda a libertação humana do Capital; precisamente por isso, a emancipação precisa ser 

colocada como pressuposto normativo da crítica. 

Uma segunda expressão de interpretação crítica da autonomia da teoria social em 

relação ao mercado pode ser encontrada na querela entre Theodor Adorno e Paul Lazarsfeld 

acerca de seus estudos a respeito do rádio, nos Estados Unidos dos anos de 1940. Durante seu 

exílio no continente americano, Adorno, que compartilhava o diagnóstico de Horkheimer 

acerca do conhecimento sob o capitalismo administrado, passou a realizar estudos 

especificamente sociológicos e a se envolver em debates próprios deste campo. Desde a 

elaboração de uma contundente crítica à “indústria cultural”, os meios de comunicação em 

massa constituíram um objeto de reflexão recorrente nos escritos de Adorno. Aqui, mais 

                                                             
49 Idem, ibidem, p. 132. 
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importante que o conteúdo crítico desses estudos é como a questão da autonomia entra em 

debate. 

Para além de partilhar da crítica epistemológica de Horkheimer, Adorno se contrapõe 

também a condicionamentos mais imediatos e concretos do mercado sobre a teorização social, 

que acabam por influir não apenas sobre o objeto de pesquisa como também sobre a própria 

metodologia de apreensão da realidade. Em outras palavras: é de se supor que Adorno 

concorda que a ruptura cartesiana entre “ser” e “pensar” promove a redução da razão humana 

e sufoca as potencialidades de um pensar autônomo e livre no capitalismo – nesse sentido, 

chega a dizer em sua Dialética Negativa que “nenhuma teoria escapa mais ao mercado” –, 

mas além disso também dirige sua crítica à questão mais imediata e nítida que é o 

financiamento da pesquisa sociológica por agentes econômicos e seu direcionamento para 

seus próprios interesses. 

É nesse espírito que se dá sua polêmica com o sociólogo norte-americano Paul 

Lazarsfeld, que se propunha a uma “pesquisa social aplicada”. Em um contexto em que o 

próprio governo norteamericano estimulava uma sociologia com fins mercadológicos – uma 

sociologia pragmática, empirista e “neutra”, livre das “ideologias” que contaminariam a teoria 

social –, Lazarsfeld é convidado a estudar o efeito do rádio sobre os ouvintes e, a partir da 

Universidade de Columbia, passa a se consolidar como o principal pesquisador norte-

americano dos meios de comunicação em massa. Convida, então, o filósofo alemão para 

participar de seus estudos. Não prescindindo da dialética em face dos procedimentos 

empiristas, Adorno acaba por se envolver em intensa discussão metodológica, 

problematizando as expectativas mercadológicas que haviam por trás desses estudos 

administrativos, e que impunham sobre a pesquisa social uma demanda externa, um elemento 

utilitário proveniente do mercado. 

No texto de 1945 “A social critique of radio music”, Adorno critica as técnicas 

administrativas de pesquisa social enquanto guiadas pelo interesse de manipulação das 

massas, questiona a “boa intenção” de Lazarsfeld de “levar boa música ao maior número de 

ouvintes possível”50 e inicia sua abordagem perguntando o que, afinal, é uma “boa música” e 

por que seria conveniente expandi-la a um público maior.  

Essa contraposição a Lazarsfeld é atravessada por um diagnótico em quatro faces, que 

Adorno propõe enquanto axiomas de sua crítica à sociologia administrativa. O primeiro se 

refere ao fato de que a mercantilização que caracteriza a produção dos bens na sociedade 

                                                             
50 ADORNO, 1945, p. 208. Tradução livre. 
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moderna atinge a própria produção musical. Nesse sentido, embora muitos considerem o 

caráter etéreo e sublime da música, ela se torna cada vez mais uma mercadoria e funciona 

dessa maneira. O ouvinte, lidando com a música-mercadoria, suspende sua atividade 

intelectual, apenas “consumindo” o produto: a música enquanto mercadoria carrega um 

caráter fetichista.  O segundo aspecto, concatenado ao primeiro, é a crescente padronização 

dos bens produzidos pela sociedade mercantilizada; no caso, tanto da música quanto dos 

programas musicais transmitidos via rádio.  

O terceiro ponto se refere à música contemporânea enquanto elemento ideológico, a 

saber, enquanto elemento de legitimação da ordem social presente: “a música sob as presentes 

circunstâncias do rádio serve ao distanciamento dos ouvintes da crítica das realidades sociais; 

em resumo, ela tem um efeito soporífero sobre a consciência social”.51 No texto, Adorno não 

desenvolve esse argumento; entretanto, ao discutir sobre o efeito semelhante provocado pela 

televisão em outro escrito, argumenta quanto a interdependência dos aspectos técnicos, 

sociais e artísticos para o reforço das formas de consciência constituídas sob a égide do 

Capital: “quanto mais completo o mundo como aparência, tanto mais inescrutável a aparência 

como ideologia”.52 

Por fim, o último axioma propõe que o desenvolvimento das forças produtivas e o seu 

aprisionamento nas relações de produção engendram uma sociedade repleta de antagonismos, 

os quais “não se limitam à esfera econômica, onde são universalmente reconhecidos, mas 

dominam também a esfera cultural, onde são menos facilmente reconhecíveis”.53 Assim, os 

avanços técnicos possibilitados pelo rádio são avanços para a reprodução da música, mas isso 

não implicou em progresso para a própria música ou para a audição da música. A contradição 

da produção capitalista se expressa no mundo musical na medida em que o avanço técnico da 

produção e da reprodução musical não promoveu a emergência de uma música moderna 

“séria” ou de uma progressão qualitativa da própria música, mas precisamente seu contrário. 

Considerando estes aspectos, uma teoria dialética do rádio não buscaria meios de 

expandir a “boa música”, através de pesquisas empíricas quantitativas, mas colocaria em 

questão a própria produção musical e seus efeitos sob a ordem social no mundo permeado 

pela indústria cultural. Nesse sentido, a conclusão de Adorno é que o efeito da produção 

industrial da música e sua reprodução técnica pelo rádio conduziram a um estágio profundo 

de regressão da audição, no sentido de uma insensibilização da capacidade humana para a 

                                                             
51 Idem, ibidem, p.212. Tradução livre. 
52 Idem, 1975, p. 347. 
53 Idem, 1945, p. 211. 
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apreciação musical, de modo especial da “música séria”. Para ele, o tipo de sociologia 

conduzida por Lazarsfeld jamais poderia alcançar uma conclusão deste tipo por estar 

envolvida demais com os condicionantes mercadológicos. 

Com efeito, em seu curso de Introdução à Sociologia, oferecido mais de vinte anos 

depois da polêmica, Adorno ainda era enfático em diferenciar uma teorização crítica daquele 

modelo proposto por Lazarsfeld. 

 

“No curso das discussões travadas entre mim e Horkheimer, de um lado, e 
Lazarsfeld, de outro, ele se deu conta de que nesses debates e no plano da chamada 

pesquisa de comunicação confrontavam-se duas concepções inconciliáveis de 

Sociologia: de um lado, a que constata fatos sociais, preparando-os e 
disponibilizando-os para posicionamentos administrativos de qualquer ordem, o 

que corresponderia ao que caracterizou como administrative research, ‘pesquisa 

administrativa’; e, de outro, a investigação crítica da comunicação. A diferença 

própria entre elas não se situa apenas no fim que perseguem, mas em que uma 
considera o tratamento dos homens como objeto, por exemplo, como objetos da 

manipulação da indústria cultural que pretende saber como deve arranjar seus 

programas para maximizar sua comercialização, ao passo que a outra, representada 
por nós, insiste no potencial da sociedade como sujeito e em todos os seus 

fenômenos deve ser avaliada criticamente conforme esse conceito da sua própria 

subjetividade.”54 
 

No limite, uma sociologia nos moldes administrativos não seria só problemática por 

ser guiada por interesses mercadológicos nos seus fins, mas também porque seus 

procedimentos ratificam a própria ordem existente. Ao tomar como não problemática a 

reprodução musical via rádio, essa sociologia pretensamente neutra participaria da reprodução 

não só da totalidade do Capital, mas também das decorrências culturais do capitalismo 

administrado, particularmente da “regressão da audição”. 

 De modo a concluir sucintamente, podemos dizer que é possível tratar do ideal de 

autonomia postulado pela sociologia fundacional em, no mínimo, três vias: relativa a outras 

disciplinas do conhecimento, ao mercado e à política. Os modelos de Teoria Social Crítica 

propostos por Horkheimer e Adorno, de alguma maneira, carregam alguma concepção em 

relação a cada uma delas. 

 Primeiramente, quanto à autonomia da sociologia enquanto ramo específico do saber, 

pudemos ver que ela não corresponde ao modelo referencial de Horkheimer, que visava um 

materialismo interdisciplinar. De fato, a chamada Escola de Frankfurt herdou do pensamento 

marxiano uma noção de totalidade para a qual seria superficial a tentativa de apreender o 

“social” fora de suas relações com o “político”, o “cultural”, o “psicológico” e, 

principalmente, o “econômico”. E a sociedade ocidental moderna contemplada por eles estaria 
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subsumida, em sua totalidade, aos imperativos do Capital, que se vale de mediações como a 

indústria cultural, a democracia burguesa, etc. para reproduzir seu próprio domínio. Por 

conseguinte, a teoria social deveria necessariamente ser interdisciplinar. Curiosamente, em 

alguns momentos de sua vida, Adorno chega a atuar como sociólogo; mas mesmo, por 

exemplo, em seu curso de Introdução à Sociologia, critica a especialização disciplinar e o 

exagerado formalismo dela decorrente. 

 No que se refere à autonomia face à política, é importante ressalvar que tanto Adorno 

quanto Horkheimer não fazem uso de sua posição intelectual para se manifestar em favor de 

algum partido ou movimento social específico. Além disso, embora carreguem forte 

influência do marxismo, recusam a noção de que alguma classe ou grupo social seria o 

portador da missão histórica de conduzir a humanidade à sua emancipação. Nesse sentido, 

parece que os autores defendem uma autonomia da teoria social em relação à política. 

Entretanto, se tomarmos a política de forma mais abrangente – enquanto envolvimento 

normativo em discussões sobre projetos para a sociedade nos espaços públicos e, inclusive, no 

campo intelectual –, a teoria crítica proposta por ambos é essencialmente política, já que não 

prescinde de tal normatividade. Nesse segundo sentido, aliás, não seria sequer desejável uma 

teoria social que abdicasse de uma orientação valorativa voltada à emancipação. Teorias desse 

tipo – nas palavras de Horkheimer, tradicionais – poderiam até reivindicar algum tipo de 

neutralidade axiológica, mas jamais seriam, de fato, neutras: na medida em que reproduzem a 

separação entre “ser” e “pensar”, em que distinguem radicalmente “sujeito” e “objeto” do 

conhecimento, e que ratificam um modelo científico instrumental que não se coloca o 

problema dos fins, elas participariam da reprodução da ordem existente. 

 Finalmente, em relação à noção de autonomia em face do mercado se observa uma 

posição um tanto ambígua. Por um lado – sobretudo na Dialética do Esclarecimento –, 

Adorno e Horkheimer constatam um domínio totalitário do capitalismo administrado, no 

interior do qual sequer poderia haver alguma teoria que escapasse ao mercado e, mais 

precisamente, aos condicionantes epistêmicos próprios do esclarecimento em sua contradição 

fundamental: de engendrar a ruptura em relação ao mito mas acabar por tornar-se ele próprio 

mítico, de modo que, enquanto carrega a potencialidade para a libertação, carrega também o 

gérmen da barbárie. Nesse sentido, e se tomando por referência a Dialética do Esclarecimento 

e a Dialética Negativa, parece que não há escapatória aos condicionantes do capital; ou seja: 

não há autonomia possível. 

 Por outro lado, a própria ideia de uma Teoria Crítica – uma teoria que visa realizar 

uma autocrítica da modernidade, uma crítica racional da razão instrumental – parece constituir 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

uma tentativa de ruptura aos condicionantes epistêmicos do mercado e, de forma mais 

totalizante, do Capital. Nesse sentido, se Horkheimer postula uma outra possibilidade de 

teorização, que não aquela que reproduz a racionalidade instrumental própria do capitalismo 

administrado, é porque acena com alguma possibilidade de autonomia. Da mesma forma, se 

Adorno se envolve na celeuma com Lazarsfeld – criticando o fato de que seus estudos são 

mercadologicamente orientados –, é porque defende um tipo de sociologia que não o seja; 

nesse caso, parece que algum grau de autonomia crítica face ao mercado seria possível e 

desejável. 

 De fato, essa ambiguidade revela o principal impasse filosófico da proposição dos 

primeiros frankfurtianos. Se o capitalismo é totalitário e se ergue sobre toda consciência 

humana a ele submetido; se portanto, sob o esclarecimento reificante, o mero recurso ao 

conceito já é a reafirmação do conceito em seu aspecto totalitário, como é possível recorrer a 

uma teoria crítica? Dito de outro modo: se a ideologia da sociedade burguesa tudo dominou e 

tudo abrange, como teria sido possível que Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc. pudessem ter 

desenvolvido uma modalidade de teorização que problematizasse essa própria ideologia? 

Nesta mesma linha, se Adorno acredita na dominação totalitária do pensamento 

reduzido à sua função instrumental, e se ele entende que de fato as potencialidades 

emancipatórias estão estruturalmente bloqueadas, tal qual indica na Dialética do 

Esclarecimento, qual é o sentido em se envolver em polêmicas como aquela com Lazarsfeld 

ou em disputas acerca de políticas educacionais? Se é tão definitivo o diagnóstico de que não 

há saída possível, o que explicaria, por exemplo, seu envolvimento em programas de rádio 

para defender sua posição? 

Em suma, essa aporia a qual os modelos de Horkheimer e Adorno conduzem tornam 

inviável uma resposta definitiva quanto à autonomia da teoria social na modernidade e, mais 

especificamente, sob a sociedade burguesa. Sendo o teórico social – e, mais especificamente, 

o cientista social – envolvido por um contexto sócio-histórico totalizante, é evidente que este 

contexto estabelece pressões e impõe limites às possibilidades de teorização. Por outro lado, 

uma teoria crítica tal qual propõem os autores deve problematizar esse mesmo contexto e, a 

partir do autoexame imanente, buscar em alguma medida colocar em questão seus próprios 

condicionantes; e é nessa reflexividade que parece consistir o ideal de “comportamento 

crítico”. Assim, mesmo que a Teoria Crítica não consiga dar uma resposta definitiva ao 

problema da autonomia, essa tradição lega uma contribuição indubitável quanto à constante 

necessidade de autocrítica reflexiva para que, mesmo sem ser autônoma, a teoria social tenha 

instrumentais para colocar em xeque sua não-autonomia. 
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Introdução 

 

A última década foi marcada pela expansão dos investimentos públicos na educação 

técnica, tecnológica e profissionalizante no Brasil. Essa expansão pode ser visualizada, 

principalmente, pelo fomento de dois projetos educacionais amplamente difundidos nos 

mandatos presidenciais do Partido dos Trabalhadores: a lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que, 

consequentemente, criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e a lei nº 

12.513, de 26 de outubro de 2011, que instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC). 

A partir de 2002 houve uma grande expansão da Rede Federal de ensino técnico, 

tecnológico e profissionalizante. De acordo com dados apresentados pelo Ministério da 

Educação55, “de 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 

2016, o Ministério da Educação construiu mais de 500 novas unidades referentes ao plano de 

expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em funcionamento”. Atualmente 

existem 38 Institutos Federais distribuídos em todos os estados que oferecem cursos de 

qualificação, ensino médio integrado com cursos técnicos, cursos superiores focados em 

tecnologia e licenciaturas. Além dos Institutos Federais, a Rede é formada por instituições já 

existentes e que não aderiram ao modelo dos Institutos Federais, mas que também oferecem 

educação técnica, tecnológica e profissionalizante em todos os níveis. Dentre elas estão o 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, as 25 escolas 

vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Portanto, é significativo o fato de que até 2002 essas instituições estavam presentes 

em 119 municípios e em 2016 esse número saltou para 568 municípios assistidos com 

instituições educacionais voltadas para a formação técnica, tecnológica e profissionalizante.  

                                                             
55 Mais informações ver: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
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O PRONATEC foi outra iniciativa de incentivo à educação profissionalizante com a 

finalidade de “expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica no país”, conforme determina sua legislação56. De acordo com o 

Ministério da Educação, o Programa objetiva “ampliar as oportunidades educacionais e de 

formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de 

transferência de renda” e sua amplitude pode ser visualizada a partir dos seguintes números: 

“de 2011 a 2014, por meio do PRONATEC, foram realizadas mais de 8,1 milhões de 

matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em mais de 4.300 municípios. 

Em 2015, foram 1,3 milhão de matrículas”57. Atualmente o Ministério da Educação 

suspendeu a abertura de novas vagas devido à política de contingenciamento prevista na 

gestão do presidente em exercício Michel Temer. 

Além das iniciativas apresentadas, a expansão dessas modalidades educacionais conta 

com inúmeras ações complementares materializadas em políticas como: Programa Brasil 

Profissionalizado, Rede e-Tec Brasil, Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem e Bolsa-Formação58. Por fim, cabe considerar que como decorrência desse 

processo na esfera federal, há a expansão desses modelos nos sistemas educacionais estaduais, 

municipais e privados. 

Esse panorama recente desafia-nos a pensar sobre as finalidades da educação técnica, 

tecnológica e profissionalizante e, portanto, sobre os interesses aos quais ela está submetida. 

Nesse sentido, para atingir os objetivos dessa reflexão é necessário que os questionamentos 

sobre a educação estejam mediados à concepção de formação subjetiva e cultural mais ampla 

e à lógica do sistema político e econômico vigente com o objetivo de propiciar uma 

abordagem reflexiva e de conjunto.  

A lógica do capitalismo tardio e as transformações sociais e históricas nas quais o 

indivíduo vê-se inserido hoje em diversos sentidos radicalizam prerrogativas e diagnósticos 

apresentados pelos teóricos frankfurtianos na primeira metade do século XX. Dentre eles é 

importante mencionar o declínio da importância da família como agência de formação do 

sujeito, a invasão da esfera pública na vida privada e a imposição da primeira sobre a 

segunda, a difusão de associações, agências e instituições socializadoras e de controle, a 

indústria cultural enquanto sistema ideológico e formativo, a racionalidade instrumental e o 

                                                             
56 Mais informações ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm. 
57 Mais informações ver: http://portal.mec.gov.br/pronatec. 
58 Mais informações ver: http://portal.mec.gov.br/pronatec. 
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predomínio da mentalidade de dominação da natureza e da adaptação dos indivíduos ao status 

quo e, por conseguinte, a consolidação do mundo da total administração.  

Dentre os efeitos desses processos estão a fragilização da autonomia e a consequente 

ascensão da heteronomia, a perda da espontaneidade e da resistência do sujeito, a frieza e o 

individualismo exacerbado das pessoas diante da luta pela sobrevivência segundo as 

exigências totalitárias do sistema. É diante dessas exigências de integração, conformação e 

adaptação que a educação técnica, tecnológica e profissionalizante parece fazer cada vez mais 

sentido para o sociometabolismo do capitalismo atual. Assim, denunciar o papel ideológico 

desempenhado pela educação técnica, tecnológica e profissionalizante torna-se necessário 

para pensarmos em sua função social, em seus efeitos e nos interesses que a impulsiona. 

 

Ideologia da Racionalidade Instrumental (ou Tecnológica) 

 

O aparato racional de produção e reprodução social exige do indivíduo e de todos os 

processos de objetivação produtiva maior competência e eficiência que se sustenta nos 

métodos quantitativos para aprimorar e aumentar os rendimentos. Ao refletir sobre este 

aparato de dominação, no qual está inserida a técnica e seus processos que limitaram a razão 

como instrumento da produção, Marcuse afirma existir uma “nova racionalidade” 

determinada pela tecnologia como uma nova forma de consciência decisiva na realidade atual. 

A “racionalidade tecnológica” ou instrumental é o processo que atinge todas as esferas da 

sociedade, da produção fabril à consciência subjetiva. Seus parâmetros são a eficiência, a 

padronização e o aumento quantitativo da produção (MARCUSE, 1999). Essa racionalidade, 

inerente aos modelos educacionais em expansão na atualidade, apresenta-se no conhecimento 

científico, que por meio da “quantificação da natureza”, da universalização do cálculo e das 

“estruturas matemáticas, separou a realidade de todos os fins inerentes e, consequentemente, 

separou o verdadeiro do bem, a ciência da ética” (MARCUSE, 1967, p.144).  

O estudo sobre a ideologia da racionalidade instrumental está amparado na 

universalização do que Horkheimer, em seu ensaio “Meios e Fins” de 1947, chamou de razão 

subjetiva. Questão fundamental na análise da razão subjetiva e instrumental é sua relação 

direta com a divisão social do trabalho e a industrialização, processos estes que se transferem 

para a vida do Espírito. Assim, o conhecimento passa a estar mais preocupado com os meios 

do que com os fins. Conforme Horkheimer, “a razão subjetiva é, assim, ‘capacidade de 

calcular probabilidades e desse modo coordenar os meios corretos com um fim determinado’” 

(HORKHEIMER, 1976, p.13). 
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A razão é cada vez mais direcionada a fins práticos imediatos, como aqueles que 

visam extrair maior produtividade e lucro. Tendo perdido a capacidade de mediar conceitos 

objetivos universais, ou também de buscar a realização de ideais emancipatórios (para além 

da imediaticidade), a razão tornou-se um instrumento, ou seja, algo inteiramente aproveitado 

no processo de reprodução social. Nesse sentido, o processo de universalização da razão 

subjetiva está diretamente ligado ao processo de produção capitalista com ênfase na aplicação, 

eficiência e produtividade, aumentadas com o implemento da racionalidade técnica. De 

acordo com Horkheimer, José Leon Crochík destaca:  

 
A ideologia da racionalidade tecnológica traz como paradigma a razão subjetiva ou 

instrumental, tal como define Horkheimer (1976), e se expressa na ciência 

positivista e na técnica, que desde o século passado, segundo Marx (1984), já 

contribuíam para a substituição de mão-de-obra viva pelas máquinas. O que rege 

essa ideologia é a lógica formal ou lógica da identidade, que abstrai de diversos 
particulares os seus elementos comuns em busca da classificação, ordenamento, 

quantificação etc. (2000, pp. 90-91). 

 

Essa ideologia, inerente aos modelos educacionais discutidos aqui, é pautada nessa 

razão subjetiva, que Horkheimer (1976) afirmou ser a preponderância dos meios sobre os fins, 

e assim, a primazia da razão instrumental e controladora. Diante desta constatação, 

Horkheimer diagnostica dois processos: (1) a relativização dos fins que agora independem de 

qualquer estrutura racional universal; (2) e que o bem–estar material substitui a salvação da 

alma que outrora poderia nortear os fins da humanidade. 

Na perspectiva de Adorno e Horkheimer, as reflexões sobre a ideologia da 

racionalidade instrumental podem ser localizadas no ensaio O conceito de esclarecimento, de 

1944. Neste, os autores realizam um estudo sobre a razão, no percurso do mito à racionalidade 

moderna, que em seu processo tornou-se instrumento. A técnica, desde sua forma elementar 

presente no mito, esteve sempre vinculada ao poder e à dominação. De acordo com os 

autores: 

 

O saber que é poder não conhece nenhuma barreira (...). Do mesmo modo que está a 

serviço de todos os fins da economia burguesa na fábrica e no campo de batalha, 
assim também está à disposição dos empresários, não importa sua origem. (...) A 

técnica é a essência desse saber (...). O que os homens querem aprender da natureza 

é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais 

importa. (...) O que importa não é aquela satisfação que, para os homens, se chama 

“verdade”, mas a “operation”, o procedimento eficaz (ADORNO e HORKHEIMER, 

1985, p.20).   

 

Portanto, a partir da mediação de instrumentalização e dominação, evidencia-se que a 

regressão está presente no próprio processo da racionalidade, que consiste em valorizar o 
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poder do progresso que, contrariamente, envolve o próprio progresso do poder (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p.20). A tese de Adorno e Horkheimer é que o mito já é 

esclarecimento e o esclarecimento acaba por reverter à mitologia, sendo assim, há a 

constatação de que ao invés de a humanidade entrar em um estado verdadeiramente humano 

ela submerge em uma nova espécie de barbárie.  

Para Marcuse a ideologia da racionalidade tecnológica refere-se ao aparato totalitário 

da sociedade industrial desenvolvida, diferentemente da técnica que é considerada um fator 

parcial. Diferentemente de Adorno e Horkheimer, para Marcuse técnica e tecnologia são 

conceitos distintos e a reflexão realizada por Marcuse sobre a racionalidade tecnológica 

procurou demonstrar os aspectos políticos e ideológicos que a tecnologia assume na realidade 

dominada pelo aparato da produção capitalista. Para o autor, “a técnica por si só pode 

promover tanto o autoritarismo quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, 

tanto o aumento quanto a abolição do trabalho árduo” (MARCUSE, 1999, p.74). 

Diferentemente, a tecnologia significa um amplo sistema totalitário de dominação que a 

técnica assume no capitalismo contemporâneo, ela é descrita como “a totalidade dos 

instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina” (1999, p.73).  

No texto Algumas implicações sociais da tecnologia moderna (1941), Marcuse utiliza 

frequentemente a expressão “razão tecnológica” que significa a dinâmica de introjeção e 

aceitação da dominação e dos processos reificantes da produção capitalista, e a sua 

reprodução nas formas de objetivação humana. “Os indivíduos são despidos de sua 

individualidade, não pela coerção externa, mas pela própria racionalidade sob a qual vivem” 

(MARCUSE, 1999, p.82). Neste sentido, aproximando-se das elucidações de Horkheimer 

(1976)59, sobre o que é ser racional numa sociedade dominada pela razão subjetiva, Marcuse 

afirma que “racional é aquele que mais eficientemente aceita e executa o que lhe é 

determinado, que confia seu destino às grandes empresas e organizações que administram o 

aparato” (MARCUSE, 1999, p.97).  

Aceitar, executar ordens e confiar seu destino às determinações do aparato dominante 

são os efeitos práticos dessa ideologia, e que permeiam a educação técnica e tecnológica no 

capitalismo tardio. 

Nesse sentido, posteriormente, na obra Homem Unidimensional, Marcuse destaca que  

 

                                                             
59 Algumas implicações sociais da tecnologia moderna, 1941. Texto escrito por Marcuse em discussão com os 

escritos de Horkheimer a respeito da razão subjetiva. 
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Nessa sociedade, o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário no quanto 

determina não apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente necessárias, 

mas também as necessidades e aspirações individuais. [...]. A tecnologia serve para 

instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle social e coesão 

social (1967, p. 18) 

 

Nas análises sobre a racionalidade contidas na obra de 1964, Marcuse apresenta o que 

poderíamos chamar de ideologia da racionalidade instrumental, ao afirmar que “a 

racionalidade e a manipulação técnico-científica estão fundidas em novas formas de controle 

social” (MARCUSE, 1967, p.144). As ideias que essa forma de pensamento dissemina são 

apresentadas por Marcuse:  

 

Nascemos e morremos racional e produtivamente. Sabemos que a destruição é o 

preço do progresso, como a morte é o preço da vida, que a renúncia e a labuta são os 

requisitos para a satisfação e o prazer, que os negócios devem prosseguir e que as 

alternativas são utópicas. Essa ideologia pertence ao aparato social estabelecido; é 

um requisito para o seu funcionamento contínuo e parte de sua racionalidade 

(MARCUSE, 1967, p.143). 

  

Diante do poder dessa ideologia, a alternativa é adaptar-se mais eficazmente a 

realidade aprimorando o que já existe. Nesse sentido, a educação técnica e tecnológica presta 

serviço para essa adaptação. Consequentemente, essa adaptação é direcionada pela 

racionalidade instrumental, que sustenta poder resolver os problemas da humanidade nesta 

mesma realidade, sem uma ruptura radical. Pode-se dizer, portanto, que esta ideologia 

transforma uma situação política em um problema técnico, afirmando, assim, a reprodução 

das relações de poder e de dominação inerentes ao sistema capitalista. Consequentemente, a 

solução é implementar instrumentos melhores e mais adequados para sanar os problemas 

particulares (fragmentados). Segundo Crochik, para a ideologia da racionalidade tecnológica:  

 

(...) os problemas políticos tornam-se problemas administrativos; os problemas 

sexuais, disfunções que apontam para falhas do desempenho individual; as questões 

educacionais tornam-se falhas do sistema de ensino ou do aprendiz; os problemas 

econômicos convertem-se em falhas do sistema; os problemas familiares são 

reduzidos à psicologia; os valores se conformam à realidade estabelecida, não são 

refletidos, a não ser pelo grau de adaptação que permitem; o lazer e o trabalho 

devem ser organizados tendo em vista a perpetuação do existente (2000, p.91). 

 

Diferentemente da promessa da ideologia da racionalidade instrumental, a percepção 

da exploração, das desigualdades e dos problemas sociais em geral, tornam cada vez mais 

evidentes sua falsidade. O caráter falso e superficial das soluções é evidenciado na 

contradição deste sistema em contínua crise que, diante da crescente abundância de bens 

produzidos, exige dos indivíduos cada vez mais privação, dedicação, entrega e submissão ao 
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trabalho alienado e embrutecedor. As promessas de diminuição e libertação do trabalho 

alienado, do aumento do tempo livre e de universalização da felicidade não se efetivam, pois 

os meios tecnológicos não servem diretamente ao homem, mas sim à reprodução do capital.  

 

Desdobramentos da ideologia da racionalidade instrumental na educação técnica, 

tecnológica e profissionalizante  

 

Dentre os efeitos da ideologia da racionalidade instrumental está a renúncia e a 

paralisação da busca dos fins emancipatórios, coletivos, universais, para além da 

imediaticidade. Assim, resta aos indivíduos sua adaptação à irracionalidade do sistema 

capitalista que exige o esforço da subjetividade para integrar-se numa realidade administrada, 

controladora e em crise. A realidade totalitária não exige, necessariamente, que os indivíduos 

acreditem ou defendam o sistema, mas que, sem saída diante de suas ameaças, eles lutem com 

todas as energias para aderir a ela e a seus condicionamentos60. Em seu estudo sobre a 

racionalidade tecnológica Crochik afirma: 

 

O que permite a adaptação a uma sociedade contraditória é a ideologia, que 

substitui, em grande parte, a força bruta direta necessária para que a ordem social se 

mantenha segundo os interesses dominantes, mas a ameaça da força é a sua 

substância. Assim, a consciência não reage diretamente ao conteúdo da ideologia, 

mas à ameaça. O que nos faz trabalhar continuamente é menos a justificativa 

ideológica e mais o medo do que aconteceria se assim não o fizéssemos. (...) Na 
época de Freud, boa parte dos homens internalizava a ideologia e defendia o status 

quo por medo do superego. Com o enfraquecimento da autoridade, os indivíduos 

não mais internalizam – são instrumentalizados. Isso implica que a própria 

ideologia que, por se voltar para a consciência, tinha de ser racional, possa perder a 

racionalidade e ter como justificativa unicamente a necessidade de sobrevivência 

(2003, p.21). 

 

O processo de sujeição e adaptação a essa realidade depende dos processos de 

socialização e formação pautados em seus interesses. Nesse sentido, de acordo com a lógica e 

os interesses capitalistas, a educação técnica, tecnológica e profissionalizante prestam serviço 

à manutenção e à reprodução do sistema. A partir da ideologia da racionalidade instrumental 

esses modelos educacionais tornam-se eficientes processos formativos de recursos humanos, 

capital humano, ou se preferirem, instrumentos humanos e, nesse sentido, percebe-se que a 

reificação já está presente antes mesmo de o indivíduo estar subjugado ao trabalho, a 

                                                             
60 Sobre a mudança na essência da ideologia ver: CROCCO, Fábio Luiz Tezini. Capitalismo tardio e ideologia: 

transformação qualitativa das formas de controle. 2008. 126 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual 

Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília-SP. 
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reificação já está presente no próprio processo educativo, ou semiformativos (da família à 

educação formal, e também nos processos formativos e ideológicos da indústria cultural). 

Dentre as reflexões dos frankfurtianos que ajudam a pensar criticamente sobre essas 

modalidades educacionais encontram-se o questionamento da extrema especialização técnica, 

da fragmentação do saber, do aprendizado restrito a apertar botões, do manejo eficiente do 

aparato técnico, do mero conhecimento de como subjugar a natureza, da semiformação 

(Halbbildung) como forma de embrutecimento subjetivo e como ideologia de conservação e 

reprodução social. Assim, o sujeito semiformado é determinado socialmente por esta 

realidade reificada e cumpre com a finalidade que lhe cabe, sujeitar-se à totalidade poderosa e 

reproduzir a si mesmo e ao sistema. Ou seja, no capitalismo tardio a semiformação possui um 

aspecto ideológico fundamental. Portanto, a formação neutralizada, que se realiza por meio da 

semiformação e dos produtos culturais pré-fabricados da indústria cultural, torna-se hoje 

elemento fundamental de subjugação dos indivíduos à sociedade vigente (ADORNO, 1996). 

É importante notar que a ideologia da racionalidade instrumental é a própria essência 

que alimenta a expansão da educação técnica, tecnológica e profissionalizante. Ou ainda, 

embora a educação em geral seja influenciada por essa ideologia, as modalidades técnica, 

tecnológica e profissionalizante tornam-se, segundo o sociometabolismo do capital, sua 

própria materialização. Portanto, a educação e a cultura submetidas aos interesses da 

produção no capitalismo pautam-se na racionalidade instrumental, dominadora e 

controladora, alimentam a lógica exploratória e concorrencial, alimentam a apatia, o 

conformismo, a frieza e a indiferença que são princípios fundamentais da subjetividade 

burguesa61.  

O ensino técnico, tecnológico e profissionalizante, enquanto educação voltada para o 

trabalho alienado no capitalismo tardio, pode ser problematizada a partir das reflexões de 

Robespierre de Oliveira:  

 

O problema da educação assume graves contornos na medida em que a educação foi 

voltada cada vez mais para o trabalho. Na medida que não cabe mais à escola 

                                                             
61 Sobre as características e os efeitos dessa subjetividade nos dias atuais Bruno Pucci destaca: “O sofrimento 

do não-idêntico visto pelos meios de comunicação se transformou em um acontecimento tão banal, 

corriqueiro, quanto o encontro com o morador de rua que dorme maltrapilho na calçada da avenida próxima 

de minha casa: passo, olho e continuo minha caminhada, indiferente a tudo, quando não o maltrato, o humilho 

ainda mais; alguns sadomasoquistas chegam até a colocar fogo no mendigo enquanto ele dorme. Foi à frieza 

burguesa uma das causas de Auschwitz; continua sendo a indiferença para com o outro a causa da criação de 

outros Auschwitz, [...]” (2012, p. 10). 
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ensinar cultura e formar, caberia a ela o papel de formar trabalhadores, indivíduos 

aptos para o trabalho. Isso não está restrito às escolas técnicas, mas também se refere 

às universidades, sejam faculdades de tecnologia, sejam “normais”. O conhecimento 

ensinado é cada vez mais restrito ao mínimo necessário às atividades a serem 

desenvolvidas no trabalho. Mesmo na área de humanidades, em que se esperaria um 

domínio mais amplo do conhecimento humano, isso não se efetua. O conhecimento 

é instrumentalizado, há uma tecnologia do conhecimento. [...]. Trata-se de aprender 

o método, especialmente o estrutural, o qual instrumentaliza o estudante para 

desenvolver seus “recortes” na medida em que seu próprio conhecimento é 

fragmentado, seja por leitura de fragmentos, seja pelo viés fragmentado do próprio 

ensino. A formação para a cidadania aparece aí como uma adaptação ao sistema 
político e econômico vigente, como se mover nele, sem nenhuma postura crítica 

(2009, pp. 184-185). 

 

Entretanto, promover essa crítica não significa, necessariamente, ser contrário à 

educação técnica, tecnológica e profissionalizante como um todo, mas significa denunciar sua 

função instrumental no sistema capitalista. Essa reflexão possibilita pensarmos numa lógica 

diferente que supere a educação fragmentada, especializada, unicamente prática, voltada para 

o mercado e para o trabalho alienado. Embora a transformação real desse processo dependa da 

transformação do próprio sistema social que o alimenta, as contribuições dos frankfurtianos 

permitem que possamos pensar num processo formativo dialético que tencione e medeie a 

educação técnica, tecnológica e profissionalizante à formação teórica, crítica, reflexiva, de 

conjunto, à autonomia, à Bildung (enquanto formação cultural ampla e profunda)62.  

Nesse sentido é importante considerar que a educação para o trabalho é fundamental, 

pois não existe homem que não se relacione com a natureza e que não se relacione com ela e 

com outros homens. Assim é necessária uma reflexão para além da racionalidade 

instrumental, uma metodologia pautada na abordagem histórica e dialética da totalidade que 

possibilite uma formação mais profunda, reflexiva e crítica que capacite o sujeito, não apenas 

para a atuação prática no trabalho, mas para uma reflexão sobre o trabalho e sobre a 

sociedade. Consequentemente, é fundamental que essa formação ampla e profunda capacite os 

indivíduos a perceberem seu papel enquanto agentes sociais e históricos produtores da própria 

realidade. 

Embora determinados elementos tenham sido objeto de crítica dos frankfurtianos, as 

bases teóricas dessa proposta pedagógica (ampla e integral) encontram-se também nas 

                                                             
62 O conceito Bildung é complexo e não cabe abordá-lo com a devida profundidade nesse breve ensaio, mas é 

possível perceber sua riqueza histórica e teórica no relato de Antoine Berman: “A palavra alemã Bildung 

significa, genericamente, “cultura” e pode ser considerado o duplo germânico da palavra Kultur, de origem 

latina. Porém, Bildung remete a vários outros registros, em virtude, antes de tudo, de seu riquíssimo campo 

semântico [...]. Utilizamos Bildung para falar no grau de “formação” de um indivíduo, um povo, uma língua, 

uma arte: e é a partir do horizonte da arte que se determina, no mais das vezes, Bildung. Sobretudo, a palavra 

alemã tem uma forte conotação pedagógica e designa a formação como processo. Por exemplo, os anos de 

juventude de Wilhelm Meister, no romance de Goethe, são seus Lehrjahre, seus anos de aprendizado, onde ele 

aprende somente uma coisa, sem dúvida decisiva: aprende a formar-se (sich bilden)” (1984, 142). 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

análises de Marx (1983), e com contribuições posteriores de Gramsci (1991), que apontam 

para a importância da formação Tecnológica (politécnica), sem que isso signifique uma 

simples aquisição e reprodução de conteúdos, informações e práticas. Em suas concepções a 

educação deve estar articulada com o sistema produtivo e, portanto, assume um caráter 

politécnico caracterizado pela mediação da educação intelectual, corporal e tecnológica, assim 

como uma perspectiva de formação omnilateral relacionada ao seu caráter multilateral e 

integral que possibilite o desenvolvimento de um sujeito capaz de produzir por meio de seu 

trabalho, compreender a sociedade em que está inserido e desenvolver a técnica, a ciência e a 

arte. A partir dessas características, o que se propõem não é a inserção e adaptação dos 

sujeitos à produção e à sociedade como se apresenta, mas uma educação que “acima de tudo, 

está colocada organicamente no contexto de uma crítica rigorosa das relações sociais” 

(MANACORDA, 1991, p. 9).  Nessa perspectiva, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 15), 

afirmam que o ensino técnico deve se desenvolver “de forma articulada e integrada a uma 

formação científico-tecnológica e ao conhecimento histórico social, permitam ao jovem a 

compreensão dos fundamentos técnicos, sociais, culturais e políticos do atual sistema 

produtivo”. 

Por fim, cabe considerar que a Bildung enquanto formação ampla, profunda e 

categoria cultural crítico-reflexiva da realidade é a formação contrária à ideologia da 

racionalidade instrumental, ela é a formação para a resistência. Portanto, aproximar a Bildung 

dessa reflexão significa pensar nas possíveis maneiras de mediação dessas modalidades 

educacionais com uma concepção de formação que ambicione superar a mera técnica que 

subjuga o homem à maquinaria e seja capaz de promover resistência à barbárie do mundo 

administrado e, consequentemente, discutir, com a força da razão objetiva, o significado atual 

de uma educação para a emancipação.  

 

Referências bibliográficas:  

 

ADORNO, T. W.. Teoria da Semicultura. Trad. Newton Ramos-de-Oliveira. In: Educação e 

Sociedade. Campinas: Papirus, 1996. 

______. e HORKHEIMER, M.. Dialética do Esclarecimento - fragmentos filosóficos. 

Tradução: Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro, Zahar, 1985. 

BERMAN, A. Bildung et Bildungsroman. Le temps de la réflexion, v. 4, Paris, 1984. 

CROCHÍK, J. L. Teoria Crítica da Sociedade e Estudos sobre o preconceito. Revista 

Psicologia Política, p. 67-99, jun/2000. 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

______. O desencanto sedutor: a ideologia da racionalidade tecnológica. Inter-Ação, Goiânia, 

p.15-35, jan./jun. 2003. 

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (Org.). Ensino Médio Integrado: concepções 

e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. 8ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1991. 

HORKHEIMER, M. Eclipse da Razão. Tradução: Sebastião Uchoa Leite. Rio de Janeiro, 

Editorial Labor do Brasil, 1976. 

MANACORDA, M. A. Marx e a Pedagogia Moderna. São Paulo: Cortez/Autores 

Associados, 1991. 

MARCUSE, H.. A Ideologia da Sociedade Industrial. Tradução: Giazone Rebuá. Rio, Zahar, 

1967. 

______. Tecnologia, guerra e fascismo: coletânea de artigos de Herbert Marcuse. São Paulo, 

Editora da UNESP, 1999.  

MARX, K. e ENGELS, F. Textos sobre Educação e Ensino. São Paulo: Moraes, 1983. 

OLIVEIRA, R. Globalização e tecnologia: a sociedade unidimensional e o processo de “des-

educação”. In: BUENO, S. F. (Org.). Teoria Crítica e Sociedade Contemporânea. São Paulo: 

Ed. UNESP, 2009. 

PUCCI, B. Theodor Adorno e a frieza burguesa em tempos de tecnologias digitais. Cadernos 

IHU ideais. Ano 10 - nº 172. São Leopoldo: UNISINOS, 2012. 

  



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

Banalização da fraude acadêmica: reflexões à luz da Teoria da Semicultura 

de Adorno  

Carolina Machado Saraiva de Albuquerque MARANHÃO; Flávia Carolini 

Pereira dos SANTOS; Pedro Nunes GOUVEIA & Jéssica Dyne Santos 

CIPRIANO 

Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

Os Pesquisadores do Observatório em Crítica, Formação e Ensino em Administração 

(Observatório C.A.F.E.) agradecem o apoio da PROPP/UFOP no desenvolvimento deste 

trabalho, através do incentivo à pesquisa. 

Resumo 

O tema fraude acadêmica é entendido como o ato de usurpar, falsificar e burlar os 

mecanismos que avaliam o conhecimento acadêmico. Para análise do assunto, este estudo fará 

uso da Teoria Crítica relacionada a educação. Dentre os intelectuais alemães que se 

destacaram, Theodor Adorno é o mais relevante para a pesquisa. Tal pensador introduziu a 

crítica a indústria cultural e a identificação do indivíduo com uma cultura equivalente a uma 

mercadoria supérflua. É nesse contexto que a fraude se insere, ou seja, em uma constante 

massificação do conhecimento. O objetivo central é compreender o sentido das atividades 

fraudulentas praticada pelos alunos na perspectiva dos professores. Para alcançar esse 

objetivo, o estudo será feito no curso de Administração do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto para entendimento da banalização da fraude 

à luz da Teoria da Semicultura de Adorno. A metodologia da pesquisa será qualitativa de 

caráter exploratório, visando abordar profissionais familiarizados com o tema pesquisado. 

INTRODUÇÃO: 

Do latim fraus, fraudis, fraude quer dizer engano, má-fé. Segundo Rego (2010; p.190) ela 

"deve ser entendida como uma tentativa de burlar os mecanismos de avaliação da produção 

individual e coletiva." Existem vários tipos de atividades fraudulentas: comércio de trabalhos, 

falsificação de frases e até parágrafos de autores e "cola" em avaliações.  

Para a discussão do assunto, fez-se uso da Teoria Crítica relacionada à educação. De acordo 

com Pucci (2001; p.2) refere-se "ao pensamento de um grupo de intelectuais marxistas não 

ortodoxos, alemães, que, a partir dos anos 1920, desenvolveram pesquisas e intervenções 
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teóricas sobre problemas filosóficos, sociais, culturais, estéticos gerados pelo capitalismo 

tardio." Eles formaram a "Escola de Frankfurt", criaram um instituto de investigação e de 

divulgação de seus trabalhos. Entre os pensadores destacaram Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse e Theodor Adorno. Este último, intelectual alemão, deixa contribuições de grande 

relevância para este projeto ao expandir a análise marxista do fetichismo da mercadoria a 

esfera dos fenômenos culturais. Portanto, o legado da Escola de Frankfurt para a pesquisa é a 

crítica ao termo Indústria Cultural criado por Adorno.  

A cultura não pode ser submissa e igualada a um bem de consumo ou uma mercadoria 

supérflua. Trata-se de um estudo da construção e estruturação da utilização da mercadoria 

cultural. Sua massificação e a semiformação amagalmada na Educação acaba por sepultar a 

consciência reflexiva e empírica do homem, faz com que o sujeito se sinta impotente diante 

da realidade em que se insere. A semicultura ocorre quando há a materialização dos produtos 

pela industrialização. Quando Adorno (1996) diz "seu espírito é a semicultura, a 

identificação", ele explica que quem se identifica com o produto é o semiculto, aquele que por 

talvez inocência absorva o conhecimento já formado. O grande problema é que nos dias 

atuais, a Educação que deveria cumprir fielmente seu papel de “chave” para a saída desse 

ciclo vicioso, pela semiformação se torna a principal via de censura da crítica.  

O atual cenário da educação transtorna estudiosos que se propuseram a estudar o tema. 

Adorno analisou problemáticas educacionais conforme Bruno Pucci (2001) descreve que há 

um estudo de Adorno sobre o que pensa sobre educação chamada Teoria da Semicultura. É 

nessa Teoria a explicação de reprodução de conhecimento sem finalidade e a busca da 

emancipação do homem. Aquele que se apresenta semiformado culturalmente está salvo da 

exclusão, quanto mais parecidos individualmente mais dominados se tornam no coletivo. A 

partir disso, quanto mais pessoas estiverem envolvidas na cultura de plagiar trabalhos, mais 

difícil será diagnosticar o conteúdo autêntico.  

OBJETIVO: 

Este estudo tem como justificativa altercar sobre a situação que envolve a banalização através 

dos estudos críticos de Adorno buscando a compreensão da estrutura que determina a 

construção da fraude acadêmica. A deterioração causada pelo déficit na formação faz com que 

docentes e discentes esqueçam a formação crítica. Primeiro pelo medo de se emanciparem em 

uma sociedade conformada e segundo por uma submissão histórica a um método de ensino 

ultrapassado. Buscando compreender o sentido da fraude acadêmica praticada pelos discentes 
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na perspectiva dos docentes, foi feito um estudo em uma IFES, no curso de Administração. 

Os achados foram analisados à luz da Teoria da Semicultura de Adorno. Para o mesmo (1996) 

a negação arbitrária do tempo livre para a dedicação das coisas do espírito favorece dentre os 

estudantes a atrofia da espontaneidade e a poda ao espírito crítico.  

DISCUSSÃO  

Existe uma relação inevitável entre a reprodução do conhecimento sem finalidade e a prática 

da fraude acadêmica nas Instituições de Ensino Superior cometida pelos indivíduos 

semicultos, incapazes de refletir criticamente sobre os próprios atos não só na academia, mas 

em sua vida social. 

A discussão sobre a banalização da fraude nas universidades traz uma reflexão que há algo 

muito pior que a prática fraudulenta em si. É preciso analisá-la em sua essência. Se essa 

proliferação da fraude está cada vez mais presente na mídia, ainda falta inseri-la em debates 

sob profundo questionamento crítico. Deve-se eliminar essa ideia errônea de vitimização da 

escola e preocupar-se com a distorção do sentido da educação. A fraude acadêmica seria um 

reflexo da semiformação gerada pelo espelho da educação danificada. Os alunos ao 

cometerem a fraude pensam que ao praticá-la estão atribuindo algumas vantagens. É mais 

fácil para o aluno se adaptar a essa realidade devido ao entendimento deteriorado que ele 

confere ao ensino. Porém, isso só torna os discentes mais alienados.  

 

Ao realizar uma pesquisa sobre fraudes em avaliações tanto com estudantes, quanto com 

professores, Pimenta (2010), percebe que há uma banalização e glamourização em cometê-la 

por a mesma representar uma “forma de solução dos desafios da vida social e corporativa.” 

(PIMENTA, 2010, p. 124). A fraude é vista como estratégia para lidar com situações 

indesejáveis. Pimenta relata ainda que após a pesquisa de campo e a bibliográfica, há 

aparência de resultados que indicam a fraude relacionada a honestidade e confiança, “que 

alguns professores fecham os olhos e que mesmo em um curso de formação de professores ela 

é significativamente usada.” (PIMENTA, 2010, p. 124).    

Pithan e Vidal (2013) defendem que a fraude não deve ser reduzida a soluções somente 

punitivas, (sem subestimar sua ilegalidade) mas, deve ser considerado também a relação 

institucional e pedagógica do problema. Há uma defesa de um trabalho interdisciplinar nas 

instituições, inserindo práticas pedagógicas que visem a “educação moral” e que sejam 

alicerçadas na integridade científica.  

Assim, o próprio processo pedagógico pode recuperar a formação. Além disso, pode despertar 

o espírito crítico das amarras da dominação. O que pode ser uma barreira para esse alcance é a 
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relutância que existe ao "diferente". A sociedade acostumou a ser padronizada, a pensar e agir 

da mesma maneira, de conviver apenas com a mesma cultura e até a cometer os mesmos 

erros. Enquanto a universidade tiver a função de formar mão de obra para abastecer o sistema 

capitalista, o progresso da educação ficará petrificado. 

A fraude seria o objeto usado pelos discentes para reproduzir o conhecimento sem absorvê-lo 

como fonte de emancipação da mesma forma que o produto da Indústria Cultural é o objeto 

da Semicultura. A cultura discutida por Iop (2009) leva os indivíduos à formação cultural e 

consequentemente a emancipação através da aproximação e descoberta das obras de arte. De 

acordo com o conceito abordado por Iop (2009, p.21), a cultura tem como característica ser 

“toda ação humana sobre o contexto natural e social e o resultado dessa ação, configurando-se 

em fenômenos sociais, políticos, econômicos, religiosos, artísticos, bem como na expressão 

de um conjunto de valores, sendo possível sua representação pela obra de arte.” Portanto, se a 

educação é repassada as gerações pela cultura de modo danificado não estamos mais nos 

referindo à cultura, mas sim a Semicultura. Então, ao risco de repetir os erros do passado pela 

sociedade do presente “a única possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a 

autorreflexão crítica sobre a semiformação, em que necessariamente se converteu.” 

(ADORNO, 1996, p.410) 

A educação pode reaver o projeto de esclarecimento. A emancipação surge do resgate desse 

projeto. Quando o indivíduo reconhece seu lugar no mundo, torna-se autônomo de suas ações, 

protagonista da sua própria história, oposto ao conformismo, capaz de correr riscos e fazer 

diferente dos demais. Reformulando para o ambiente acadêmico, quando o estudante, sujeito 

autônomo, compreende o potencial da educação se torna apto para desconfiar do produto da 

Indústria Cultural. Além disso, ao se tornar autocrítico o discente verá a fraude na 

universidade de outra forma tornando sua prática desnecessária. 

RESULTADOS  

Percebeu-se dentre os dados coletados, que existe um discurso aparente de contradição a esse 

processo, pois é repleto por um vazio ideológico que se coopta a própria realidade. O sonho 

de uma formação pura é performático e falsificado em apologia de um mundo organizado, 

admitindo a si uma catarse simbólica ao confiná-lo ao ciclo ideológico, sem pensar numa 

maneira de torná-lo adaptável ao presente. “A formação cultural controlável, que se 

transformou a si mesma em norma e em qualificações equivale à cultura geral que se degenera 

no palavrório dos vendedores.” (ADORNO, 1996, p. 13). 
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Portanto, as respostas dos professores a pesquisa auxiliam a compreensão da situação que 

envolve a fraude acadêmica. Além disso, a Teoria da Semicultura discutida por Adorno 

possibilitou o debate educacional com foco político-social. A fraude seria uma resposta a 

semiformação imposta, pois ao estabelecer um sistema massificado gerou-se um 

entendimento danificado da educação. Essa pesquisa buscou conscientizar o sujeito que ele é 

capaz de promover ações justas e igualitárias contrárias a dominação capitalista. Uma vez 

conscientes, os sujeitos possuem a tarefa da inserção crítica na história, criando maneiras 

propícias para a mudança do ambiente que estão imersos através das habilidades que 

possuem. 

Acredita-se que os elementos que caracterizam a semiformação estão presentes nas falas dos 

professores. Baseado nisso, buscou-se verificar os elementos da semiformação presentes no 

retorno das respostas dos discentes que apontam para julgamentos isoladas que quando 

combinados resultarão na expressão “mais do mesmo”, ou seja, as mesmas falas repetidas e 

discursadas nas respostas as perguntas. Buscou-se observar através das subjetividades das 

respostas enxergar a insensibilidade em compreender o real problema bloqueando qualquer 

tipo de culpabilização para si, sem perceber as peculiaridades presentes na prática da fraude 

acadêmica nas salas de aula. Se nas falas dos docentes também foram identificados os 

elementos da semiformação será possível perceber que as realidades que eles vislumbram são 

incapazes de sofrer qualquer tipo de mudança já que eles consideram ser um problema de 

formação de caráter do aluno e não uma representação da semiformação. Portanto, somente 

contribuirão para o colapso da formação. 
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Educação, Indústria Cultural e Ressentimento: a catarse adorniana como 

elemento estético-cultural imbricado à reelaboração psíquica e reeducação 

dos sentidos 
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RESUMO 

Este artigo, de cunho teórico analítico, busca na tríade composta pela Filosofia, Psicanálise e 

Educação investigar as condições de produção do ressentimento nos sujeitos provocados por 

mercadorias produzidas pela indústria cultural hegemônica e as possibilidades da catarse, 

concebida por Theodor Adorno, e assim, poder contribuir com a reelaboração psíquica e a 

reeducação dos sentidos desses sujeitos. Destarte, perguntamos de que forma o ressentimento 

e a culpa podem vir a ser provocados por mercadorias culturais veiculadas nos mass media a 

gerar, como uma de suas consequências, a barbárie entre os sujeitos e, em que medida o 

conceito de catarse adorniano pode contribuir para descortinar tais implicações fazendo 

emergir nos sujeitos as verdadeiras causas que formatam seu pensamento e direcionam seu 

comportamento, libertando-os, dessa forma, do cárcere heterônomo e meramente reprodutivo 

de ideias, ações e ditames alheios à sua vontade autonomamente constituída? A hipótese deste 

artigo considera que a indústria cultural hegemônica produz mercadorias culturais 

eximiamente pensadas no sentido de causar uma relação fetichista do sujeito receptor com a 

mercadoria consumida, mantendo-o em um estado de entorpecimento, acriticidade e sujeição 

aos valores e regras consonantes com a manutenção do modus operandi da sociedade 

capitalista, sendo o ressentimento um desses preceitos e, como um antídoto, considera que a 

catarse adorniana concebida como parte intrínseca da obra de arte em conjunção com outros 

elementos tende a produzir um estranhamento no sujeito receptor capaz de realizar uma 

inflexão em direção à obra, mas, também, um movimento de autorreflexão crítica sobre si 

mesmo. Foi auferido por meio das análises em Nietzsche, Adorno e outros referenciais que o 

ressentimento é validado por meio de mercadorias produzidas pela indústria cultural 

hegemônica e que a catarse adorniana pode contribuir para reelaboração psíquica e 

reeducação dos sentidos dos sujeitos, ou seja, a proporcionar uma elaborada formação 

estético-cultural de professores e alunos, a catarse é uma possível forma de emancipação e 

resistência aos ditames da indústria cultural hegemônica que visa o aniquilamento de 

subjetividades em prol da lucratividade de seus engendradores.  
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Introdução 

Numa sociedade em que o que se adquire é fator determinante para demonstrar seu valor, 

vender sua força de trabalho tornou-se uma ação que tende a parecer como a mais sensata, 

pois é o que se tem para negociar. Nesse contexto, é possível afirmar que a tarefa de educar os 

filhos tem sido transferida, cada vez mais cedo, para os meios externos ao ambiente familiar. 

A indústria cultural, então, tende a assumir parte considerável do papel formativo que 

anteriormente tinha na família o maior responsável. Às crianças e aos adolescentes parece 

restar apenas a possibilidade de se adaptarem e assimilarem a ordem social que lhes é 

apresentada, e que tem como uma das características a espetacularização da realidade, por 

meio da televisão, do cinema hegemônico, da música, da internet e dos jogos eletrônicos que 

tendem a direcionar o caráter e o juízo de gosto, e dialeticamente a estimular o desejo pelo 

consumo dos diversos outros produtos da indústria cultural. 

Os meios de comunicação de massa, em grande parte das programações, enfatizam temáticas 

que privilegiam valores como a fama, o sucesso e o poder, entendidos como frutos do esforço 

individual, resultado do sofrimento e da dor como parte do processo que trará a recompensa 

que tanto se deseja: reconhecimento social. Por outro lado, princípios como dignidade, 

honestidade e humildade são cada vez menos valorizados. O que parece fundamentar a lógica 

desses programas é que, sem dor e sem depreciação, não há reconhecimento das pessoas e 

consequentemente não há conquistas pessoais. A todo instante a barbárie, compreendida aqui 

como a violência produzida de forma injustificada, é apresentada de forma natural: ser 

humilhado, discriminado por colegas de escola e por professores serve de motivação para que 

se continue a acreditar que as vivências existentes são naturais.  

À guisa de exemplificação elencamos a propaganda do xampu Pantene63 em que a 

personagem principal, uma menina, tem o desejo de ser bailarina e, mesmo sendo vítima de 

bullying, insiste nos treinos e consegue passar em um exame de seleção, já adolescente, ao 

soltar os cabelos para se apresentar para a banca de seleção, dentre outras que tendem a 

apresentar sempre a imagem de pessoas consideradas perfeitas, belas e bem sucedidas, fica 

subtendido que o reconhecimento social e a felicidade pretendida só poderão ser alcançados 

por meio de atributos instituídos pela sociedade, pela mídia.  

                                                             
63 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=uW9hdOf9Esc >. Acesso em 15 de abril de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=uW9hdOf9Esc
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Explicitamos, neste artigo, que o interesse da indústria cultural é o de produzir bens de 

consumo que estão muito mais voltados para a dimensão da constituição do universo 

simbólico, ou seja, mercadorias próprias do campo da música, do cinema, da literatura, dos 

jogos eletrônicos e outros. Tais mercadorias culturais, além da calculada estandardização 

para realizar uma formatação do gosto estético-cultural e o reconhecimento instantâneo destas 

pelos sujeitos, incentivam e reforçam a ideia de que para ser perfeito, sortudo ou ter sucesso 

faz-se necessário o consumo de um determinado produto comercial ou mercadoria cultural. 

Tal denominação [indústria cultural] evoca a ideia, intencionalmente 

polêmica, de que a cultura deixou de ser uma decorrência espontânea da 

condição humana, na qual se expressaram tradicionalmente, em termos 
estéticos, seus anseios e projeções mais recônditos, para se tornar mais um 

campo de exploração econômica, administrado de cima para baixo e voltado 

apenas para os objetivos supramencionados de produzir lucros e de garantir 
adesão ao sistema capitalista por parte do público (DUARTE, 2002, p. 9). 

 

Não seria exagero, então, afirmar que a maioria das mensagens publicitárias tende a reforçar o 

caráter da ideologia individualista típica da sociedade capitalista. Em alguns casos, a 

publicidade parece fazer parte de programas de televisão, seriados, animação infantil não só 

por meio do explícito incentivo ao consumo de certos produtos, mas, também, de forma 

implícita: nos objetos ostentados e vestuário subserviente à indústria da moda e da beleza.   

Neste modus operandi a principal tendência dos produtos desta indústria é não apenas 

danificar, mas fazer regredir, ainda mais, a capacidade sensível, o pensamento autônomo e a 

intensificar o recrudescimento da regressão dos sentidos. Os sentidos em crescente regressão 

e o aniquilamento da capacidade de reflexão e pensamento faz com os sujeitos se tornem 

receptores passivos e facilmente manipuláveis, ou seja, passamos a assumir as características 

e valores veiculados pela indústria em um estado de completa heteronomia.  

Neste contexto, a hipótese deste artigo é de que a indústria cultural hegemônica produz 

mercadorias culturais eximiamente pensadas no sentido de causar uma relação fetichista do 

sujeito receptor com a mercadoria consumida, mantendo-o em um estado de entorpecimento, 

acriticidade e sujeição passiva aos valores e regras consonantes com a manutenção do modus 

operandi da sociedade capitalista, sendo o ressentimento um desses preceitos e, como um 

antídoto, considera que a catarse adorniana, concebida como parte intrínseca da obra de arte, 

tende a produzir um estranhamento no sujeito receptor capaz de realizar uma inflexão em 

direção à obra, mas, também, um movimento de autorreflexão crítica sobre si mesmo e a 

sociedade. Para fins de comprová-la pretendemos responder: o que é ressentimento? Como é 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

provocado? Qual sua relação com a barbárie? O que é a catarse? Como a catarse é concebida 

por Theodor Adorno? Qual o potencial de contribuição da catarse adorniana para a formação 

estético-cultural, em especial nas instituições de ensino formal? De que forma o conceito de 

catarse, como proposto por Adorno, pode contribuir para a reelaboração psíquica e 

reeducação dos sentidos?  

Como forma de organização do conteúdo em função da lógica inerente à temática, este artigo 

foi dividido em seções que seguem assim delineadas: a primeira seção propõe uma análise 

sobre o conceito de ressentimento e também a polissemia do conceito de catarse; a segunda 

seção tratará da indústria cultural na produção do ressentimento e de que forma a catarse 

adorniana pode vir a contribuir para a reelaboração psíquica e reeducação dos sentidos; as 

considerações finais se pautarão numa síntese das análises realizadas e buscará apresentar 

fundamentos com o objetivo de compreender se o problema que baliza este artigo se confirma 

em sua hipótese inicial. 

Ressentimento e catarse: Como são definidos? 

Abbagnano (1962), em seu Dicionário de Filosofia, destaca que o ressentimento pode ser 

considerado uma espécie de ódio impotente contra aquilo que não se pode ser ou não se pode 

ter. Foi Friedrich Nietzsche quem pela primeira vez utilizou o conceito, em seu livro 

Genealogia da moral, publicado em 1877. Nesse livro, segundo Abbagnano, Nietzsche 

defende que a moral cristã resulta do ressentimento que é, portanto, a manifestação do ódio 

contra certos valores, inacessíveis à maioria da sociedade e partilhados apenas pela 

aristocracia da época. Friedrich Nietzsche vê no cristianismo “[…] a moral dos escravos, um 

sistema de valores, não uma dogmática, uma revelação divina” (NIETZSCHE, 1986, p. 5). 

Logo, 

[...] enquanto toda a moral aristocrática nasce de uma triunfante afirmação 

de si mesma, a moral dos escravos opõe um ‘não’ a tudo o que não é seu; 
este ‘não’ é seu criador. Esta mudança total do ponto de vista é própria do 

ódio: a moral dos escravos necessitou sempre de estimulantes externos para 

entrar em ação; a sua ação é uma reação (NIETZSCHE, 1986, p. 11). 

 

De acordo com Nietzsche (1986), pode-se considerar que a finalidade da cultura é domesticar 

o homem, logo, é possível pensar que os instrumentos da cultura promovem retrocesso, 

quando esses incitam rancor e ódio motivados pela “justiça”, parâmetros legais instituídos 

pela sociedade.  
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Ao tratar do conceito de ressentimento, Theodor Adorno observa que esse é resultado das 

promessas de justiça para todos, estabelecidas por uma elite e, exatamente por isso, 

impossíveis de serem cumpridas. Cria-se, assim, uma cultura que divide os indivíduos e 

retira-lhes a confiança nessas promessas e neles próprios. Para Adorno, como consequência 

dessa desigual divisão, que se percebe na sociedade capitalista, a raiva da grande massa de 

despossuídos recaiu não contra o não cumprimento das promessas e de certa aura pacífica, 

que se pode perceber no conceito de cultura, mas sobre aqueles que por ela são acometidas 

expressando na forma fatal de que tal promessa não deveria existir (ADORNO, 1995a, p. 

164).  

O não cumprimento da igualdade de condições prometida a todos os cidadãos, por meio de 

declarações oficiais64 pode gerar o ódio pelo outro (sujeito que não pertence ao mesmo grupo 

social ou de ideais), ao mesmo tempo em que ocorre a imediata identificação com esse outro 

e, por conseguinte, a busca pela ocupação do lugar de poder que ele ocupa. Ao menos em 

tese, o ressentimento produz ruminações de inveja, mágoas contra todos os que são 

considerados superiores e ou malfeitores. Os ressentidos desejam que seus algozes 

reconheçam a culpa65 de seus atos, que sofram pelo que fizeram e admitam suas más ações 

(essa seria uma forma de se vingar desse outro). 

Para Maria Rita Kehl, “[…] o ressentido é alguém que nem age, nem reage inicialmente; 

produz apenas uma vingança imaginária, um ódio insaciável” (KEHL, 2000, p. 222), é como 

se o sujeito desejasse manter o sofrimento por meio das lembranças, com certo prazer 

acusatório. 

A pessoa ressentida não deseja ter de volta o que perdeu e/ou o que lhe foi tirado, mas, sim, 

que aquele que o privou de tal objeto ou afeto seja punido, ou melhor, não seja feliz com o 

que foi tirado do outro. O ressentido, ao ver o usurpador em estado privilegiado, não se 

conforma e, por conseguinte, reclama, critica e o condena, pois julga que o lugar que este 

ocupa não lhe pertence. De acordo com Žižek (2014, p. 80), “O seu verdadeiro objetivo é 

destruir a aptidão/ capacidade do outro de gozar do objeto”. E continua o autor: 

O que Nietzsche e Freud compartilham é a ideia de que a justiça como 

igualdade se funda na inveja, na inveja do outro que tem o que não temos e 

                                                             
64 Declaração Universal dos Direitos Humanos – Art. 1 “Todas os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade.”  
65 Segundo Freud (2010), a culpa é fundamental para a constituição de processos civilizatórios. Sem culpa, não 

há civilização.  
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que goza. A exigência de justiça é assim, em última análise, a exigência de 

que o gozo excessivo do Outro seja limitado, de maneira que toda a gente 

tenha acesso a uma jouissance igual. O desfecho necessário dessa exigência 

é, evidentemente, o ascetismo. Uma vez que não é possível impor uma 
jouissance igual, o que é imposto, em vez de igual partilha, é a proibição 

(ŽIŽEK, 2014, p. 79). 

 

O ressentimento pode ser resultado das ideias que reforçam o discurso da naturalização da 

desigualdade, seja pelo talento ou pela determinação de alguns. No entanto, essa mesma 

sociedade determina legalmente que todos são iguais diante da lei/Estado. O que não se revela 

é que, ao menos na sociedade capitalista, a lei é produzida por aqueles que detêm o poder 

político, que na maioria das vezes também são economicamente dominantes ou representam a 

classe dominante, o que transforma o Estado em instrumento dos dominantes (CHAUÍ, 1980, 

p.79).  

O sujeito passa a se acreditar como cidadão, membro da sociedade, ou seja, detentor de 

obrigações e deveres, mas também merecedor de direitos. O ressentimento social ocorre 

porque as pessoas que acreditam nas promessas de igualdade, se sentem prejudicadas diante 

das desigualdades sociais que somente podem ser superadas por meio de lutas e revoluções, 

que não acontecem por covardia ou pelo medo de se perder a condição de vítima. Em nome 

da “justiça”, o ressentido age respaldado, se não por vias legais, pelas vias que julga 

procedentes em defender os direitos ora negados e, nesses momentos, acontecem as maiores 

atrocidades (KEHL, 2005, p. 167).  

Já a polissemia do conceito de catarse e a aplicabilidade de seu fenômeno encontra-se em 

áreas distintas como a arte, a filosofia, a psicologia, a psicanálise e a medicina. A etimologia 

de catarse é originária do termo Kátharsis e surgiu na Grécia Antiga com o significado de 

purgação, purificação e limpeza do corpo e do espírito. Cunhada por Aristóteles, no IV 

capítulo de sua obra Poética, a catarse foi considerada como um dos principais objetivos da 

tragédia grega que “[...] suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação de tais 

emoções” (ARISTÓTELES, 1966, p. 74).  Ao sustentar que a poética e a mimese são 

inseparáveis, Aristóteles via na função mimética da tragédia grega, ou seja, na imitação das 

ações humanas, o suscitar do prazer ou terror no espectador por este sentir-se dentro do drama 

trágico a reproduzir e a vivenciar as emoções dos personagens, como se fossem suas.  
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Já o conceito de catarse como liberação é considerado por muitos estudiosos como cunhados 

por Josef Breuer66 e Sigmund Freud, porém segundo Roudinesco e Plon (1998), em 1857, 

Jacob Bernays, tio de Marta Bernays que se casaria com Freud, publicou um livro de 

medicina sobre a catarse que consistia na liberação do elemento opressivo através da fala do 

sujeito, ou seja, “[...] um segredo patogênico, consciente ou inconsciente, que o deixava em 

estado de alienação” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 107), opondo-se à ideia de expurgo ou 

purificação concebida por Aristóteles. 

Somente em 1895, Sigmund Freud publicou, em Viena, seus Estudos sobre a histeria (Studien 

über Hysterie), um trabalho feito em parceria com Joseph Breuer, em que relata o caso de 

Anna O. A base do tratamento catártico consistia em deixar o paciente narrar suas visões, 

alucinações ou sentimentos. No caso de Breuer, a narrativa era associada à prática da hipnose. 

Freud, no entanto, aos poucos se afastou da prática da hipnose e recorreu apenas à análise das 

narrativas como livre-associação das ideias. O método catártico, como psicoterapia, concluía 

que os distúrbios psíquicos eram gerados por um trauma que deveria vir à tona, ou seja, 

emergir do subconsciente e isso para que o paciente o experimentasse novamente a fim de 

liberar a descarga emocional. 

Também elencamos a catarse como elemento de conscientização. Este conceito de catarse 

pode ser evidenciado na literatura acadêmica, especialmente as associadas ao marxismo, 

alguns teóricos que assim a denomina, os principais são Gramsci, Lukács e Vygotski. Adorno, 

recebeu grande influência Marxista e seu conceito de catarse parte da ideia de 

conscientização, porém vai além desta.  

Em síntese, contrariamente à purificação dos sujeitos, por meio de uma catarse aristotélica 

entendida como um efeito, a catarse da obra de arte é concebida por Adorno como imanente a 

esta, ou seja, constitutiva de sua essência. A purificação é da obra de arte em si mesma e não 

no sujeito. Esta purificação ocorre por meio do processo de interiorização do processo da lei 

formal e do conteúdo material artístico, ou espiritualização, como expressa Adorno em sua 

Teoria Estética (1998): 

A catarse aristotélica é arcaica enquanto parcela da mitologia da arte, 

inadequada aos efeitos reais. Eis porque, mediante a espiritualização, as 
obras de arte realizaram em si o que os gregos projetavam no seu efeito 

exterior: no processo entre a lei formal e o conteúdo material, elas são a sua 

própria catarse. A sublimação, e também a sublimação estética, tem 
incontestavelmente parte no progresso da civilização e no próprio progresso 

                                                             
66 (1842 – 1925) Médico e fisiologista austríaco cujas obras, em parceria com Sigmund Freud, lançaram as bases 

da psicanálise. 
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intraestético, mas possui igualmente o seu lado ideológico: o sucedâneo, a 

arte, rouba à sublimação, em virtude da sua inverdade, a dignidade que todo 

o classicismo para ela reclamava, o qual sobreviveu mais de dois mil anos, 

protegido pela autoridade de Aristóteles (ADORNO, 1998, p. 267). 

 

Neste sentido, para Adorno o processo catártico reside na mimese que reconcilia 

conscientemente o ser humano com a sua própria natureza reprimida, emancipando-o na arte 

por meio de sua própria autonomia.  

A catarse como antídoto ao ressentimento provocado pela indústria cultural 

Na sociedade contemporânea, “[…] um evento só existe quando é objeto de um 

enquadramento midiático. A visibilidade faz a realidade” (CRETTIEZ, 2011, p. 129). Por 

meio de personagens estereotipados forja-se o pré-conceito de que alguns sujeitos só podem 

pensar e agir a partir de uma única forma, “[...] então o inconsciente se reduz à mera ideologia 

para alvos conscientes, por mais tolos que estes se possam revelar ao final” (ADORNO, 1977, 

p. 354).  

Durante séculos, observa Kehl (2014), os sujeitos vivenciaram os reflexos da existência do 

ressentimento, sem nem ao menos se ter a devida consciência de seus efeitos. Na sociedade 

atual, é possível afirmar que, de uma forma geral, o público tende a buscar, nas personagens 

criadas e veiculadas nos meios de comunicação de massa alguém que o represente, ou seja, 

que tenha um comportamento justo, honesto, digno de admiração e respeito, portanto,  

O personagem ressentido atrai simpatias, pois parece revestido de uma 

superioridade moral inquestionável. […] É um personagem que não se 

“corrompe”, não se “mistura” com os outros, não se banaliza, não se deixa 
consolar e não aceita substituições para os objetos que perdeu. Parece 

íntegro (KEHL, 2014, p. 38).  

 

Se as pessoas querem viver com esperança de alcançar a felicidade, nada lhes resta senão se 

adaptar à situação existente, se conformar; precisam abrir mão daquela subjetividade 

autônoma a que remete a ideia de democracia; conseguem sobreviver apenas na medida em 

que abdicam de seu próprio eu e passam a acreditar que “[...] tornar-se vítima é lavar-se da 

suspeita genocida e, melhor ainda, transferir para o inimigo a acusação” (CRETTIEZ, 2011, 

p. 135). 

O sujeito ressentido parece se encaixar perfeitamente na lógica da sociedade do espetáculo, 

pois “[…] a fronteira entre a realidade e a imagem torna-se atenuada para a consciência. A 

imagem é tomada como uma parcela da realidade” (ADORNO, 1997, p. 347).  Segundo Kehl 
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(2014), quando os media apresentam personagens ressentidos como vítimas, e que, portanto, 

merecem ser recompensados, validam esse fenômeno, tão presente na sociedade 

contemporânea. O que se observa é que 

[…] os personagens ressentidos oferecem grande rendimento no sentido de 

conduzir o leitor a reconhecer com clareza as expressões da virtude e do 

pecado. Costumam serem personagens que se levam demasiadamente a sério 
e se apresentam como íntegros, sem conflitos, livres de ambivalência moral 

(KEHL, 2014, p. 183). 

 

Para Nietzsche (1986, p. 113), “[…] o homem, o animal mais valoroso e enfermiço, não 

repele a dor, antes a procura, contanto que lhe digam o porquê”. O ressentimento é uma forma 

de o ser se aprisionar dentro de si. Busca-se um eu-imaginário-superior que esteja “além do 

bem e do mal”. De acordo com Kehl (2014), quando alguém se diz injustiçado (e não 

ressentido) é visto como alguém que deve ser recompensado, por ter uma alma nobre. No 

entanto, essa pessoa se percebe como “tão íntegra” que não faz nenhuma negociação com a 

vida – fica petrificada. Ela culpabiliza as ações alheias por seu fracasso pessoal e, como 

afirma Kehl (2014), tende a não admitir que o que não conquistou é decorrente de suas 

escolhas ou de seu medo de enfrentar a vida, ou as certas situações que a vida lhe impõe. 

Ainda de acordo com essa autora, ao culpar o outro pelo seu fracasso, promove-se a 

conservação do narcisismo, justifica-se a sua incapacidade a partir das ações contra si e não 

das próprias fraquezas e incapacidades (falta de coragem de tentar): “No ressent imento o mal 

está sempre no outro. O ressentido é a vítima que foi prejudicada, abusada ou deixada para 

trás, o que a autoriza a vingar-se ou reivindicar, em silêncio acusador, o reconhecimento que 

lhe foi recusado” (KEHL, 2014, p. 185). 

Dessa forma, pode-se inferir que “[...] por toda a parte por onde a televisão (e a internet)67 

aparentemente se aproximam das condições da vida moderna, porém ocultando os problemas 

mediante rearranjos e mudanças de acento, gera-se efetivamente uma falsa consciência” 

(ADORNO, 1995c, p. 83), criando-se a ilusão de modelos ideais, despertando um fetiche pelo 

ser ideal para quem tudo acaba bem no final. Ou seja, a personagem ressentida é uma vítima, 

alguém que sofre todo tipo de perseguição e injustiça, motivo pelo qual é autorizada a vingar-

se ou no mínimo ser reconhecida como digna de admiração e respeito. Assim, a indústria 

cultural 

                                                             
67 Alteração realizada pelo autor, por considerar que Adorno na época de autoria do texto não conhecia os efeitos 

da internet, e que, portanto, não poderia citá-la.  
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[…] presta-se à construção de personagens de pouca densidade psicológica, cujo 

perfil moral não deixa dúvidas ao leitor/expectador. Por isso o ressentido é o 

protagonista adequado ao melodrama, gênero que combina a máxima dramaticidade 

psicológica com a máxima eloquência (cênica ou narrativa), de modo a tornar 

explícitas as paixões mais obscuras, as motivações mais sutis, as intenções mais 

secretas (KEHL, 2014, p. 182). 

 

Nesse sentido, “O que a indústria cultural trama é que não existem regras para uma vida feliz, 

nem uma nova arte que adote responsabilidade moral, mas antes exigências a adaptar-se 

àquilo que propicia vantagens aos mais potentes interesses” (ADORNO, 2015a, p. 6).  

Em contraposição à sujeição passiva do indivíduo à indústria cultural hegemônica, a catarse 

adorniana tem a resistência em sua imanência e fundamenta-se na possibilidade do fruidor 

manter um distanciamento do objeto para assim analisá-lo e pensá-lo criticamente. Desta 

forma poderá identificar os elementos que o constitui, compreender a sua não-identidade e 

ampliar o grau de consciência em relação a esta.   

Com base nesta condição de resistência, o primeiro passo consiste na formação estético-

cultural de professores que deve dar-se de forma espontânea, porém a identificar as 

mercadorias culturais da indústria cultural e distingui-las das obras de arte. A mercadoria 

cultural é criada com a intenção de entreter e causar um efeito; é produzida em série e 

estandardizada; não apresenta enigmas e incompletudes; é desprovida de crítica e de conteúdo 

de verdade; recrudesce a regressão dos sentidos em sua totalidade; aniquila à individualidade; 

encarcera o pseudoindivíduo em um estado de heteronomia; não é autêntica e nem autônoma; 

extingue toda e qualquer possibilidade de pensamento crítico de seu fruidor, tendo em vista 

torná-lo um consumidor subserviente, voraz e ressentido; promove a barbárie. No caminho 

oposto ao tomado pela mercadoria musical, a obra de arte traz em sua essência a 

incompletude, mesmo considerada como pronta. Em si reside o não-idêntico e o enigma; a 

subjetividade de seu livre criador traduzida em liberdade e autenticidade do material artístico 

produzido; a verdade está contida em sua estética (forma e conteúdo); sem intenção produz 

estranhamento no fruidor e o conduz a refletir sobre o objeto e também sobre si mesmo; 

resiste aos ditames do mercado pelo simples fato de existir. Na obra de arte reside à catarse: 

esta é sua essência (ADORNO, 1998).  

Entendemos que como forma de reelaboração psíquica e reeducação dos sentidos faz-se 

necessária que esta mesma análise seja realizada com os alunos. A ideia não é a de rejeitar as 

mercadorias culturais que entendem como parte de seu gosto e sim fazê-los reconhecer os 

reais objetivos de toda uma indústria cultural fomentada pela sociedade capitalista 
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escamoteados em imagens e ritmos criados de forma estritamente calculada para formatar o 

gosto estético-cultural dos sujeitos. Assim o aluno poderá entender que não pertence ao rol do 

sujeito autônomo que gosta, conforme a concepção kantiana, mas de sujeitado à condição 

heterônoma para a obtenção de lucro das grandes indústrias culturais capitalistas. Além da 

análise das mercadorias culturais, o professor aos poucos pode introduzir obras de arte e 

provocar em seus alunos o estranhamento e o distanciamento necessário para entender os 

elementos que as constituem e, desta forma, identificar a catarse na própria obra, resistir às 

mercadorias culturais, pensar de forma autônoma e modificar o padrão de conduta produzido 

pelo ressentimento forjado pela indústria cultural hegemônica. 

Conclusão 

Este artigo buscou por meio da interlocução entre a filosofia, educação e psicologia entender 

as condições de produção do ressentimento pela indústria cultural hegemônica e se há na 

categoria catarse, conforme concebida por Theodor Adorno, elementos para uma formação 

estético-cultural imbricada à  reelaboração psíquica e reeducação dos sentidos no sentido de 

favorecer experiências que instiguem a reflexão crítica dos sujeitos em direção à formação 

omnilateral e emancipação à contrapelo dos ditames da indústria cultural hegemônica 

fomentada pela sociedade capitalista. 

Foi auferido que a enorme demanda de consumo pelas mercadorias da indústria cultural tem 

gerado um processo de regressão dos sentidos, alienação, ressentimento, pseudoindividuação 

e barbárie. Desta forma, temos cada vez mais em nossa sociedade indivíduos Halbbildung, ou 

seja, indivíduos semiformados que se julgam em condições e com capacidade de escolha, 

porém são completamente desprovidos de liberdade e autonomia, são sujeitos heterônimos e 

estão “presos em suas próprias celas” (ADORNO, 1983, p. 81). 

O ressentimento não atua como uma força motriz a encorajar o sujeito à libertação do cárcere, 

ao contrário, aperta ainda mais os grilhões e o aprisiona no fundo escuro de sua própria 

vitimização a maquinar e buscar formas vingativas, narcísicas e fascistas de alimentar seu 

ódio em relação aos outros sujeitos que se encontram em condições alheias e vantajosas. O 

ressentimento é um potencial promotor da barbárie entre os sujeitos.  

Este artigo também aponta que a catarse adorniana, especialmente trabalhada na educação, 

contribui como importante foco de resistência à indústria cultural e aos seus objetivos nocivos 

à formação omnilateral dos sujeitos. Esta fruição catártica, mediada pela escola, é fundamental ao 

autoconhecimento humano e à construção de uma mentalidade crítica e participativa, como uma das 
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formas de garantir que os rumos da busca pela compreensão da natureza humana não fiquem 

reduzidos aos interesses do mercado, alheios aos valores humanos mais caros como a fraternidade, a 

equidade de direitos e a justiça social.  
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Resumo  

A universidade tem por finalidade intrínseca as suas atividades suscitar para o lecionando a 

possibilidade da aprendizagem de conceitos e teorias, aprimoramento de suas capacidades e 

habilidades, construção de ações e valores, promovendo assim a formação de profissionais-

cidadãos Sousa (2014). Esse processo torna-se real através do exercício docente, do ato de 

ministrar a aula, que objetiva, simplificadamente, estabelecer a relação ensino-aprendizagem 

entre professor-aluno. O curso de Administração tem o maior número de ingressantes ano, o 

perfil pluralista permitido ao discente bacharel nesta modalidade, desafia o formador na busca 

de metodologias que estabeleçam uma linearidade entre teoria e prática, seja para academia, 

seja para o mercado. Neste estudo alvitra-se dialogar sobre as possibilidades didáticas que 

facultam em um ensino da Administração para além da aula expositiva, aquela em que ênfase 

é para a capacitação da prática profissional fora de cenários perfeitos previstos em livros 

tradicionais e cerceia a produção acadêmica acumulativa, massificada e sem proposito. 

Palavras Chave: Didática, Ensino-Aprendizagem, Indústria Cultural 

Introdução  

1.Introdução 

O vocábulo didática tem origem no grego techné didaktiké que significa arte ou técnica de 

ensinar (TAVARES,2011), a interpretação para além da semântica o define, de forma 

racional, como técnica ou método utilizado para o ensino de uma disciplina (CHIRAZ, 

MUSTAPHA, 2006). Ampliando a conceituação para a aplicação contemporânea seria a 

didática aquela que estabelece um cenário de ensino/aprendizagem entre partes onde um se 
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identifica enquanto doador do conhecimento e o outro como receptor (CHIRAZ, 

MUSTAPHA, 2006).   

Seria a didática então a ferramenta investigativa das leis de aprendizagem, das quais, 

possibilitam a transformação de teorias em técnicas de ensino comuns a disciplinas 

especificas, atuando conjuntamente com outras ciências da educação para estruturação do 

saber epistemológico que o educador deve possuir. (LIBÂNEO et al. 2011).  

Esta pesquisa abrange o estudo da didática alinhando-a aos estudos críticos correlacionados 

ao curso de Administração.  Descortina-se em duas vertentes inspiradas na teoria crítica da 

Escola de Frankfurt, principalmente nas ideias sobre semiformação definidas por Adorno - a 

massificação cultural e o empobrecimento do ensino especulativo filosófico nas universidades 

brasileiras, evidenciadas no chamado “produtivismo acadêmico” e pelo óbice em tornar a 

teoria aplicável e prática, e pelos trabalhos de Andreas Gruschka que apontam e rejeitam o 

sistema educacional corrompido pelo capital, que não fomenta ou viabiliza a formação 

subjetiva do indivíduo, a construção do pensamento crítico e sua emancipação ideológica.  

Partindo da primeira premissa, grandes parcelas da sociedade massificadas pelos elementos da 

Indústria Cultural perdem seu interesse na busca por uma compreensão que reflita de maneira 

clara a realidade do ambiente que os rodeiam. Em sua reflexão crítica, Adorno (2003) propõe 

uma tentativa dos tempos pós-modernos em estabelecer uma educação acessível para todos, 

por meio de um processo de intensa massificação e tecnologização.  

O que para Bueno (2012, p. 304) é explicado como uma “falsa democratização da cultura”, 

essa simplificação e banalização da didática levou a um “notável empobrecimento cultural” 

alavancado pela ausência de uma perspectiva reflexiva, o referido processo pode ser 

facilmente identificado na supressão do nível de idoneidade nos peritos entre os postos de 

trabalho.  

Trata-se então de um mistifório do entretenimento que macula o pensamento antropocêntrico 

moderno em que segundo Shakespeare em Hamlet (1603) o “eu” é soberano e o homem se 

caracteriza por ser uma obra de arte, na qual seu entendimento é pleno e sua ação total.  

Neste contexto, a arte de educar enfrenta a exacerbação da tecnologia e seu mau uso nas 

práticas acadêmicas, retiram a oportunidade da concepção da maiêutica socrática, a arte de dar 

à luz - do conhecimento de si mesmo - elemento fundamental para a constituição de 

profissionais de excelência em um mercado cada vez mais diverso e instável, constituição esta 

que se espera do discente egresso da universidade. 

Altera-se, portanto, a missão e os valores da didática - de uma ferramenta eficiente no 

estímulo da criação de valores e competências para a simples operacionalização do 
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conhecimento - em que para Freitag (1996) cria-se o conceito de “universidade operacional”, 

pela qual a educação, assim como todo desejo de formação passam a ser geridos por rígidos 

índices de produtividade, em que se predomina a quantidade em detrimento à qualidade.  

 Salienta-se ainda a ênfase no ensino de teorias que estão ao revés da prática profissional, 

estabelecendo um aprendizado em cenários hipotéticos semotos a realidade e que se limitam 

ao cumprimento de uma fragilizada matriz curricular situação evidenciada pela semiformação 

de Adorno e que retrata o produtivismo acadêmico exacerbado na área da administração, que 

acumula e usurpa com suas inúmeras exigências tanto os alunos como os professores 

produzindo resultados, que na maioria das vezes, estão distantes das situações problemas que 

evidentemente são reais e relevantes para sociedade.  

A segunda premissa volta a análise para o interior da sala de aula, em que o propósito 

construído é de aprendizagem no agora que possibilite o exercício da profissão no futuro. 

Entretanto os questionamentos são constantemente mais frequentes diante da insatisfação do 

aluno, da falta de adequação e atendimento deste aos anseios do mercado quando egresso da 

universidade e total falta de interesse pela continuidade na academia. 

Tal questionamento é evidenciado por Gruschka quando este questiona a verdadeira eficácia 

da construção do saber intelectual dos estudantes advindos de países fortemente 

industrializados e regidos pela economia e subserviente ao capital. (GRUSCHKA et al, 2011). 

Tendo como base o acordo de Bolonha de 1999, o estudioso conceitua o novo sistema 

formatizado da educação europeia, como “educação tecnocrática” em que se dá ênfase a 

formação que atenda as demandas do mercado e não proporcionam a autorreflexão e a 

especulação filosófica (ADORNO,2003), apenas fomentam a ideia da sala de aula como 

espaço de formação a serviço do capital. ( GRUSCHKA et al, 2011).  

Objetivos 

O principal objetivo deste conteúdo é aprofundar os estudos em torno da Didática Crítica, o 

detrimento da educação, cultura e o acumulo exacerbado da produção científica através do 

fenômeno da Indústria Cultural e dos pensamentos de Andreas Gruschka sobre a condenação 

da educação ao sistema capitalista produtivista, regidos pelos interesses monetários e que 

impedem a estruturação de uma formação voltada para o pensamento crítico e autossuficiente, 

reflexivo e que valorize a subjetividade do indivíduo.  

Discursão  

Na construção do saber profissional espera-se que haja o atrelamento entre erudito e tácito 

ainda que em cursos de Bacharelado ou Licenciatura. A graduação em administração no 
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Brasil, possui um dos maiores índices de oferta de vagas, entrantes e concluintes, a 

diversificação inata da área de atuação imputa a uma formação multidisciplinar e harmoniosa 

entre teoria e prática. A atuação do profissional recém-formado e seu sucesso para alcançar e 

permanecer em um posto de emprego ou sequenciamento na careira acadêmica, está 

diretamente ligado ao conhecimento adquirido, a sua capacidade de adaptação, seu poder 

criativo, de persuasão, entre outros, para tal, há na universidade a expectativa da oportunidade 

de vivenciá-los e previamente preparar-se adequadamente para atender a tais demandas.     

Diante deste, é imprescindível dialogar sobre a situação da formação que se dá ao educando 

de administração dentro da sala de aula, se as ferramentas didáticas mais utilizadas e 

tradicionais são satisfatórias no cumprimento destes anseios, apontar a produção científica 

mecanizada e sem válida aplicação. Mais do que apenas propor um debate é necessário 

apresentar opções para este não tão recente cenário, novas aplicações pedagógicas utilizando 

ferramentas ignoradas para formação do administrador.  

Para Veiga (2008) a construção do conhecimento da realidade da educação e de áreas sociais 

imprime de ênfases, oscilações e evoluções, permeados por ideologias e determinadas pela 

própria dinâmica da realidade. Este se faz presente quando da escolha de técnicas de ensino 

para construção do saber que deve estar aliado a prática. Não são correntes distintas e sim 

atreladas na objetivação da produção do conhecimento.  

Vilela (2010) enfatiza falhas no processo ensino-aprendizagem, por exiguidade de 

mecanismos didáticos que incitem docentes e aprendizes, o professor não consegue ensinar 

em contrapartida o aluno não consegue aprender, ou há uma conivência natural entre as partes 

que se assumem passivos a situação, criando uma interpretação de que o processo está 

ocorrendo mesmo conscientes do contrário. 

Resultados 

A presente pesquisa encontra-se em processo de construção, ainda não apresenta resultados 

devido ao curto tempo de construção. A análise teórica fomenta o debate em torno das 

diversas possibilidades de melhoria dos métodos didáticos, a sua emancipação diante do 

capital e como real ferramenta na construção do saber intelectual, da subjetividade do 

indivíduo e sua autorreflexão.  
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1. Aceleração social e dimensão normativa da modernidade 

 A teoria proposta pelo sociólogo alemão Hartmut Rosa pretende constituir-se não 

como uma sociologia do tempo, mas como um conjunto de categorias que possibilitem a 

explicação e a interpretação da modernidade em sua dimensão temporal. Para desenvolver as 

bases argumentativas que posicionam o problema que venho expor, procederei, 

primeiramente, com uma explanação dos elementos constitutivos da noção de aceleração 

social, de modo a demonstrar que tal lógica temporal é condicionada por tipos de relação 

profundamente paradoxais, e, subsequentemente, demonstrarei como o autor se refere e, em 

certa medida, fundamenta seu projeto de teoria crítica, a partir de uma conexão entre a lógica 

da aceleração social e o valor, fundante da modernidade, de autonomia. A lógica da 

aceleração social se constitui a partir de um sistema de aceleração no qual três subsistemas – 

se assim me é possível dizer – se inter-relacionam, como engrenagens que se retroalimentam: 

(1) Aceleração técnica. Trata-se de uma forma de aceleração intencionada e voltada para fins 

bastante claros, como a diminuição do tempo necessário para dada ação. A aceleração técnica 

se realiza de maneira exemplar nas ações de produção, transporte e comunicação. Essa seja, 

talvez, a manifestação mais evidente da aceleração social.  

(2) Aceleração da mudança social. Não se trata de definir qual aspecto “essencial” da vida 

social está mudando em passo acelerado, mas de apreender o decaimento das experiências 

sociais consideradas como válidas. Isto é, o presente, enquanto tempo onde experiências e 

expectativas coincidem, passa a ter um prazo de validade progressivamente menor. Por isso 

Rosa se utiliza da metáfora de Hermann Lübbe, segundo a qual vivenciaríamos uma 

“contração do presente”. Para exemplificar essa experiência, o autor lança mão do problema 

das gerações: enquanto em uma sociedade pré- (ou não) moderna as experiências sociais têm 

validade intergeracional, e nas sociedades modernas, a partir do processo de autonomização 
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da vida, produziram-se experiências geracionais, as sociedades contemporâneas produzem 

experiências intrageracionais: isto é, ao longo de uma única vida humana as experiências e os 

horizontes deixam de coincidir mais de uma vez, formando biografias profundamente 

fragmentadas e carentes de sentido de unidade.  

(3) Aceleração do ritmo da vida. Pode-se tomar a aceleração do ritmo da vida a partir de uma 

perspectiva objetiva e outra subjetiva. Objetivamente, trata-se do encurtamento ou 

condensação de episódios de ação em uma unidade de tempo: aumento da velocidade de uma 

ação ou diminuição do tempo vazio entre uma ação e outra, ou ainda a simultaneidade de 

ações (multitasking). Subjetivamente, trata-se de uma crescente sensação de carência de 

tempo, de pressão pelo tempo, consequentemente, da ansiedade e medo de não conseguir 

manter-se em relação ao passo do mundo. A experiência do tempo escasso e da contração do 

presente conduz a uma sensação de aceleração do tempo mesmo (ROSA, 2013). 

 Para além da descrição fenomenológica dos sistemas de aceleração, buscarei elucidar 

alguns aspectos do procedimento analítico que o autor realiza sobre tais sistemas. Aqui é 

possível indicar um paradoxo fundamental, que orientará o resto da exposição. Um olhar 

imediato poderia delinear evidências de interação entre os três sistemas de aceleração acima 

descritos, como consequências lógicas. Mas essa relação não é evidente. Veja-se, por 

exemplo, que entre a aceleração técnica e a aceleração do ritmo da vida não se pode encontrar 

um mediador lógico, pois que a primeira define-se pelo investimento de meios para reduzir o 

tempo necessário para realizar esta ou aquela atividade, de modo que, do ponto de vista dos 

atores individuais, o que ocorre é uma sobra de tempo, e não sua escassez. Para entender 

como funcionam as mediações entre essas esferas é preciso estar atento para aquilo que 

Hartmut Rosa designa como “motores da aceleração” (ROSA, 2013). Devido às limitações 

presentes, indico apenas que as três forças propulsoras apontadas pelo autor – motor 

econômico, motor social e motor cultural – se orientam por uma lógica de crescimento 

exponencial. Não apenas o imperativo de acumulação do capital, mas também os horizontes 

de orientação das ações operam por essa lógica na modernidade. Veja-se que o ideal de boa 

vida moderno pode ser apreendido nos usos e nas disciplinas temporais, que vão desde a 

racionalização da atividade laboral até o paradigma da formação (Bildung) enquanto 

maximização das experiências humanas. Nos dois casos, observa-se uma lógica escalar, que 

ganha sentido com a orientação segundo a qual a aceleração da vida seria o meio para suprir a 

lacuna entre “tempo do mundo” e “tempo da vida” (ROSA, 2010a). 
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 A lógica da aceleração social, que é uma lógica do crescimento exponencial, não se 

origina apenas sob pressões externas ao sujeito, mas também segue uma orientação ética 

particular. Duas dimensões normativas parecem ser abordadas na obra de Rosa: em primeiro 

lugar, o imperativo da acumulação e autovalorização do capital, e, em segundo lugar, o 

imperativo da autenticidade, ensejado pelo valor da autonomia e, mais especificamente, 

mediado pela sociabilidade competitiva. Essa segunda dimensão deriva daquilo que o autor 

aponta como ideal moderno de boa vida – ainda que, como demonstrarei, parte desse ideal 

seja eclipsado pela própria lógica que engendra. A liberdade e a capacidade de deixar para 

trás os fardos da tradição que atam o indivíduo ao mundo são pontos fundamentais da 

formação do ideal moderno de boa vida. Mas para além deles também deve-se considerar, 

segundo Rosa, a dimensão da máxima vivência, da busca por novas experiências, que está 

ligada à ideia de que, sem a abertura de todos os horizontes é impossível constituir um estilo 

de vida que corresponda às particulares formas de individualização: a máxima experiência é o 

caminho mais seguro para a formação de uma vida autêntica. Em dado momento, sobretudo 

com os desenvolvimentos culturais e econômicos das últimas décadas do século XX, a 

disparada generalizada em direção à autonomia, que se organiza socialmente pela mediação 

da competição, acaba por revelar-se como portadora de um reverso necessário. Trata-se, para 

Hartmut Rosa, da evidenciação de que a aceleração social passa assumir uma forma própria 

ela mesma, convertendo-se, assim, em força de heteronomia. Os sistemas aceleratórios acima 

descritos fecham-se em um círculo de retroalimentação, de modo que a aceleração social se 

torna um processo “autoimpulsionado” (ROSA, 2013). Pode-se afirmar que essa passagem 

aponta para aquilo que o autor apreende como uma nova forma de totalitarismo, com 

potencialidades de incidência sobre a vida social tão ou mais penetrantes do que aquelas 

observadas em regimes fascistas. Sugere-se que um poder pode ser chamado de totalitário 

quando atinge quatro critérios. Quando (1) exerce pressão sobre as vontades e ações 

individuais, quando (2) torna-se algo inescapável para todos os indivíduos de uma sociedade, 

quando (3) é pervasivo ao ponto de penetrar todas as dimensões da vida coletiva, e não apenas 

aspectos específicos e quando (4) torna-se blindado à crítica pelo fato de encontrar-se 

praticamente imperceptível (ROSA, 2010). Mais: para Rosa, as três últimas formas de 

exercício do poder totalitário quase nunca conseguiram ser efetuadas completamente por 

poderes autoritários centrados na figura de líderes ou partidos. Essa mestria é característica 

excelente dessa nova forma de totalitarismo.  

2. Alienação como fenômeno temporal 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

 Para Hartmut Rosa é possível elaborar a crítica da sociedade acelerada a partir de 

quatro aproximações (2010). Fala o autor em uma crítica funcionalista, que se debruçaria 

sobre as estruturas temporais de integração e reprodução social, tendo como objeto 

privilegiado as formas patológicas geradas pela sincronização do tecido social – como a 

dessincronização da democracia representativa em relação à economia. A crítica normativa 

teria como problema central o desvelamento das normas temporais que coordenam as ações 

individuais – que, caracteristicamente na modernidade, possibilitam a convivência de um 

nível relativamente alto de liberdade individual e acentuada interdependência. E, ainda, seria 

possível falar em duas formas de crítica ética. A primeira teria como objeto a “quebra da 

promessa moderna” de liberalização por via de aceleração e crescimento: os meios utilizados 

para consumar tal promessa tornam-se, traiçoeiramente, em recursos de ameaça: é preciso 

correr, acelerar, não para alcançar uma dada expectativa, mas para evitar cair no abismo que 

se abre às costas de cada indivíduo. Uma segunda forma de crítica ética repousa sobre aquilo 

que Rosa aponta como desdobramento necessário da aceleração social no que toca a relação 

entre indivíduo e mundo. Aqui, seu problema é: porque a aceleração social conduz à 

alienação. Seu argumento se funda na ideia de que, a partir de determinado momento, o 

processo de aceleração social encaminha as relações humanas a uma determinada condição 

temporal no interior da qual os indivíduos alienam-se não apenas dos objetos com os quais 

vivem e trabalham, dos outros, mas também do mundo e de si próprios.  

Indico, nesse ponto, que uma das ideias centrais de Rosa consiste em lançar luz sobre 

a seguinte contradição: mediado pela sociabilidade competitiva, o valor da autonomia parece 

sustentar a reprodução de tal condição alienante. Não se trata de indicar a ética da autonomia 

como motor fundante da lógica de aceleração – problema já abordado anteriormente – mas de 

apontar, como sugere o autor, um potencial contraditório nessa orientação. Rosa propõe que, 

de algumas formas, sua dimensão problemática se manifesta justamente pela desconsideração 

de um outro valor importante na mensuração da boa vida: a responsividade do mundo, ou, 

ressonância. No ideal de formação moderno é possível entrever também a expectativa de 

ressonância com o outro e com o mundo: um potencial que se tornou restrito a fenômenos 

circunscritos nas sociedades contemporâneas e, historicamente, relegado à crítica romântica. 

No entanto, para fundamentar aquilo que chama de uma teoria crítica da temporalidade, Rosa 

eleva esse potencial a critério de avaliação e diagnóstico, não para apontar o que seriam, 

substantivamente, relações ressonantes, mas para indicar, em negativo, condições estruturais 

que as bloqueiam.  
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3. Rasender Stillstand: mover-se rápido para lugar algum  

O autor indica, no início de uma de suas obras, que o diagnóstico contemporâneo 

acerca da experiência do tempo aponta para duas tendências, contraditórias e necessárias. 

Junto à percepção de uma aceleração social encontra outra, aparentemente negadora da 

primeira, segundo a qual os indivíduos contemporâneos experienciariam o tempo como 

estagnado, desprovido de movimentos significativos e acometido por uma lógica de repetição. 

O que explica essa contradição, para Rosa, é justamente o esvaziamento de conteúdos 

significativos da experiência, resultante da própria relação célere com o mundo. Mais do que 

isso, na raiz dessa experiência contraditória encontra-se uma mudança na autointerpretação 

moderna sobre si mesma, em vista da qual não se acelera mais a vida como meio de liberação 

e autonomização, mas em função de uma necessidade ensimesmada de acelerar-se (ROSA, 

2010a, 2013, 2015). A redução dos horizontes utópicos que acomete dramaticamente a 

modernidade corrente pode ser apresentada como efeito dessa nova relação com o tempo, uma 

vez que, como o próprio autor indica, é cada vez mais premente a necessidade de aumentar 

constantemente a velocidade para manter-se no mesmo lugar. Em um artigo peculiar, Rosa 

aproxima o indivíduo moderno, em sua versão clássica, à figura do motociclista, que reúne as 

ideias de aceleração e movimento, dinamização e liberdade. Ao mesmo tempo, e em 

comparação a essa figura, indica que a condição ética do indivíduo contemporâneo se 

aproxima a de um hamster correndo em sua roda suspensa, na qual aceleração não implica em 

movimento, e a dinamização já não ressoa mais os sinos da liberdade, mas da obrigação. Essa 

mudança na autointerpretação da modernidade sobre si mesma eleva, portanto, o nível de mal-

estar e aprofunda as crises subjetivas na contemporaneidade.  

O conceito utilizado por Hartmut Rosa para designar a relação entre tempo e 

subjetividade na contemporaneidade, um empréstimo de Paul Virilio, é o de “paralisação 

frenética” (rasender Stillstand). A constituição das identidades, aponta o autor, só é possível a 

partir de um determinado referencial temporal com o qual um indivíduo elabora, em seu 

presente, aquilo que um dia foi e aquilo que um dia será. Quando observada em sua 

emergência, a identidade moderna, eminentemente individualizante, mostra-se como projeto 

de constituição biográfica, ao mesmo tempo demandante de abrandamento do peso das 

tradições e de padrões estáveis de previdência – o movimento aí observado seria, portanto, o 

da temporalização da vida. Em sua versão contemporânea, o conjunto de experiências 

biograficamente encadeadas dá lugar a uma nova disposição temporal, diante da qual torna-se 

mais difícil vislumbrar um processo constitutivo, pois que tanto as experiência são cada vez 
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mais temporalizadas em si mesma quanto o percurso biográfico é inflexionado por uma 

necessidade de reavaliação e revisão constante. Esse movimento, que resulta numa 

temporalização do tempo, se precipita naquilo que Rosa chama de “ética situacional”, o que 

traz consigo uma miríade de contradições, uma vez que a própria ideia de identidade pessoa é 

mantida como padrão fundamental de referência no processo formativo – a ética situacional 

revela uma consequência imprevista de esgarçamento do eu através de uma radicalização da 

tendência à individualização.  

É possível observar tendências patológicas que se produzem como resposta a essa 

condição temporal. Em primeiro lugar, cito a emergência de uma busca cada vez mais 

frequente por formas de identificação afeitas a valores pré-modernos, encontradas em 

agrupamentos religiosos radicalizados e outras formas coletivas que se organizam em torno de 

princípios fundamentalistas – uma tendência bastante visível quando observada a atração 

exercida sobre jovens de países relativamente ricos por organizações terroristas ou partidos de 

extrema direita que entoam discursos xenófobos e imunológicos a qualquer forma de 

diferença. Em segundo lugar, indico aqui uma consequência patológica que se revela no 

âmbito psíquico, e que chama atenção pela sua virulência: trata-se da emergência da epidemia 

da depressão. Entre os sintomas observados, pode-se generalizar uma tendência a sensação, 

por parte dos indivíduos acometidos, de que o tempo entra em suspenso, que o mundo e o self 

encontram-se congelados, desprovidos de emoção e sentido. Essa seria a resposta subjetiva 

mais dolorosa à condição temporal da “paralisação frenética” anteriormente descrita. A 

depressão, para Hartmut Rosa, objetiva em forma sintomática o produto subjetivo da 

modernidade tardia e sua lógica de reprodução fundada na aceleração e no crescimento 

exponencial.  

Referências  

ROSA, Hartmut. Alienation and acceleration. Towards a critical theory of late-modern 

temporality. Aarhus: NSU Press, 2010.  

______. Full speed burnout? From the pleasures of the motorcycle to the bleakness of the 

treadmill: the dual face of social acceleration. In: International journal of motorcycle 

studies, v. 6, issue 1, 2010a. Disponível em: 

http://ijms.nova.edu/Spring2010/IJMS_Artcl.Rosa.html. 

http://ijms.nova.edu/Spring2010/IJMS_Artcl.Rosa.html


ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

______. ROSA, H. Social acceleration: a new theory of modernity. New York: Columbia 

University Press, 2013.  

______.Escalation: the crisis of dynamics stabilisation and the prospect of resonance. In: 

DÖRRE, K.; LESSENICH, S.; ROSA, H. Sociology, capitalism, critique. London; New 

York: Verso, 2015. 

 

  



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

Metamorfoses da autoridade: apontamentos sobre a noção de autoridade 

Juliana Rossi DUCI 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
UNESP/FCLAr -  Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar 
 

Notas sobre o conceito e deslocamentos verificados na noção de autoridade 
 

Desde a chamada revolução científica ocorrida no século XVII as relações sociais 

entretecidas nas sociedades ocidentais mudaram drasticamente. Acreditava-se que esse novo 

mundo vivido, apesar das profundas mudanças, continuaria a manter os seus pilares e valores 

estabelecidos. Contudo, de acordo com W. Benjamin (1994), a Modernidade significou a 

passagem de um mundo com regras conhecidas para um mundo instável e incerto. O princípio 

da autoridade que antes nos fazia compreender e pertencer ao mundo, princípio pautado nas 

hierarquias instituídas, na obediência, na influência, na tradição, enfim nos valores morais 

estabelecidos perdeu a sua força. Toda a compreensão de mundo social e político, tal como 

este havia se constituído no Ocidente a partir do legado grego apropriado pelos romanos, 

sucumbiu à Modernidade. Nas palavras de H. Arendt (2011, p. 130/131):  

(...) perdemos o fio que nos guiou com segurança através dos vastos 

domínios do passado, esse fio, porém, foi também a cadeia que aguilhoou 

cada sucessiva geração a um aspecto predeterminado do passado [...]. Mas 
não se pode negar que, sem uma tradição firmemente ancorada – e a perda 

dessa firmeza ocorreu muitos séculos atrás – toda a dimensão do passado foi 

também posta em perigo. 
Ao compreendermos a noção de autoridade a partir da tradição ocidental, 

considerando a sua pluralidade de acepções e significados históricos, será possível 

percebermos a relevância investigativa desta noção para o mundo atual.  

A premissa evidenciada por Adorno (1995, p. 176) segundo a qual: “o conceito de 

autoridade adquire seu significado no âmbito do contexto social em que se apresenta” nos 

serviu como sugestão para partimos do verbete sobre esse termo contido no Dicionário de 

Educação (2012, p.512). Lá encontramos a distinção entre o termo latino Potestas, que 

significa o poder baseado na função, na posição hierárquica e no estatuto. É o poder legal 

concedido pelas instâncias superiores da sociedade para tomar decisões e comandar num 

determinado domínio, recorrendo à coerção, caso necessário. E Auctoritas, que não é objeto 

de uma atribuição oficial, e sim da ordem da influência, da ascendência, do crédito, do 

respeito, da hierarquia em termos morais. A autoridade, neste sentido, é a arte de obter adesão 

sem recorrer à ameaça ou à coerção.  
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Arendt (2011) ao discutir a noção de autoridade vinculando-a as raízes da crise da 

educação contemporânea identificou que, na Modernidade, esta noção adquiriu certa feição 

retórica e passou a representar obediência no sentido de um comportamento heterônomo. 

Principalmente porque “certas noções, claras em sua distinção para todos os séculos 

anteriores, começaram a perder sua clareza e plausibilidade por terem perdido seu significado 

na realidade público-política” (ARENDT, 2011, p.139). A perda de clareza e plausibilidade 

que Arendt (2011) aponta reflete certa confusão quanto à compreensão do conceito. Se, por 

um lado, este sempre esteve ligado à obediência, por outro, não se deve ao exercício do poder 

ou da violência. Para esta autora relações de autoridade não se assentam nem na razão comum 

(persuasão), nem no poder dos que mandam (força), mas sim na hierarquia cujo direito e 

legitimidade são reconhecidos por todos; a qual ambos os polos de uma relação mediada pela 

autoridade têm seu lugar estável predeterminado. A autoridade, nesse caso, significa tanto a 

“contraposição à coerção pela força como à persuasão através do argumento” (ARENDT, 

2011, p.129).  

A constatação de certa confusão quanto ao conceito de autoridade por conta de suas 

transformações na Modernidade não descarta reflexões desenvolvidas por outros autores, os 

quais se empenharam em aprofundar o debate sobre o que se poderia considerar, ao menos a 

partir de Arendt (2011), como o ocaso moderno da autoridade. E o fizeram considerando, 

dentre outros, os impactos provocados em nossa subjetividade moderna. 

Para M. Horkheimer (1990), no texto “Autoridade e família”, escrito em 1936, o 

pensamento burguês iluminista teve na luta contra a autoridade da tradição o seu principal 

foco. No esplendor da era moderna, pensadores como Kant, Locke, Voltaire, Descartes, 

Fichte afirmaram que o homem deve usar suas próprias faculdades intelectuais ao invés de se 

submeter às autoridades que sustentavam a ordem social vigente. Contudo, como aponta 

Horkheimer (1990), essa inversão frente à autoridade evidenciou uma tendência de 

transformar e enaltecer essa mesma noção, somente que agora compreendida enquanto Razão. 

Processo que encontra o seu ponto de apoio na categoria “indivíduo”. Doravante este – o 

indivíduo – que agora deve atuar por conta própria abolindo as antigas autoridades, deverá ser 

capaz de tudo por seus próprios meios racionais. Porém, 

enquanto ele [trabalhador] dava crédito às ideias de liberdade e igualdade e à 

soberania absoluta da razão, tal como reinavam no último século, na 

realidade ele se sentia livre sob as próprias circunstâncias dadas, na realidade 

a sua consciência era ideológica, pois as autoridades não eram derrubadas, 
apenas se ocultavam atrás do poder anônimo da necessidade econômica ou 

como se costuma dizer, atrás da linguagem dos fatos (HORKHEIMER, 

1990, p. 205). 
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 Verifica-se, então, um assujeitamento às circunstâncias; um amoldar-se impotente à 

realidade social. O indivíduo imerso em novas contradições sociais se encontrava sob uma 

nova e poderosa autoridade que então se estabelecia: a autoridade econômica. Os impactos 

provocados pela autoridade econômica capitalista refletiram, por sua vez, nas experiências 

vividas no interior da estrutura familiar. Pois esta instituição privada também passou a ser 

constituída por relações de dependência para com a esfera do trabalho e da troca de 

mercadorias. À autonomia do proprietário no mercado e na empresa privada correspondia a 

dependência da mulher e dos filhos em relação ao marido e ao pai: a autonomia privada 

pretensamente obtida nas relações de mercado se convertia, na vida familiar, em autoridade e 

tornava ilusório o pretenso livre-arbítrio dos indivíduos.  

Esta relação de imanência entre os ditames econômicos provenientes do mercado 

capitalista sobre o âmbito da vida familiar penetra a dimensão subjetiva dos indivíduos. Aqui 

as reflexões proporcionadas pela psicanálise de S. Freud contribuem para uma compreensão 

mais acurada acerca da estruturação da psique dos indivíduos no seio da instituição familiar 

burguesa, e, consequentemente, da atuação destes frente às exigências agora emanadas das 

novas instâncias de autoridade conformes ao mundo Moderno. 

Nos escritos “Totem e Tabu”, de 1913/1914, Freud expõe sua compreensão acerca das 

raízes da dominação patriarcal. Ele parte da hipótese antropológica segundo a qual teria 

havido em tempos arcaicos uma “rebelião primordial” dos filhos contra o pai autoritário e 

despótico da horda primitiva. Este pai despótico tomava para si todas as mulheres do grupo. O 

crime cometido pelos irmãos teria deixado marcas indeléveis na memória coletiva dos 

ascendentes, vinculando a sexualidade ao sentimento de culpa e à dor provocada pela 

ausência paterna, simultaneamente fonte de proteção e castração psíquica. De acordo com A. 

V. Azevedo (2001, p.35), na visada psicanalítica tal “cena primeva” nos forneceria as bases 

para a elaboração da noção de Lei (autoridade), além de corroborar outras, como a da 

estrutura edipiana, a do desejo e a do próprio inconsciente enquanto o avesso da consciência 

humana. 

Já os pensadores da primeira geração da chamada Teoria Crítica da Sociedade, por sua 

vez, lançam mão deste diagnóstico a fim de realizarem uma crítica social psicanaliticamente 

orientada, para melhor compreender a constituição da família burguesa. Uma instituição de 

características protestantes, a princípio, e cuja função do pai no seio familiar teve o seu papel 

modificado consideravelmente já na época do liberalismo; o que se acentuou quando da 

passagem às configurações familiares mais contemporâneas. No primeiro período, a 
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autoridade acompanhou a figura do provedor econômico. Também por sua superioridade 

física sobre os filhos, o pai era, pois, o chefe “natural” e “racional” da família.  

Já no segundo período, mesmo com a perda relativa do status da figura paterna devido 

ao desaparecimento de sua base material provocada pelos processos de exploração crescente 

do capital, a autoridade ainda se manteve, como afirma Horkheimer (1990), em sua forma 

econômica, sendo determinante nas relações sociais. “A idealização da autoridade paterna, 

como se emanasse de um decreto divino, da natureza das coisas ou da razão, se revela, a um 

exame mais acurado, como a glorificação de uma instituição economicamente condicionada” 

(p.232). 

 

A sociedade flexível e a modificação da subjetividade frente à autoridade deslocada 
 

A autoridade, que até aproximadamente meados do século XX se apresentava de modo 

quase natural passou a ser questionada, sobretudo em uma sociedade na qual o mundo do 

trabalho passou a visar mobilidade e adaptabilidade flexível constante. 

O sociólogo R. Sennett, em seu livro A corrosão do caráter: o desaparecimento das 

virtudes com o novo capitalismo afirma que os valores do mundo do trabalho flexível 

invadiram o ethos da vida familiar. Esta se dá conta de sua eclosão quando reflete acerca dos 

vínculos, da permanência conjunta e do pressuposto de algum padrão de autoridade 

vinculante para que a instituição perdure; aspectos esses que perdem seu sentido no atual 

mundo corporativo.  

Vivemos uma experiência de “tempos desconjuntados” na qual não há mais a ideia de 

“longo prazo”. A necessidade de afrouxar os laços do tempo rotineiro e burocrático se impõe 

a fim de realizar especializações flexíveis demandadas pela produção descentralizada. 

Contudo na revolta contra a rotina, a aparência de nova liberdade é enganosa. 

O tempo nas instituições e para os indivíduos não foi libertado da jaula de 

ferro do passado, mas sujeito a novos controles do alto para baixo. O tempo 

da flexibilidade é o tempo de um novo poder. Flexibilidade gera desordem, 
mas não livra das limitações (SENNETT, 2012, p. 66). 

 

Neste novo cenário, que poderíamos chamar de um cenário regido por uma “nova ética 

do trabalho flexível”, o poder se faz presente nas cenas superficiais do trabalho de equipe, 

mas a autoridade está ausente. Pois, numa hierarquia de trabalho a figura de autoridade 

pressupõe alguém que assuma a responsabilidade pelo poder que utiliza; no entanto as atuais 

técnicas de administração empregadas repudiam qualquer noção de autoridade. A autoridade 

se realiza na mudança permanente, ou seja, na flexibilidade, e não por intermédio de uma 

pessoa que a “encarne”. 
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A desresponsabilização provocada por uma sociedade que privilegia a efemeridade e a 

flexibilização, contribuindo para um jogo de poder isento de autoridades encarnadas, acaba 

por gerar um novo tipo de caráter; em vez do homem motivado, surge o homem irônico. 

Apoiado em R. Rorty, Sennett (2012, p. 132), concebe a ironia como um estado de espírito 

“em que as pessoas jamais são extremamente capazes de se levar a sério, porque sempre 

sabem que os termos em que se descrevem estão sujeitos a mudanças, sempre sabem da 

contingência e fragilidade de seus vocábulos finais, e portanto, de seus eus”. 

Uma visão irônica de si mesmo é a consequência lógica do viver em um tempo 

flexível, sem padrões de autoridade e de responsabilidade. Esta é a normatividade investigada 

também por V. Safatle em Cinismo e falência da crítica (2008). Neste livro o autor nos 

apresenta o cinismo, não a ironia, como uma categoria de análise das dinâmicas de 

racionalização em operação nas múltiplas esferas de interação social no capitalismo 

contemporâneo. Esferas essas compostas por um conjunto socialmente partilhado de sistemas 

de ordenamento e justificação de condutas no campo do trabalho, do desejo e da linguagem. 

Temos então a erosão de formas tradicionais de vida e a abertura de espaço para a 

indeterminação e para o esvaziamento de toda substancialidade normativa do tecido social. 

Esse fenômeno é caracterizado pelo cinismo, o qual é capaz de transformar o “sofrimento da 

indeterminação normativa” em motivo de gozo. Tal discussão prossegue e se aprofunda 

quando retomamos o seu fio em meio aos debates travados no interior da psicanálise 

contemporânea. O homem sem gravidade: gozar a qualquer preço, de C. Melman (2008), 

psicanalista francês, em entrevista concedida a J. P. Lebrun reflete sobre uma constatação 

verificada em seu consultório: onde antes se buscava encontrar saída da neurose desejante, vê-

se, com frequência, a fala sobre um enviscamento num gozo excessivo.  Para o psicanalista 

vivemos uma “crise das referências”, onde não há mais autoridade, ideologias, promessas, 

prescrições ou saberes que sustentam balizas para tomadas de decisão – estamos apenas na 

gestão, há apenas práticas. E deste modo, 

estamos lidando com uma mutação que nos faz passar de uma economia 
organizada pelo recalque a uma economia organizada pela exibição do gozo 

(MELMAN, 2008, p. 16). 
  

Segundo Melman (2008) passamos de um regime pautado pela representação, regime 

esse que nos é tão familiar, à preferência por “presentações”, por meio das quais se busca o 

autêntico, o encontro com o objeto. Temos assim o apagamento dos limites, de modo a se 

obter cada vez mais proximidade, transparência e exibição. Por essa via nos tornamos 

consumidores adictos, ávidos por possuir objetos. Tal realidade, para Melman (2008), tende a 
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nos tornar mais propensos às linguagens icônicas do que as alfabéticas, pois para ele a 

imagem já não funciona mais conforme o registro da representação, mas sim como exibição. 

E, neste sentido, em uma sociedade de práticas e linguagens predominantemente técnicas, e 

na qual o gozo excessivo se tornou um imperativo, a autoridade mesma tende a ser eliminada, 

ao menos naquela forma que Melman (2008) a compreende, isto é, como constituinte do 

próprio limite do exercício do poder. 

Evidencia-se assim alguns aspectos que, sob a influência de uma sociedade flexível, 

excessiva e cínica, impactam sobremaneira nossa subjetividade. Esta tende a se realizar de 

modo cada vez por meios imagéticos com o intuito de satisfazer necessidades que não podem 

mais ser adiadas.  

Partilhamos da ideia exposta por Arendt segundo a qual o “fio que nos guiou” foi 

rompido. E estamos de acordo com V. Flusser (2011, p. 15/16) quando este afirma que somos 

atualmente testemunhas, colaboradores e vítimas de uma revolução cultural cujo principal 

sintoma é a emergência das imagens técnicas à nossa volta. Imagens que podemos 

compreender como resultado das modificações processadas em nível da vida econômica, e 

também de nossa subjetividade. Fenômeno constituinte e constituído pelo próprio 

desenvolvimento da sociedade de consumo hodierna, e que impacta a configuração da 

instituição família e a (in) compreensão da autoridade sob a qual esta instituição se assentava.  

Fotografias, filmes, imagens de TV, de vídeo e dos terminais de computador 
assumem o papel de portadores da informação outrora desempenhado por 

textos lineares. Não mais vivenciamos, conhecemos e valorizamos o mundo 

graças a linhas escritas, mas agora graças a superfícies imaginadas. Como a 

estrutura da mediação influi sobre a mensagem, há mutação na nossa 
vivência, nosso conhecimento e nossos valores. O mundo não se apresenta 

mais enquanto linha, processo, acontecimento, mas enquanto plano, cena, 

contexto. (...) As imagens tradicionais são superfícies abstraídas de volumes, 
enquanto as imagens técnicas são superfícies construídas com pontos. 

 

Em decorrência dessas transformações as categorias sobre as quais nos identificamos e 

interagimos com o mundo se modificam em processos de substituição, transformação e 

deslocamento. E deste modo, podemos, talvez, estarmos nos deparando com um novo 

paradigma da autoridade que agora tende a encontrar suporte nos meios técnicos imagéticos; o 

que pode representar uma nova maneira de compreendermos o processo formativo e seus 

impactos na vida em sociedade. 

 

Tecnologias e educação: um novo suporte para a autoridade na sociedade atual? 
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As metamorfoses ocorridas nas relações pautadas pela noção de autoridade ao longo 

da vida moderna impactaram de modo significativo as novas relações familiares, sociais, 

culturais e econômicas. Contudo, um campo específico e essencial da vida em sociedade 

também sofreu injunções a partir das alterações verificadas na compreensão daquela noção: os 

processos formativos; e, em especial, aqueles mediados pelos suportes técnicos imagéticos 

cada vez mais presentes na ambiência educacional.  

De acordo com Arendt (2010, p. 245) 

Na educação a responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade. 

Quando um educador se recusa a assumir tal autoridade frente a uma criança, 

isso só pode significar que os adultos se recusam a assumir a 
responsabilidade pelo mundo ao qual trouxeram as crianças. O 

desaparecimento deste senso comum nos dias atuais, caracterizado pela não 

responsabilização dos adultos pelo mundo é um sinal mais seguro da crise na 
educação. 

 

No Brasil assistimos hoje tal processo de desresponsabilização e modificação da 

compreensão da autoridade no campo da educação, sobretudo quando constatamos o impacto 

que as atuais propostas pedagógicas vêm produzindo na formação das novas gerações em 

nossa sociedade. O que ao mesmo tempo se refletiu no modo como a autoridade foi, e vem 

sendo compreendida nas diferentes modalidades de ensino, presencial e à distância.  

A partir de ressignificações próprias à vida moderna, tais como: a valorização da 

individualidade, a instrumentalização do mundo e as atividades orientadas à produção e ao 

consumo; vemos o surgimento de orientações político-pedagógicas cuja finalidade persiste em 

fazer com que os alunos venham a se inserir na sociedade de modo a torná-los órfãos em 

relação às responsabilidades educacionais e pedagógicas. E isto vale tanto para as instituições 

de ensino, quanto para as famílias. 

J. Carvalho (2015) nos auxilia a compreender essa possível “passagem de bastão”. O 

autor argumenta no sentido de uma dificuldade na aceitação da necessidade de submissão 

prévia à autoridade como condição de constituição do sujeito autônomo. Esta dificuldade tem 

levado os discursos educacionais vinculados às chamadas pedagogias do “aprender a 

aprender” a um interminável combate programático em favor da abolição de toda e qualquer 

referência a um lugar de autoridade no que diz respeito à relação entre professores e alunos. 

Combate que inclui até mesmo a tentativa de abolição desses termos, 

identificados como signos de uma ordem tradicional e hierárquica. Nesses 

discursos, fala-se em crianças e jovens, mas não em alunos; em facilitadores 
da aprendizagem ou parceiros mais experientes, mas não em professores. 

Fala-se em aprendizagem ou construção de conhecimento, mas não em 

ensino ou transmissão de um legado de experiências simbólicas. O efeito 
dessa ênfase discursiva na ação e no pensamento do sujeito que aprende tem 
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sido o declínio da função mediadora do ensino e da transmissão como 

elemento de ligação social e temporal (CARVALHO, 2015, p. 983). 
 

 As ações que rejeitam a autoridade escolar como traço constitutivo da experiência 

formativa apenas favorecem a emergência e a consolidação de seu simulacro. Autoridade 

agora parece soçobrar deslocada para os novos suportes e aparatos, tais como os 

imagético/midiáticos do tipo tecnológico-digitais. 

As concepções epistemológicas vigentes continuam servindo ao desenvolvimento de 

metodologias que se materializam em práticas didático-pedagógicas consonantes ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico. A compreensão que o professor venha a ter sobre 

a sua própria autoridade, assim como a compreensão que os alunos e as instituições de ensino 

formam sobre tal questão apenas fortalece aspectos da assim chamada (de) “crise de 

autoridade na educação”. 

Conforme os “Padrões de Competência em TIC para Professores (ICT-CST)”, 

responder aos desafios de uma formação no contexto da nova sociedade flexível requer a 

utilização de um referencial para o planejamento de programas de formação e de capacitação 

docente.  O objetivo é o de que estes possam contribuir para a formação de alunos 

competentes no manuseio de diferentes tecnologias de informação e comunicação (TIC). As 

mesmas que subsidiam de modo efêmero a entrada das novas gerações em setores do atual 

mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. 

Por este motivo, e considerando a função social dos formadores das novas gerações, os 

professores em atividade necessitariam desenvolver competências que lhes possibilitassem 

propiciar aos alunos oportunidades de aprendizagem a partir do uso de diferentes recursos 

imagéticos e ferramentas tecnológicas digitais. Tais diretrizes possuem grande repercussão 

nas mais variadas políticas educacionais em nosso país, o que nos permite inferir que esta seja 

uma tendência basilar para o processo formativo vigente; e, concomitantemente, uma 

referência objetiva para pensarmos a significação da autoridade nos processos educativos, 

sobretudo em plataformas direcionadas pelas TIC. Tal tendência ilustra nossa suspeita de que 

novos suportes emergem como ancoradouros da autoridade em meio à cultura atual. 

Num cenário em que as tecnologias e seus mais variados suportes tomam à dianteira, a 

autoridade formativa do docente surge como elemento a ser cada vez mais interpelado. As 

vertiginosas transformações ocorridas desde o início da Modernidade até os dias atuais 

parecem indicar deslizamentos (ou deslocamentos) que a autoridade sofreu (e ainda sofre) 

quando supomos a sua necessidade considerando as relações intergeracionais. Noutras 

palavras: a responsabilidade das gerações mais velhas inserirem as gerações mais novas no 
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mundo compartilhado por todos é o que nos parece claudicar quando vislumbramos as 

tendências hegemônicas relativas à utilização dos meios tecnológicos na educação. 
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No final do século XX e início do século XXI, segundo Silva (2012), a indústria da 

cultura conseguiu alcançar muitas gerações de crianças, adolescentes e adultos no processo 

corrente de industrialização e de avanço tecnológico. Pois,  

 

Diante do sucesso da indústria cultural de jogos e brincadeiras virtuais, a vida virtual 

pôde se denominada de “segunda via”, a vida visível, da imagem, ao passo que a 

“primeira via” está cada vez mais invisível. A criação de novas necessidades de 

consumo de um jogo ou brinquedo pela criança já foi pré-dirigido pelo fabricante. 

Exemplo disso foi a criação de coleções e acessórios para os brinquedos, os quais 

induzem o hábito de consumismo. A coleção de carrinhos, de bonecas, de CDs e 

DVDs, garantiram o sucesso da indústria da diversão para as crianças. Contudo, a 

produção e a necessidade tanto no âmbito subjetivo como objetivo pelo consumo 
estão entrelaçadas fortemente também pela lógica capitalista (SILVA, 2012, p. 88). 

 

Nesse sentido, tal fato foi possível devido à forma de organização da sociedade que, 

por meio do processo de estruturação capitalista administrado e dominado pela racionalidade 

técnica, “produziu tantos produtos quanto indivíduos personalizados para o consumismo da 

ilusória e decadente cultura burguesa” (SILVA, 2012, p. 69). 

Dessa forma, como já se vem observando, a ideologia da Indústria Cultural deixa 

evidente alguns de seus instrumentos de manipulação, controle, dominação e administração 

que levam adultos e crianças a se tornarem capazes de se identificar com as suas 

determinações, incorporando-as como se estas fossem suas. E tudo isso dentro de uma rede 

coesa, na qual tudo está em plena conformidade, porque forma um grande conjunto que se 

interliga em todas as esferas sociais.  

Conforme argumenta Adorno (1993), a Indústria Cultural traduz-se como uma força 

que se apresenta como um progresso e acaba por envolver a todos, submetendo-os à ideologia 

capitalista. No tocante a isso, considera-se que esta possui características de um espírito 

dominante, pois leva os seus consumidores de todas as idades a se tornarem conformistas e a 

consumirem produtos padronizados, que são produzidos em série e preparados implicitamente 
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por ela com o objetivo único de garantir tanto a dependência quanto a servidão desses 

consumidores. 

 

A satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às pessoas ao despertar 

nela a sensação confortável de que o mundo está em ordem frustra-as na própria 

felicidade que ela ilusoriamente lhes propicia [...] a dominação técnica progressiva 

se transforma em engodo das massas, isto é, em meio de tolher a sua consciência. 
Ela impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar-

se e de decidir conscientemente. [...] Se as massas são injustamente difamadas do 

alto como tais, é também a própria indústria cultural que as transforma nas massas 

que ela depois despreza e impede de atingir a emancipação para a qual os próprios 

homens estariam tão maduros quanto as forças produtivas da época o permitiriam 

(ADORNO, 1993, p. 99). 

 

Nessa lógica, a Indústria Cultural celebra seu sucesso e se apropria disso como 

instância socializadora. Ela dita as regras de comportamentos, distorcendo valores, induzindo 

à alienação e padronizando os pensamentos, gostos e emoções. Assim ela cria e disciplina as 

necessidades para acelerar o consumo e movimentar o mercado capitalista.  

Sob as suas diferentes formas de combate ao pensamento crítico, adultos e crianças se 

veem em um estado de conformismo e adaptação que lhes dificulta a reflexão consciente 

acerca da realidade que os circunda, pois “O inimigo que se combate é o inimigo que já está 

derrotado, o sujeito pensante” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 123). 

Dessa forma, no contexto da sociedade administrada pela ideologia, na qual a escola 

está inserida, a formação escolar emerge como um desafio. Uma vez que, a educação tem que 

ser um alerta para a conscientização das crianças e adultos acerca das contradições que 

envolvem o todo social. Para a concepção adorniana, a educação que visa a emancipação dos 

sujeitos, deve fugir de contextos com métodos pedagógicos restritos que conduzem as 

crianças à um processo de conformação da realidade existente. Não se deve menosprezar a 

capacidade crítica da criança idiotizando-a justificando que seu desenvolvimento ser menos 

complexo que o do adulto. 

Como se pode constatar, todos se encontram nessa enganação através dos produtos 

culturais massificados desde muito cedo. Isso contribui para reduzir a consciência a ponto de 

se saciarem com satisfações efêmeras, submetendo-se ao logro de produtos que se apresentam 

como personalizados. E pode-se dizer que essa individualização favorece o fortalecimento 

crescente dessa ideologia que se traduz em uma promessa de satisfação falsa e constante. 

Com esse poder ideológico, a Indústria Cultural coloca todos em um mesmo patamar. 

Reafirma-se que isso conduz à padronização dos comportamentos, dificultando, 

consequentemente, o exercício do princípio da dúvida e da critica, neutralizando-se, dessa 

maneira, todas as possibilidades de resistência. “Através da ideologia da indústria cultural, o 
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conformismo substitui a consciência; jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o 

que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens” (ADORNO, 1993, p. 97). 

Nesse sentido, a consciência reflete desejos que, na aparência, a Indústria Cultural 

satisfaz, porque “o sistema da indústria cultural reorienta as massas, não permite quase a 

evasão, impõe sem cessar os esquemas de seu comportamento” (ADORNO, 1993, p. 98). 

Entende-se que, na perspectiva da subjetividade, existe a ideia de que a Indústria Cultural seja 

realmente capaz de suprir todos os desejos humanos, satisfazendo as necessidades através de 

todo esse aparato técnico da qual se justifica. 

Entretanto, as alterações sócio-políticas e econômicas, perpassadas pela Indústria 

Cultural que ocorrem de forma rápida na sociedade, conduzem à inversão dos valores e dos 

comportamentos dos indivíduos, sejam eles crianças ou adultos. Assim, Silva (2012), pontua 

que 

 

A indústria cultural é tão bem administrada pela racionalidade instrumental que 

convence o indivíduo de que o produto ofertado pelo mercado foi produzido para 

ele, resultando em sua extrema identificação simultânea com a ideologia (SILVA, 

2012, p. 123). 

 

No tocante à infância, objeto desta investigação, percebe-se que a criança fica sob a 

égide da mídia que dissemina mercadorias como objetos de desejos, que, pela condição 

natural de sua fase em pleno desenvolvimento, reveste-se de grande ingenuidade e acaba 

sendo um consumidor desde muito cedo. Isso se evidencia, também, na própria influência da 

família, do meio social, da escola e dos amigos. Esse processo acaba gerando muita 

competição em virtude da comparação que a sociedade propõe o que, de fato, chega ao 

preconceito e à exclusão, uma vez que o mundo da criança com o dos adultos se mistura. 

Dessa forma, 

 

É fato que existe uma indústria da diversão infantil e caberia à escola, como espaço 

contraditório de crítica e formação, denunciar isso e não justificar. A identificação 

coisificada se estabelece não apenas na falsa determinação de romper com o que está 

estabelecido, mas na ilusão de encontrar uma fórmula ou remédio para a 

desbarbarização, com base na própria racionalização e na justificativa para sanar o 

problema (ZANOLLA, 2007, p. 1336). 

 

No que concerne ao universo infantil, este é perpassado por processos de 

desenvolvimento e aprendizagem. Para Adorno, diante de sua dialética, não faz diferença 

alguma a ordem dessas questões no processo de formação da criança. Nesse sentido, Zanolla 

(2010) abre uma discussão acerca dessas duas categorias recorrendo a autores clássicos do 

desenvolvimento da criança, como Vigotski e Piaget. 
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Nessa discussão, a autora destaca que o processo de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança, segundo os autores, recebe influências do mundo externo e dos adultos nas 

relações estabelecidas pelos valores sociais. Na leitura de Zanolla (2012b), para Piaget a 

criança só inicia o desenvolvimento da crítica entre sete e nove anos de idade. Associados aos 

estudos de Piaget, a autora também recorre a Vigotski, que, por atuar em uma perspectiva 

social e histórica, percebe a consciência como algo paralelo ao desenvolvimento. Dessa 

forma,  

 

[...] a consciência erige como possibilidade dinâmica de aprendizagem. A ação para 

a consciência se dá com base no conhecimento real, já adquirido e nas possibilidades 

ou potencialidades advindas das condições históricas e culturais do indivíduo 

(ZANOLLA, 2012b, p. 7-8). 

 

Desse modo, entende-se que, ao perpassar por esta abordagem sócio-histórica, 

Vigotski, assim como Adorno, se preocupam com o aspecto da cultura no sentido de 

compreender as contradições do contexto social como elemento importante para as questões 

formativas de todos, a começar pela educação na primeira infância, garantindo, assim, uma 

formação mais ampla desde as séries iniciais. Nesse sentido, Zanolla (2012a), aponta que 

 

Em Adorno não há a possibilidade de uma concepção desenvolvimentista da 

aprendizagem na infância, e, sim, um estudo culturalista, que não centra esforços nas 

fases do desenvolvimento ou da aprendizagem, embora reconheça a filogênese e a 

ontogênese nos processos psíquicos da infância, visando a uma educação autônoma 

e crítica (ZANOLLA, 2012a, p. 113). 

 

Para isso, a categoria da mediação suscita como elemento fundamental às 

possibilidades formativas na infância. Dessa forma, Zanolla (2012b) coloca em relevo essa 

discussão no texto O conceito de mediação em Vigotski e Adorno. No trato desses estudos, a 

autora deixa claro que, no âmbito educacional, a mediação perpassa pela relação entre sujeito 

e objeto, ou seja, há uma reciprocidade inerente entre o sujeito do vir a conhecer com as 

possibilidades do aprender. Com isso, percebe-se que a categoria da mediação se justifica no 

que Vigotski chama de Zona de Desenvolvimento Proximal68, sendo que, para Adorno, a 

mediação não pode estar desprovida da crítica. 

                                                             
68  A maior parte das investigações psicológicas acerca do aprendizado escolar media o nível de 

desenvolvimento mental da criança fazendo-a resolver certos problemas padronizados. Supunha-se que os 

problemas que ela conseguisse resolver sozinha indicavam o nível do seu desenvolvimento mental nessa 

ocasião específica. Mas, desse modo, só é possível medir a etapa já concluída do desenvolvimento da criança, 

o que está longe de representar a totalidade do processo. Tentamos uma abordagem diferente. Após termos 

descoberto que a idade mental de duas crianças era, digamos, oito anos, demos a cada uma delas problemas 

mais difíceis do que seriam capazes de resolver sozinhas, dando-lhes uma pequena assistência: o primeiro 

passo para uma solução, uma pergunta importante ou algum outro tipo de ajuda. Descobrimos que uma das 

crianças podia, em cooperação, resolver problemas elaborados para uma criança de doze anos, ao passo que a 
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Assim, entende-se que a mediação, segundo Zanolla (2012a), atua como possibilidade 

de transformação social, ao tempo que fetichizada e alienada pela idealização da práxis social. 

Isso fica evidente quando a autora destaca que a apreensão da realidade potencializa e 

modifica as ações dos sujeitos através da aprendizagem, pois “a mediação cria as 

possibilidades de reelaboração (recriação) da realidade” (ZANOLLA, 2012b, p. 8). 

Dessa forma, a discussão dessa categoria da mediação ganha relevância em Adorno 

quando a realidade objetiva se coloca na relação com as possibilidades de subjetivação. Isso 

porque o papel da Teoria Crítica visa compreender os aspectos ambivalentes dessa realidade 

que expressa, de forma simultânea, tanto o potencial de emancipação dentro do aspecto 

humanamente formativo como também de aprisionamento das condições de liberdade dos 

indivíduos. 

Sendo assim, para Adorno, ao que aponta Zanolla (2012b), a mediação é vista como 

uma possibilidade de identificação da realidade; é a determinação objetiva do sistema social, 

uma vez que 

 

O universo objetivo corresponde ao sistema geral de funcionamento da sociedade. 

Dentro dessa perspectiva, é entendido como o conjunto de forças que move o 

sistema social incluindo aí as relações produtivas e as relações sociais. À medida 
que o universo objetivo determina as relações sociais, torna-se necessário 

reconhecer a primazia do objeto sobre o sujeito, ou melhor, as imposições sociais 

face à condição alienante que inverte o sentido da mediação e arrisca celebrar a 

objetivação do sujeito, sua coisificação (ZANOLLA, 2012b, p. 9-10). 

 

Entretanto, para a Teoria Crítica, não basta aceitar a mediação como meramente uma 

possibilidade de identificação da realidade, é preciso usar da crítica para estabelecer relações 

de ambivalência e não se render aos padrões de controle, dominação e organização social que 

estão postos na sociedade regida pelo capitalismo. Sendo assim, “a mediação, como 

conciliação objetivada, representa a coisificação da subjetividade, o sujeito subsumido, regido 

pelo totalitarismo do sistema social” (ZANOLLA, 2012b, p. 11). 

Diante disso, surge a ideia de que, no universo da formação a partir da infância, as 

instituições escolares precisam se libertar dessas obrigações formais que assumem na 

sistematização do ensino por meio de métodos e teorias idealizadas. Isso faz com que se perca 

a tensão entre sujeito e objeto no processo da formação para a crítica e autonomia das 

crianças. Nesse cenário, Zanolla esclarece, 

                                                                                                                                                                                              
outra não conseguia ir além dos problemas concebidos para crianças de nove anos. A discrepância entre a 

idade mental real de uma criança e o nível que ela atinge ao resolver problemas com o auxílio de outra pessoa 

indicam a zona do seu desenvolvimento proximal; em nosso exemplo, essa zona é de quatro para a primeira 

criança e de um para a segunda (VIGOTSKI, 2000, p. 128-129). 
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A condição de idealização da criança pelos métodos educacionais (Zanolla, 2002) 

sugere, com base na teoria crítica de Adorno, uma educação que considere suas 

especificidades, deve ser esclarecedora e crítica, a ponto de na infância serem 

esclarecidas sobre os erros históricos bárbaros cometidos no passado e evitem 

cometê-los no futuro, sentindo, a respeito disso, vergonha e repúdio (ZANOLLA, 

2012a, p. 112). 

 

A possibilidade que se oportuniza à infância para a reflexão com vislumbre a uma 

formação cultural mais ampla coloca em questão os discursos da escola atual, que estão 

imersos em usos de fórmulas mágicas com metodologias acríticas, cristalizadas. Esses 

discursos só contribuem para a formação de uma infância conformada e passível de 

reprodução do status quo. 

 

Para tanto, a escola se permitiria ir além de seus muros, rasgar o véu ideológico da 

idealização da educação infantil e possibilitar a autonomia frente a instrumentos 

assistencialistas, mistificadores e deformadores da consciência (ZANOLLA, 2012a, 

p. 115). 

 

Daí a ideia de que Adorno apresenta uma concepção mais ampla de infância, sempre 

validando uma educação que leve a criança a um estágio de autonomia e crítica, ou seja, 

 
Se as condições formativas para a infância constituem o desdobramento de seu olhar 

sobre as perspectivas e contradições da educação ao idealizar a mediação e os 

instrumentos da educação na infância, a escola arrisca implementar o triunfo da 

ilusão e do conformismo. Nesse sentido, a máxima de que é preciso lutar contra a 

alienação e a desumanização pela cultura se estende ao universo da escola e da 

infância como necessidade de desmitificar a realidade (ZANOLLA, 2012a, p. 112). 

 

Por esse raciocínio, a infância não se resume meramente a desenvolvimento e 

aprendizagem como fatores únicos responsáveis pela formação. Isso porque Adorno considera 

em especial as condições objetivas e subjetivas de todos os sujeitos, inclusive a infância no 

processo de formação cultural. Em concordância com Zanolla 

 

[...] Adorno parte do ponto em que a infância é a fase mais importante da formação 

humana e, mais do que defini-la por etapas, deve-se reconhecê-la como 

possibilidade de formar adultos conscientes e solidários, de modo que sejam 

autônomos, críticos, criativos e reflexivos. Na perspectiva adorniana, atos bárbaros 

não devem ser aceitos como normais na sociedade por levar ao enfraquecimento do 

ego e à banalização da violência (ZANOLLA, 2012a, p. 114). 

 

Nesse sentido, sugere, por sua vez, que há uma urgência em investir na educação para 

a infância, posto que nesse universo estaria a possibilidade de formar adultos em condições de 

exercer sua práxis social de forma autônoma e consciente em meio às contradições postas no 

contexto social. Dessa forma, “O caminho para romper com a violência e a ignorância passa 
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pelo investimento na formação de valores a partir da primeira infância, reconhecendo suas 

contradições, identificações, motivações, vinculações e representações” (ZANOLLA, 2012a, 

p. 104-105). 

Nesse contexto, a luta que se estabelece é por uma educação que oportunize o sujeito a 

resistir a toda essa ideologia, tanto de alienação quanto de desumanização. Para tanto, isso 

deve ter início desde a Educação Infantil e, por conseguinte, estender-se por todas as etapas da 

vida, a fim de formar adultos conscientes dessa práxis no desvelamento da realidade. Por isso, 

fazem-se necessárias experiências criativas no contexto da infância, sobretudo na Educação 

Infantil, com uma formação para a resistência contrária aos processos (de)formativos que se 

instauram paulatinamente no contexto cultural enviesado pelo tecnicismo e enaltecido pela 

Indústria Cultural. 
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Para Adorno (1951/1993), na contemporaneidade, a sociedade vivencia o apogeu do processo 

histórico que se iniciou à época do Iluminismo. A promessa frustrada do movimento das luzes 

que, outrora, configurou uma revolução no plano das idéias e na proposta do uso da razão 

para a emancipação humana, culminou historicamente em seu oposto, ou seja, na própria 

barbárie. O esclarecimento humano foi paulatinamente esvaziado de suas propostas de 

felicidade e autonomia. O uso da razão com fins técnicos desembocou para seu uso com fins 

tecnológicos e cada vez mais voltados ao componente lucrativo do capitalismo. A razão, com 

suas finalidades técnicas evoluiu para um aparato crescente de dominação, envolvido por 

sutilezas que visam enganar o indivíduo e ampliar progressivamente o consumismo. Dessa 

maneira, é possível conceituar a atual sociedade enquanto sociedade do consumo, fortemente 

influenciada pela cultura reduzida a seus fins técnicos e semiformativos.  

Sobre a sociedade do consumo, Severiano (2006) afirma que esta denominação é apenas uma 

das várias formas de pensar o corrente momento. A autora reflete que o consumo, da maneira 

como se apresenta atualmente, decorre do modelo utilitarista de produção, que delineou um 

estilo de homem burguês (século XIX) que se baseava num: 

Indivíduo racional, soberano em suas decisões de compra, que supunha realizar seus 

intercâmbios econômicos num “mercado livre” e de concorrência “perfeita”, com hábitos 

e estilos de vida muito estruturados, individualizados, voltados para a poupança e para o 

consumo instrumental, orientado fundamentalmente pelas condições objetivas e 

funcionais do produto. (Severiano, 2006, p.04) 

Esta forma de organização social é notadamente aquela que se originou da intensificação do 

processo de produção em que o acumular mercadorias era o objetivo central, enquanto o 

consumo era secundarizado, pois o que a sociedade de produção visava era a produção de 

mailto:karlafenix@yahoo.com.br
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bens para acumulação como a finalidade última do trabalho. Consumir era destinado aos 

produtos excedentes ou mesmo aos produtos indispensáveis. O que historicamente decorreu 

daí foi o consumo massivo de todos os produtos disponíveis no mercado e sempre muito além 

do necessário. Essa mudança na organização social decorreu de uma tentativa de superar a 

crise de superprodução de 1929, em que o excedente de mercadorias criou um abalo 

econômico mundial, já que havia mais produtos fabricados do que pessoas para consumi-los. 

Severiano (2006) registra que 

Emerge daí, como solução para esta crise, uma nova estrutura de consumo massivo, no 

qual o valor funcional do objeto não poderia mais ser o regulador geral para o consumo. 

Para implantação do novo modelo de massas, era necessária, além de novas estratégias 

econômicas e transformações tecnológicas, uma ampla ofensiva contra todos os elementos 

morais e éticos, uma vez que contradiziam a liberdade de consumir. (Severiano, 2006, 

p.4, grifos nossos.) 

Em tempo, resume a autora que é princípio básico da sociedade de consumo criar uma cultura 

do consumo, ou seja, consumir como fonte de referência identitária, responsável por criar 

identidades e modelar subjetividades. Basicamente, para que a sociedade de consumo pudesse 

ser implantada, isso mesmo, implantada, já que não surgiu de nenhum processo natural,  

alguns elementos precisaram ruir no interior deste sistema, como a noção tradicional de 

trabalho por exemplo.  

Segundo Baumann (2008), a noção de trabalho apareceu, em 1776 e significava “exercício 

físico dirigido a suprir as necessidades materiais da comunidade.” (p.27) Passado um século, 

a essa compreensão do trabalho se integra a força do trabalho em si, passando a ser “o corpo 

geral de trabalhadores e operários que participam da produção” (p.27) como seu núcleo. 

Assim, o trabalho foi incorporado como uma atividade da luta política de cada grupo social e 

fundadora do caráter de cada sujeito. O trabalho, até o início do século XX, visava à produção 

de bens materiais e, para o autor, era considerado a força motriz da sociedade de produção: 

por meio da venda da força de trabalho, cada indivíduo seria o responsável por seu sustento. 

Este tipo de trabalho, geralmente associado a fábricas e linhas de produção, estava 

intrinsecamente ligado às ferramentas, maquinários e capacidade física do trabalhador, em 

detrimento, logicamente, de suas habilidades intelectuais. 

O autor afirma que esta perspectiva da noção de trabalho se alterou nos últimos dois séculos, 

para uma noção de trabalho como fonte de riqueza e o fenômeno da desigualdade social foi 

sendo gerado, primeiramente, nos países mais ricos e nos demais, posteriormente. Baumann 
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(2008) discute que ao separar a produção e as alterações do modo de vida dos trabalhadores, o 

próprio trabalho passou a ser considerado como uma simples mercadoria e a intelectualidade, 

a capacidade racional de cada indivíduo, foram invadidas pela lógica da ferramenta de 

trabalho: o pensar como fonte de sustento. Segundo Cohn (1986),  

o processo de produção e reprodução capitalista não gira no vazio, mas é determinado, 

porque seu momento decisivo, histórica e estruturalmente, que é a conversão da força de 

trabalho em mercadoria, gera uma mercadoria especial, precisamente a [própria] força de 

trabalho. (p.12) 

A riqueza, na visão pré-industrial, a terra era considerada a totalidade, complementada pelos 

trabalhadores responsáveis por cuidar desta terra. A nova era industrial e a rede conceitual que 

permitiu que a antiga forma de campesinato e do vínculo material com a terra, o trabalho 

humano e a riqueza fossem dissipados, é agora o motor de uma sociedade distinta, uma 

sociedade em que a realidade encontra-se “liquefeita”, para usar a nomenclatura de Baumann 

(2008). Vivemos, portanto numa nova forma de organização social que substituiu, não só a 

organização social do trabalho, mas também, como era de se esperar a mentalidade que a 

sustenta. A versão atual da chamada Modernidade é de uma modernidade liquefeita, fluente, 

dispersa, espalhada e desregulada (Baumann, 2008).  

Para a mentalidade atual, a chamada mentalidade de curto prazo (Baumann, 2008) o que 

importa é a flexibilidade. Esta expressão “capitalismo flexível”, para Sennett (1999), descreve 

um modelo de produção em que se pede aos trabalhadores que “Sejam ágeis, estejam abertos 

a mudanças em curto prazo, assumam riscos continuamente, dependam cada vez menos de 

leis e procedimentos formais” (p.9). 

O discurso proferido pela hegemonia ideológica é a de que a flexibilidade dá as pessoas maior 

liberdade para o trabalho e assim, maior possibilidade de planejarem suas próprias vidas da 

maneira como desejarem. Esta estratégia resultou na intensa difusão ideológica de que “você 

não vence senão quiser”, slogan que, aliás, disfarça a lógica mentirosa do empreendedorismo. 

Neste sentido, a privação objetiva e subjetiva dos bens culturais que os indivíduos sofrem 

desemboca na culpabilização de si, recurso psicológico utilizado para compor o laço social.  

Segundo Sennett (1999), a flexibilização do trabalho escamoteia um sistema de poder que 

visa três elementos principais: reinvenção descontinua de instituições (mudança flexível que 

ataca a rotina burocrática e procura reinventar o modelo institucional a todo tempo), 

especialização flexível (alta rotatividade de produtos com alto nível diferenciado de 
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tecnologia) e concentração sem centralização (pequenos grupos de trabalho com tempo 

flexível e trabalho por metas, não por rotina). Conforme o autor: “Estas são as forças que 

dobram as pessoas à mudança: reinvenção da burocracia, especialização flexível de produção, 

concentração sem centralização. (...) Eles são livres, mas é uma liberdade amoral” (Sennett, 

1999, p.69). 

 “Não há longo prazo” é um princípio que corrói a confiança, a lealdade e o compromisso 

mútuo. A confiança pode claro, ser uma questão puramente formal ou informal, [no 

entanto uma coisa é certa], são laços sociais que levam tempo para surgir, enraizando-se 

devagar nas fendas e brechas das instituições. (...) as redes institucionais modernas se 

caracterizam pela força de laços fracos nos trabalhos de equipe (Sennett, 1999, p.24-25).  

A tarefa exigida do indivíduo pelo mundo do trabalho é paradoxal e sem dúvida tortuosa: 

como experenciar relações baseadas em confiança (como amizade, compromisso, objetivos de 

vida) num mundo de curto prazo? Ou nas palavras de Adorno, como viver a vida verdadeira 

num mundo falso? 

Sem dúvida, o sofrimento humano é manifesto, porém maximamente pulverizado pelos mais 

diversos discursos de motivação e resiliência tão caros à cultura. Uma das características da 

nova organização do trabalho são os chamados home offices: um local em que casa e trabalho 

se confundem.  Enfatizamos daí, primeiramente, a questão do empreendedorismo, do “faça 

seu próprio emprego ao invés de procurar por um” e a questão sempre cruel do individualismo 

– uma multidão de pessoas solitárias sem a convivência (mesmo que precária) de um mesmo 

local de trabalho. O discurso social proferido, entretanto é a da capacidade de escolha livre e 

soberana que cada indivíduo possui ao cuidar de seu destino. Adorno (2008) recorre a alguns 

estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Social para reiterar que 

A mutação do capitalismo, de liberal a monopolista, transformou o antigo fabricante ou o 

pequeno comerciante, que possuía certa independência econômica, em mero funcionário 

ou – pior ainda- em desempregado. Com isso, a conexão da figura paterna enquanto chefe 

de família, com a de agente econômico autônomo e provedor dos meios de subsistência 

dos seus membros entrou inapelavelmente em crise, erodindo aquela autoridade que no 

passado, mediante uma saudável rebeldia, levava os filhos a se constituírem eles mesmos 

como sujeitos psíquicos bem formados, sem a debilidade do eu característica de uma 

classe média decadente na Alemanha da década de 1930, que foi terreno fértil para a 

constituição da “base de massas” do nazismo. (p.16-17)  

Para Tenzer (1992), as crises de autoridade, os vínculos desfeitos, os colapsos de antigas 

estruturas, como a escola e a família impulsionam um tipo de individualismo desolador que 

destrói a possibilidade de vislumbrar um futuro, particular ou coletivo.  Isso tudo, porém, já é 
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resultado de um processo eficaz dos mecanismos de dominação. Quando a sociedade 

necessitou de mudanças categóricas em suas estruturas - mudanças estas que iriam piorar a 

vida individual e coletiva- entrou em cena as estratégias de controle ideológico que tem por 

finalidade amalgamar o indivíduo às injunções sociais arbitrárias sem revoltar-se diante delas. 

Este é o cenário da criação de um ethos muito mais calcado num modelo hedonista e 

espetacular cuja finalidade é estimular o consumismo do que em princípios racionais.   

A prudência e sobriedade (...) são suplantadas pelos novos valores de liberdade 

econômica que influem na criação de um novo sujeito com necessidade de distinção e 

aprovação social, de natureza mais social e comunitária, mais simbólico e fetichista, 

novos valores capazes de gerar um tipo de subjetividade mais funcional às necessidades 

de uma ordem social baseada no consumo. (Severiano, 2006, p.5) 

Neste panorama, a proliferação de ideais de uma classe social detentora de poder sobre as 

demais se expandiu dos meios de produção e da rotina do trabalho para a subjetividade e 

mentalidade de cada indivíduo a compor esse sistema de maneira que a ideologia da 

sociedade de consumo torna-se a própria verdade do sujeito, pois é ela quem nos acompanha, 

da saída do trabalho até a volta a ele no dia seguinte, ou seja, nos momentos de lazer/prazer e 

de atividades lúdicas encontramos o terreno fértil para a indústria cultural.  

O componente ideológico e a ação da indústria cultural. 

O direito à propriedade privada funda a organização política do capitalismo. Esse direito 

iniciou-se como uma proposta burguesa de independência, perseverança, previdência e 

cautela, que edificou um modo específico de existência de vida. A noção de ideologia como 

um conjunto de ideias norteadoras de determinado modo de vida, como este, encontra-se 

também inseparável da ideia de poder e dominação. Faz parte do conceito de ideologia supor 

que todo ideal está atrelado ao interesse de alguém, e que, num sistema de classes como o 

capitalismo, são os governantes e demais homens que detém o poder que asseguram a 

manutenção do status quo, por meio da hegemonia ideológica. Para Baumann (2008) a 

hegemonia ideológica implica “A ideologia não (como) um credo articulado, um conjunto de 

afirmações verbais que deve ser aprendido e acreditado, está (além disso) incorporado à forma 

como as pessoas vivem – absorvida pelo modo como as pessoas atuam e se relacionam” 

(p.19). 

Para a análise da questão da ideologia e da sociedade atual mencionaremos os trabalhos de 

Theodor Adorno e Max Horkheimer por entender que tais autores puderam reconhecer que o 
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período entre as duas grandes guerras mundiais do século passado causaram transformações 

irreversíveis no ideário social, e como conseqüência atuaram sobre os indivíduos na 

construção de seus atributos subjetivos.  

De acordo com Crocco (2007) ambos os autores puderam perceber que “as transformações 

ocorridas no entre guerras modificaram estruturalmente o contexto social, assim como todas 

as estruturas relacionadas com sua materialidade” (p.53). Desta maneira, a formação da 

ideologia e da subjetividade se transformou. A responsabilidade da crítica atualmente consiste 

na tarefa não apenas de desvelar os processos de alienação e dominação, mas de compreender 

por que a dominação, apesar de violenta, encontra subjetividades cúmplices que se assujeitem 

a ela (Horkheimer, Adorno, 1985). Para Adorno (1993), apesar do valor burguês do direito à 

propriedade ter se mantido, seu pressuposto econômico se ampliou, de maneira que, o que era 

privado passou a ser privativo e o mundo econômico invadiu a interioridade dos indivíduos. 

Para o autor, a ideologia não configura um sistema de ideias e representações advindas da 

cultura; tampouco é uma modalidade da consciência, uma característica ou condição dessa. 

Ela é antes, a própria consciência social.  

Cohn (1986) discute a ideologia como um processo complexo de aparência socialmente 

camuflada para ser capaz de vedar o acesso aos resultados da atividade social, mostrando-os 

já acabados e bloqueando a reflexão sobre o modo como foram produzidos. Assim se expressa 

o autor: “Na linguagem de Adorno a ideologia apresenta os dados da experiência social como 

imediatos, como dados sem mais, quando na realidade são mediados por um processo que os 

produziu” (p.11). 

Desse modo, Cohn (1986) assegura que o dado ideológico é o componente da experiência 

socialmente construída que, no entanto, não se reconhece no particular e se dissolve no geral. 

Isso porque o transcorrer do processo é apagado do produto final, deixando os indivíduos com 

a aparente sensação da imediatez, o que leva a uma falsa experiência social. É a experiência 

falsa que permite a reprodução da totalidade social dada, de maneira que toda ideologia tem 

seu momento de verdade, e pior, é neste momento de verdade que a consciência alienada se 

forma. 

A ideologia é o processo que assegura o primado do geral abstrato e formal sobre o 

particular concreto e substantivo, da identidade sobre a diferença. Criticar a ideologia 

implica assumir o partido da diferença, da particularidade, contra a primazia da 

identidade e da generalidade. O particular e o geral (...) formam uma unidade 

contraditória e devem ser tratadas como tal (Cohn, 1986, p.12, grifos nossos). 
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A formação das ideologias alastradas no contexto capitalista leva à equalização do valor de 

troca e do valor de uso das mercadorias produzidas socialmente, o que acaba por imprimir à 

sociedade a própria lógica da ideologia. Enfatizamos: ao universalizar os valores de troca e de 

uso, a economia invade o plano político e social e passa a dominar todos os momentos e 

formas de expressão do processo, transformando a sociedade inteira na própria ideologia. 

A cultura tornou-se ideológica não só como supra-sumo das manifestações 

subjetivamente acalentadas do espírito objetivo, mas na mais ampla escala também como 

esfera da vida privada. Esta, com a aparência de importância e autonomia, esconde que 

só se arrasta ainda como apêndice do processo social. A vida se converte em ideologia da 

reificação e, a rigor, em máscara mortuária. (Adorno, 1986, p.87, grifos nossos) 

Para Adorno e Horkheimer (1973), a ideologia da cultura de massa visa duplicar e super 

ratificar o já existente, o que destrói toda perspectiva de transcendência e crítica. Quando 

realidade e ideologia tornam-se uma só, as consciências anestesiadas deixam-se subjugar por 

um discurso falso pelo fato de não serem capazes de contrapô-lo. 

Os indivíduos sentem-se desde o começo peças de um jogo e ficam tranqüilos. Mas, como 

a ideologia já não garante coisa alguma, salvo que as coisas são o que são (...), os homens 

adaptam-se a essa mentira, mas ao mesmo tempo, enxergam através do seu manto. A 

ideologia já não é mais um envoltório, mas a própria imagem ameaçadora do mundo. 

(Adorno, Horkheimer, 1973.p.14) 

Os autores Adorno e Horkheimer (1985) cunham o termo indústria cultural para analisar a 

cultura quando reduzida às noções pragmáticas, voltada ao lucro do capital e imantada por sua 

ideologia, como emblema da atual forma de organização social .  

A formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, na onipresença 

do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não antecedem à formação 

cultural, mas a sucede (...). Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde 

(e até mesmo com sua ajuda) a semiformação passou a ser a forma dominante da 

consciência atual (Adorno, 1996, p.02). 

O autor se refere à semiformação como a determinada forma da subjetividade socialmente 

imposta pelo modo de produção capitalista em todos os planos da vida, seja na produção, seja 

fora dela (Maar, 2003, p.4). A cultura que passa pelo filtro da indústria cultural, neste ponto 

de vista, já é semicultura- a própria cultura danificada.  A cultura é reestruturada pela 

indústria cultural. Ela perde sua função de processo civilizatório e se torna elemento da 

subordinação dos indivíduos, pois “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. “(Horkheimer e Adorno, 1985, p.114). 
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Assim, “o pão que a indústria cultural alimenta os homens continua a ser a pedra da 

estereotipia.” (Horkheimer e Adorno, 1985, p.139).  As ferramentas da indústria cultural, 

como as mídias, por exemplo, conferem a tudo um “ar de semelhança e glamour” 

(Horkheimer, Adorno, 1985) e propagam a ilusão de que o indivíduo é rei, quando na verdade 

é um acessório de maquinaria. 

[...] A indústria cultural é a integração deliberada, a partir do alto de seus consumidores. 

Na medida em que nesse processo a indústria cultural inegavelmente especula sobre o 

estado de consciência e inconsciência de milhões de pessoas as quais ela se dirige. As 

massas não são então o fator primeiro, mas um elemento secundário, um elemento de 

cálculo, acessório de maquinaria. O consumidor não é rei como a indústria cultural 

gostaria de fazer crer, ele não é sujeito da indústria, mas seu objeto. (Horkheimer, 

Adorno, 1985, p. 92-93) 

O sujeito semiformado e envolto nestes pressupostos cruéis da ideologia dominante é 

manipulado e seu lugar social fica restrito à sua capacidade de vender sua mão de obra e de 

consumir de forma crescente. Neste cenário, o trabalho (fonte fundamental de reconhecimento 

identitário) é individualista e flexível, a vida privada é regida pelo esquema da indústria 

cultural, os impulsos mais íntimos são usurpados pelo apelo do ímpeto do consumo 

infindável. O que temos atualmente é apenas uma escolha cruel: participar do jogo de cena da 

sociedade de consumo ou enfrentar a evidência óbvia de que estamos todos solitários e 

esvaziados de vínculos humanos. Por esse motivo, em nosso ponto de vista, a tarefa dos 

homens de nosso tempo se agravou um tanto mais: pois se antes a ideologia tinha o poder de 

convencimento - porque obliterava a presença da contradição e do dado real fazendo os 

sujeitos acreditarem nela- atualmente, vivemos numa época de cartas na mesa, de mentiras 

manifestas que não mais se esforçam em esconder sua transparência. “O princípio básico 

subjacente a isso é o de que basta repetir algo até torná-lo reconhecível para que ele se torne 

aceito.” (Adorno, 1986.p.130) 

De acordo com Caniato (2007), a mentira se impõe como um código de conduta que existe 

nas comunicações sociais e que traz a aceitação e coadunação dos indivíduos para esta ética 

da hipocrisia e do fingimento. É a mentira a grande deflagradora da dimensão perversa da 

sociedade atual e é internalizada no âmbito de uma racionalidade técnica meticulosamente 

sustentada pela cultura, e com a qual os sujeitos realmente se identificam. A lógica da mentira 

reflete sobremaneira a lógica da indústria cultural a respeito da ilusão de que é o homem o 

grande rei da sociedade. Enquanto consumidor ele é, ao mesmo tempo, necessário e 

secundário e isso é tudo. Uma vez que não tiver mais condições de continuar consumindo é 
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rapidamente descartado da coletividade organizada ao redor do crédito, tal qual mariposas na 

lâmpada. Assim, existe uma mediação entre o discurso social embriagador e a mentira 

manifesta que leva o nome de sedução. 

A longo prazo, o resultado mais certo da lavagem cerebral é uma curiosa espécie de 

cinismo – uma absoluta recusa a acreditar na verdade de qualquer coisa, por mais bem 

estabelecida que ela possa ser (Arendt, 2002, como citado em Caniato, 2007). 

É um engano pensar, contudo que o indivíduo não está ativo neste processo, ou que a energia 

da resistência desaparece por não ser extravasada. Ela mantém-se viva e continua 

sobrevivendo até mesmo na alienação. É necessária força ativa para aceitar o que a ideologia 

oferece, já que somos cúmplices e não vítimas (Adorno, 1994). A grande questão presente 

neste cenário é que, os homens ao terem impedida sua capacidade de revoltar-se, “voltam seu 

ódio antes contra aqueles que apontam sua dependência do que contra aqueles que apertam 

suas algemas” (Adorno, 1994, p.143). Este rancor é segundo Adorno (1986), o responsável 

por fazer com que os sujeitos permaneçam ativos no momento de negar a si mesmos e 

embarcarem na alienação. A cumplicidade consistiria em saber/sentir que será enganado, mas 

com seu consentimento, mesmo que inconsciente. Ao engano oferecemos concordância e não 

resistência. Esta ação é o protótipo da atitude cínica da atualidade.  

A razão cínica no cenário político contemporâneo. 

Numa perspectiva teórica, o cinismo pode ser compreendido a partir da aceitação das 

contradições sociais geradas no seio da sociedade capitalista. Isso significa que a 

contradição, enquanto indicativo das mazelas e desigualdades sociais perde seu poder de 

causar espanto e movimentar a crítica. A emancipação que poderia decorrer da consciência de 

si engendrada a partir da superação das contradições sociais desaparece. Vivemos numa 

sociedade que, por excelência, é o terreno da imposição de formas de ser subjetivas, para além 

da objetividade, e que em sua essência objetiva (de) forma um tipo psicológico que sustente 

subjetivamente o plano social. 

 A contradição explicitada poderia ser uma maneira de deflagrar a ideologia mentirosa por 

trás das trocas capitalistas. No entanto, ela é trazida à luz de maneira definitiva e normatizada, 

dando ao sujeito a falsa sensação de que todos os fatos estão prontos e nada se pode fazer a 

respeito disso, uma vez que a processualidade foi obliterada ideologicamente. 

Este tipo de moralidade, para Alba Rico (2006), provém de uma sociedade de destruição 
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generalizada, de miséria total; consiste num desfile de acontecimentos que tomam a forma da 

mercadoria.  Para o autor, é característica fundamental da nossa sociedade a voracidade 

ininterrupta para o consumo, que faz com que os homens sejam levados a devorar sem cessar 

toda sorte de produtos oferecidos, sem nunca obter satisfação. Esta “fome” devoradora, que 

atinge os setores mais desenvolvidos da sociedade, acarreta a exclusão de milhões de seres 

humanos que vivem literalmente famigerados e miseráveis, tanto de alimentos quanto de 

condições básicas de sobrevivência. Esse fato é conhecido por todos. Em maior ou menor 

grau, todos nós sabemos que existem pessoas que não tem o que comer. Esta “miséria da 

abundância” (Alba Rico, 2009) tornou-se atualmente o âmago da questão. Saber a verdade já 

não muda nada, pois a ideologia faz com que a ilusão de naturalidade dessa condição imposta 

a milhões de seres humanos simplesmente não encontre eco no pensamento individual. 

Nuestra ideologia hegemônica contiene esta característica cínica, no hay nada oculto, 

nada que sacar a la luz, nada que llevar a superfície, las contradicciones sociales se 

ocultan precisamente porque se muestran siempre a la vista, lo sabemos todo, lo vemos 

todo, criticamos todo, pero cinicamente, podemos desearlo todo sin sublimaciones ni 

rodeos: no nos ocurre nada, gozamos. (Alba Rico, p. 02, 2009) 

Tanto para Alba Rico (2009) quanto para Sloterdjik (1987), a sociedade tem consciência das 

atrocidades engendradas pelo sistema econômico beligerante, mas ainda assim continua 

lançando às favas qualquer possibilidade de mudança. Continuamos a seguir as ilusões 

oferecidas via indústria cultural como se verdades fossem. Trata-se de uma forma de lidar 

com o mundo que é racional, porém trata-se de um tipo particular de razão, a razão cínica, 

que é justamente a justificativa dos que têm o poder e não estão dispostos a compartilhá-lo.  

Navarro (2009) resume a verdade imputada pela razão cínica dos grandes impérios 

econômicos a uma lei categórica, que é a majoritária em nossa cultura: goza na dor do outro! 

Vivemos num tempo de pólos contrários, em que, para metade da população mundial 

continuar se alimentando, é necessário que a outra metade morra de fome. Para o autor, apesar 

de nos lastimarmos pela condição do outro excluído, esta lástima se mostra obscena e cínica, 

já que não leva a problematização/eliminação desta situação, antes a mantém num estado 

calcificado no distanciamento entre aquele que é favorecido e o que não é. Existe um gozo na 

dor do outro, que continua se repetindo de forma inerte e sem sentido, obedecendo ao 

pensamento “antes ele do que eu”. 

Analisamos, desta maneira, que estamos diante modos de vida que não estão baseados em 

amparo e alteridade, antes visam a alianças com o poder de uma minoria que visa o lucro e a 
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submissão do todo social. Sendo a razão de agir desta minoria a razão por excelência cínica, 

então, à maioria resta a assimilação forçada deste mandamento de evitar a crítica ao poder, 

agüentar toda sorte de privações sem reagir e ainda gozar na dor do outro. Este cenário atinge 

abruptamente o desenvolvimento dos homens entre si e com seu meio social e esta triste 

realidade tem sido o amálgama objetivo que une as subjetividades-cúmplices atualmente.  

Considerações finais 

Há uma discrepância entre a questão econômica e a questão humana neste sistema social: ao 

mesmo tempo em que alcançamos níveis inimagináveis de tecnologia, conforto e produção, 

ressalvamos que mais objetificados, descartáveis e consumistas os indivíduos devem ser para 

sustentar as estruturas da sociedade. Por isso é interessante criar e fomentar uma cultura do 

cinismo, propagadora de uma forma de vida que segue sistemas de valores que se invertem no 

momento de sua aplicação – fazendo com que as transgressões sejam enunciadas como 

imperativos (Safatle. 2008). Toda crítica ou resistência aos enunciados do sistema capitalista 

são engolfadas no momento mesmo em que se apresentam. O sopro de verdade ou a tentativa 

de mudança, ao se manifestar na forma concreta, já se torna ela mesma ideologia. Ao “simular 

uma sociedade digna do homem” (Adorno, 1993, p.36), por meio das mentiras atravessadas 

pelo mundo da mercadoria, o cinismo colabora para a destruição do senso da hierarquização 

dos valores humanos, corroendo a personalidade e fazendo dos homens cúmplices das mais 

bizarras formas de violência.  

Os indivíduos projetam sua libido para as mercadorias, buscando nelas a satisfação para suas 

necessidades e desejos. No entanto, ele não é contra-investido, ou seja, esta libido não retorna 

para ele de maneira a enriquecê-lo; ele, ao invés disso, se empobrece já que se entrega ao 

objeto e não recebe retorno afetivo. Neste cenário, a destruição de vínculos humanos é um 

danoso efeito colateral que configura a grave crise subjetiva da contemporaneidade.  
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Este trabalho se refere a uma pesquisa de mestrado ainda em andamento, tendo sido 

iniciada em setembro de 2015. Nosso objetivo é identificar, por meio das produções 

cinematográficas de grande repercussão nos últimos anos que tratam do tema da guerra 

contemporânea, e dos conflitos internacionais de forma geral, as expressões, termos 

mensagens e imagens utilizadas e que ajudam a justificar a violência engendrada pelas 

potências nas guerras contemporâneas. Apresentamos aqui o caminho pelo qual estamos 

seguindo para atingir esses objetivos. 

Primeiramente, fizemos uma análise história das justificativas para as guerras; percebemos 

que as justificativas pré-modernas, de “Guerra Santa” e “Guerra Justa”, por exemplo, que 

promoviam guerras longas e violentas, foram, no decorrer do desenvolvimento da Sociedade 

Internacional, sendo repelidas e as formas de guerra foram sendo contidas por meio de 

regulações do Direito Internacional como também por ideais e valores morais que procuravam 

dar sustentação à dignidade do gênero humano, especialmente no século XIX, na ordem do 

Jus publicum europaeum. Em seguida, o trabalho segue para identificar as razões políticas e 

econômicas pelas quais as regulamentações jurídicas da guerra têm sido violadas e 

reinterpretadas livremente pelas potências, em especial os Estados Unidos, para dar 

legitimidade a ações bélicas que não seguem aqueles princípios. 

Sintetizaremos aqui esses motivos. O primeiro deles é o resultado da flexibilização do 

capital internacional, que fez com que diversos Estados entrassem em um processo de 

endividamento e fragilização, forçando-os a abrir seus mercados e território a empresas e 

interesses das potências internacionais. Com o passar do tempo, o sistema internacional 

tornou-se cada vez mais assimétrico, o que em si já acirra as disputas internacionais e os 

conflitos, multiplicando-os. Em seguida podemos mencionar a necessidade das potências de 

acesso aos recursos energéticos, e, por fim, as revoluções tecnológicas que, inseridas na 

prática da guerra, permitem com que as potências possam ampliar o escopo de suas ações, no 

tempo e espaço. Especificamente, sobre o papel que a tecnologia tem na prática da guerra (a 

Revolution in Military Affairs); a inserção da tecnologia de vigilância e controle tem o 

objetivo de evitar ao máximo a exposição dos combatentes em campo às forças inimigas, de 
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forma que a prática da guerra se torna extremamente assimétrica e, assim, anula-se (ou chega-

se a quase anular) a reciprocidade da violência e, consequentemente, a percepção concreta 

para o lado mais poderoso das consequências da guerra; essa percepção torna-se, contudo, 

extrema para o lado mais fraco do combate. Historicamente, seguindo a definição de 

Clausewitz, a guerra é um duelo na qual os dois lados se enfrentam; todavia, a partir do 

momento em que a guerra se torna um “jogo” no qual um lado consegue identificar seus 

inimigos, vigiá-los, persegui-los e eliminá-los à distância, a dimensão de duelo se perde. 

Desse modo, por parte do lado mais fraco, as estratégias Partisans e terroristas se 

multiplicam.  

É nesse sentido que iniciamos a nossa reflexão com base na Teoria Crítica propriamente 

dita; nessa transformação da prática da guerra e nas interpretações às diretrizes do Direito 

Internacional, a linguagem passa por um profundo ataque, ou, podemos dizer, “perversão”. É 

certo que a lógica industrial penetra no campo da linguagem e das ideias desde o início ao 

estabelecer comportamentos necessários para a produção; contudo, é por meio da indústria 

cultural e da propaganda como parte do processo produtivo, para estimular o consumo e a 

geração de valor, que o comportamento, as ideias, os valores e a linguagem são corrompidos 

para favorecer o sistema capitalista e os seus empreendimentos políticos, como a guerra. Esse 

processo foi denunciado por Karl Kraus na ocasião da Primeira Guerra, e, mais adiante, em 

Kracauer, Horkheimer, Adorno e Marcuse.  

Mas foi com o cinema que o sistema produtivo pôde expandir internacionalmente suas 

mensagens e expressões com muito mais potencial, por meio dessas produções, destinadas ao 

entretenimento, à diversão, foi possível intensificar o processo de fabricação do 

consentimento das massas para a guerra, o cinema foi profundamente utilizado com esse fim, 

tomemos como exemplo as produções de Leni Riefenstahl na Alemanha nazista, para destacar 

um caso entre tantos.  

Se hoje o esforço de guerra se altera substancialmente em relação às guerras anteriores, por 

conta também do desenvolvimento do sistema produtivo, isso não significa que não seja 

necessário que ela seja validada. Torna-se necessário manipular a opinião pública 

internacional para que ela não apenas aceite a guerra, considerando-a como necessária, como 

também se torne insensível à violência resultante; afinal, se os meios de comunicação 

contemporâneos permitem o acesso a informações a respeito da quantidade de vítimas, 

imagens dos territórios bombardeados, e todas as outras imagens e relatos que poderiam 

desestimular nações a aceitar as guerras promovidas pelos Estados, a indústria cultural 

adquire um papel essencial: por meio das produções destinadas ao entretenimento e diversão, 
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e, ao mesmo tempo, ao consumo, são propagadas as justificativas, os termos, a linguagem 

que, repetida várias vezes, em diversas narrativas cinematográficas, se prestam à legitimação 

e aceitação desses conflitos e de suas consequências como naturais e, mais ainda, necessárias. 

Esse é o objetivo final do trabalho: identificar essas justificativas, os termos e as imagens 

utilizadas para justificar a guerra e permitir com que a guerra possa ser empreendida de forma 

cada vez mais unilateral, injusta (juridicamente) e violenta. Percebemos que os conceitos pré-

modernos aliados à ideia de que é preciso manter os índices de produtividade e crescimento 

econômico, têm sido a base desses discursos, e o cinema tem um papel importante na 

legitimação dos mesmos.  

As guerras contemporâneas, de acordo com Carlo Galli, podem ser inscritas no conceito de 

Guerra Global. Quando ele afirma isso, o autor se refere ao fato de que as guerras têm se 

tornado cada vez menos circunscritas pelos parâmetros do Direito Internacional, 

especialmente no que se refere aos direcionamentos prescritos pela Carta das Nações Unidas 

(1946). Ao deixarem de se conformar a essas prescrições ao mesmo tempo em que as novas 

tecnologias bélicas permitem com que as guerras possam ser travadas em praticamente 

qualquer lugar e em qualquer momento, sem mesmo necessitar da presença humana, as 

guerras adquirem esse caráter Global. Além disso, o autor associa as guerras contemporâneas 

ao desenvolvimento e expansão global do capitalismo, cada vez mais feroz, o que concede às 

guerras um caráter ainda mais rapinador, ou seja, elas se tornam cada vez mais guerras de 

pilhagem, essa é uma característica das guerras pré-modernas que vemos retornar nas guerras 

contemporâneas.  

Segundo Galli e Zolo, a Guerra Global começa a tomar forma a partir dos anos 1990, com 

o colapso da URSS e a nova configuração do cenário internacional. Em um primeiro 

momento, a guerra humanitária, como foi a forma como os EUA se referiram à investida 

contra o Iraque no Kuwait, a Guerra do Golfo. O argumento de guerra humanitária foi 

ampliado e utilizado novamente na ocasião da investida da OTAN e dos EUA nos Balcãs; 

com os ataques às Torres do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, é criado um 

novo argumento para dar seguimento à expansão militar estadunidense: a “guerra ao Terror”, 

que permitiu a invasão ao Afeganistão ainda naquele mesmo ano. Em 2003, por fim, o 

argumento de “guerra Preventiva” foi criado para justificar a invasão ao Iraque (GALLI, 

2010; ZOLO 2007). 

Nesse processo de expansão da Guerra Global, a cultura foi e ainda é um importante fator. 

A indústria cultural, desde o início do século XX, foi utilizada pelos Estados para manufaturar 

o consentimento das massas em torno de políticas de Estado que muitas vezes eram 
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indesejadas pela população, como a guerra. Isso ficou muito evidente na ocasião da Primeira 

Guerra Mundial, por exemplo, quando o então presidente dos EUA, Woodrow Wilson, não 

possuía apoio da população para entrar na Guerra que acontecia do outro lado do Atlântico, 

por isso, ele criou a Comissão Creel, uma comissão formada por publicitários, cientistas 

sociais, profissionais de relações públicas, políticos e membros da indústria cultural, para 

ajudar a criar conteúdos para convencer a população americana de que era necessário entrar 

na guerra. A Comissão foi muito bem sucedida, rendendo lições que seriam utilizadas pelos 

totalitarismos duas décadas depois, ajudando a mobilizar as populações alemãs e italianas 

para o esforço de guerra. Essas fórmulas se tornaram mais refinadas ao longo do século XX e 

fizeram da cultura – ou, melhor dizendo, os produtos culturais – uma arma de guerra 

essencial. 

O cinema, por seu turno, é o carro-chefe da indústria cultural; a tecnologia cinematográfica 

influenciou praticamente todos os aspectos da vida humana, desde a relação com as imagens 

até a ciência e os procedimentos de saúde. O poder do cinema, por sua vez, está na capacidade 

de promover com muita intensidade o processo de projeção-identificação do espectador com a 

imagem e a narrativa que ele assiste, fazendo com que a sua percepção de mundo se torne 

semelhante àquela que foi projetada na tela. O poder do cinema é ainda mais eficaz quanto for 

realista o filme, ou seja, quanto mais sofisticadas forem as técnicas que deem a impressao ao 

espectador de que o que ele vê é de fato a realidade e que a câmera simplesmente a captou, 

quando, na verdade, essa impressão de realidade é um trabalho refinadíssimo de composição 

fílmica e que gera essa “transparência”. É a transparência fílmica, que Hollywood tornou-se 

mestre, que faz com que o espectador acredite que “a rua é um prolongamento do filme” 

(ADORNO; HORKHEIMER), e assim o espectador, como sujeito, se torna cada vez mais 

semelhante aos personagens que assistiu e enxergará o mundo real como os personagens 

enxergam o seu mundo do filme. Essa transposição do filme para a realidade é uma das 

formas pelas quais a propaganda por meio do cinema se torna tão poderosa, inclusive no que 

se refere à propaganda de guerra. 

Ao mesmo tempo, o filme é também um produto do seu tempo e de sua sociedade, por 

meio da obra cinematográfica nós podemos identificar os temores, as ansiedades, as 

esperanças e a percepção de mundo de uma determinada sociedade em um determinado 

momento. Isso se torna mais evidente ainda na medida em que a indústria cinematográfica 

pensa em termos amplos, ou seja, ela procura atrair o maior número de pessoas possível, e, 

desse modo, toma para si alguns dos interesses e características do momento histórico. Por 

exemplo, os filmes catástrofe são mais produzidos em momentos de crise política e 
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econômica; esse tipo de filme foi característico dos anos 1970, assim como no pós- crise das 

hipotecas, em 2007, que deu origem à grande crise econômica internacional de 2008. 

Para os fins de pesquisa, selecionamos, portanto, quatro filmes para serem analisados, 

evidentemente que serão citados e abordados também outras obras cinematográficas que 

reconhecemos serem importantes para a análise. Os critérios para a escolha dos filmes forem: 

a) selecionamos filmes que tenham como base histórias reais, acreditamos que isso é 

importante porque a reconstrução fílmica de fatos reais é um meio de inscrever na memória 

individual e coletiva os acontecimentos históricos e, dependendo do modo como as histórias 

são contadas, os indivíduos podem ter uma perspectiva enviesada do que realmente ocorreu, 

influenciando, por fim, a sua perspectiva das relações internacionais; com exceção de um 

deles, o primeiro b) selecionamos filmes que retratam momentos diferentes do processo de 

formação da chamada Guerra Global. São eles: 

1. Nova York Sitiada (The Siege, Edward Zwick, 1998)  

1.1. Data de Lançamento  

 

1.2. Orçamento  
 

1.3. Faturamento (doméstico)  
 

1.3.1. Faturamento total  
 U$. 116,672,912,00  

 

2. Falcão Negro em Perigo (Black Hawk Down, Ridley Scott, 2001);  

2.1. Data de Lançamento  

 

2.2. Orçamento  
 

2.3. Faturamento (doméstico, EUA)  
 

2.3.1. Faturamento total  
 

 
3. A hora mais escura (Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow, 2012);  

3.1. Data de Lançamento  
 

3.2. Orçamento  
 

3.3. Faturamento (doméstico, EUA)  
 

3.3.1. Faturamento total  

 

 

4. Sniper americano (American Sniper, Clint Eastwood, 2015)  

4.1. Data de Lançamento  
 

4.2. Orçamento (em dólares americanos)  
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4.3. Faturamento (doméstico, EUA)  
 

4.3.1. Faturamento total (em dólares americanos)  
 

 

Tentaremos identificar nesses filmes as construções do inimigo, a percepção das relações 

internacionais e da forma como elas devem ser gerenciadas (ou seja, se de forma militarista 

ou diplomática), a construção do imaginário dos espaços de guerra representados nesses 

filmes, e as justificativas para essas ações bélicas. De fato, não é um trabalho que em si seja 

original, a análise fílmica tem, embora recente, uma tradição formada nos campos da 

sociologia, da história e da história cultural, mas acreditamos que é um exercício interessante 

para compreendermos a mentalidade contemporânea das massas em relação às guerras e às 

transformações das relações internacionais. 
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Introdução 

Este trabalho é parte das reflexões que têm sido construídas na tese de doutorado que 

discute as possíveis relações existentes entre formação de professores, pragmatismo e razão 

instrumental. Nesse sentido, realizo um estudo sobre o pragmatismo e suas principais 

características, buscando articulá-las ao debate acerca da precarização da formação docente na 

universidade e da ideia do professor reflexivo.  

Assim, este trabalho sintetiza os anseios de se pesquisar o processo de 

empobrecimento formativo das licenciaturas de Educação Física a partir dos Estágios 

Supervisionados Curriculares, visto que a formação de professores dessa área dialoga com a 

macrorrealidade social marcada pela redução do papel formativo da universidade. Essa 

redução é respaldada, principalmente, pelo recuo da teoria e pela lógica da resolução imediata 

dos problemas da prática. Desse modo, busco, com este estudo, investigar a lógica racional 

norteadora das concepções hegemônicas no campo da formação de professores a partir das 

contribuições da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. 

A fim de entender o pragmatismo e a razão instrumental aliada a ele, este trabalho se 

propõe também ao estudo da (i)racionalidade que temos submetido a formação humana e toda 

a relação que temos estabelecido com o conhecimento. Sendo assim, o principal objetivo da 

pesquisa é compreender como se constroem e como se articulam os fundamentos teóricos do 

pragmatismo e da razão instrumental nas concepções hegemônicas de formação de 

professores expressas nas propostas de Estágios Supervisionados Curriculares dos cursos de 

licenciatura em Educação Física das universidades públicas da cidade de Goiânia e nas 

produções acadêmicas da pós-graduação stricto sensu defendidas entre os anos de 2002 e 

2015. Os dados empíricos também estão sendo coletados nos documentos orientadores das 
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políticas de estágio e formação de professores de Educação Física (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores, Lei de Estágio e demais documentos orientadores 

da política de formação docente brasileira) e nos portfólios produzidos pelos estudantes que 

cursam essas licenciaturas. Ao compor a estrutura curricular das licenciaturas, os estágios 

supervisionados tradicionalmente têm se caracterizado como um tempo e espaço pedagógico 

destinado à prática. Estes se constituem nos espaços onde os professores em formação 

realizam as intervenções pedagógicas e estabelecem um contato direto com a realidade 

escolar e com os sujeitos educados nessas instituições.  

A partir dos estudos e investigações realizadas nesta tese de doutorado, é notório como 

o pragmatismo, sobretudo com a influência de John Dewey, tem subsidiado o debate da 

formação de professores e como essa corrente teórica e filosófica possui vários nexos com a 

razão instrumental discutida pelos frankfurtianos. A partir dos estudos, constatei também que 

o esvaziamento formativo da universidade tem se respaldado pelo recuo da teoria e pela 

lógica de resolução imediata dos problemas da prática. Segundo Goergen (2010), há uma 

interessante coincidência entre o objeto de crítica de Adorno e Horkheimer e o espírito da 

universidade contemporânea, que incorporou a racionalidade desenvolvida na modernidade. A 

crítica feita pelos frankfurtianos sobre os descaminhos da racionalidade instrumental não tem 

sido incorporada pela universidade, nem mesmo nos cursos destinados à formação de 

professores. 

Como considerações provisórias, este estudo tem mostrado contradições importantes 

expressas nos projetos de formação de professores de Educação Física a partir do tempo e do 

espaço pedagógico destinado ao Estágio Supervisionado Curricular. As críticas às propostas 

tradicionais de educação e a defesa do pensamento reflexivo não têm legitimado os princípios 

da educação libertadora e emancipatória. O desenvolvimento da racionalidade moderna, 

criticado por Adorno e Horkheimer, revela a redução das possibilidades formativas da 

universidade contemporânea e evidencia a incompatibilidade do projeto burguês de sociedade 

com a emancipação e a autonomia da humanidade. Como importante inquietação, destaco a 

necessidade de pensarmos como a formação de professores de Educação Física integra, 

sobretudo em suas contradições, a concepção da racionalidade instrumental e do pensamento 

utilitário e pragmático.  

O recuo da teoria e a redução do papel formativo da universidade 
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Ao longo de todo o processo de consolidação do capitalismo, a universidade tem 

reduzido cada vez mais seu potencial formativo, vinculando-se ao que Chauí (2001) 

denomina de Universidade Operacional. A formação humana, numa perspectiva mais ampla, 

tem sido subsumida à lógica pragmática e instrumental pautada pelos interesses do capital e 

do mundo do trabalho precarizado. A formação de professores na universidade segue essa 

mesma lógica e, com isso, atende aos princípios de profissionalização de seus cursos 

vinculando-os a uma perspectiva estreita de formação técnica. Além disso, há um 

esvaziamento formativo a partir da ideia das competências e do recuo da teoria com o intuito 

de resolver, de forma imediata, os problemas da prática.   

Existe toda uma organização no âmbito das políticas e das concepções de formação, 

ensino e trabalho docente que contribuem para a intensificação e para o empobrecimento da 

formação de professores. Segundo Limonta e Silva (2013), as atuais políticas e concepções de 

formação de professores se constituem a partir de uma visão pragmatista e tecnicista, 

dissociando trabalho pedagógico e conhecimento. Os paradigmas da ciência e da produção do 

conhecimento emergentes entre os séculos XX e XXI influenciam a educação e, 

consequentemente, a orientação ideológica, política e filosófica dos professores, o que se 

desdobra de forma bastante destrutiva na educação de crianças e jovens das escolas da classe 

trabalhadora. O intuito é, pois, precarizar a formação para adequá-la a uma escola precarizada. 

Nos documentos orientadores da formação de professores no Brasil, sobretudo nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciatura, há a valorização da prática 

em detrimento da teoria. “A relevância da prática passa a ser decisiva, atribuindo-se, à 

formação teórica, um papel que, se não inócuo, é pelo menos de menor importância” 

(LIMONTA; SILVA, 2013, p. 176). Segundo Pereira e Minasi (2014), a atual política de 

formação de professores é aligeirada, precarizada e produtivista. Essas características 

compactuam com os interesses do capital e evidenciam o comprometimento da universidade 

com a lógica produtivista, mecanicista e positivista do mercado capitalista. A pesquisa passa a 

compor esse cenário como atividade fundamental de formação e trabalho dos professores. 

Nesse sentido, o movimento de formação pela pesquisa traz a perspectiva da “epistemologia 

da prática69” como concepção hegemônica da formação e do trabalho do professor.  

                                                             
69 A epistemologia da prática constitui-se como a matriz original das concepções de professor reflexivo, 

professor crítico-reflexivo, professor pesquisador, professor investigador, compactuando com a perspectiva 

pragmática e neotecnicista de trabalho e formação docente (LIMONTA; SILVA, 2013).  
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Desse modo, é importante questionar em que medida a predominância da prática em 

detrimento da teoria empobrece a formação dos professores e contribui para a perpetuação da 

Semiformação Cultural70 dos docentes em formação e dos sujeitos que são/serão educados por 

eles. O recuo da teoria é componente político e ideológico da formação de professores e, 

estratégica e intencionalmente, possui nexos com as propostas de Estágio Supervisionado. 

Segundo Martins (2010), o descarte da teoria, da objetividade e da racionalidade se 

constituem em princípios que têm norteado a formação de professores no sentido de 

desqualificar os conhecimentos clássicos e o ato de ensinar. Diante disso, tornou-se cada vez 

mais recorrente, ao longo do século XX, a necessidade de se construir uma nova formação de 

professores e uma nova escola.  

Para essa “nova formação”, os destaques centrais recaíram sobre a trajetória de 

construção da identidade pessoal-profissional, primando pelo objetivo da promoção 

da “reflexão” e, preferencialmente, da “reflexão crítica” acerca da própria prática. 

[...] As dimensões técnicas da prática de ensino passam a ocupar um lugar central, 

em detrimento de seus próprios fundamentos. Privilegia-se a forma mutilada de 

conteúdo! (MARTINS, 2010, p. 22; grifos da autora). 

Nessa perspectiva, a teoria é pertinente na medida em que atende a uma resolução 

imediata de problemas oriundos da prática. Essa concepção não compactua com um projeto 

sólido de formação de professores que vise à autonomia e à emancipação. “Em suma, 

indubitavelmente a formação de professores tem sido reconhecida, na atualidade, como 

merecedora de grande atenção e análise, se revela, no entanto, diretamente proporcional ao 

seu esvaziamento” (MARTINS, 2010, p. 23). Contrapondo-se a essa centralidade dada à 

formação de professores, tem-se a defesa do pensamento reflexivo e a negação da apropriação 

dos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade. Há um privilégio da forma em 

detrimento do conteúdo e dos conhecimentos oriundos do cotidiano escolar em detrimento 

dos conhecimentos universais.  

A formação reflexiva de professores tem na “prática” docente o critério de 

referência em torno do qual o professor, em formação inicial ou contínua, deva 

construir conhecimentos, problematizar o trabalho docente e buscar alternativas 

necessárias à melhoria da educação escolar (MARTINS, 2010, p. 27; grifo da 

autora). 

                                                             
70 A Semiformação (Bildung) caracteriza-se como uma das mais significativas expressões subjetivas da indústria 

cultural, que leva o indivíduo à alienação onipresente e à apropriação da cultura danificada. Esse processo 

contrapõe-se à Formação Cultural (Bildung) e traz um sentido formativo prejudicado, distorcido e falsificado da 

cultura e da realidade, desestimulando a reflexão e a autonomia do indivíduo. A Semiformação é o espírito 

conquistado pelo caráter de fetiche da mercadoria (ADORNO, 2010).  
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Essa perspectiva de formação de professores concebe o sujeito como único 

responsável por sua qualificação que deve atender à resolução de problemas práticos 

imediatos do cotidiano. Essa vertente de formação de professores, tão em voga nas 

universidades, objetiva preparar os sujeitos para se adaptarem às circunstâncias, não 

provocando reflexão e compreensão sobre a essência, ou seja, sobre aquilo que está por trás 

da aparência dos fenômenos sociais. Esse limite no âmbito da formação de professores 

alcança, com bastante coerência, a educação escolar, distanciando-nos cada vez mais das 

possibilidades formativas e emancipatórias. Segundo Shiroma (2003), há um processo de 

assepsia nas universidades que se caracteriza, dentre outros fatores, pela recusa da teoria.  

Esse processo, segundo Moraes (2003), também pode ser compreendido a partir da 

celebração do “fim da teoria”. O recuo da teoria, intensificado pela recusa da teoria, tem se 

legitimado a partir do discurso da necessidade de articulação com a prática imediata e com a 

resolução de problemas do cotidiano. Isto nos mostra que a validade dessa formação só se 

efetiva mediante a perspectiva da funcionalidade e da utilidade pragmática.  

A fim de entender a crítica ao pragmatismo e as suas interfaces com a razão 

instrumental, discuto, no próximo tópico, a racionalidade irracional que temos submetido a 

formação humana e toda a relação que temos estabelecido com o conhecimento. Os 

frankfurtianos, principalmente Adorno e Horkheimer, trazem importantes reflexões sobre a 

racionalidade norteadora da formação humana que se consolidou a partir da Modernidade e 

nos permite compreender o entrelaçamento conceitual e ideológico que existe entre 

pragmatismo, razão instrumental e as concepções de formação de professores hegemônicas na 

atualidade.  

Pragmatismo e razão instrumental  

O pragmatismo, aliado ao recuo da teoria, é uma concepção que tem influenciado a 

formação de professores nas universidades. Essa perspectiva corrobora a restrição de 

possibilidades formativas dos sujeitos que educarão as gerações futuras e possui 

desdobramentos preocupantes nos estágios supervisionados dos currículos das licenciaturas. 

Algumas questões indagadoras integram a análise do presente estudo: Em que medida a razão 

instrumental compõe os fundamentos (de)formativos do pragmatismo tão em voga nas 

perspectivas atuais de formação de professores na universidade? Em que medida esses 

fundamentos (de)formativos compõem as propostas de Estágio Supervisionado dos currículos 

das licenciaturas? 
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Diante da atual conjuntura educacional e científica, torna-se importante refletir sobre a 

atualidade e a influência do pensamento pragmático, sobretudo o de John Dewey, nos 

pressupostos norteadores da formação de professores orientada pelos princípios da razão 

instrumental.   

Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No aspecto 

formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo positivismo, enfatiza-se a sua não-

referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo 

pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-

se algo inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor operacional, seu 

papel no domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério para avaliá-la 
(HORKHEIMER, 2002, p. 29).  

 Desse modo, percebe-se que a razão instrumental possui enraizamentos 

epistemológicos significativos no positivismo e no pragmatismo. No entanto, devo atentar, 

neste estudo, à reflexão de alguns elementos do pragmatismo consonantes com a formação de 

professores na universidade.  

O pragmatismo surge com a intenção de se contrapor a um suposto atraso na filosofia 

em relação ao mundo moderno, palco de inúmeras revoluções e transformações, 

principalmente no campo político, econômico e científico. A revolução política, representada 

pelo pensamento democrático e pautada no liberalismo, a ciência moderna, fundada nos 

princípios do positivismo, e a transformação política marcada pelos ideais burgueses da 

Revolução Francesa se constituem como conjuntura importante dessa temática.  

O pragmatismo funda-se na escola filosófica norte-americana a partir, principalmente, 

de três autores: John Dewey (1859-1952), Charles Peirce (1839-1924) e William James 

(1842-1910). Segundo James (1979, p. 10):  

O termo deriva da mesma palavra grega prágma, que significa ação, do qual vêm as 

nossas palavras “prática” e “prático”. Foi introduzido pela primeira vez em filosofia 

por Charles Peirce, em 1878, em um artigo intitulado “Como tornar claras nossas 

ideias”, em Popular Science Monthly de janeiro daquele ano, Peirce, após salientar 

que nossas crenças são, realmente, regras de ação, dizia que, para desenvolver o 

significado de um pensamento, necessitamos apenas determinar que conduta está 

apta a produzir: aquilo é para nós o seu único significado. E o fato tangível na raiz 

de todas as nossas distinções de pensamento, embora sutil, é que não há nenhuma 

que seja tão fina ao ponto de não resultar em alguma coisa que não seja senão uma 
diferença possível de prática.  

 Essas ideias apresentadas por James sobre Charles Pierce influenciaram 

significativamente a elaboração dos princípios educacionais propostos por Dewey, que deve 

objetivar a renovação da comunidade e operar a transmissão da experiência e a reconstrução 

de práticas e valores coletivos. 
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 Dewey afirma se filiar à corrente do pragmatismo numa linha de continuidade ao 

defender que seu instrumentalismo é uma consequência da ampliação do pragmatismo 

operado por James.     

O pragmatismo representa uma atitude perfeitamente familiar em filosofia, a atitude 

empírica, a representa, parece-me, tanto em forma mais radical quanto em uma 

forma menos contraditória, em relação a que já tenha assumido alguma vez. O 

pragmatista volta as costas resolutamente e de uma vez por todas a uma série de 
hábitos inveterados, caros aos filósofos profissionais. Afasta-se da abstração e da 

insuficiência, das soluções verbais, das más razões a priori, dos princípios firmados, 

dos sistemas fechados, com pretensões ao absoluto e às origens. Volta-se para o 

concreto e o adequado, para os fatos, a ação e o poder (JAMES, 1979, p. 12). 

O pragmatismo constitui-se como fundamentação teórica e epistemológica norteadora 

de toda a lógica da instrumentalização da razão. A escolha de John Dewey mostra-se 

relevante, neste estudo, em virtude da construção do seu pensamento pragmático corroborar a 

consolidação de ideias no campo da pedagogia, da educação, da escola e da psicologia. Para 

Horkheimer (2002, p. 55), “a filosofia de Dewey é a mais radical e consistente forma de 

pragmatismo”.  

Os conceitos de pedagogia e democracia são preocupações de Dewey, demonstrados, 

principalmente, no livro Democracia e Educação. Em sua obra existe uma grande influência 

dos princípios liberais, pois sua filosofia centra-se no indivíduo educado para a vida 

democrática (DEWEY, 2007). Há, em Dewey, um constructo teórico que converge para o 

desenvolvimento de uma filosofia da educação sob a lógica pragmática. As ideias só têm 

importância se servirem de instrumento para a resolução de problemas reais e práticos. Dewey 

considera então que a filosofia clássica separou o conhecimento da ação e a teoria da prática.  

 Para Horkheimer (2002), o objetivo do pragmatismo é se compor como atividade 

prática, distinta de compreensão teórica e pautada em experimentos científicos. O ataque à 

contemplação e ao louvor da perícia técnica expressa o triunfo dos meios sobre os fins. Há 

uma transferência do campo das ciências naturais para a filosofia, aproximando a realidade 

social da realidade dos laboratórios como uma questão de experimentação.  

Pierce, que cunhou o nome da escola, declara que o procedimento do pragmatista 

não é outro senão o método experimental pelo qual todas as ciências bem sucedidas 

(entre as quais ninguém, em juízo perfeito, incluiria a metafísica) atingiram os graus 

de certeza que lhes são distintamente adequados hoje; esse método experimental 

sendo nada mais do que uma aplicação particular de uma regra lógica mais antiga: 

Pelos seus frutos nós o conheceremos (HORKHEIMER, 2002, p. 54). 

No primeiro capítulo do livro Objetivos da Educação, Dewey defende que um 

objetivo deve sempre representar uma liberação de atividades e modificar as condições de 
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maneira a efetuar nelas alterações desejáveis. “O objetivo estabelecido tem de ser 

consequência natural das condições existentes” (DEWEY, 2007, p. 17). Para o autor, o 

objetivo é um meio de ação tal qual qualquer outra parte de uma atividade.  

Os objetivos da educação têm função instrumental, pois operam como meio da ação, 

cujo valor não está nele mesmo ou na coisa buscada, e sim na mobilização que produz ao ser 

estabelecido. Os objetivos da educação contemporânea devem ser definidos no contexto 

concreto do educador e dos educandos. “A educação significativa para o futuro não estabelece 

fins abstratos, mas focaliza os problemas do presente” (DEWEY, 2007, p. 27). 

Para o autor, o movimento de acesso das massas à escola, em contraposição ao 

privilégio das elites, foi extremamente importante para a consolidação dos princípios liberais. 

No entanto, segundo Dewey, esse acesso universal à escola ainda é marcado pelo dualismo 

entre os conteúdos liberais e os conteúdos úteis. “O dualismo entre conteúdos liberais e úteis é 

falso, visto que o desenvolvimento industrial e o novo perfil ocupacional exigem que os 

saberes científicos, tradicionalmente liberais, sejam aplicados a problemas práticos” 

(DEWEY, 2007, p. 42). 

É necessário que a escola e a sociedade construam um plano de estudos útil e liberal 

ao mesmo tempo. O elemento utilitário encontra-se nos motivos designados para o estudo, e o 

elemento liberal, nos métodos de ensino. Segundo Dewey (2007), a educação precisa ser 

reformulada e, para isso, é necessário que a filosofia esteja articulada com as profundas 

transformações da vida social, uma vez que ela deve responder às necessidades concretas de 

seu tempo. É notório, portanto, uma articulação coerente entre os princípios liberais e 

pragmáticos, sendo os parâmetros de cientificidade validados pela sociedade moderna 

respaldados pelo positivismo. A filosofia metafísica e reflexiva é significativamente 

desconsiderada. Em consonância com os pressupostos do positivismo, o pragmatismo se opõe 

às filosofias especulativas, possui como base científica o empirismo e propõe a superação da 

filosofia contemplativa pela racionalidade científica. 

Ao tentar transformar a física experimental num protótipo de todas as ciências e 

modelar todas as esferas da vida intelectual segundo as técnicas do laboratório, o 

pragmatismo é o correlato do industrialismo moderno, para quem a fábrica é o 

protótipo da existência humana, e que modela todos os ramos da cultura segundo a 

produção na linha de montagem ou segundo o escritório executivo racionalizado 
(HORKHEIMER, 2002, p. 57). 
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Para essa filosofia, a previsão é a essência não só do cálculo, mas de todo pensamento 

como tal. A subsunção da filosofia especulativa e reflexiva aos princípios físicos e 

matemáticos representam, segundo Horkheimer (2002), o triunfo dos meios sobre os fins e a 

consolidação da razão instrumental como método de entendimento da realidade. Horkheimer 

elucida o enraizamento pragmático existente nos pressupostos de constituição da razão 

instrumental que se tornou hegemônica na nossa sociedade, sendo definidora como critério de 

verdade da ciência moderna e como elemento de alienação da humanidade. Os elementos 

constitutivos da concepção pragmática de Dewey relacionam-se à razão instrumental 

norteadora das concepções hegemônicas de formação de professores e, ideologicamente, têm 

subsidiado a produção teórica no campo da formação de professores e do estágio 

supervisionado. Os enraizamentos teóricos nos pressupostos pragmáticos estão presentes nas 

produções científicas da pós-graduação stricto sensu travestidos de um discurso crítico e 

inovador, disseminando a falsa promessa da formação de qualidade, da reflexão, da 

autonomia e da resolução dos problemas oriundos da prática cotidiana.    

Sínteses preliminares das concepções de estágio presentes nas produções científicas 

Neste tópico, trago a exposição da análise parcial das produções acadêmicas da pós-

graduação stricto sensu defendidas entre os anos de 2002 e 2015. Ressalto que essa 

delimitação temporal se deu em virtude da necessidade de se contemplar as teses de 

doutorado e as dissertações de mestrado produzidas sob as orientações da Resolução CNE/CP 

1/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica; da Resolução CNE/CP 2/2002, que institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura; e da Resolução CNE/CP 7/2004, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 

plena.  

A busca pela produção científica em nível de pós-graduação stricto sensu foi feita em 

três bancos de dados, sendo eles: Portal da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), Nuteses (Núcleo Brasileiro de dissertações e teses em Educação, 

Educação Física e Educação Especial) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), que compõe o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia). Utilizei dois conjuntos de descritores, sendo eles: (1) educação física, 

licenciatura, estágio e (2) educação física, estágio, prática de ensino. Além dos descritores, 

utilizei, como parâmetro de análise, título, autor, nível acadêmico, origem institucional, 
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palavras-chave e resumo; e, após a leitura destes itens, busquei detectar o objeto de análise da 

dissertação de mestrado e da tese de doutorado. Nesse sentido, estabeleci como critério que o 

objeto central da dissertação/tese deveria ser diretamente relacionado ao estágio 

supervisionado obrigatório dos cursos de licenciatura em Educação Física. Assim, depois da 

leitura dos resumos, selecionei as produções que atendiam a esses critérios para efetuar a 

leitura integral do trabalho. Após as delimitações, o corpus de análise se concretizou em 

quinze dissertações de mestrado e cinco teses de doutorado, produzidas e defendidas em 

universidades das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil.  

A leitura integral dessas produções tem revelado como se dá a discussão da relação 

entre teoria e prática, as concepções de estágio e de formação de professores e as 

características do estágio nas instituições de ensino superior. Através da investigação nessas 

produções, é possível apreender, de modo sistemático, como se organizam os estágios nas 

instituições de ensino superior do país e sob quais concepções e perspectivas se orientam 

dentro do cenário de formação docente. De um modo geral, as produções científicas da pós-

graduação stricto sensu, que tematizam o Estágio Supervisionado Curricular na formação de 

professores de Educação Física, analisam seus objetos de investigação à luz dos pressupostos 

teóricos e epistemológicos de Donald Schön, António Nóvoa, Angel Pérez Gómez, José 

Gimeno Sacristán, Maurice Tardif e Kenneth Zeichner. De modo bastante significativo, as 

produções sinalizam contradições quanto à concepção de estágio, porque criticam o 

pragmatismo vigente nas políticas educacionais, mas defendem uma concepção “inovadora” 

de formação de professores que se fundamenta, do ponto de vista epistemológico e filosófico, 

no pragmatismo deweyano a partir da defesa da epistemologia da prática, do professor 

reflexivo e dos saberes da experiência. Essa concepção “inovadora” aparece travestida de um 

discurso crítico, embora mantenha, em sua essência, os enraizamentos filosóficos, políticos e 

ideológicos do pragmatismo de Jonh Dewey, pois traz a influência de Donald Schön, que foi 

um intelectual que construiu a base de suas propostas a partir do pragmatismo norte-

americano. 

Como essa concepção “inovadora” aglutina fundamentos do pragmatismo norte-

americano, é preciso, portanto, situá-la no seu contexto histórico e político de luta em prol da 

materialização da democracia burguesa nos Estados Unidos no início do século XIX e que foi 

exaustivamente defendida por John Dewey, Wiliam James e Charles Pierce. É necessário 

também que, ao se apropriar das teorias que discutem a formação de professores e que trazem 

implicações para o contexto do estágio supervisionado, haja cautela com os fundamentos que 
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as constituem. Assim, a incorporação e a utilização de concepções ditas inovadoras, mas que 

em sua constituição defendem uma lógica pragmática e utilitarista, representam um novo 

canto da sereia no campo da formação de professores. Essas propostas trazem um discurso 

crítico e inovador como falsa promessa, visto que sua base constitutiva não rompe com o 

processo de alienação e semiformação nas licenciaturas. As contribuições trazidas por Adorno 

suscitam reflexões sobre o pragmatismo norte-americano e as suas influências na constituição 

da lógica reducionista e utilitária da teoria e da relação que ela estabelece com a práxis.  

Desde o princípio, tem-se reprovado, e com razão, o pragmatismo norte-americano 

que, ao proclamar como critério de conhecimento a utilidade prática deste, 

compromete-o com a situação existente; pois de nenhum outro modo pode 

demonstrar-se o seu efeito prático, útil, do conhecimento. Mas se, no final, a teoria – 
para a qual está em jogo a totalidade, se ela não for inútil – ficar amarrada ao seu 

efeito útil aqui e agora, acontecer-lhe-á o mesmo, apesar da crença de que ela escapa 

à imanência do sistema. A teoria só se libertaria desta imanência onde se 

desprendesse das cadeias do pragmatismo, por mais modificadas que elas estejam 
(ADORNO, 1995, p. 202-203).     

Há também um destaque dado às potencialidades da reflexão, sobretudo como forma 

de estabelecer a integração entre teoria e prática no espaço formativo destinado ao estágio 

supervisionado curricular. Contudo, é válido destacar que, a partir da Teoria Crítica da Escola 

de Frankfurt, a relação entre teoria e prática não é de continuidade, de identificação e nem de 

simples articulação. A relação entre teoria e prática é de contradição, perpassada por um 

constante estado de tensão, visto que a teoria está ligada à prática e, ao mesmo tempo, é 

autônoma em relação a ela.  

O dogma da unidade entre teoria e práxis é, em oposição à doutrina a que se reporta, 

adialético: ele capta simples identidade ali onde só a contradição tem chance 

frutífera. Embora a teoria não possa ser arrancada do conjunto do processo social, 

também tem independência dentro do mesmo; ela não é somente meio do todo, mas 

também momento; não fosse assim, não seria capaz de resistir ao fascínio do todo 

(ADORNO, 1995, p. 227).  

 

Essa perspectiva de articular teoria e prática como pertencentes à mesma natureza 

identitária ou ainda trazer a categoria da práxis como redenção da relação e/ou dicotomia 

entre teoria e prática é bastante significativa nas produções sobre Estágio Supervisionado e 

Formação de Professores de Educação Física. “Em pontos nodais do desenvolvimento, de 

ruptura qualitativa, podem reflexão e ação detonar-se mutuamente; mas nem mesmo então são 

ambas a mesma coisa” (ADORNO, 1995, p. 210). Para Adorno (2009), a relação entre teoria 

e prática é de contradição, pautada pelos pressupostos da dialética negativa.  
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Diante disso, é importante qualificar o debate e fortalecer as bases teóricas, políticas, 

epistemológicas e filosóficas que respaldam o estágio como componente curricular das 

licenciaturas, no sentido de produzir conhecimento que refute o aligeiramento e o 

empobrecimento da formação docente travestidos de um discurso falacioso e sedutor da 

criticidade, do pensamento reflexivo e da prática reduzida às experiências cotidianas e ao 

conhecimento tácito. Esse dogmatismo otimista e ávido pela resolução dos problemas da 

prática e das relações estabelecidas com a teoria nos currículos das licenciaturas perpassa 

muitas análises e, até mesmo, naquelas com fundamentação no materialismo histórico e 

dialético. Isso se evidencia e se expressa na discussão de várias categorias inerentes ao estágio 

e à formação de professores de um modo geral, sobretudo a partir da categoria da práxis.  

É nesse sentido que a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt pode contribuir para a 

análise e evidenciar as contradições que, mesmo em trabalhos que se apropriam da categoria 

da práxis e da crítica, se mostram conservadores e com baixo potencial transformador. É 

preciso manter a tensão e a contradição e, para isso, a dialética negativa de Adorno se faz 

bastante atual. 
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Introdução 

 Procuro apresentar neste trabalho alguns resultados de uma pesquisa voltada à 

investigação da experiência de leitura do livro digitalmente mediado. O objetivo da pesquisa 

era descobrir o que acontece na passagem da leitura do livro tradicional em papel para a 

leitura do livro em uma tela digital, supondo que as características desta leitura acompanham 

em alguma medida as mudanças verificadas no objeto mediador. 

A parte empírica da pesquisa dividiu-se em duas partes. Uma focada na experiência de 

leitura propriamente dita e outra focada na descrição das características imanentes do livro em 

tela. É a respeito dessa segunda parte que eu trato com mais ênfase neste texto. 

 Se esta pesquisa encontrava justificativa, quando se iniciou há cerca de quatro anos, no 

medo do que poderia acontecer com os livros e a leitura, a despeito de sua importância em 

termos formativos, é verdade que hoje são poucos aqueles que seguem apregoando o fim do 

livro. Hoje constata-se que acabou se consolidando um cenário comercial no qual editores, 

livreiros e empresários do mercado digital reconhecem que o livro em papel continuará 

existindo, e que os livros digitais alcançarão, ao menos no médio prazo, apenas uma parte do 

público consumidor de livros. Isto é, tanto o livro digital quanto o livro em papel têm 

assegurados um espaço junto aos leitores, e provavelmente o livro digital não conseguirá 

impor-se sobre todo o mercado editorial. 

 No entanto, a leitura em meios digitais é cada vez mais frequente em nosso país, 

acompanhando um vertiginoso crescimento no uso dos computadores e da Internet no Brasil 

nos últimos anos. Segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (INSTITUTO 

PRÓ-LIVRO, 2016), 67% dos brasileiros já utilizaram a rede alguma vez (eram 54%, em 

2011) e 63% fazem uso frequente dela. Os meios digitais vêm sendo utilizados para a 

realização de atividades variadas, como navegar na Internet (47%), assistir filmes e vídeos 

(44%), usar aplicativos de comunicação (43%), escrever (40%), usar redes sociais (35%) e ler 

jornais ou revistas (24%). Mas a Internet vem sendo mais utilizada também para aquisição de 

livros, por meio de compra (15%), downloads (4%) e compartilhamento de arquivos. 
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Enquanto ler livros, digitais ou em papel, é a atividade escolhida por 24% para despender seu 

tempo livre. 

 No que se refere especificamente à leitura, 34% do total de leitores já leu livros 

digitais. A proporção no uso de suportes digitais alcançou cerca de 15% dos leitores de livros 

em trânsito (no ônibus, avião, metrô etc) e 6% daqueles que leem em casa. Muito embora os 

leitores continuem dando preferência, em termos absolutos, para a leitura do livro em papel. 

Os suportes mais utilizados para a leitura do livro digital são os celulares e smartphones 

(56%), seguidos de computadores (49%), tablets e IPads (18%) e e-readers (4%). 

 Estes dados confirmam o fato de que não apenas o uso da Internet vem crescendo no 

Brasil, mas que muitas outras atividades associadas ao uso da rede, como a própria leitura de 

livros, vêm também se ampliando. Esta constatação é importante porque na medida em que 

compreendemos a experiência de leitura em um sentido mais amplo, isto é, enquanto parte de 

uma estrutura de experiência – tomada em sentido benjaminiano (BENJAMIN, 1994) –, 

entendemos que a leitura é de algum modo afetada pelo uso dos meios digitais de um modo 

geral e pela digitalização da cultura, enquanto fenômeno. Por outro lado, entendo que a 

experiência de leitura do livro digitalmente mediada participa na conformação da experiência 

em sentido mais amplo, como uma das estrelas de sua constelação – para usar um termo bem 

benjaminiano. Por esta razão, preocupava-me saber se a leitura do livro mediada digitalmente 

é ainda capaz de dar ensejo a uma experiência em sentido estrito.  

Para efeito de estudo, torna-se fundamental então investigar esta experiência de 

leitura, atravessada pelo digital, em sua materialidade. Daí surgiu a decisão de empreender, 

como parte da pesquisa realizada, uma descrição das características do livro em tela. O que 

significa descrever os aspectos temporais e espaciais deste novo objeto, tal como percebidos 

pelos sujeitos. 

 Logo no primeiro momento, porém, uma dificuldade importante oferecia-se à 

pesquisa: no que consiste o que está sendo chamado aqui de “livro em tela”? Que tipo de 

objeto é esse? Se aquilo que pretendíamos investigar – os aspectos temporais e espaciais do 

livro em tela enquanto mediador da leitura – pareciam ser justamente aqueles atributos que a 

digitalização dissolvia em contornos indefinidos? 

 Uma primeira tarefa desta pesquisa consistiu, portanto, não em definir de antemão, 

mas em realizar um esboço deste objeto, a fim de que pudéssemos compreender o que os 

leitores percebiam ao descrever as imagens que tal objeto produzia. Mais uma vez, de forma 

dialética: uma vez que a percepção dos leitores fornecia pistas acerca da aparência deste 
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objeto, até então indefinido, ao mesmo tempo em que uma investigação filosófica conduzia 

nossa investigação em meio aos relatos dos leitores. 

 Tendo esse conjunto de questões em perspectiva, vou dividir minha apresentação em 

quatro partes. Na primeira parte, problematizo a abordagem filosófica dos objetos 

mediadores, tendo por horizonte o embate entre um modelo teórico crítico de investigação 

(em seu fundamento epistemológico), e aquele nutrido por uma matriz fenomenológica 

heideggeriana. Em seguida, faço uma pequena exposição do método construído a fim de 

atender à etapa empírica da investigação e de sua análise. Na terceira parte, teço algumas 

considerações acerca do campo fenomenológico instaurado pelo livro em tela. Por fim, elenco 

algumas categorias imanentes do livro em tela, as quais oferecem já alguma pista do modo 

como suas características participarão de um novo modelo de experiência de leitura na era 

Digital. 

 

1. Um método crítico para o estudo da leitura do livro na tela 

 Um dos teóricos mais proeminentes atualmente no estudo dos fenômenos envolvendo 

a mediação digital, o americano Alexander Galloway (2012) questiona a possibilidade de se 

compreender objetos mediados e mediadores de forma objetiva, dentre outros fatores, porque 

não podemos tratar os meios digitais como objetos. Analisando o problema sob uma 

perspectiva filosófica fenomenológica, ele defende que devemos considerar antes os 

processos mediadores entre dois estados – partindo do trígono básico “armazenamento, 

transmissão, processamento” (comum a todas as mídias). A compreensão destes processos 

mediadores diria respeito então a uma Filosofia da Mediação, cada vez mais próxima do 

campo da Ética. Em The Interface Effect, Galloway afirma que “uma filosofia da mediação 

tenderá a proliferar a multiplicidade; uma filosofia das mídias tenderá a aglomerar 

diferentes objetos reificados.” (GALLOWAY, 2012, p.17). 

De inspiração fortemente heideggeriana, a crítica de Galloway problematiza as 

possibilidades epistemológicas de se compreender um fenômeno como a mediação digital, 

dentro do qual encontramo-nos completamente imbricados nos dias atuais. Descrente da 

possibilidade de se desvendar a essência dos objetos que compõem as novas mídias, Galloway 

sustenta que o computador (evitando o termo “novas mídias”) apresenta-se mais como 

possibilidade do que como definição, uma vez que, ao instituir formas próprias de mediação, 

o computador “simula ontologias” (op.cit., p.19) e o próprio “arranjo metafísico” (op.cit., 

p.21). Nesse contexto, o termo re-mediação aparece empregado para caracterizar os processos 

de mediação promovidos pelo computador. 
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Tomarei o termo “re-mediação” de empréstimo nesse trabalho, uma vez que a palavra 

expressa apropriadamente não apenas uma condição na qual uma mídia vem novamente 

mediada – portanto, re-mediada – no contexto das New Media, mas também porque a 

mediação digital parece operar como uma espécie de arremedo das formas anteriores de 

mediação, isto é, uma cópia padronizada dos processos de mediação anteriores. Importante 

destacar, contudo, que as considerações de natureza ôntica e metafísica sugeridas por 

Galloway não se prestam às análises realizadas nesta pesquisa – por razões que ficarão mais 

claras logo adiante. 

Um dos principais desafios que Galloway lança aos estudos sobre as novas mídias, 

com implicações para esta pesquisa, diz respeito à capacidade do sujeito de construir 

conhecimentos sobre elas em um cenário no qual as novas formas de mediação permeiam os 

processos subjetivos de forma tão profunda – isto é, onde uma distinção entre sujeito e objeto 

estaria longe de ser evidente. Ora, é exatamente essa influência tão profunda das novas mídias 

sobre a nossa subjetividade que justifica o esforço em produzir conhecimentos objetivos 

acerca das novas modalidades de mediação. Em outras palavras: sob o ponto de vista aqui 

adotado, afirmar a diferença entre sujeito e objeto não significa ignorar a dialética de sua 

determinação mútua (ADORNO, 2009). Pelo contrário, é exatamente a necessidade de melhor 

compreender as contingências desta determinação que conduz a busca pelas características 

imanentes dos objetos envolvidos na mediação digital. Por isso, na presente pesquisa, o 

sentido desta caracterização se insere em uma perspectiva fenomenológica adorniana, por 

meio da qual se espera identificar tanto os aspectos subjetivos quanto objetivos embutidos nos 

objetos envolvidos e nas relações de mediação em foco durante a recepção do livro em tela. 

É interessante notar que as divergências ora expostas em relação aos trabalhos de 

Galloway ecoam alguns dos embates entre a fenomenologia heideggeriana e a crítica que 

Theodor Adorno lhe dirigia no início dos anos 1960. 

Adorno compartilhava com Heidegger (e também com Husserl) sua crítica do sujeito 

racional cartesiano. Entretanto, a base dessa discordância era bastante diversa. Adorno jamais 

sustentaria a crítica ontológica de Heidegger à ciência, ou a submissão da ciência a uma 

filosofia ideal – como ele acusa Husserl de promover –, ainda que Adorno reconhecesse o 

antagonismo entre ciência e filosofia. Enquanto Heidegger procurava evitar esquemas pré-

estabelecidos de pensamento, por meio de uma abertura ao Ser, Adorno criticava o conceito 

como se tratasse de uma nulidade fantasmática, capaz apenas de conduzir o sujeito de volta 

para si mesmo – crítica que atinge também as análises de Galloway, para quem as novas 

mídias tornaram-se um novo modo essencial por meio do qual o Ser é dado. 
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Para Adorno (2013), os fenomenólogos incorrem em um erro ao buscar por objetos 

essenciais alcançáveis pela via exclusiva da mediação subjetiva. Quando valoriza a identidade 

sobre a não-identidade, e a totalidade sobre o particular, o relativismo ontológico nega a 

possibilidade de qualquer conhecimento objetivo. De modo diverso, Adorno insiste na 

necessidade de diferenciar sujeito e objeto, cuidando, por sua vez, em evitar o positivismo e 

seus determinismos valendo-se da via dialética da ideia de experiência. A atualização 

oferecida pela experiência subjetiva apresentava-se, desta forma, como elemento capaz de 

contrapor-se à reificação e ao formalismo dos conceitos. 

O primado do objeto – ao contrário de um positivo primado do sistema husserliano – 

permitia a Adorno apreender aspectos históricos formalmente entranhados no objeto, sem 

perder o objeto mesmo sob um esquema construído de cima para baixo. Sob um método 

crítico de construção do conhecimento, a análise imanente proposta por Adorno em termos 

dialéticos visava então abranger tanto o momento da reflexão intelectual (por meio da qual 

emergeriam as hipóteses e os conceitos) – sem a qual se arriscaria a uma mera descrição de 

dados, a-crítica e incapaz de elucidar o objeto –, quanto o momento da observação empírica 

nutrida pela experiência subjetiva, capaz de atualizar historicamente os conhecimentos 

produzidos. Daí a pesquisa empírica mostrar-se tão imprescindível aqui, enquanto modo de 

integrar elementos da experiência, em sua historicidade, às análises realizadas. 

 

2. Entrevistando leitores 

A etapa empírica desta pesquisa envolveu a realização de entrevistas com dez leitores 

adultos, brasileiros, residentes no estado de São Paulo e graduados em diferentes cursos de 

nível superior. Eles tinham idades entre 30 e 64 anos; dois eram homens, oito eram mulheres. 

Seis entrevistados possuíam algum tipo de relação com a universidade, profissional ou de 

estudo: duas eram estudantes de pós-graduação, uma, estudante de graduação, dois eram 

professores universitários e uma trabalhava em um órgão do governo sediado no campus da 

cidade. Quatro leitoras possuíam relação direta com o mundo dos livros: três trabalhavam 

para editoras, e uma, em biblioteca. Uma entrevistada era dona-de-casa; outra, trabalhava em 

uma organização não-governamental. 

Os dispositivos digitais mais utilizados pelos leitores eram os computadores de mesa 

ou notebooks: todos os entrevistados faziam uso deles para ler em algum momento. Em 

segundo lugar, apareceram os e-readers nacionais (Lev, Kobo, Sony e Motorola); em terceiro, 

os telefones celulares; e, em quarto, o tablet. Nenhum entrevistado fazia uso de e-readers 
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importados, embora duas leitoras se utilizassem da plataforma Kindle, da Amazon, para 

adquirir e-books pela Internet e visualizá-los no tablet ou no computador. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, de forma semi-aberta, sem a 

aplicação de questionário e registradas em um gravador digital. Os encontros realizaram-se 

em duas etapas: na primeira, a conversa tinha por tema a leitura de livros e os dispositivos 

digitais. Ao final, os leitores escolhiam um livro para ler, e agendávamos então um segundo 

encontro para discutir esta leitura específica. Das dez entrevistas iniciais, quatro deram ensejo 

a segundos encontros. No conjunto, foram realizadas quatorze entrevistas, que aconteceram 

entre janeiro de 2014 e junho de 2015 e tiveram duração de 45 a 120 minutos. Durante os 

encontros, os leitores falavam livremente; às vezes, eram feitas perguntas para esclarecer 

algum ponto específico, ou estimulá-los a refletir mais acerca de algum assunto abordado. 

Particular atenção era dada ao modo como os leitores percebiam os objetos em foco e faziam 

uso deles. 

As entrevistas gravadas não foram transcritas, em razão das diferentes formas de 

análise que tocam à fala e ao texto escrito. O material gravado foi ouvido repetidas vezes, em 

diferentes momentos da pesquisa. Por meio destas escutas, eu buscava perceber de que modo 

a imagem do objeto investigado comparecia na fala dos entrevistados. A escuta continuada 

das entrevistas gravadas possibilitou-me alcançar, dentro dos limites deste estudo, o modo 

como a imagem do livro em tela comparecia entrelaçada à experiência de cada leitor com este 

objeto: sua aparência geral, peso, volume, tempo de uso, conforto, familiaridade do leitor com 

o objeto, problemas, vantagens, sensações despertadas por sua utilização, influência na 

atividade de leitura. Em um segundo momento, as imagens expressas pelos leitores vinham 

consideradas em função de seus aspectos espaciais ou temporais (lembrando que a própria 

percepção de tempo e espaço sofre a influência da mediação digital), e na sequência descritas 

sob a forma de categorias. Por fim, as categorias imanentes do livro em tela eram 

confrontadas com conhecimentos disponíveis a respeito das tecnologias de mediação digital, 

sobre a percepção humana (em seus aspectos psicológicos e neurofisiológicos) e usos 

consolidados das novas mídias, com o propósito tanto de compreender melhor as descrições 

realizadas pelos leitores, quanto de buscar explicação científica para alguns dos processos ou 

lacunas identificados no processo de análise e apontar contradições eventualmente 

encontradas. 

Friso que a ênfase desta investigação estava-se no modo como os leitores percebiam e 

experimentavam o livro na tela durante a leitura, não nos aspectos estritamente formais do 

objeto – que não foi descrito então a partir de seus componentes concretos, mas sim a partir 
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de sua aparência e usos feitos pelo leitor. Por isso, era importante compreender, 

primeiramente, como se instituía o campo fenomenal da leitura do livro em tela – para o que a 

luminosidade do dispositivo, por exemplo, e a própria multifuncionalidade do aparelho 

contribuem de maneira importante. Na medida em que se mostrava possível identificar as 

condições para a formação deste campo, tornava-se possível identificar as categorias 

imanentes do livro em tela, relacionadas no último capítulo. 

 

3. A aparição do livro em tela: o campo fenomenal da leitura 

O livro na tela aparece ao leitor como objeto uno, mas na verdade é composto por ao 

menos dois objetos diferentes, combinados de um modo particular: o livro e o dispositivo 

digital. Na tela, o livro perde suas características e apresenta-se com uma nova aparência. 

Uma aparência efêmera, desde que, na maior parte do tempo, o livro permanece invisível aos 

olhos dos leitores. Ainda que seja possível transformar um arquivo em um livro impresso, 

objetivamente, o objeto digital não é mais um objeto de papel. A despeito do esforço de se 

apresentar o livro digital com uma aparência similar à do livro, algumas das principais 

vantagens oferecidas pelos e-books envolvem, contraditoriamente, a dissolução das 

características espaciais do livro em papel, ora acomodadas à aparência plana e ao volume 

fixo do dispositivo digital. Aceso o aparelho, o livro então aparece, dentro do quadro de 

características de seu hospedeiro. Esta dinâmica é responsável por uma mudança radical do 

campo fenomenal da leitura. 

O campo fenomenológico do livro tradicional instituía um ambiente que favorecia a 

leitura com um mínimo de interferências, e que dependia da participação ativa do leitor para 

sua ocorrência. Não existe no livro tradicional um botão de liga e desliga. No caso do 

dispositivo digital, o campo fenomenológico estabelecido com o usuário requer uma 

explicação distinta. Isto porque no campo fenomenal instituído pelo dispositivo digital a 

recepção de dados digitais não é exclusivamente dependente da atividade dos leitores, desde 

que esses dados aparecem sob a forma de um estímulo luminoso. Assim que o aparelho é 

aceso, a tela emite uma luz direta, com brilho em geral superior àquele dos objetos opacos 

observados no ambiente, que refletem a luz ao invés de emiti-la. Isto é verdade mesmo 

quando a tecnologia empregada por alguns e-readers faz uso de refletores internos, que 

alteram a angulação dos raios luminosos em relação ao olho. 

A mudança do campo visual da tela digital para um objeto opaco requer o movimento 

de músculos oculares e adaptação das células da retina a diferentes níveis de luminância. Por 

isso, após iniciar o uso de um dispositivo digital, afastar os olhos da tela luminosa pode ser 
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particularmente trabalhoso para o sujeito, que tende a evitar automaticamente a mudança de 

seu campo visual para fora da tela. Isto é: o sujeito é fisiologicamente compelido a manter-se 

dentro do campo fenomenal gerado pelo aparelho. 

Além disso, aquilo que conhecemos hoje como novas mídias surgiu, como vimos, na 

sequência do desenvolvimento dos computadores e das telecomunicações, que emprestaram 

às novas mídias suas mutuamente dependentes características de processamento rápido, 

sistema de códigos e amplo alcance. Por essa razão, não se pode pensar sobre o uso das novas 

mídias de forma separada do uso da Internet. Sem a Internet, o compartilhamento de 

conteúdos estaria ainda circunscrito ao nosso círculo de contatos e/ou sistemas interpessoais 

de distribuição. Provavelmente, os leitores veriam os meios digitais como não mais do que 

uma boa máquina de escrever – apenas um dos poucos dentre os múltiplos usos que podemos 

fazer hoje de um computador. Mesmo dispositivos desenhados especificamente para a leitura 

tendem atualmente a explorar a possibilidade conjugada de acesso à Internet71. 

Por isso, as novas mídias, como um conjunto de objetos dos quais a Internet é parte 

integrante, são responsáveis por manter o leitor/escritor de meios digitais na/ao corrente de 

uma forma bastante particular. Conectados a essa corrente, os usuários estão expostos a uma 

série de objetos cuja aparição é quase imediata – e que inclui os usos de múltiplas mídias, 

sistemas operativos, bem como funções associadas à resposta e à criação e formas de 

comunicação interpessoal. Considerar esta condição multifuncional e de re-mediação das 

novas mídias é importante afim de se evitar as limitações de uma análise isolada de seus 

objetos. A possibilidade oferecida pelas novas mídias de mediar outras mídias resultará em 

imagens que combinam aspectos de um e de outro meio, reunidas na unidade do livro em tela. 

 

4. Características imanentes do livro em tela 

De modo bastante sucinto, elenco algumas das principais características imanentes do 

livro em tela, descritas em função do modo como o livro em tela apareceu para os leitores. 

A efemeridade diz respeito ao fato de que o livro em tela “aparece” para o leitor 

apenas quando o dispositivo digital, dependente de alimentação elétrica, é ligado. A 

bidimensionalidade refere-se à mudança no aspecto tridimensional do livro tradicional, que, 

                                                             

71 Existem alguns pouco modelos de e-readers que não oferecem acesso à Internet. Esta opção não é 

incentivada pelos editores de livros eletrônicos, uma vez que, sem a Internet, perde-se a ocasião tanto 

para o envio de material publicitário sobre novas publicações quanto a possibilidade para que o leitor 
realize novas compras. Eu gostaria de enfatizar que mesmo sem acesso à Internet, o ritmo e o modo 

como a leitura se dá acabam de algum modo influenciados pelo acesso usual à Internet do qual o leitor 

desfruta em outros dispositivos. 
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independentemente do tamanho do dispositivo de suporte, agora encerra-se na tela plana, de 

modo que uma percepção outrora tátil e intuitiva do livro passa a envolver marcadores 

numéricos e abstratos de leitura. A alta-portabilidade pode ser exemplificada pelo fato de que 

dificilmente alguém se separa de seu aparelho celular nos dias de hoje: ela associa-se à 

necessidade de estarmos frequentemente conectados e à possibilidade de armazenamento 

digital da obra sob a forma de dados, que nesta condição passam a ser facilmente 

transportáveis. A inconstância do fundo corresponde à alteração do padrão homogêneo da 

página. Se antes o texto fixava-se ao papel e as páginas eram giradas pelo movimento dos 

dedos, agora é a tela (o fundo) quem se mantém constante enquanto o texto é rolado, 

mormente de cima para baixo, e seguido pelos olhos. 

A inconstância do fundo também se relaciona com a luminosidade da tela e ao tipo de 

luz emitida pelos dispositivos digitais, que contribui de algum modo para atrair os olhos do 

leitor e para manter o campo fenomenológico instaurado entre leitor e dispositivo. A estrutura 

modular, característica dos objetos digitalmente mediados, refere-se à conversão dos objetos 

em dados, segmentados em bytes e representados por meio de coleções de módulos ou 

samples, tais como pixels, caracteres, scripts. A disposição em rede, por sua vez, refere-se às 

conexões internas ou externas ao livro que passam a organizar a relação entre o leitor e o 

objeto. A responsibilidade descreve a forma como a simultaneidade na transmissão e 

recepção dos dados digitais favorece, ou mesmo compele, os usuários a interagirem com o 

dispositivo, esteja ele ou não conectado à Internet. A inflexibilidade do livro em tela expressa 

a ilusão de que certos arquivos, software ou hardware, bem como a relação entre eles, podem 

ser modificados segundo a vontade do usuário comum. A multifuncionalidade dos 

dispositivos digitais descreve a possibilidade de utilizá-los para um grande conjunto de tarefas 

(ler um livro torna-se apenas uma entre elas). A personificação mostra que, ao tornar-se meio 

para um grande conjunto de tarefas cotidianas, o dispositivo digital acaba fortemente 

pessoalizado. 

A conservação temporária indica a redução no tempo de conservação do livro, ora 

dependente de um conjunto de fatores que dificultam o acesso permanente à obra. A 

acessibilidade imediata denota o pronto acesso ao livro disponível a partir de qualquer 

aparelho conectado à Internet, independentemente deste já estar sob a posse do leitor. A semi-

padronização, por fim, mantém-se como categoria do livro digitalmente mediado, desde que a 

linguagem escrita faculta ao leitor um ritmo de leitura mais individualizado, embora as 

demais categorias do livro em tela tendam a promover uma leitura cada vez mais tipificada. 
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Considerações finais 

 Em 2011, eu concluí uma pesquisa não muito diferente do estudo que estou 

apresentando agora (DADICO, 2012), mas com outro objetivo. Na época, eu estava 

preocupada em descrever as categorias imanentes do livro tradicional. Eu queria então 

entender, como passo importante para a realização da pesquisa de agora, como o livro em 

papel participava do modo como os brasileiros liam, em um momento no qual a digitalização 

começava a fazer seu ingresso no campo da leitura. Naquela pesquisa foram elencadas como 

características do livro: a) a ilusão de proximidade; b) a conservação temporal; c) a 

ubiquidade relativa; d) a semi-padronização; e e) a unidade portabilidade-fluidez. Destas 

categorias, talvez as mais afetadas pela digitalização sejam a primeira, a segunda e a última. 

Sobre a ilusão de proximidade, não me deterei muito aqui, pois ela será melhor discutida a 

partir dos resultados da segunda fase da pesquisa atual. Sobre a conservação temporal, torna-

se mais evidente já compreender que ela demandará um tipo diferenciado de atenção durante 

a leitura – e mesmo de distração – , dos leitores às voltas com textos mais rapidamente 

acessíveis, mas que serão com mais dificuldade, porém, armazenados como conteúdos 

estáveis. O efeito mais direto destas mudanças sobre a atividade de leitura possivelmente 

advenha, porém, da perda da “unidade portabilidade-fluidez” como categoria imanente. Isto 

porque as transformações da forma como o texto é diagramado e exposto para o leitor em 

meio digital obrigam-no a manter uma postura diferente diante do texto. Uma postura que não 

favorece imediatamente a concentração, nos moldes como a concebíamos até aqui. A 

“unidade portabilidade-fluidez”, enquanto categoria, passa a ser substituída por outras, mais 

difusas e variadas, como a inconstância do fundo, a disposição em rede e a estrutura modular. 

É possível discutir mais amiúde cada uma destas novas características, em função de suas 

implicações diretas e indiretas para a experiência de leitura. 

 Sem estender-me mais que o devido aqui, contudo, eu gostaria apenas de assinalar, já 

encerrando esta apresentação, que a experiência de leitura relaciona-se intimamente com sua 

participação em uma certa proposta formativa. E que a compreensão dos fenômenos 

envolvidos na leitura carregam um conjunto de consequências culturais e educacionais maior 

do que à primeira vista pode parecer, obrigando-nos a repensar o próprio sentido da 

experiência hoje, e da experiência de leitura, mais especificamente (DADICO, 2015). 
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1. Ser criança 

A sensação nostálgica que desperta a ocupação dos parques e praças pelas crianças, as 

brincadeiras interativas entre elas, o uso do próprio corpo como instrumento lúdico e a 

brincadeira que se vale daqueles velhos companheiros como a bola, o balanço, a areia, dentre 

outros, faz com que, por alguns instantes, sejamos tomados pelo alívio de que a infância ainda 

existe e de que as crianças de certo modo ainda se entusiasmam com as coisas mais simples 

da vida. No entanto, a pergunta inevitável permanece: a infância estaria acabando, encurtando 

seu tempo ou passaria por transformações?  Essa pergunta demanda uma reposta que 

considere as condições sócio-históricas e culturais nas quais se insere o conceito de criança e 

de infância. Poder-se-ia questionar sobre a pluralidade de sentidos que envolvem o ser criança 

e sobre a influência dos contextos na construção desse conceito – o que levaria, por exemplo, 

à problemática da relação entre a existência ou carência de espaços dedicados à brincadeira e 

a condição infantil; mais especificamente o que e quem estaria substituindo esses espaços e 

que impactos esse fato representa para o ser infantil.  

Para responder a essas questões propõe-se a reflexão acerca da criança, compactuando 

com a ideia daqueles que a concebem como “[...] um sujeito social, que interage com a 

história de hoje, presente no tempo e no espaço, fazendo a sua história e sendo transformada 

por ela” (FRANCO, 2006, p. 42). Portanto, a criança não é apenas vista do ponto de vista 

biológico e psicológico, que prima pelo seu desenvolvimento e pela sua formação. Uma 

análise dessa natureza pode recair sobre o equívoco de concebê-la em oposição ao adulto, 

como um ser inacabado e incompleto, conforme características presentes nas concepções 

reducionistas e adultocêntricas. Ao contrário dessas concepções, a concepção da criança como 

um ser histórico-cultural permite pensar na condição infantil de forma plural e dinâmica. 

Assim, a criança assume diferentes características e concepções conforme o contexto em que 

vive. A criança sempre existiu, embora o conceito de infância tenha sua origem vinculada às 

condições de desenvolvimento das relações de produção capitalista, nos séculos XVII e 
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XVIII. Portanto, a ideia de infância é um tributo da modernidade, que passa a regulamentar, 

institucionalizar e normatizar a condição da criança. Franco (2006, p. 40) referenda 

Narodowski para ressaltar o vínculo que o autor estabelece entre o “ser-aluno” e o “ser-

criança”, já que os dois termos se entrecruzam na sociedade moderna. Franco indaga se é mais 

importante ver a criança como aluno ou como alguém que necessita viver sua infância. Nessa 

última condição, a criança é produtora de cultura, cujas especificidades representam a forma 

de ela compreender e de simbolizar o mundo. 

Sarmento (s/d, p. 13-16) aponta 4 eixos estruturantes das culturas da infância: a 

interactividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. Segundo o autor, a 

interactividade da criança se constrói no contato com diferentes realidades e relações 

estabelecidas. O convívio da criança com seus pares contribui para exorcizar seus medos, 

representar suas fantasias – o que lhe permite entender o mundo. A ludicidade pressupõe a 

indistinção entre a seriedade e a brincadeira, ela é algo central à educação da infância há 

muitos séculos, o que leva o mercado à produção de bens de consumo destinados às crianças, 

produzindo brinquedos estereotipados que conduzem as brincadeiras, uniformizando-as. “A 

principal característica desses brinquedos é a sua ‘demasiada’ estruturação coactora do 

imaginário infantil, como se o que fosse importante fosse o brinquedo e não a brincadeira 

infantil” (SARMENTO, s/d, p. 15).  

A fantasia do real, nos termos expostos por Sarmento (s/d, p. 16) consiste no terceiro 

eixo de estruturação das culturas infantis. Ela vai além da forma como as crianças 

compreendem e significam o mundo, pois abrange também a transposição e a reconstrução do 

real imediato para o imaginário infantil, a interpretação fantasista dos eventos e situações. De 

acordo com o autor, a realidade e a fantasia se associam e se constituem em duas referências 

para a criança, para quem a imaginação do real fundamenta seu modo de inteligência, que 

não atribui um significado literal às coisas – o que se apresenta como “um elemento central da 

capacidade de resistência que as crianças possuem face às situações mais dolorosas ou 

ignominiosas da existência” (SARMENTO, s/d, p.16). 

O autor (p. 17) evoca o aforismo “Criança desordeira”, de Benjamin, para explicitar “o 

ritual de todas as crianças na sua interpretação do mundo, transpondo-o contra todos os 

determinismos e contra todas as pretensões de subordinação a um controle total, para uma 

ordem habitável”. No referido aforismo, Benjamin (2009, p.107) enfatiza o papel de caçador e 

de nômade, que a criança exercita ao capturar todas as coisas que encontra pelo caminho a fim 

de que elas integrem as suas coleções, “[...] ela não conhece nada de permanente; tudo lhe 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

acontece, pensa ela, vem ao seu encontro, se passa com ela”. Ao proceder dessa forma, “Suas 

gavetas precisam transformar-se em arsenal e zoológico, museu policial e cripta”. 

A reiteração é, de acordo com Samento (s/d, p. 17), a capacidade de a criança 

reinventar o tempo, de concebê-lo de forma continuada e recursiva, o que lhe permite 

encontrar novos nexos entre as coisas e os eventos, entre o passado e o futuro, é capacidade de 

repetir as experiências dando-lhes outros sentidos. 

Sarmento (s/d, p.1) menciona a existência de um processo de reinstitucionalização da 

infância, que se caracteriza pela transformação das ideias e representações sobre as crianças, 

tendo em vista as condições sociais da segunda modernidade72. O autor é contrário à ideia 

daqueles que proclamam a “morte da infância”, pois, segundo ele, o que se verifica, 

atualmente, é a pluralização dos modos de ser criança, a heterogeneização da infância 

enquanto categoria social geracional e a atribuição de novos papeis e estatutos sociais às 

crianças. Sarmento (p. 2-3) afirma que o lugar ocupado pela criança na sociedade, relaciona-

se com as interações que ela estabelece com os outros. Baseia-se em Bhabha para defender 

que o lugar da criança é um entre lugar, um espaço que se estabelece entre o mundo dos 

adultos e aquele reinventado nos modos de vida infantis, entre o tempo passado e o futuro. 

Para ele (p. 7), atualmente, existe um processo de reinstitucionalização da infância, que se 

caracteriza pela reentrada e visibilização da infância na esfera econômica, por meio de sua 

participação na economia 

 

[...] pelo lado da produção, especialmente com o incremento do trabalho 

infantil nos países periféricos e semiperiféricos [...]. Mas também entram 

pelo lado do marketing, com a utilização das crianças na promoção de 
produtos da moda ou na publicidade e ainda pelo lado do consumo, como 

segmento específico, extenso e incremencialmente importante de um 

mercado de produtos para a criança (SARMENTO, s/d, p. 7). 
 

 

Sarmento (s/d, p. 9) destaca a alteração dos espaços e dos papéis na segunda 

modernidade, pois o espaço doméstico cuja centralidade era reservada à criança na 

modernidade, passa a ser ocupado pelo adulto com mais frequência, devido ao desemprego, 

                                                             
72 Sarmento (s/d, p. 7) afirma que “A segunda modernidade se caracteriza por um conjunto associado e complexo 

de rupturas sociais nomeadamente a substituição de uma economia de mercado à escala universal, a 

deslocalização de empresas, a ruptura do sistema de equilíbrio de terror entre dois blocos com a crise dos países 

socialistas do Leste europeu e o fim dos regimes comunistas, a afirmação dos EUA como única potência 

hegemônica, a conclusão do processo de descolonização dos países africanos, a emergência de uma situação 

ambiental crítica, as rupturas no mercado de trabalho pela subida nas taxas de desemprego, a crise de 

subsistência dos Estados-Providência, a crescente presença e reclamação na cena internacional de movimentos 

sociais e protagonistas divergentes das instâncias hegemônicas, a afirmação radical de culturas não ocidentais 

nomeadamente, de inspiração religiosa, etc”.  
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licenças, exercício de trabalho temporário e novas formas de trabalho que se instituem no 

espaço doméstico. Nesse contexto, as crianças passam a ocupar outros espaços (bibliotecas, 

quadras de esporte, natação, aulas de inglês e de música, atividades extraclasse). O autor (s/d, 

p. 9-10) considera que a segunda modernidade radicaliza as condições em que vivia a criança 

moderna, “[...] mas não as dissolveu na cultura e no mundo dos adultos, nem tão pouco lhe 

retirou a identidade plural nem a autonomia de acção que nos permite falar de crianças como 

atores sociais”. A radicalização a que se refere (p. 11) potencializa as duas imagens da 

infância que surgiram na modernidade, que oscila entre dois extremos, ou seja, entre a criança 

amada e desejada e a rejeitada; entre a criança protegida e a violentada, entre a criança vítima 

e a vitimada. 

A problemática do “desaparecimento da infância” foi analisada por Franco (2006, p. 

17-18), a partir da rotina, do cotidiano, das atividades, das regras, das vestimentas, das falas e 

dos discursos e expectativas das crianças e dos adultos envolvidos no trabalho com elas. A 

partir das observações que realizou em um Centro de Educação Infantil, a autora questiona em 

que medida os adultos, nas instituições infantis, podem ser responsáveis pelo 

“desaparecimento da infância”, “na medida em que se preocupam muito com os 

‘regramentos’: como e o que devem ou não fazer as crianças, ao brincar, ao sentar, ao falar, ao 

correr, ao dormir, em suas trocas de convivência” (FRANCO, 2006, p. 53). 

As crianças investigadas, na pesquisa realizada pela autora, ao serem indagadas sobre 

o que mais gostam de fazer responderam que era brincar, pois essa atividade as remetia à 

continuidade e à invenção. De acordo com Franco, os jogos e brincadeiras infantis 

 

[...] sofrem influência das relações que estabelecem com o meio, mas, ao 
mesmo tempo, são constantemente adaptados pelas crianças de acordo com 

suas fantasias. Isso pode ser claramente percebido nas brincadeiras de teatro, 

de instituto de beleza, de oficinas mecânicas que criavam para seus carros de 

corrida. Surgem o rei e a rainha, porém, a rainha, neste momento, já não é só 
a dos contos de fada, mas personagem de novela e de programas de televisão 

(FRANCO, 2006, p. 71). 

 

A autora (2006, p. 33) destaca entre as armadilhas culturais à infância, a vestimenta: 

“É flagrante que as crianças vestem, hoje, roupas praticamente iguais às dos adultos e 

adolescentes. Na verdade, esse processo de homogeneização ocorreu em relação a todas as 

idades. Parece que algumas roupas tornaram-se comuns a todos”. Franco referenda Postman, 

para tratar dos jogos infantis que se tornaram preocupação dos adultos, que substituem o 

prazer pela competividade e se profissionalizaram. Concebe a mídia como uma das 
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armadilhas à infância, pois é por meio dela, que o sistema capitalista promove o consumo 

ampliado nessa etapa da vida e influencia a maneira de a criança perceber, agir, valorar e 

fazer suas escolhas.  

A próxima seção discorre sobre os efeitos da mídia na constituição da subjetividade 

infantil. 

 

2. Destituir-se de ser: a indústria cultural e sua ameaça à infância 

A condição da criança na sociedade atual incide sobre a necessidade de refletir sobre a 

destituição da subjetividade infantil e sobre a ameaça desse processo à formação, uma vez que 

o poder da totalidade promove, além do enfraquecimento egoico, a reificação do sujeito e a 

despotencialização de sua capacidade de diferenciação e de resistência à identificação. Tais 

efeitos expressam o poder das forças exteriores, na medida em que elas se ampliam, tornando 

automático o poder da adaptação. A destituição da subjetividade infantil não significa deixar 

de ser criança, uma vez que o sentido aqui atribuído enfoca a retirada do protagonismo 

infantil, o que pressupõe o enfraquecimento do sujeito criança e de sua cultura. A indústria 

cultural se relaciona com a cultura infantil nos moldes da exploração. Nesse sentido, ela se 

adapta aos interesses do mercado e se caracteriza pelo pseudoprotagonismo da criança. 

Para Adorno, a cultura é o “o perene protesto do particular frente à generalidade, na 

medida em que esta se mantém irreconciliada com o particular” (ADORNO Apud ZUIN; 

PUCCI; RAMOS-DE-OLIVEIRA, 1999, p. 59). A indústria cultural, ao primar pela 

generalidade, suplanta o particular e, nesse caso, o adulto serve de base para a organização da 

sociedade, restando à criança a subsunção. Se os processos culturais são parte integrante do 

desenvolvimento infantil, destituí-los em nome de um sistema que promove os valores de 

consumo, significa destituir a formação, uma vez que essa, nos termos adornianos, é 

incompatível com os valores de troca e com a personalidade genérica. 

Esses pressupostos subsidiam a discussão a respeito de como a razão e os sentidos das 

crianças são afetados pelos produtos da indústria cultural. Adorno e Horkheimer, na Dialética 

do esclarecimento (1985), afirmam que a condição civilizatória anseia por uma “pedagogia 

que desacostuma as crianças de serem infantis”.  Para que essa condição se realize, é 

indispensável o esquecimento da herança mimética, do desejo de se assemelhar à natureza e 

de conservar gestos e comportamentos, que constituem os resíduos desses traços 

rudimentares, que são possíveis a partir do toque, do cheiro e do aconchego, dentre outros. 

Dessa forma, a lógica instrumental se sobrepõe à sensível, e a indústria cultural contribui ao 

ordenar, classificar e padronizar as condutas infantis, impedindo-as que se percam no 
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aconchego da mímeses originária, considerada perigosa por seu aspecto fluído e espontâneo. 

A criança desordeira e aventureira, que explora e se diverte com o inesperado, concorre com 

uma lógica institucionalizada por uma sociedade que promove, conforme os termos utilizados 

por Adorno (1993, p. 99), no aforismo Lojinha de brinquedos, o desencantamento dos 

sentidos. Dessa forma, a multiplicidade de sentidos é deformada pela apropriação da 

qualidade dos objetos, em função dos valores de troca. É próprio das crianças atribuir valores 

às coisas pelo que elas são. Elas não avaliam as coisas em função do valor intercambiável e 

abstrato; quando o fazem, é porque aprenderam com os adultos. Adorno (1993, p. 200) 

estabelece relação entre a irrealidade dos jogos, que anuncia o que o real ainda não é, e o 

exercício inconsciente para uma vida justa.  

 

Precisamente na medida em que despoja as coisas que manipula de sua 

utilidade mediatizada, a criança busca salvar, em seu trato com elas, o que as 
torna benéficas aos homens e não à relação de troca, que deforma igualmente 

homens e coisas (ADORNO, 1993, p. 200). 

 

  

Para Adorno e Horkheimer (1995), o ego forjou-se a partir do enrijecimento contra as 

tendências miméticas, substituindo a assimilação física à natureza pela “recognição no 

conceito”, ou seja, assimilando o diverso sob o ponto de vista do mesmo. O processo que 

desacostuma as crianças de serem infantis é o mesmo que as impede de se perderem nas 

flutuações da natureza e do ambiente, de desenvolverem a sua imaginação e autonomia. 

Dificilmente se encontra uma criança, para quem “[...] os passarinhos são pessoas mais 

importantes do que os aviões. Porque os passarinhos vêm dos inícios do mundo. E os aviões 

são acessórios” (BARROS, 2013, p. 465). Para Manoel de Barros (2013, p. 418), tanto a 

brincadeira com as palavras, como qualquer outra, caracteriza-se pelo faz-de-conta, ela só é 

possível quando se tenta “pegar na bunda do vento”. 

O brinquedo industrializado reproduz a natureza, mas isso, por si só, não representa 

uma ameaça, pois o problema maior reside no fato de que cada vez mais o nível de interação 

com o brinquedo se trona cada vez mais rarefeito, uma vez que a maioria dos brinquedos 

industrializados dirige e controla a energia psíquica das crianças, limitam sua sensibilidade e 

sua possibilidade de interagir de maneira mais intensa com o objeto e com os companheiros 

de brincadeira. O apelo sensorial a partir das cores vibrantes e estampas de personagens 

conhecidos, as músicas que produzem o gosto familiar e a tendência à estereotipia, são apenas 

alguns exemplos da exploração estética ampliada, uma vez os produtos da indústria cultural 

atingem os pais das crianças no momento do ócio e as próprias crianças, para quem o 
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brinquedo é dado frequentemente com o objetivo de distraí-los, permitindo que seus pais 

possam trabalhar para comprar mais brinquedos, cujo vínculo com a criança se volatiza.  

Adorno e Horkheimer (1985, p. 47) ressaltam que a nova forma de ofuscamento que 

vem substituir as formas míticas superadas consiste na regressão, na impotência, no 

enfraquecimento da memória e na incapacidade de tocar o intocado e de ouvir o imediato. Sob 

essas condições, o brinquedo torna-se cansativo rapidamente e o vínculo duradouro com ele é 

substituído pela relação fugaz e imediatista. Nesse modelo de relacionamento entre o sujeito e 

o objeto, tudo se torna ultrapassado e desinteressante rapidamente, porque a indústria sempre 

oferece algo novo para alimentar a impotência dos indivíduos, os quais alimentam a ilusão de 

estar no comando, enquanto lhes são retiradas grandes margens de autonomia. Essa ilusão se 

torna mais acentuada no caso de alguns jogos virtuais em que os jogadores podem assumir 

diferentes personalidades, a maioria delas afeitas a comportamentos condenados socialmente. 

Nessas condições, conforme Adorno e Horkheimer (1985, p. 176-177), o indivíduo cria o 

mundo à sua imagem e semelhança, enquadrando-o em suas ideias fixas e às suas finalidades 

cegas. Desse modo, o brinquedo não permite elaborar as frustrações e fracassos da criança, 

uma vez que a incapacita à reflexão sobre si e sobre o mundo e possibilita o surgimento de 

tendências regressivas, promotoras da barbárie. Para os autores, o indivíduo que não consegue 

devolver ao objeto mais do que aquilo que recebeu dele, não se torna mais rico e sim mais 

pobre. Ele perde a reflexão em dois sentidos: na medida em que não reflete mais sobre o 

objeto, não reflete mais sobre si, perdendo a capacidade de se diferenciar. Tal perda pressupõe 

a adesão a tendências identificatórias que lembram a condição de Ulisses, o herói da Odisseia, 

que se perde a fim de se autoconservar. Semelhante condição é a da criança na sociedade 

atual.   

No caso da criança, a perda de si mesmo consiste, conforme se ressaltou 

anteriormente, no enfraquecimento de seu protagonismo e da possibilidade de ela se fortalecer 

enquanto sujeito, de afirmar as suas particularidades e de brincar em espaços públicos e 

gratuitos a elas dedicados, que promovam as culturas infantis, pois, segundo Franco (2006, p. 

72), enquanto eles existirem, as crianças poderão viver suas infâncias sem que se fale de seu 

desparecimento.  
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Introdução 

 

A transição da mentalidade ascética, própria dos primórdios do capitalismo, para a do 

desfrute da vida e do lucro tornou-se um fator de transformações não só econômicas e sociais, 

como antropológicas. Para Thorstein Veblen (1983), que viveu tal transição, essa era uma 

digressão histórica que se refletia em uma espécie de regressão humana. Em sua visão, o 

excedente da produção era desperdiçado em “consumo conspícuo” apenas para impressionar 

os outros e mostrar que se era possuidor de bens excedentes. Com isso, o consumo conspícuo 

definia os novos estilos de vida, os novos gostos, enfim, definia o retrato da sociedade 

capitalista. 

Da perspectiva puramente econômica, o que estava em jogo eram os interesses dos 

grandes capitalistas com sua produção ilimitada de mercadorias, corroborada pelos avanços 

tecnológicos. Caso não dispusessem de uma sociedade ávida pelo consumo teriam prejuízos 

com o excesso da produção. Mas, certamente que da perspectiva subjetiva, concomitante ao 

novo status das mercadorias, que além de valor de uso e de valor de troca adquiriam um 

valor simbólico de prestígio e poder, transformações internas também estavam em curso, 

principalmente com respeito às percepções sensíveis, diante de tais determinantes externos.   

Cada fase histórica tem seus objetos-fetiches característicos de sua época. Desde os 

anos 1950, inicialmente na cultura americana e depois no mundo, o automóvel tem se 

destacado como meio de ostentar status. Pode-se dizer que ele tem sido uma visível expressão 

do consumo conspícuo. No Brasil, desde os anos 1990, com a abertura da economia às 

importações, tornou-se evidente o interesse por automóveis de marcas de grande prestígio 

social como meio de demonstrar a condição econômica e o poder de consumo de seus 

proprietários.   

 Do ponto de vista econômico, não é difícil perceber como a categoria “indivíduo” foi 

progressivamente substituída pela categoria “consumidor”. No entanto, essa não parece ser 

uma transição que ocorra naturalmente de acordo com as necessidades do capital. É uma 

transição carregada de contradições e interfaces, na qual o sujeito ainda é o protagonista e 

dele depende todo o sistema capitalista.  
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 Nesse sistema, propositalmente a palavra “desejo” vira um tipo de mania. A 

mentalidade do consumo lucra com os conflitos psicológicos dos indivíduos usando como 

discurso principal aquele que se baseia na ideologia predominante do “desejo”. A indústria 

cultural, cooptada pelo sistema, mobiliza mecanismos psíquicos com o argumento de que está 

mobilizando os “desejos” latentes ou pré-existentes. Por outro lado, a publicidade considera 

que não cria desejos. Evidentemente ela não explica como o desejo pela posse da mercadoria 

fetichizada foi inserido no interior do indivíduo. Isso é justamente o que os frankfurtianos 

procuram explicar, da mesma forma que esta pesquisa tenta ao analisar publicidades de 

automóveis, como corpus de investigação.  

 Diante da perspectiva da psicologia interna surgem as indagações: Como se constrói o 

encanto pelo automóvel? Qual é o modo de operação da indústria cultural que a torna tão 

eficaz em seu discurso publicitário? Que contradições e conflitos de ordem psíquica são 

explorados a fim de tornar os indivíduos mais susceptíveis a esse discurso? Em que sentido o 

crescente poder da mercadoria estaria relacionado ao mencionado processo de regressão 

psíquica?  

  

Método de pesquisa 

 A partir desses questionamentos, empreende-se um estudo que toma como objetivo de 

pesquisa73 identificar os estímulos explorados em publicidades de automóveis, com potencial 

para acessar e estimular desejos inconscientes, que venham a se transformar em ações de 

consumo. Sabendo de antemão que a indústria cultural especula sobre o inconsciente de seus 

consumidores, a hipótese da pesquisa é de que identificar e analisar esses estímulos é uma 

maneira de verificar “como” essa indústria apoia-se na tendência da regressão psíquica dos 

indivíduos para estimular suas pulsões. 

É possível que o melhor método para um estudo sobre as determinações internas do 

indivíduo na condição de consumidor, seria, em primeiro lugar, entrevistar os próprios 

indivíduos a fim de compreender suas motivações inconscientes. Entretanto, se um 

psicanalista pode levar meses ou anos para diagnosticar o que está no inconsciente de uma 

pessoa, seria impossível descobrir como exatamente as pulsões recalcadas se projetam nos 

sonhos de consumo em uma entrevista acadêmica de umas poucas horas. Além das 

                                                             
73 Ver pesquisa de doutorado na íntegra na Biblioteca da Universidade de São Paulo, com autoria de 
Lucienne Dorneles, título: Teoria Crítica e Publicidade: o esplendor do automóvel e a regressão do 

indivíduo, defendida em junho de 2016, fazendo parte do programa de Pós-Graduação do Instituto de 

Psicologia, sob a orientação da Dra. Iray Carone. 
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dificuldades em manejar os complexos aspectos psíquicos envolvidos, incluindo os aspectos 

éticos.  

Sendo assim, considerando a complexidade da investigação da regressão contida no 

consumo conspícuo, o estudo consiste em uma Análise de Conteúdo, na perspectiva de 

pesquisa qualitativa, com base no modelo do estudo de Adorno (2008), em As estrelas descem 

à terra, em que o autor analisa o horóscopo do jornal Los Angeles Times e identifica os 

estímulos explorados pelo colunista.  

O objetivo é apresentar um quadro dos estímulos ao consumo explorados pela 

indústria da publicidade. O método se pauta no princípio da contradição dialética que busca as 

divergências do objeto e de seu conceito, envolvendo o método hermenêutico (interpretativo), 

tomando a psicanálise como instrumento para descobrir conteúdos latentes escondidos no 

discurso publicitário. Os estímulos são discutidos com base nas análises feitas pelos 

frankfurtianos em relação ao modus operandi da indústria cultural, e nos conceitos freudianos 

de narcisismo, regressão, repressão e identificação. Tais conceitos são utilizados como 

categorias de análise.  

 Acredita-se que ao identificar determinados estímulos publicitários seria possível dizer 

algo sobre o modelo estético do indivíduo contemporâneo, uma vez que ela retira seu 

conteúdo da própria psicologia do consumidor. Mesmo que a indústria cultural tome a massa 

como um fator secundário, ela não veicula conteúdos provenientes só da mente dos 

produtores das mercadorias culturais, já que também depende do gosto da massa. Por isso, 

utiliza-se de conteúdos pré-existentes na psicologia de seus consumidores. De certa forma ela 

espelha e, ao mesmo tempo, molda as massas (Horkheimer e Adorno, 1985).   

 Sendo assim, é válido supor que a análise de estímulos produzidos pela publicidade 

seria elucidativa. A pesquisa foi então direcionada para a seleção e análise de amostras de 

anúncios televisivos de automóveis destinados às classes A e B, veiculados entre 2010 e 2015. 

Em publicidades destinadas à classe popular o enfoque está no aspecto utilitário, na marca, 

nas condições de pagamento e nas promoções, portanto, oferecem os estímulos são claros e 

diretos a quem está procurando um meio de transporte que agregue bom peço, qualidade e 

beleza. Não haveria nelas elementos relevantes para análise segundo os objetivos da pesquisa.  

 

Achados da pesquisa 

 Durante a identificação e análise de estímulos de dezessete anúncios televisivos, 

distribuídos entre as marcas Honda, Ford, Mercedes-Benz, BMW e Audi, se buscou 

evidenciar a associação entre o consumo conspícuo e os mecanismos psíquicos instigados 
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pela publicidade. Esses mecanismos envolvem traços psicológicos como narcisismo, 

enfraquecimento do ego e repressão, entre outros, os quais são arranjados em um processo de 

regressão psíquica, em curso desde o surgimento da cultura de massa. Em termos da teoria 

crítica pode-se dizer que foi verificado o processo de entrelaçamento das determinações 

psíquicas com as determinações socioeconômicas.  

 Empreendeu-se a tentativa de entender a origem da tendência dos indivíduos de se 

identificarem prontamente com os discursos de que o ser humano é movido por “desejos” de 

consumo, de maneira que as pulsões do ego se deixam guiar pelo o que é socialmente 

determinado. A investigação sobre as mudanças no mecanismo da percepção humana, dos 

objetos e de si mesmo, revelou que a percepção sensitiva dos indivíduos sofreu alterações 

mediante as “pseudo” experiências estéticas com as novas mercadorias culturais, das quais se 

destaca o cinema. Como aponta Benjamin (2012), essas alterações decorrem da forma como 

essa arte é produzida, uma arte cujo sucesso está na habilidade de mobilizar a psicologia de 

seus consumidores. No bojo destas experiências, de maneira imperceptível, certas 

mercadorias vão se tornando objeto de admiração como se fossem “obras de arte” em 

constante aperfeiçoamento estético e tecnológico; as quais posteriormente são coroadas por 

um pequeno, mas, poderoso símbolo: o logotipo da “marca”, como é o caso dos automóveis 

de luxo.  

As leituras psicanalíticas dos estímulos identificados possibilitaram compreender a 

estratégia publicitária de apresentar essa estética de forma libidinizada, como forma de atrair a 

libido do ego, uma vez que este impõe o investimento de libido em objetos externos, 

principalmente fetichizados. É nesse ponto que a promessa das experiências sensoriais 

proporcionadas pelo automóvel se torna a base dos estímulos publicitários. Isso é feito com a 

finalidade de se mostrar que tais experiências, como a sensação de liberdade quando se está 

em alta velocidade, são capazes de aliviar as pulsões reprimidas. Com isso, longe de serem 

vistos como uma força destrutiva ou como inimiga da civilização, os impulsos latentes 

tornam-se úteis para o sistema. Para isso, são modelados antes mesmo de se manifestarem. 

Portanto, a libido é alimentada em vez de recalcada. 

 Reiterando o que foi dito, em grande parte a fetichização da estética dos automóveis e 

das marcas tendem a ser provenientes do alto grau de excitação sensível deliberada pelas 

vivências estéticas promovidas pela indústria cultural. Porém, é preciso destacar que atribuir 

autonomia exacerbada ao poder das imagens, o principal instrumento dessa indústria, pode 

levar a perder de vista a materialidade dessa espetacularização. É evidente que um automóvel 

de luxo é materialmente melhor que um veículo popular. A marca não se faz do nada; ela 
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conta com tecnologia de ponta, como qualidade do motor e o conforto, entre outros fatores. O 

ponto central é que o glamour da espetacularização das imagens da mercadoria conspícua 

ameniza a realidade de que o acesso aos bens de consumo é restrito, tendo em vista as 

condições sociais e econômicas da maioria da população. Dessa forma, a expectativa de 

consumo, provocada pelas imagens, acaba atuando como um sedativo para as massas. 

 Em se tratando de imagens publicitárias, a análise das peças mostra que estas são 

capazes de estimular a imaginação, a emoção e a busca do prazer estético, porém, mediadas 

de acordo com os interesses da indústria automobilística. Nisso, o consumo conspícuo, 

criticado por Veblen, assume nova configuração. É agregada a ele a necessidade de ostentação 

de mercadorias portadoras de valor estético e de marcas supervalorizadas socialmente. Não 

basta ostentar status e poder. Há também a necessidade de ostentar gosto estético, pois é por 

meio dele que se representa a suposta individualidade de cada um, como meio de 

diferenciação.  

 Nessa linha de investigação, as discussões de Adorno (1998) sobre o ataque de Veblen 

à cultura levaram a considerar que o consumo conspícuo, como necessidade de ostentação, 

configura-se mais como um sintoma da condição de pseudo-individualidade, cuja realidade se 

expressa na exacerbação do narcisismo na cultura de massa. É aí que Adorno aponta a 

artimanha capitalista de fazer o consumidor pensar que a mercadoria é promotora de 

individualidade. Essa mesma falsa individualidade está presente nos automóveis, que 

apoiados em inovações estéticas escondem a sua padronização, uma vez que estão cada vez 

menos diferenciados um dos outros em termos tecnológicos e até nas cores, mas fazem-se 

parecer únicos e originais, como os seus proprietários.  

 O gasto irracional com a finalidade de ostentação tem uma função bastante racional: 

manter vivo o sistema de produção. Segundo Adorno (1998), melhor do que ninguém, Veblen 

capta essa função da racionalidade em relação à dominação total do fetiche sobre o pretenso 

reino da liberdade. Nesse aspecto, a publicidade desempenha dupla função: atua na 

reprodução do sistema e como instrumento de controle social. Tendo em vista que hoje o 

controle do destino econômico dos consumidores é muito mais sutil e mais aprofundado do 

que nos tempos em que esse controle era feito em termos de oferta e procura. No entanto, 

como a publicidade consegue isso é que é a questão que se propôs a investigar.  

 Mais uma vez, é com base nas análises de Adorno (2008, 1971 e 1998) que se concebe 

a ideia de que a publicidade poderia de alguma forma espelhar a condição do indivíduo e dar 

pistas do significado do consumo conspícuo. O insight de Adorno de que o modo de vida 

criticado por Veblen não era apenas um desvio da ética do trabalho, mas uma indicação de 
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que os indivíduos aspiravam a ver o resultado de seu trabalho de maneira concreta por meio 

das mercadorias, em um ato de crítica ao sistema capitalista, está, por exemplo, na base do 

enredo de alguns dos anúncios analisados. Os referidos anúncios fazem uma representação do 

indivíduo que usa a mercadoria como uma válvula de escape à perda da experiência causada 

pelo modo de produção moderno. 

 Em uma análise mais geral do conjunto das peças publicitárias verificou-se que as 

características básicas do modelo estético evidenciado envolvem a junção de aspectos 

conscientes e inconscientes, tendo em vista que se elas trabalhassem só com aspectos 

irracionais o espectador teria facilidade em se precaver de sua influência. Portanto, o apelo às 

camadas mais inconscientes incluem valores e tendências sociais que não fogem à função de 

adaptação ao sistema, em uma espécie de manipulação racional das pulsões individuais. Nesse 

ponto, a linguagem das imagens é determinante. Apresentar imagens arcaicas reprimidas pode 

suscitar o sentimento de proximidade com o objeto de desejo, como se elas fossem o espelho 

do inconsciente. As imagens mostram-se como se fossem a linguagem dos objetos 

anunciados, despertando no espectador conteúdos adormecidos.  

 Conforme se observou durante o processo de seleção dos anúncios, a construção do 

fetiche das marcas começa cedo. A ideia do automóvel dos sonhos é plantada desde criança, 

como é ilustrado na publicidade da Mercedes-Benz em que um garotinho planta uma 

miniatura da marca, na esperança de que um dia o veículo aumente de tamanho e fique igual 

ao automóvel do pai. Outro exemplo é o anúncio do Porsche em que o garoto está na escola 

primária e, quando da janela da sala de aula vê o modelo passando pela rua, começa a 

desenhá-lo e a sonhar com ele. Quando as aulas terminam a primeira coisa que faz e ir até a 

concessionária mais próxima para conferir o modelo de perto e dali ele sai assegurando ao 

vendedor que depois de vinte anos voltará para comprá-lo. Raramente o espectador lembra 

que o objeto não possui magia e que esta vem da espetacularização da sua imagem e do signo 

que a marca expressa. 

 Da mesma forma, observa-se que em publicidades destinadas às classes superiores o 

valor de uso dos automóveis é pouco explorado, e em algumas delas nem é lembrado. Elas 

transferem para o valor de troca das marcas todo o peso do anúncio. A força da sedução fica 

por conta da promessa de status e satisfação narcísica. Essa é uma irracionalidade objetiva 

que se aceita porque socialmente reina a ideia igualmente irracional de que merece mais 

crédito aquele que possui um veículo desta ou daquela marca. O discurso publicitário ameniza 

essa irracionalidade afirmando que sem a confiança das marcas se pode fazer péssimas 

compras. Por outro lado, essa irracionalidade se funda na racionalidade de que de fato 
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algumas marcas dão menos problemas técnicos que outras, o prestígio de uma Hilux, por 

exemplo, não se funda só em sua aparência estética. 

  

Considerações finais 

 A análise do material empírico aponta para a regressão psíquica como o principal 

mecanismo psíquico mobilizado pelas peças publicitárias. Além de mostrar como essa 

regressão é pressuposta, estimulada e explorada. Por meio de análises psicanalíticas, os 

frankfurtianos já haviam apontado os primeiros traços dessa regressão, como nos estudos da 

dominação fascista, por exemplo.  

 Os produtores da publicidade analisada pressupõem a regressão como um “sintoma” 

da inconsciente carência de individualidade. Essa interpretação decorre do fato de os 

estímulos explorarem a tendência de o indivíduo expressar essa carência por meio da 

regressão narcísica. Embora o sujeito conscientemente se considere “mais livre” do que em 

outras épocas – herança da era clássica do liberalismo em que as pessoas se consideravam 

mônadas autossustentáveis –, em seu inconsciente não se considera assim. Daí a recorrência à 

regressão narcísica como uma estratégia de preservação do ego. Isso é o que a publicidade 

pressupõe e representa por meio de imagens, conforme se viu nas imagens analisadas. Para 

Amaral (1997), a problemática é que as tendências regressivas de ordem narcísica aparecem 

como condição de adaptação social. Nesse caso, o narcisismo e seus “derivados coletivos” são 

o resultado da diluição dos conflitos intrapsíquicos decorrentes dessa adaptação.  

 As imagens publicitárias reforçam a ilusão de que o automóvel e sua marca dão 

testemunho da individualidade que o sujeito pensa possuir, já que eles podem transferir ao seu 

dono suas qualidades. Então, o poder das marcas se sustenta na irracionalidade de pensar que 

a mercadoria é fator de individuação. O resultado disso é a exacerbação do individualismo e o 

estabelecimento de uma relação instrumental com o mundo.  

De acordo com a psicanálise freudiana, um ego maduro é aquele que ultrapassa os 

limites do narcisismo primário. Contudo, longe de ser apenas uma paixão patológica por si 

mesmo ou uma perversão, o narcisismo típico da personalidade contemporânea configura-se 

como uma forma de o ego evitar sua aniquilação completa na cultura de massa que, segundo a 

teoria crítica, pode estar enfraquecido, mas não cancelado. Sobre esse enfraquecimento, 

ironicamente, em um dos anúncios o indivíduo é equiparado à “máquina” mais perfeita do 

mundo e em outro a massa é comparada a um dócil rebanho de ovelhas, expondo, além da 

pseudo-individualidade, o conformismo dos indivíduos. Isso também ocorre na recente 

campanha do HB20 da Hyundai. 
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 Como se observou ao longo das análises, o modelo estético da publicidade preza por 

representações indiretas, por meio de símbolos ou códigos em um jogo de imagens, que 

envolve figuras dúbias ou ambíguas. Assim, quando pretende que toda a libido seja dirigida 

para a mercadoria, a publicidade faz parecer ao sujeito que ele é o alvo. Algumas 

publicidades, por exemplo, exploram a tendência dos indivíduos à megalomania, espelhando-

a no delírio de grandeza das marcas. O glamour investido no automóvel serve de espelho para 

que o sujeito possa recobrar o amor por sua própria imagem, ao se ver dentro do automóvel 

espetacularizado. Do mesmo modo, usa uma criança branca de olhos azuis para representar 

indiretamente o narcisismo da “máquina mais perfeita do mundo” (título de uma das 

propagandas da marca Ford), que pode ser tanto o ser humano como o automóvel. O objeto é 

elevado à perfeição almejada pelo próprio ego, em face das exigências sociais que recai sobre 

ele. 

 Nesse sentido, as imagens espetacularizadas do objeto atuam como um forte estímulo 

que corrobora com o movimento regressivo da psique. Segundo Freud (1976a), quanto mais 

magnífico se torna o objeto, menos exigente se torna o ego, mais modesto e mais susceptível 

de ser sacrificado. Em um dos anúncios, esse estímulo aparece mais claramente na letra da 

música que diz ao espectador que ele deve “não se preocupar” e “desfrutar de cada momento, 

como um garoto”, retratando fases anteriores em que as gratificações são mais imediatas, em 

um estímulo à regressão a padrões infantis de funcionamento. 

 Outros anúncios analisados exploram imagens arcaicas, como as de animais selvagens, 

a fim de suscitar instintos primitivos não sublimados. O objetivo é que a sublimação seja 

direcionada para a experiência sensitiva com o automóvel, sendo a velocidade um aspecto 

dessa experiência bastante estimulado. Para isso, além da carência da individualidade, a 

publicidade vale-se da carência da liberdade, isso explica a função das imagens da natureza 

indomável. Elas são trabalhadas como signo de rebeldia e de independência. A estratégia é 

investir o automóvel dessas características, fazendo o espectador acreditar que, ao obtê-lo, 

fica mais fácil incorporar o mesmo espírito indomável e livre. Tal é o estímulo. O caminho é 

despertar no consumidor o seu lado primitivo adormecido. Certamente esse é um tipo de 

desejo presente só no domínio do inconsciente. Dificilmente isso seria admitido pela 

consciência. 

 Na comparação do arcaico, representado pelo animal, com o moderno, o automóvel 

(de tecnologia avançada) é igualado às forças elementares da natureza. Revesti-lo de atributos 

arcaicos e mitológicos realiza o desejo inconsciente de elevar a capacidade humana à 

onipotência, ou no mínimo tem potencial para despertar memórias de sentimentos primitivos 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

de onipotência. A natureza primitiva ameaçadora, à qual se deve superar, é transferida para a 

máquina-automóvel, que, embora seja de natureza tecnológica e não represente uma ameaça 

em si, ao ser equiparada a um animal indomável, desperta no homem moderno o desejo de 

possuí-la e dominá-la.  

 O estímulo do sentimento primitivo de liberdade na condição de natureza é associado 

à insatisfação com o mundo do trabalho enfadonho que exige o autossacrifício diário. A 

publicidade apresenta uma válvula de escape, mas sem entrar em conflito com as regras da 

autoconservação. Nas narrativas, tudo acontece depois do trabalho. A publicidade se apropria 

da realidade do consumidor a fim de atraí-lo naquilo que é sua fraqueza: o fetiche da 

mercadoria. Ela insinua que dirigir um automóvel esportivo, dinâmico e agressivo pode ser o 

caminho mais fácil para se experimentar a sensação de liberdade, mesmo que 

momentaneamente. 

 Conforme mostra o anúncio, da marca Ford, que sugere a experiência de dirigir no 

meio da noite, o automóvel é apresentado como o meio de extravasar pulsões reprimidas. 

Mais uma vez se evidencia o estímulo à regressão quando as pulsões requerem a reprodução 

da experiência de dirigir pela noite, imitando o hábito do animal de natureza primitiva, 

conforme mostra o anúncio. Assim, a simbiose entre os dois, homem e máquina, resulta em 

sensações de liberdade, preenchendo a carência de liberdade mencionada.  

 A publicidade analisada pressupõe a fragilidade do mecanismo de repressão das 

pulsões ao explorar o estímulo da potência do motor. Por isso, investe no som do “ronco 

grave” do motor com potencial para despertar sensações arcaicas de potência sexual, com 

capacidade de gerar a sensação de poder e virilidade, também relacionada ao sentimento 

primitivo de onipotência. É nesse ponto que a sensação de liberdade é associada à experiência 

com a velocidade. A publicidade simula uma espécie de “catarse”: depois do trabalho 

enfadonho os personagens se dirigem ao potente automóvel e se descarregam no ato de 

desafiar a velocidade, indo contra as regras de trânsito, para atingir, mesmo que falsamente, a 

almejada sensação de liberdade. É como se buscassem na experiência sensitiva com a 

concretude das mercadorias aquilo que se perdeu com a sociedade administrada. 

 O estímulo das imagens que representam essa espécie de catarse funciona, mesmo que 

diante da irracionalidade de exaltar a velocidade proibida por lei, porque ele atua sobre um 

dos maiores desejos internos do ser humano: ser livre de imposições. Para o indivíduo esta é 

uma forma de “levá-lo de volta a um passado pré-histórico sem dominação e sem disciplina”, 

como concluíram Horkheimer e Adorno (1985, p. 100), citados a propósito da indústria 
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cultural. Reside aí uma das contradições da publicidade: ela promete a liberdade que está 

longe de ser algo que o capital possa realizar.  

 A mesma irracionalidade espelha o consumidor, que sabe disso, mas ainda assim quer 

um automóvel cada vez mais “potente”, apesar de estar ciente de que não poderá usar nem 

metade de sua potência de velocidade no dia a dia, como se quisesse inconscientemente 

compensar sua “impotência” diante das diversas pressões externas que sofre. Pensando assim, 

o que a publicidade explora como sendo um “chamado” das ruas ou um “chamado” do 

automóvel, para insinuar que se trata de um “chamado” do próprio interior do sujeito, que no 

fim, é racionalmente canalizado para o “prazer de dirigir”. Independente disso, o conflito, seja 

ele interno ou externo, permanece depois da experiência sensitiva.   

 Da perspectiva psicanalítica, o espectador é um sujeito em estado de carência 

provocado pelo objeto perdido, marcado pelo complexo de Édipo. Esse estado explica a 

tendência do caráter regressivo da identificação narcísica e como é fácil identificar-se com 

objetos que prometem compensar essa perda. Nesse caso, ao venerar a mercadoria, como se 

viu em alguns dos anúncios, na verdade, pressupõe que o consumidor está venerando a si 

mesmo. A identificação com a ideologia do consumo torna-se uma estratégia de 

autopreservação do ego.   

Vale lembrar que, se tudo o que é propagado pela indústria cultural fosse aceito de 

imediato, a publicidade não dispenderia tantos esforços em seu trabalho de persuasão, e as 

campanhas publicitárias não teriam que ser constantemente reinventadas. Isso leva a pensar 

que o comportamento dos indivíduos frente à indústria cultural não é absoluto. Como dizem 

os frankfurtianos, o indivíduo não se deixa reificar por completo. O sujeito ainda é o 

protagonista, e dele depende o funcionamento de todo o sistema capitalista, como foi dito no 

início.  
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Introdução 

 

Publicada em 1966, a obra Dialética negativa de Theodor W. Adorno completa seus 

50 anos em 2016 suscitando, ainda, intenso e rico debate sobre sua pertinência enquanto 

perspectiva filosófica capaz de contribuir para a compreensão de uma realidade social 

profundamente contraditória e dominada por interpretações positivistas e idealistas em sua 

dinâmica histórica. No Brasil, a difusão e debate da Dialética Negativa, considerada obra 

fundamental da teoria crítica adorniana, ganhou maior dimensão somente a partir de sua 

tradução para o português em 2009.  Contudo, sabe-se que, por inúmeros fatores, dentre os 

quais destacamos os processos de massificação e privatização da educação brasileira, bem 

como a crescente valorização das áreas tecnológicas e aplicadas, em detrimento das áreas de 

ciências humanas na formação dos sujeitos, o acesso ao debate e a incorporação dos 

fundamentos teórico-críticos formulados em plena metade do século XX pelo filósofo e 

músico frankfurtiano, ficou mais restrito a um público acadêmico específico, vinculado, 

sobretudo, aos programas de Pós-Graduação que adotam esse referencial teórico como 

metodologia de pesquisa. São nesses ambientes acadêmicos que essa perspectiva filosófica 

ilumina disciplinas, cursos, grupos de estudos, projetos de pesquisas ou até mesmo pesquisas 

isoladas, contribuindo consideravelmente para pensar, discutir e refletir sobre esta que é 

concebida como uma das mais herméticas obras produzidas por Theodor W. Adorno. 

Nessa perspectiva e a partir de nossa experiência como discentes na disciplina optativa 

Tópicos Especiais em Filosofia da Educação I: Dialética Negativa: elementos teórico-

metodológicos, oferecida pelo Prof. Dr. Bruno Pucci, no programa de Pós-Graduação em 
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Educação da UNIMEP/Piracicaba-SP, no segundo semestre de 2014, buscamos neste trabalho 

descrever, apresentar e refletir nossa experiência formativa construída ao longo de um 

semestre dedicados à compreensão desta obra adorniana.  

Assim, a descrição proposta neste trabalho visa, no primeiro momento, evidenciar a 

importância da leitura, discussão e reflexão coletiva e orientada direta da obra, isso como uma 

metodologia consciente capaz de enfrentar as dificuldades inerentes ao texto de Adorno. Num 

segundo momento, apontaremos três aforismos da Dialética negativa estudados no decurso da 

disciplina, exemplificando a riqueza das reflexões deste filósofo e músico frankfurtiano para a 

compreensão crítica da sociedade de sua época e, ainda, do mundo contemporâneo.  

Para concluir, entendemos que além das ricas possibilidades inicialmente descritas que 

a dialética negativa apresenta para o ensino, a pesquisa e a compreensão da realidade 

educacional, o esforço conjunto foi descrever, pensar e propor reflexões sobre esse processo 

coletivo de formação proporcionado pela disciplina no referido programa de Pós-Graduação 

em Educação. A experiência formativa vivenciada e comungada por nós possibilitou 

concretizar caminhos acadêmicos distintos, porém, de significativa importância para nossa 

construção intelectual enquanto sujeitos/objetos desse processo educativo. 

 

 

Metodologia do estudo da Dialética negativa 

 

A disciplina cursada no segundo semestre de 2014, Tópicos Especiais em Filosofia da 

Educação I: Dialética Negativa: elementos teórico-metodológicos, oferecida e ministrada 

pelo Prof. Dr. Bruno Pucci, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UNIMEP/Piracicaba-SP, apresentou como objetivo em seu plano de ensino o estudo dos 

elementos teórico-metodológicos da teoria crítica da sociedade de Theodor W. Adorno, 

realizando a leitura e a interpretação da Dialética negativa de forma coletiva e orientada, e 

também de alguns de seus importantes comentadores. Isso nos aproximou de seu pensamento 

filosófico e, ainda, contribuiu de forma valiosa para o ensino, a pesquisa e a compreensão dos 

problemas educacionais, estéticos e culturais da contemporaneidade (UNIVERSIDADE 

METODISTA DE PIRACICABA, 2014).  

Durante os 13 encontros semanais da disciplina no semestre, com duração de três 

horas cada, foi possível discutir os seguintes tópicos e conteúdos da Dialética negativa: 

Prefácio, Introdução, Dialética Negativa: conceito e categorias (Parte II) e, ainda, Meditações 

sobre a metafísica (Parte III - Modelos). O estudo de todo esse material, perfazendo um total 
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de 70 aforismos, foi complementado pela leitura de 11 trabalhos, entre artigos e capítulos de 

livros de importantes comentadores da dialética negativa, entre os quais se destacam: Perius 

(2008), Türcke (2004), Duarte (2007), Bück-Morss (1981) e Chiarello (2006). 

A leitura preliminar e muitas das vezes solitária inicia o necessário e primordial 

processo de aproximação aos conceitos ofertados pelo texto principal. Isso nos ofereceu a 

oportunidade de estimular nossos próprios sentidos com a verdade do texto. Sabiamente, em 

diversas falas percebemos que ele oferece simbologias que não são compreendidas 

imediatamente, mas, ainda assim, esse confronto individual é uma fundamental atividade 

filosófica que abre caminho ao futuro entendimento. 

O diálogo coletivo e assistido pelo docente da disciplina possibilitou a contraposição 

de diferentes compreensões e entendimentos que, porventura na leitura individual, pudessem 

apresentar verdades e/ou incompletudes. Os encontros presenciais realizados permitiram que 

essa construção reflexiva fosse alcançada de forma coletiva, ampliando o entendimento e 

adicionando percepções filosóficas sobre os conceitos abordados. A riqueza dessas 

contribuições foi também promovida pelas diferentes formações intelectuais dos integrantes 

desse coletivo.  

A leitura em voz alta de trechos dos aforismos da Dialética negativa como recurso 

pedagógico se revelou carregada de sentidos históricos e filosóficos, possibilitando a 

construção de novos significados. Esse procedimento aparentemente simples, e até mesmo 

para alguns ultrapassado como método, mostrou-se cognitivamente complexo, pois ao 

envolver a fala, a audição, a visão e a entonação interpretativa e sonora do texto, contribuiu 

para o desvelamento dos sentidos dados pelo filósofo aos seus escritos.  

Entendemos que após essas sucessivas tentativas de aproximação aos conceitos do 

autor, revelaram-se como uma forma/conteúdo que trouxeram contribuições para a nossa 

formação cultural. Os procedimentos realizados desde a leitura individual até a discussão em 

sala de aula, acima descritos, nos iluminaram, trazendo-nos esclarecimentos que fulguraram e 

acenderam o desejo pela descoberta dos textos. Os textos reconfiguraram a sua simbologia 

interna e se fizeram iluminados, iluminando os sujeitos expostos a eles. Essa experiência 

formativa que arduamente foi percorrida por nós, nos impulsiona a retornar em um outro 

momento, para que outras descobertas possam novamente ocorrer.  

A Dialética negativa inicia suas considerações fazendo o maior dos questionamentos: 

“A filosofia, que um dia pareceu ultrapassada, mantém-se viva porque se perdeu o instante de 

sua realização” (ADORNO, 2009, p. 11). Nessa perspectiva, Adorno apresenta a filosofia 

como uma base reflexiva para pensar, interpretar e buscar elementos teóricos que questionam 
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as suas intenções. Desse modo, o filósofo nos faz reconhecer a insuficiência dos conceitos e 

de sua verdade, procurando em todos os momentos revelar e descortinar a sua aparência. 

Como descrito nas Minima moralia, a verdade acerca da vida imediata tem que investigar a 

sua configuração alienada, compreendendo os poderes objetivos que determinam a existência 

individual até o que está encoberto (ADORNO, 1992, p. 7).  

A forma/conteúdo utilizado pela disciplina indica que quanto mais diálogos, 

conversas, debates, escutas e falas forem utilizadas, mais condições poderemos ter para 

romper com a objetividade tão apregoada pelas novas formas de apropriação do humano 

orientada pelo lucro. A liquidação das formas/conteúdos que caminham em outra direção 

tende a transformar o homem em coisa, apresentando a complexidade como algo 

desnecessário e irrelevante. Desta forma/conteúdo, para além de todos os objetivos 

anteriormente apresentados, consideramos que a disciplina ofereceu ainda um outro objetivo 

que não apareceu imediatamente, mas que precisa ser apresentado: a resistência contra as 

formas idealizadas de compreensão da realidade social. Esse elemento não imediato é um 

excedente necessário para o não deperecimento da experiência, pois não contribui para o 

atrofiamento do humano.  

Considerando todos os elementos metodológicos da disciplina acima descritos, 

destacamos a seguir alguns aforismos, indicando sua contribuição para a investigação da 

realidade educacional.  

 

A Dialética negativa como metodologia de estudo 

 

O estudo da Dialética negativa nesta disciplina possibilitou a apropriação de uma 

fundamentação teórica que ampliou nossas investigações filosóficas na área da educação: na 

dissertação de Mestrado A educação pela dança no ensino básico de Goiás (Tainã Moreira 

Gomes), defendida em março de 2015 e, com título ainda provisório, a tese de doutorado: O 

agir comunitário da UNIVAP: limites e possibilidades (Luiz Carlos Andrade de Aquino). 

Através dos conceitos epistemológicos descritos na Dialética negativa foi possível 

compreender de forma mais aprofundada nossos objetos de estudo.  

Dentro do rico universo de aforismos que compõem a Dialética negativa, escolhemos 

alguns para evidenciar sua importância para a investigação da área educacional.    
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Desencantamento do conceito  

 

Neste aforismo da Introdução da Dialética negativa, Adorno afirma que “Em verdade, 

todos os conceitos, mesmo os filosóficos, apontam para um elemento não-conceitual porque 

eles são, por sua parte, momentos da realidade que impele a sua formação – primariamente 

com o propósito de dominação da natureza” (ADORNO, 2009, p. 18). Esta formulação 

adorniana tem o poder de abrir o conceito do próprio conceito, produzindo seu 

desencantamento enquanto conceito e dando conta da complexa realidade que, mediada pela 

intelecção, o produziu. A filosofia idealista absolutiza e naturaliza o processo de mediação, e 

é ele próprio que, é condicionado pela realidade que busca apreender. Se por um lado o 

conceito se identifica com a realidade, essa identificação é construída em contraposição aos 

elementos não-idênticos que esta realidade apresenta e que são rechaçados pela formulação 

conceitual idealista. É interessante perceber como Adorno sustenta esta reflexão neste 

aforismo, quando apresenta o exemplo do conceito de “ser” em Hegel: 

Conceitos como o conceito de ser no começo da Lógica hegeliana denotam 

de início um elemento enfaticamente não-conceitual; para usar uma 

expressão de Lask, eles visam a algo para além de si mesmos. É constitutivo 
de seu sentido que eles não se satisfaçam com sua própria conceptualidade; e 

isso apesar de, por meio do fato de incluírem o não-conceitual como seu 

sentido, tenderem a torná-lo idêntico a si mesmos e, dessa forma, 

permanecerem fechados em si (ADORNO, 2009, p. 18). 

O que Adorno parece querer enfatizar é o fato de que, embora a dialética hegeliana 

reconheça o elemento não-conceitual no conceito, esse reconhecimento é apenas um 

movimento do pensamento em direção a uma síntese onde o conceito tende a se identificar 

com a realidade ao negar (deixar encoberto) o não-idêntico que a realidade comporta. É contra 

esse aprisionamento da realidade produzido pelo conceito que Adorno se insurge. Em suas 

palavras: “Alterar essa direção da conceptualidade, voltá-la para o não-idêntico, é a charneira 

da dialética negativa” (2009, p. 19).  

Nessa perspectiva teórica encontramos fundamentação para investigar a realidade 

educacional, seja em qual for o seu aspecto, pois os elementos não-conceituais, ou seja, os 

elementos e aspectos contidos na realidade educacional particular, que o conceito quer agarrar 

e não consegue, expressariam as tensões que apontam para uma possível transformação desta 

mesma realidade. Em outros termos, apontariam as tendências existentes na realidade 
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educacional que a reproduzem e, além disso, as tendências reprimidas que apontam para sua 

possível transformação. 

 

 

 

Essência e aparência 

 

A filosofia negativa de Adorno analisa a relação entre essência e aparência da 

realidade. A reflexão sobre essas categorias é apresentada no aforismo Essência e aparência, 

na Parte II da Dialética Negativa – Conceitos e Categorias, e ali ganha uma dimensão crítica 

inovadora, na medida em que se coloca contrária à tradição filosófica moderna que é 

caracterizada pelo primado do sujeito em relação ao objeto. Nessa tradição criticada por 

Adorno, a absolutização da razão guiada pelo princípio da identidade, tende a equiparar 

essência e aparência, o que para ele mascara a essência contraditória de todo ente, ou seja, a 

identificação do conceito com a realidade acaba por ocultar os elementos contraditórios 

constitutivos da essência, tornando-a pura ideologia. Assim, essência e aparência são 

apresentadas e discutidas por Adorno como categorias conceituais que o idealismo eleva ao 

absoluto, como se a verdade pudesse surgir somente retirando o véu da aparência que a 

encobre. Esse parece ser o ponto inicial da reflexão de Adorno nesse aforismo. Ao afirmar 

que “[...] quando uma categoria se transforma – por meio da dialética negativa, a categoria da 

identidade e da totalidade -, a constelação de todas as categorias se altera e, com isso, uma vez 

mais cada uma delas” (ADORNO, 2009, p. 144), o autor nos faz compreender que os 

conceitos de essência e aparência precisam se libertar das amarras produzidas pela filosofia 

idealista hegeliana onde a essência apresenta-se “[...] mascarada em sua própria contradição” 

(ADORNO, 2009, p. 144), ou seja, onde a essência identifica-se com a aparência pela 

mediação conceitual produzida pelo sujeito cognoscente. Para o frankfurtiano, ao contrário, 

“A essência não pode ser reconhecida senão junto à contradição do ente em relação àquilo que 

ele [pelo conceito] afirma ser” (ADORNO, 2009, p. 144).  

 Pode-se afirmar que, para Adorno, a essência de algo ou de uma realidade ganha uma 

conotação histórica, pois no objeto encontra-se sedimentada as relações sociais que o 

determinam historicamente, condicionando o seu movimento de reprodução e transformação 

da realidade. Dito de uma forma mais livre, a essência é o cofre que guarda o segredo da 

realidade, ali onde está a tensão que constitui seu movimento histórico. Nessa perspectiva, 

podemos propor uma interpretação da relação entre essência e aparência do fenômeno 
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educacional que queremos investigar, buscando em suas contradições os elementos que 

revelem esse movimento histórico de reprodução e/ou transformação desta realidade.  

  

  

 

 

Primado do objeto  

 

Aqui apontamos outro elemento da filosofia de Adorno que fundamentou nossa 

pesquisa: a prioridade dada ao objeto em relação ao sujeito no processo de investigação da 

realidade. A reflexão filosófica tem seu primado no objeto e não no sujeito, ainda que exija 

mais do sujeito para se realizar. Essa reflexão é apresentada por Adorno (2009) no aforismo 

Primado do Objeto, onde a crítica do filósofo se volta, uma vez mais, à absolutização do 

sujeito no processo de conhecimento da realidade. Vejamos a seguinte afirmação de Adorno 

nesse aforismo: 

Em virtude da disparidade no interior do conceito de mediação, o sujeito se 

abate sobre o objeto de maneira totalmente diferente do que este sobre o 
sujeito. O objeto só pode ser pensado por meio do sujeito, mas sempre se 

mantém como um outro diante dele; o sujeito, contudo, segundo sua própria 

constituição, também é antecipadamente objeto. Não é possível abstrair o 

objeto do sujeito, nem mesmo enquanto ideia; mas é possível esvaziar o 
sujeito do objeto. Também pertence ao sentido da subjetividade ser objeto; 

mas não do mesmo modo como ao sentido da objetividade ser sujeito 

(ADORNO, 2009, p. 158). 

A dialética entre sujeito e objeto, não é tomada de forma idealista, como em Hegel, 

onde o sujeito predomina sobre o objeto e a razão torna-se o espírito absoluto que tudo realiza 

e compreende. Em Adorno, ao contrário, esta dialética aponta para a unidade entre sujeito e 

objeto, onde “O primado do objeto só é alcançável em uma reflexão subjetiva e em uma 

reflexão subjetiva sobre o sujeito” (ADORNO, 2009, p. 159). Esvaziar o sujeito do objeto não 

significa absolutizar o sujeito no processo de conhecimento; significa, isso sim, exigir mais do 

sujeito a partir de sua relação com o objeto. É nessa perspectiva que julgamos ser importante 

investigar a educação, ou seja, investigar os elementos que existem na realidade educacional 

cujos conceitos que buscam explicá-la não conseguem expressar.  

 

 

Considerações Finais 
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Nosso objetivo foi relatar a experiência formativa construída através da disciplina 

Tópicos Especiais de Filosofia I: Dialética negativa: elementos teórico-metodológicos. Ao 

evidenciarmos a metodologia de estudo utilizada nesta disciplina, destacamos essa 

experiência como uma possibilidade que se distancia da semiformação. Se a semiformação 

incapacita a experiência, logo, também, contribui para a aniquilação das instâncias 

educacionais de resistência. É nesse sentido que o estudo da Dialética negativa contribuiu, 

neste caso, para o fortalecimento da ambiguidade quando através da resistência apresentou 

outra face além da adaptação dos sujeitos à realidade.  

Cabe ressaltar que não concebemos a Dialética negativa como um método de pesquisa 

a ser aplicado na realidade educacional que queremos investigar, seja ela qual for. A dialética 

negativa, seguindo a concepção de Adorno, se constitui aqui como uma orientação para a 

construção de um modelo crítico de abordagem da realidade, como uma postura filosófica 

crítica voltada para a emancipação social, como um caminho. 

Ao considerar a importância desse universo de estudo conceitual, entendemos com 

Adorno (1992) que no mundo contemporâneo há uma tendência ao desaparecimento do 

sujeito, e que aquilo que desaparece deve ser considerado como essencial. A aula 

compreendida como uma conjugação de fatores (leitura prévia individual, leitura coletiva em 

voz alta, entonação na leitura, interpretação do texto, o estranhamento em relação ao texto, o 

debate orientado, a possibilidade do diálogo e da escuta dos sujeitos etc.) criou condições para 

que a experiência formativa pudesse se afirmar, ou seja, resgatar o essencial. Ressaltamos 

ainda que, além disso, a mediação que obtivemos intensificou a concretude dessa 

possibilidade, na medida em que interpelou os sujeitos na direção de se construírem ainda 

mais como sujeitos. A ênfase desse processo formativo está em reconhecer que, apesar do 

discurso educativo ser referenciado por essas bases, esse repertório não é rotineiro e não se 

constitui como uma atitude generalizada. Mas nem por isso, se intitula como modelo a ser 

reproduzido. 

Refletir, indagar, questionar, discutir, ouvir e expressar são ações cada vez mais 

impossibilitadas aos sujeitos, tornando-se privilégio de poucos. Essa complexidade de ações 

só conseguirá se cumprir caso haja uma base fundamentada na sociedade democrática, onde 

os sujeitos não se relacionem através do medo, atitude recorrente de relações fascistas e 

autoritárias. A educação que busca a emancipação precisa contar com metodologias que 

fortaleçam as experiências entre os sujeitos e desvalorizar isso é aceitar a reprodução de 
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relações sociais esvaziadas de seu sentido verdadeiramente humano, e disso estamos cada vez 

mais carentes. 
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Herbert Marcuse, ao prefaciar Eros e civilização, em 1966, diz que este “título 

expressou um pensamento otimista, eufemístico, mesmo positivo”, em 1955, acreditando que 

a sociedade industrial avançada habilitaria o homem a inverter o rumo do progresso”, 

rompendo com “a união fatal de produção e destruição, de liberdade e repressão”. O homem 

adquiriria a ciência necessária para fazer o uso da “riqueza social para moldar o mundo do 

homem de acordo com os seus Instintos Vitais, na luta combinada contra os provisores da 

Morte” (MARCUSE, 1981, p. 13). Mas, naquele momento, dava-se conta de que isto não 

seria possível em uma sociedade afluente, que é cada vez mais dependente da produção e do 

consumo do supérfluo, dependendo cada vez mais “dos novos inventos, do obsoletismo 

planejado e dos meios de destruição”, de tal forma que “os indivíduos têm de adaptar-se a 

esses requisitos de um modo que excede os caminhos tradicionais” (Id., ibidem).  

Marcuse parece demonstrar assim um certo desencanto em relação aos rumos que 

poderia tomar a sociedade, cada vez mais avançada em termos científicos e tecnológicos. Já 

não esperava mais a inversão do rumo do progresso pela habilidade conferida ao homem pela 

sociedade industrial. Isto não significa que o comportamento das pessoas, jovens ou não, não 

tivesse mudado entre 1955 e 1966. Ao contrário, o mundo vinha passando por mudanças 

nunca antes esperadas. Até parecia, para o próprio Marcuse, que já não fazia mais sentido 

falar de “repressão excessiva”, porque os homens e as mulheres estavam desfrutando de uma 

liberdade sexual até então nunca vista. Mas observava também que essa liberdade e a 

satisfação estavam “transformando a Terra em inferno”, concentrado em lugares como Vietnã, 

Congo, África do Sul, e em muitos “guetos da sociedade afluente” (MARCUSE, 1981, p. 14). 

Para Marcuse, a liberdade alcançada, sobretudo pelos jovens de ambos os sexos na 

década de 1960, não impediria a constatação de que as necessidades instintivas tinham se 

convertido em “fator vital na reprodução do sistema”, de modo que a mercadoria tinha de ser 

traduzida “em objetos da libido”, ou seja: “o Inimigo nacional, que tem de ser combatido e 
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odiado, é destorcido e inflado a tal ponto que pode ativar e satisfazer a agressividade na 

dimensão profunda do inconsciente” (MARCUSE, 1981, p. 14).   

Assim, Marcuse, refletindo sobre a liberdade, volta-se criticamente para os costumes de 

sua época, procurando compreender a significação dos valores para a dignificação humana no 

mundo civilizado. Dava assim continuidade ao que fora feito ao longo da história humana por 

diferentes pensadores: a busca de uma reposta para o ethos. Nestes termos, Marcuse, à 

semelhança de pensadores como Aristóteles ou Kant, esteve ocupado com a ética, que não 

aparece diretamente em sua obra. 

Marcuse, no âmbito da Teoria Crítica, volta-se para as condições sociais, políticas, 

econômicas e culturais que estão na base dos costumes de uma época, submete à sua reflexão 

a autoridade, a família e a tecnologia, colocando o comportamento humano em discussão a 

partir da significação da liberdade. E esta liberdade tem sido a chave para se buscar a 

compreensão do modo de ser e de agir dos seres humanos em suas mútuas relações que 

perfazem os costumes e o caráter de cada um. Portanto, é inegável a relação entre o 

pensamento de Marcuse e a ética, enquanto reflexão sobre o comportamento humano que se 

tem configurado na história como moral. 

Reporta-se então aqui ao que tem sido posto como ética na tradição do pensamento 

humano a partir dos gregos como o que diz respeito ao ethos, refletido no caráter de todo 

aquele que se porta segundo os costumes. Assim, normalmente se faz uma vinculação entre a 

ética e o ethos, pensando-se o comportamento humano no espaço e no tempo. Neste sentido, 

na Ética de Aristóteles, encontramos uma série de razões para se pensar no dever ser que 

exprime a excelência do comportamento. Nestes termos, a areté, ideal perseguido para a 

formação do homem, está posta na reflexão dos grandes filósofos, a começar por Sócrates que 

convidou os homens a pensarem sobre si mesmos com vistas à melhor forma de agir, 

compatível com a ideia de bem e de justiça referida por Platão.  

Por isso, filósofos como Platão e Aristóteles refletiram sobre normas com vistas no que 

deveria ser bom e justo no comportamento dos homens. Assim passou-se a chamar de ética 

toda reflexão que visasse a excelência dos costumes expressos pelo comportamento fundado 

na excelência do caráter por parte de cada um. Daí a ética passar a ser compreendida como 

moral pelos latinos, que se referiram a ela ao falar dos costumes identificados como ethos 

pelos gregos. Sendo o ethos traduzido por moralis pela filosofia cristã, ética e moral passaram 

a ser sinônimos, exceto para quem passou a compreender a moral como objeto da ciência ou 

filosofia da moral. Em qualquer desses casos, a atenção se volta para a moral como objeto de 

estudo ou de crítica. Assim sendo, a ética tem sido posta como afirmação do comportamento 
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moral dos homens, segundo normas que são obedecidas quando assimiladas como necessárias 

e, portanto, obrigatórias para a melhor convivência humana. 

Neste sentido, Aristóteles se refere às atitudes humanas que visam o maior bem, dentre 

eles, o prazer ou a riqueza. Persegue-se, então, a felicidade como supremo bem que se alcança 

pela efetivação da ética. Cumpre-se, pois, observar as normas do bem-agir, modelando os 

costumes pela efetivação do comportamento que deve se pautar pelo conjunto de atividades 

conforme a excelência, fazendo a vida agradável em si mesma, como diz Aristóteles (1992, 8, 

1099 a, p. 26): “as ações conformes a excelência são desta natureza [agradáveis em si 

mesmas], de tal forma que elas são ao mesmo tempo agradáveis em si e agradáveis aos 

apreciadores do que é belo”. Ou seja, são ações que visam à felicidade como “o melhor, mais 

belo e o mais agradável dos bens”, atributos inscritos em Delos a exemplo da justiça, da 

melhor saúde e do que é mais agradável: “Todos esses atributos estão presentes nas melhores 

atividades, e identificamos uma destas (a melhor de todas) como a felicidade” (Id., ibid., p. 

27). 

Se Aristóteles pensava assim no Século IV a.C., no final do Século XVIII, Immanuel 

Kant recorreu ao imperativo categórico para o que seria essa excelência. Não mais a busca da 

felicidade, mas do agir pelo dever. Este seria a referência para o comportamento fundado na 

boa vontade, que é o bom sem limitação. Neste sentido, diz Kant (1991, p. 22): "a boa 

vontade parece constituir a condição indispensável do próprio facto de sermos dignos da 

felicidade".  

Para Kant, essa vontade submetida à lei moral, diferencia-se da que se faz como 

capacidade de escolha, ou livre arbítrio. Pois, impulsionado por ela, que é boa em si mesma, o 

homem se vê impulsionado a agir pelo dever, que é diferente de uma agir conforme ou contra 

o dever. Assim Kant apresenta o imperativo categórico como fórmula da lei moral para a ação 

pelo dever. Sendo o dever obediência à lei prática que coordena por si em termos absolutos, 

não dependendo de móbil algum, chega-se ao imperativo categórico como existência provada 

a priori. Este imperativo, segundo Kant (1981, p. 59), é único e assim se expressa: “Age 

apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal” (grifo do autor).  E este imperativo se converte em lei fundamental da razão pura 

prática, conforme o exposto na Crítica da razão prática: "Age de tal modo que a máxima da 

tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal" 

(KANT, 1986, p. 42). Isto significa dizer que "A razão pura é prática por si mesma apenas e 

dá ao (homem) uma lei universal, que chamamos lei moral (Sittengesetz)" (Id., ibid., p. 43). 
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Há, portanto, uma diferença significativa entre Kant e Aristóteles. Mas os dos falam do 

que se pode pensar em termos de ordenação do comportamento humano diante dos costumes. 

No entanto, diferentemente de Aristóteles, ele não discorre sobre exemplos de excelência 

moral ou de deficiência moral, não procura dizer o que seja justo ou injusto, como fez Platão 

e o próprio Aristóteles. Kant nos oferece uma fórmula para a lei moral, referência para se 

julgar o que será ou não a moralidade. Trata-se, pois, da afirmação da moral, a partir do que 

serve de referência para disciplinar o comportamento com vistas a essa moral ou para se 

julgar a ação dos homens concernente ou não à moral em seu sentido afirmativo. A ética que 

reflete essa moral é, também, afirmativa. 

Diferente dos filósofos que, seguindo a tradição, optaram por uma ética afirmativa, 

propomo-nos a pensar sobre a moral a partir da sua negatividade. À luz da Teoria Crítica, 

abandonamos esse modo afirmativo de se conceber a ética, para pensá-la a partir da sua 

negação. Não pensamos a ética que aponta para o dever ser como exercício da moral; 

pensamos na crítica à moral, situando-a historicamente no espaço sociocultural. Esta crítica 

toma o caráter de negação, pondo-se como antítese a uma moral dada. Nestes termos, 

refletimos a partir de Marcuse que, a exemplo de outros da Teoria Crítica, voltou-se 

criticamente para a moral da sociedade capitalista e patriarcal.  

Partindo, pois, da interpretação do pensamento de Freud feita por Marcuse em Eros e 

civilização, tendo como objeto de crítica o princípio de desempenho e da mais-repressão, 

consideramos imprescindível a transformação da sexualidade em Eros para a harmonia entre 

os princípios de prazer e de realidade, permitindo assim a conciliação entre Eros e o princípio 

de morte, que funda uma ética. Da crítica à moral vigente, passa-se à noção de uma vida 

gratificada orientada por um novo princípio de realidade sem apelo a uma normatividade. 

Esta crítica se converte em ética, mas não no sentido de uma afirmação moral, mas de uma 

negação. Ao invés de apontar o dever ser que possa fundar uma nova moral com o fim da 

mais-repressão e do princípio de desempenho, a negação da moral vigente se faz com vistas 

ao equilíbrio entre os princípios de prazer e de realidade sem que isso possa significar a 

afirmação de uma nova moral. Neste sentido, ao invés de uma síntese a partir da negação de 

uma moral, não há síntese nenhuma; a crítica se converte em uma ética sem apresentar moral 

nenhuma, não dizendo em que deva se fundar um novo ethos. 

A questão agora é saber em que se fundamenta uma forma de penar a moral como 

objeto de crítica, enquanto condição para a orientação do ser humano no mundo tendo em 

vista apenas a gratificação da vida não modelada por postulado algum. Voltamo-nos, pois, 

para a busca de um princípio para a ética negativa em Marcuse, tendo em vista a crítica dele 
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ao pensamento de Freud para pensar a partir da luta entre o princípio de vida, representado 

por Eros, e o princípio de morte, representado por Thanatos.  

As reflexões de Marcuse voltam-se para esta questão, quando interpreta o pensamento 

de Freud, para quem “a história do homem é a história da sua repressão”. O conceito de 

homem que emerge da teoria freudiana, segundo Marcuse (1981, p. 33), é a “mais irrefutável 

acusação à civilização ocidental – e, ao mesmo tempo, a mais inabalável defesa dessa 

civilização”. O homem, para Freud, é coagido social e biologicamente, sendo atingido pela 

coação em “sua própria estrutura instintiva”, quando “essa coação é a própria precondição do 

progresso” (Id., ibid.).  

Procurando situar o pensamento de Freud diante da tradição filosófica que busca um fim 

para a fundamentação da moral, deparamos com a questão da felicidade que, para filósofos 

como Aristóteles, é passível de múltipla definição quando se pensa sobre o que poderia fazer 

o homem feliz, tomando-se para isso a significação do prazer e da dor. Pois, segundo ele, em 

sua Ética a Nicômacos,  

 

uma de nossas tarefas necessárias é examinar estas duas emoções, pois não 

somente já estabelecemos que a excelência moral e a deficiência moral se 
relacionam como sofrimento e como prazer, como também a maioria das 

pessoas dizem que a felicidade pressupõe o prazer; é por isto que as pessoas 

bem-aventuradas têm um nome cujo significado é a fruição do prazer. 

(ARISTÓTELES, 1992. 11, 1152 a, p. 146) 

 

Freud, por sua vez, diz que os homens se esforçam para obter felicidade, ao tempo em 

que querem ser felizes e permanecer felizes. Mas, segundo ele, ocorre o seguinte: “Por um 

lado, visa a uma ausência de sofrimento e de desprazer; por outro, à experiência de intensos 

sentimentos de prazer. Em seu sentido mais restritos, a palavra ‘felicidade’ só se relaciona a 

esses últimos”. Continuando com a sua reflexão, diz: “Em conformidade a essa dicotomia de 

objetivos, a atividade do homem se desenvolve em duas direções, segundo busque realizar – 

de modo geral ou mesmo exclusivamente – um ou outro desses objetivos” (FREUD, 1997, p. 

24).  

Mas, de acordo com Freud, deparamo-nos aqui com duas questões: a primeira diz 

respeito à personalidade humana que se constitui pelo Id, Ego e Superego; a segunda, a 

necessidade de vivermos em sociedade, quando somos impulsionados pelo Id a nos 

orientarmos pelo princípio do prazer e não pelo princípio da realidade, que tem por base a 

moral em que se reflete a sociedade. Todavia, o propósito da vida é decidido “pelo programa 

do princípio do prazer”. “Esse princípio” – diz ele – “domina o funcionamento do aparelho 
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psíquico desde o início. Não pode haver dúvida sobre sua eficácia, ainda que o seu programa 

se encontre em desacordo com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo quanto com o 

microcosmo” (FREUD, 1997, p. 24). 

Freud também observa que, apesar desse domínio do princípio do prazer, não há 

possibilidade do seu programa ser executado, porque “todas as normas do universo são-lhe 

contrárias”, como se no plano da “Criação” não estivesse a intenção de que o homem fosse 

“feliz”, o que significa estar satisfeito com a efetivação do programa proposto pelo princípio 

do prazer. Assim, não é de se admirar que “os homens se tenham acostumado a moderar suas 

reivindicações de felicidade”, estando pressionados pelas mais diferentes possibilidades de 

sofrimento. Daí ser verdade afirmar que “o próprio princípio do prazer, sob a influência do 

mundo externo, se transformou no mais modesto princípio da realidade”. Por conta disso, o 

homem se pensa feliz quando escapa da infelicidade ou quando continua sobrevivendo apesar 

do sofrimento. E, por assim ser, esforçando-se para evitar esse sofrimento, acaba colocando a 

tarefa “de obter prazer em segundo plano” (FREUD, 1997, p. 25). 

Assim a repressão, para Freud, parece indispensável para que a civilização se faça 

possível. Pois, entre os métodos que o homem encontra para a satisfação do princípio do 

prazer é a submissão da nossa libido à vontade humana. E para se evitar o autocastigo em 

decorrência da satisfação irrestrita de suas necessidades, é preferível ao homem os 

deslocamentos da libido, contando “com a assistência da sublimação dos instintos”, que são 

submetidos à reorientação dos seus objetivos (FREUD, 1997, p. 28). 

Ou seja, como diz Marcuse (1981, p. 33) essa reorientação dá as condições para a 

conversão dos instintos animais em instintos humanos “sob a influência da realidade externa. 

Sua ‘localização’ original no organismo e sua direção básica continuam sendo as mesmas; 

contundo, seus objetivos e manifestações estão sujeitos à transformação”. Portanto, a 

conversão do homem animal em ser humano só se faz possível “através de uma transformação 

fundamental da sua natureza, afetando não só os anseios instintivos, mas também os ‘valores’ 

instintivos – isto é, os princípios que governam a consecução dos anseios” (Id., ibid., p. 34). 

Então entendo que, segundo Freud,  

 

ou impedimos de uma vez a exteriorização dos impulsos vindos do Id, ou 

procurarmos exteriorizá-los de uma forma simulada representada pelas ações 

consideradas moralmente elevadas, sendo estas coerentes com as 
necessidades da convivência social. Assim temos, no primeiro caso, o 

recalque, no segundo, a sublimação. (DIONIZIO NETO, 1988, p. 94). 

 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

É com essa sublimação que se torna possível a civilização, ao tempo em que os instintos 

animalescos são transformados nas boas ações. Neste sentido, diz Carlos Estevam (1978, p. 

30): “A maior parte das grandes vidas e dos grandes feitos ocorridos na história da 

humanidade só foram possíveis graças à sublimação”. E esta se faz possível pela 

transformação do animal em homem mediante a transformação do sistema de valores que 

converte o princípio do prazer em princípio de realidade. Assim, a satisfação imediata dá 

lugar à satisfação adiada, passando-se do prazer à sua restrição. Daí, da atividade lúdica, 

passa-se ao esforço que se tem como trabalho, transformando-se a receptividade em 

produtividade. Portanto, no lugar da ausência da repressão, ficou a segurança. Substituindo-se 

assim o princípio de prazer pelo princípio de realidade, deu-se, segundo Marcuse (1981, p. 

36), “o grande acontecimento traumático no desenvolvimento no homem – no 

desenvolvimento do gênero (filogênese), tanto quanto do indivíduo (ontogênese)”. E ele 

continua com a seguinte afirmação: 

 

Segundo Freud, esse acontecimento não foi único, pois repete-se ao longo da 

história da espécie humana e de cada um dos seus indivíduos. 
Filogeneticamente, ocorre primeiro na horda primordial, quando o pai 

primordial monopoliza o poder e o prazer, e impõe a renúncia por parte dos 

filhos. Ontogeneticamente, ocorre durante o período inicial da infância, e a 
submissão ao princípio de realidade é imposto pelos pais e outros 

educadores. Mas, tanto no nível genérico quanto individual, a submissão é 

continuamente reproduzida. (Grifo do autor) 

 

Damo-nos conta, pois, de que a civilização passa a existir sob o duplo sentimento de 

culpa dos irmãos que mataram o pai primordial e o devoraram, mas que, se sentido culpados, 

optaram pela imposição de um novo patriarcado sobre o supremo prazer representado pela 

mulher. Assim, segundo Marcuse (1981, P. 36), “Ao domínio do pai primordial segue-se, 

após a primeira rebelião, o domínio dos filhos, e o clã fraternal desenvolve-se para dar origem 

a um domínio social e político institucionalizado”. Materializa-se, então, um sistema de 

instituições, que permite o referido filósofo concluir que “o indivíduo, evoluindo dentro de tal 

sistema, aprende que os requisitos do princípio de realidade são os da lei e da ordem, e 

transmite-os à geração seguinte” (Id., ibid.). 

Aprendemos, então, com Freud que o Id é a camada mais antiga da nossa mente, onde 

se encontram os instintos primários, e “está isento das formas e princípios que constituem o 

indivíduo consciente e social. Não é afetado pelo tempo nem perturbado por contradições; 

ignora ‘valores, bem e mal, moralidade’” (MARCUSE, 1981, p. 47). No entanto, graças à 
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permanência do que há de mais primitivo no domínio da mente, compreendemos a 

significação do sentimento de culpa para o desenvolvimento da civilização, ao ponto de se 

pagar o seu progresso com a perda da felicidade. Isto porque, segundo Freud, o sentimento de 

culpa tem “um papel decisivo no desenvolvimento da civilização”, estabelecendo, como diz 

Marcuse (Id., ibid., p. 83 – grifo do autor), “uma correlação entre progresso e um crescente 

sentimento de culpa”. E este ocorre, não em decorrência de um pecado contra Deus, como se 

fez acreditar, mas contra o homem que se impôs como pai-déspota, que deu origem ao 

domínio de um homem pelo outro, fazendo-se assim o pecado original contra o homem que já 

era culpado. Assim, diz Marcuse (1981, p. 70 – grifo do autor), “o primeiro grupo humano foi 

estabelecido e mantido pelo domínio imposto de um indivíduo sobre os outros. Num dado 

momento da vida do gênero homem, a vida grupal foi organizada por dominação”. 

De acordo com Freud, a dominação desse primeiro grupo culminou com o parricídio. 

Os filhos se revoltaram contra o pai que possuía todas as mulheres desejadas, monopolizando 

para ele o prazer supremo representado pela mulher, enquanto a eles era imposto todo 

trabalho. Mas, impulsionados pelo amor e o ódio, dão conta de que o crime supremo cometido 

foi um crime contra eles mesmos. Daí se arrependem e se culpam, transformando a repressão 

imposta pelo pai em repressão imposta por eles a eles mesmos. Assim, o progresso da 

dominação se dá com a passagem de um para muitos, “uma ‘propagação social’ do prazer”. E 

daí, “todos os seus membros têm de respeitar os tabus se querem manter sua chefia. A 

repressão impregna agora a vida dos próprios opressores e uma parte de sua energia instintiva 

fica disponível para a sublimação no trabalho” (MARCUSE, 1981, p. 73). 

A mulher, então, passou a ter um papel significativo, herdando boa parte do poder que 

estivera centrado no pai, firmando-se o matriarcado que fora suplantado por uma nova forma 

de patriarcado. A descentralização desse poder passou do pai ao patrão, mudando o 

monopólio despótico do pai para a “autoridade educacional e econômica”. Com vistas nisto, 

afirma Marcuse (1981, p. 73 – grifo do autor), “A liberdade segue-se à dominação e conduz à 

reafirmação da dominação. O matriarcado é substituído por uma contra-revolução patriarcal, e 

esta última é estabilizada mediante a institucionalização da religião”. Como consequência 

disso, a dominação paterna se desenvolve, passando para um sistema de dominação que é 

cada vez mais poderoso, pois, segundo Freud (apud MARCUSE, 1981, p. 75), o sistema 

estatal de dominação “é, assim, uma continuação da repressão primordial, que tem como seu 

propósito a exclusão cada vez mais vasta da mulher”.  

Passando a dominação paterna para o sistema, já não é possível saber de onde ela parte. 

Resta-nos considerar esse sistema como o conjunto das instituições, e a dominação ganha o 
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caráter de administração, desaparecendo por trás dessas instituições. Mas não se pode 

esquecer, como observa Marcuse, que a civilização não seria possível sem o progresso no 

trabalho, necessário “para o agenciamento e ampliação das necessidades da vida”, realizando-

se “normalmente, sem satisfação alguma em si mesmo”. Por isso é reconhecido pelo próprio 

Freud como “desagradável e penoso” (MARCUSE, 1981, p.  85). Assim, diz Marcuse (id., 

ibid., p. 86): “O trabalho básico, na civilização, é não-libidinal, é labuta e esforço; a labuta é 

‘desagradável’ e por isso tem de ser imposta”.  

Então, segundo o entendimento de Freud, a civilização não se faria possível sem a 

repressão, que se faz igualmente necessária para o seu desenvolvimento, sendo essa repressão 

na forma de trabalho forçado, portanto, alienado. Resta, pois, saber da significação do ser 

humano submetido a uma forma de trabalho com que a sua libido se desvia para a produção 

de bens materiais e espirituais que expressam a civilização e o seu desenvolvimento. E seria, 

então, possível falar de felicidade nessa civilização? Ela seria o sumo bem, conforme o 

entendimento aristotélico. Ou seria a maior obtenção de prazer, conforme pensava Epicuro e 

os seus seguidores. Ou a submissão à natureza, no modo como pensavam os estoicos. Kant 

não disse o que seria necessário para a felicidade, mas referiu-se à necessidade de 

reconhecimento da dignidade humana, para o que seria necessário o imperativo categórico, 

que se estabeleceria quando o homem fosse apenas tratado como um fim em si mesmo e 

nunca como um meio. 

De acordo com o que diz Freud, tanto não há felicidade plena – o que poderia ser uma 

confirmação do que afirmara Arthur Schopenhauer, para quem não há a felicidade, mas 

apenas momentos felizes (Cf. SCHOPENHAUER, 1991, p. 216) – como também o ser 

humano será sempre, e necessariamente, tratado como meio, uma vez que se faz necessária a 

imposição do trabalho como sublimação. Se pensarmos a moral como excelência do modo de 

agir, segundo Aristóteles, é de se perguntar sobre o que se poderia dizer a respeito da 

excelência do comportamento do homem, que, cumprindo-se o mandamento kantiano, não 

fosse mais tratado como meio, mas como fim em si mesmo. Marcuse pensa apenas na 

possibilidade de uma civilização não-repressiva. Mas em que consistiria esta civilização? 

Deveriam ser pensados princípios que regulamentassem uma nova moral? 

Marcuse quer o resgate da libido, libertando-a da submissão à mais-repressão e ao 

princípio de desempenho, para que se alcance um novo princípio de realidade para uma 

civilização não-repressiva. Neste sentido, observa Anthony Giddens (1993, p. 181) que, para 

Marcuse, a libido deve ser resgatada, mantendo-se o instinto de morte “como uma advertência 

cautelosa dos limites do puro prazer”. Com isto pergunta-se se é possível um princípio ético 
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para Marcuse. Daí ser importante refletir sobre o que o ele próprio nos diz quando afirma: “A 

visão de uma cultura não-repressiva, que desvendamos através de uma tendência evolutiva 

marginal na Mitologia e na Filosofia, visa o estabelecimento de uma nova relação entre os 

instintos e a razão” (MARCUSE 1981, p. 174). Se, para esta “cultura-não repressiva”, visa-se 

esta relação entre os instintos, certamente há de se compreender que, para ele, o resgate da 

libido não implicará, neste caso, a supressão do instinto de morte. Inverte-se assim a 

moralidade civilizada pela harmonia entre liberdade instintiva e a ordem. Os instintos se 

libertam “da tirania da razão repressiva”, ao tempo em que tendem “para relações existenciais 

livres e duradouras, isto é, geram um novo princípio de realidade” (MARCUSE, 1981, p. 

174). 

Com isto, Marcuse não está propondo uma nova ética. Ele chama a atenção para a 

desnecessária carga de repressão a que o homem da sociedade moderna está submetido, sendo 

levado a desviar grande parte de sua libido para o trabalho alienado sustentado por um 

princípio de realidade, o princípio de desempenho. Orientando-se os homens por um novo 

princípio de realidade, sem a mais-repressão como fundamento, seria possível uma civilização 

não-repressiva, baseando-se na liberação do progresso e não na suspensão deste. Nela, o 

homem poderia “ordenar sua vida de acordo com seu conhecimento plenamente 

desenvolvido”, para que pudesse “indagar de novo o que é bom e o que é mau” (MARCUSE, 

1981, p. 1975), sem a necessidade de um princípio que ordenasse o comportamento moral dos 

homens. 

A ordenação de um comportamento moral se faria à medida em que os instintos sexuais 

pudessem gerar “relações eróticas duradouras entre os indivíduos maduros” que fossem 

capazes de testar a noção de uma ordem não-repressiva nos instintos da sexualidade em meio 

às mudanças das condições existenciais e sociais em que esses indivíduos pudessem se firmar. 

Neste sentido, segundo Marcuse (1981, p. 175), faz-se necessário “indagar se os instintos 

sexuais, após a eliminação de toda a mais-repressão, são capazes de desenvolver uma 

‘racionalidade libidinal’ que seja não só compatível, mas promova até o progresso para as 

formas superiores de liberdade civilizada”. 

O que poderíamos então entender por “formas superiores de liberdade civilizada”? 

Como resposta, Marcuse diz ser necessária uma “racionalidade gratificada”. Para 

compreendê-la, considere-se o domínio da liberdade como domínio do lúdico, que ocorre 

quando as faculdades individuais se encontram liberadas de todo o jugo, seja da repressão, da 

sublimação ou da introjeção dos valores impostos pela sociedade-repressiva. 

Compreendemos, então, como é possível se falar de moralidade quando as faculdades de cada 
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indivíduo se voltam para novas possibilidades de mundo, em que se façam possíveis novas 

formas de realização. Assim, serão remodeladas as necessidades e a luta pela existência. E 

isto leva Marcuse (1981, p. 194) à seguinte afirmação: “No grau em que a luta pela existência 

se torna cooperação para o livre desenvolvimento e satisfação das necessidades individuais, a 

razão repressiva dá margem a uma nova racionalidade da gratificação, em que a razão e a 

felicidade convergem”. Convergindo a razão e a felicidade na “racionalidade da gratificação”, 

esta racionalidade, por sua vez, cria a divisão de trabalho que lhe é própria, criando as “suas 

próprias prioridades, sua própria hierarquia” (Id., ibid.).  

Não se trata, portanto, de normatização do comportamento, ou seja, não se trata de uma 

moral definida pela normatividade. Entende-se tão-somente que não se pode ignorar a moral 

situada no ser humano que, livre e conscientemente, pode fazer suas escolhas e, portanto, de 

forma lúdica, pode se fazer feliz. Poderíamos aqui pensar como Howard Parsons, para quem a 

moral está centrada no homem.  Isto significa dizer que as raízes da felicidade humana se 

confundem com as raízes da própria moral. Pois, segundo as palavras dele, o homem, sendo 

“o criador dos próprios valores, bons ou maus, ele deve ser a raiz central da situação moral” 

(PARSONS, 1982, p. 165). Todavia, para Marcuse, não há uma recomendação para o que 

deva fazer com vistas a moral. Contrapondo-se a toda ética do passado, Marcuse conduz a sua 

forma de pensar as condições para a moralidade sem apresentar ética nenhuma, seja ela 

descritiva e, muito menos, normativa. Neste sentido, entendemos que, ao considerar a 

necessidade de mudanças radicais no modo de lidar com o prazer e a felicidade, a ética 

subentendida para uma civilização não-repressiva é negativa: aquela que não anuncia moral 

nenhuma, ao tempo em que nos faz saber que um novo princípio de realidade será 

indispensável para a moral humana, quando a sexualidade se transforar em Eros enquanto 

princípio de vida e de gratificação, isto é, de felicidade. E este princípio consistirá em não 

afirmar moral nenhuma, expressando-se, a partir dele, uma ética negativa. 
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Introdução 

As intersecções entre educação, ciência e tecnologia têm se tornado cada vez 

mais intrincadas e complexas nas sociedades contemporâneas. Compreender a construção 

conceitual de cada um desses três campos, bem como as relações estabelecidas entre eles e 

também seus desdobramentos, apresenta-se, então, como um importante desafio à vivência 

humana. Isto porque, conforme vêm apontando desde o século XX os autores da Teoria 

Crítica da Sociedade: a educação tem desempenhado um papel fundamental na semiformação 

cultural, instrumentalizando pessoas, promovendo a mera adaptação ao mundo presente e, 

consequentemente, reproduzindo as desigualdades sociais vigentes (ADORNO, 2003; 2005); 

a ciência positiva tem sido erroneamente cultuada como dimensão única do saber e expressão 

máxima da racionalidade humana (ADORNO; HORKHEIMER, 2006; HORKHEIMER, 

1975; 2007); e o avanço tecnológico desenfreado parece ditar o ritmo reificado das sociedades 

atuais (MARCUSE, 1973; 1999). Em linhas gerais, as formas hegemônicas da educação, da 

ciência e da tecnologia hodiernas parecem sustentar a dominação do homem pelo próprio 

homem, perpetuando um modelo de sociedade administrada a partir, e em favor, dos 

interesses capitalistas (ADORNO; HORKEHEIMER, 2006; MARCUSE, 1973). 

Nesse contexto, faz-se necessária a investigação de instituições que se ocupem 

diretamente do desenvolvimento desses três campos (isoladamente ou conjuntamente) no 

sentido de se estabelecer uma crítica permanente que instigue a reflexão sobre os elementos 

contraditórios e regressivos imiscuídos na ideia de progresso frequentemente suscitada pela 

educação, pela ciência e pela tecnologia.  

A dissertação de Mestrado intitulada “Instituto Federal de São Paulo: 

educação, ciência e tecnologia para quê?”, ainda em construção, objetiva investigar os 

fundamentos e concepções expostos nos principais documentos que norteiam a atuação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), apresentando e 

discutindo o entendimento institucional relativo à tríade educação-ciência-tecnologia que 
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embasa suas ações. Visa, também, estudar como a comunidade acadêmica de um dos campi 

do IFSP – campus São José dos Campos – compreende o tratamento dado pelo IFSP aos 

termos focados nesta investigação, e suas inter-relações, no âmbito institucional perquirido.  

A justificativa desse estudo baseia-se, primordialmente, no diagnóstico das 

sociedades industriais e tecnológicas do século XX realizado, especialmente, por teóricos 

como Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Além disso, é reforçada pela 

carência de investigações sobre as relações educacionais estabelecidas na centenária 

instituição educacional denominada IFSP a partir da sanção da Lei Federal nº 11.892, de 29 

de dezembro de 2008.  

Alicerçado principalmente nos estudos desenvolvidos por autores da Teoria 

Crítica da Sociedade, mas também por outros mais que se se coadunem com os objetivos 

traçados, e através da análise de documentos oficiais do IFSP e das contribuições de parte da 

comunidade acadêmica desta instituição, busca-se expor e compreender quais pressupostos de 

educação, de ciência e de tecnologia norteiam as ações deste Instituto, bem como as 

intenções, as finalidades e as contradições manifestadas, além dos desdobramentos 

provocados.   

 

Método 

Esta investigação divide-se em dois conjuntos de análise de dados, que 

intencionam trazer para o debate algumas dimensões da abordagem educacional, científica e 

tecnológica realizada pelo IFSP. 

Desse modo, em um primeiro momento, foram analisados três dos principais 

documentos que orientam a atuação do IFSP: o Estatuto74, o Regimento Geral75 e o atual 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-201876. Através da leitura acurada destes, 

problematiza-se as concepções de educação, de ciência e de tecnologia veiculadas 

institucionalmente, tendo como referência analítica basilar as obras de autores da Teoria 

Crítica da Sociedade. A análise das concepções de educação, ciência e tecnologia firmadas 

pelo IFSP ampara-se, ainda, no método dialético utilizado por Theodor W. Adorno, 

                                                             
74 IFSP. Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. São Paulo, 2014a (este 

documento foi aprovado e instituído pela Resolução nº 1, de 31 de agosto de 2009, e alterado pelas Resolução nº 

872, de 04 de junho de 2013 e Resolução nº 8, de 04 de fevereiro de 2014). 
75 IFSP. Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. São Paulo, 

2014b (este documento foi aprovado e instituído pela Resolução nº 871, de 04 de junho de 2013, e alterado pela 

Resolução nº 7, de 04 de fevereiro de 2014). 
76 IFSP. Plano de Desenvolvimento Institucional: 2014-2018. São Paulo, 2014c (este documento foi aprovado e 

instituído pela Resolução nº 33, de 15 de abril de 2014). 
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apresentado sobretudo em sua obra denominada Dialética Negativa (ADORNO, 2009). Esta 

escolha vai ao encontro daquilo que o autor expôs como um dos motivos determinantes para a 

escrita desse livro: a “tentativa de superar de maneira acurada a distinção oficial entre 

filosofia pura e o elemento coisal ou científico-formal” (ADORNO, 2009, p. 8). Conforme 

explicitado por Adorno, é necessário considerar a importância de um momento ‘especulativo’ 

que se faz necessário à análise dialética, na tentativa de libertá-la de sua concepção 

meramente afirmativa e ir adiante da realidade encontrada. Nesse sentido, o que se pretende 

destacar nesta investigação é o tensionamento permanente que existe entre o idealizado e o 

materializado, entre o que é e o que não é; fazer sobressair as conexões e contradições que 

subjazem os elementos que se inter-relacionam e compõem o presente contexto. Assim, o 

direcionamento analítico prioritário a ser utilizado nesta dissertação, extraído do método 

supracitado, será a exploração do duplo sentido do conceito. Por meio dele pretende-se 

estudar os termos educação, ciência e tecnologia, definidos, defendidos e utilizados nos 

documentos do IFSP na tentativa de buscar o “além” desses conceitos; identificar a tensão 

entre os polos que o integram, com a intenção de captar, e pensar sobre, aquilo que lhe 

escapa; superar limitações do conceito por meio do próprio conceito (ADORNO, 2009). 

Como segundo momento da investigação em andamento, procurou-se inquirir 

parte da comunidade acadêmica do IFSP na tentativa de captar qual a compreensão desses 

sujeitos em relação ao tratamento institucional oferecido às categorias educação, ciência e 

tecnologia. Para tanto, foi viabilizada a coleta de dados através de questionários aplicados a 

sujeitos dos corpos discente, docente e técnico-administrativo do campus São José dos 

Campos do IFSP. A escolha deste campus deve-se, principalmente, à alegação institucional 

emitida para justificar a criação desta unidade77. A aplicação dos questionários foi concluída 

no dia 30 de junho de 2016, após a realização de um procedimento piloto para testar a 

capacidade do instrumento em trazer dados relevantes à pesquisa. Confirmada sua eficácia, o 

questionário final foi aplicado a sujeitos da comunidade acadêmica do campus citado. Do 

segmento discente, foram convidados, em igual proporção, alunos de três cursos técnicos de 

nível médio oferecidos pelo campus. Do segmento docente, foram convidados professores dos 

diferentes cursos ofertados. E do segmento técnico-administrativo, foram buscados 

                                                             
77 A justificativa para a implantação de um campus do IFSP no município de São José dos Campos parece 

centrar-se em um determinado conjunto de características dessa cidade.  Segundo o website oficial do campus 

São José dos Campos é uma cidade que sedia grandes indústrias e instituições de pesquisa e inovação 

constituindo-se no “coração do complexo industrial e tecnológico do Vale do Paraíba”. Nesse sentido, a 

instituição afirma que “a vocação essencialmente industrial e tecnológica do Vale do Paraíba foi a força que 

atraiu o IFSP para a região” (IFSP, 2016). 
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representantes dos diversos departamentos que compõem o campus. Em todos os casos, os 

participantes deveriam estar vinculados ao IFSP há pelo menos um semestre. 

A quantidade de questionários aplicados variou de acordo com o número de 

pessoas de cada um dos segmentos da comunidade acadêmica do campus São José dos 

Campos. Foram respondidos e devolvidos: 54 dos 59 questionários entregues a membros do 

segmento discente; 14 dos 19 questionários entregues a membros do segmento docente; e 18 

questionários pelos membros do segmento técnico-administrativo (este foi o único segmento 

em que todos os questionários entregues foram respondidos e devolvidos). A análise das 

respostas, referenciada em escritos de autores da Teoria Crítica da Sociedade tal qual acontece 

na análise documental, ainda não foi finalizada. 

 

Resultados parciais 

São abordadas neste item as discussões realizadas até o presente momento 

relativas às concepções enunciadas pelo IFSP em seus documentos. Reforça-se, então, o 

caráter inconcluso da investigação aqui relatada, que continua em construção.  

As análises documentais primárias demonstraram a preponderância, no IFSP, 

de uma visão de educação guiada pela profissionalização e pela formação tecnológica 

fortemente ligadas ao “mundo do trabalho” (este, no plano de atuação do referido Instituto, 

volta-se sobremaneira às áreas industriais). O trabalho é destacado como princípio educativo 

da política pedagógica institucional, tal como preconizam os documentos de referência 

elaborados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da 

Educação (MEC) para todos os 38 Institutos Federais existentes (BRASIL, 2010), embasados 

nos escritos de pesquisadores como Eliezer Pacheco (2011) e Luiz Augusto Caldas Pereira 

(2016), outrora vinculados à Setec. Todavia, conforme visto em Azevedo, Shiroma e Coan 

(2012), o entendimento educacional que foi adotado pela Setec como diretriz para a Rede 

Federal, ao contrário do que é veiculado nos textos de base difundidos por essa secretaria, não 

rompe com o ideal neoliberal de educação profissional gestado e implementado pelos 

governos anteriores, permitindo a continuidade de um tipo de formação fragmentada, 

aligeirada, tecnicista e voltada sobretudo aos interesses dos segmentos econômicos e 

produtivos – ocorrências que aprofundam o contexto social hegemônico de semiformação 

denunciado por Adorno (2003; 2005). Nesse sentido, e de acordo com Frigotto (2011), as 

políticas educacionais brasileiras implementadas na primeira década do XXI parecem ter 

seguido o curso mercantilista daquelas já existentes na década de 1990, orientadas por 

organismos internacionais como Banco Mundial e Cepal. Azevedo, Shiroma e Coan (2012) 
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argumentam, então, que a educação profissional e tecnológica nacional continua sendo 

pautada pela histórica dualidade entre educação profissional (restrita à aprendizagem técnica) 

e a educação propedêutica (generalista, voltada à apreensão de conhecimentos científicos e 

humanísticos ampliados), estando, portanto, dissociada de uma perspectiva emancipatória – 

muito embora esta seja uma das principais finalidades do modelo de educação profissional e 

tecnológica conforme veicula a Setec (BRASIL, 2010).  

Tal dualidade apontada vai de encontro ao entendimento de educação 

tecnológica/politécnica78, ideia em que concebe a atividade produtiva em íntima conexão com 

a educação, como explicitado por educadores como Demerval Saviani (2007), Gaudêncio 

Frigotto (2007)79, entre outros. Na perspectiva marxiana, partilhada por esses autores na 

concepção da educação tecnológica/politécnica que defendem, a atividade humana formativa 

depende do estabelecimento de uma organização social completamente diferente daquela 

ancorada no capitalismo; portanto, a atividade produtiva, para ser formativa, depende da 

instauração de uma nova sociedade, e não de um tipo reformado que opera sobre as mesmas 

bases atuais (MARCUSE, 2004). O modelo educacional ainda implementado pela Setec, 

conforme apontado por Azevedo, Shiroma e Coan (2012), demonstra um afastamento 

substancial frente essa visão, ainda que se evoque a ideia de um trabalho com potencial 

formativo. Em decorrência disso, o entendimento pedagógico adotado pelo IFSP, derivado 

diretamente das formulações desenvolvidas pela Setec, parece fundamentar-se em uma 

compreensão equivocada que traz consigo sérias contradições no que se refere às intenções 

emancipatórias divulgadas nos documentos que apresentam a política educacional do Instituto 

paulista. 

Além dessa questão, outros elementos não menos importantes destacam-se, tal 

como a supervalorização do trabalho humano em um mundo que já encontra condições de 

garantir, concomitantemente, a alta produtividade e a diminuição substancial do tempo de 

labuta humana. Nesse sentido, Adorno e Horkheimer (2006) e Marcuse (1973) explicitam o 

                                                             
78 Embora haja divergências sobre a nomenclatura adotada pelos autores brasileiros que postulam a relação entre 

educação e trabalho – educação tecnológica ou politecnia –, Demerval Saviani entende que, sob o ponto de vista 

conceitual, o que está em jogo é um mesmo conteúdo: “Trata-se da união entre formação intelectual e trabalho 

produtivo, que no texto do Manifesto aparece como ‘unificação da instrução com a produção material’; nas 

Instruções, como ‘instrução politécnica que transmita os fundamentos científicos gerais de todos os processos de 

produção’; e n’O capital, se enuncia como ‘instrução tecnológica, teórica e prática’” (SAVIANI, 2007, p. 162).  

Maiores detalhes sobre a questão aqui trazida podem ser encontrados no texto “Trabalho e educação: 

fundamentos ontológicos e históricos” (SAVIANI, 2007). 
79 Nas palavras de Frigotto (2007, p. 1131), que advoga “uma escola pública, unitária, universal, gratuita, laica e 

politécnica”, o projeto idealizado pela classe burguesa que se mantém hegemônica na sociedade brasileira “não 

necessita da universalização da escola básica e reproduz, por diferentes mecanismos, a escola dual e uma 

educação profissional e tecnológica restrita (que adestra as mãos e aguça os olhos) para formar o ‘cidadão 

produtivo’ submisso e adaptado às necessidades do capital e do mercado”. 
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potencial de dominação inerente ao trabalho, usado para manter a desigualdade social e a 

dominação. Conforme exposto na Dialética do Esclarecimento (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006), com a pacificação do entendimento de que o homem, para sanar suas necessidades e 

realizar-se enquanto ser, precisa dominar toda a natureza e agir sobre ela como bem quiser 

(ignorando o fato de que o homem também é parte desta natureza), estabeleceu-se uma 

relação visceral entre a ação do homem sobre o meio em que vive (trabalho) e a dominação 

per si, de difícil superação. A naturalização da relação entre trabalho e dominação, que 

possibilitou a subjugação de homens por outros homens, tornou-se o esteio da exploração 

extrema que configura o atual modo de produção – o capitalista – cuja lógica invade até 

mesmo o tempo que, supostamente, é destinado ao descanso e ao lazer dos sujeitos 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006). Assim, põem-se em xeque o entendimento do trabalho 

como aspecto formativo, em qualquer circunstância, quando se almeja desenvolver uma 

educação que, de fato, se oriente à democracia, à justiça social e à emancipação, tal como 

defende o IFSP em seus documentos (IFSP, 2014a; 2014c). 

No que se refere à ciência dentro do entendimento institucional, pode-se 

perceber a presença marcante de preceitos positivistas, configurando um embasamento 

científico referenciado naquilo que Horkheimer (1975) denominou Teoria Tradicional. Ainda 

que o IFSP faça algumas considerações a respeito da historicidade da ciência e da necessidade 

de superação da fragmentação do conhecimento, acaba reforçando constantemente o aspecto 

sempre benéfico e progressista de saberes canonizados, reunidos em um conjunto racional e 

sistemático de proposições ou teorias que “buscam descrever a natureza e formar um conjunto 

de conhecimentos universais e seguros” (IFSP, 2014, p. 147). Como contraponto a esse 

entendimento institucional, ressalta-se a crítica construída por Horkheimer (1975) a tal 

compreensão da ciência. Para o autor, quando desprovida de um olhar perscrutador em 

relação às peculiaridades do objeto investigado, às conexões a que ele está sujeito, e às 

limitações da teoria empregada em seu estudo, a ciência apenas reafirmaria a realidade 

cindida e desequilibrada presente. Na perspectiva de Horkheimer (2007, p. 64), quando se 

segue os cânones positivistas sem confrontá-los com seus próprios limites, isto é, quando se 

exerce a razão na forma instrumentalizada, torna-se “impossível determinar a priori que papel 

a ciência exerce no avanço ou retrocesso real da sociedade. Seu efeito nesse sentido é tão 

positivo ou negativo quanto a função que ela assume na tendência geral do processo 

econômico”.  

De forma geral, a construção conceitual do IFSP parece entender a ciência 

prioritariamente como instância produtiva, sendo a forma de investigação empírica defendida 
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pela instituição fortemente orientada às necessidades das empresas e para o desenvolvimento 

tecnológico com vistas ao plano econômico de caráter industrial. Essa questão pode ser 

observada através do desejo manifesto pelo IFSP em atender “às novas tendências do mundo 

produtivo” (IFSP, 2014c, p. 45). A instituição afirma, também, que apesar de haver uma 

crescente demanda para a oferta de cursos técnicos, tecnológicos e de licenciaturas, e ainda 

que o MEC tenha manifestado o desejo de abertura de campi do IFSP nas regiões carentes de 

educação pública de boa qualidade, a lógica empresarial capitalista não justifica o 

oferecimento de vagas das referidas modalidades de ensino em todas regiões paulistas, já que 

as unidades produtivas “tendem a ser instaladas ao redor dos eixos rodoviários principais e no 

entorno das cidades-sedes dos três núcleos metropolitanos maiores (São Paulo, Campinas e 

Santos)” (IFSP, 2014c, p. 139). 

As análises previamente exibidas ainda serão aprofundadas e as concepções 

iniciais aqui destacadas serão melhor estudadas e discutidas nos meses que se seguem. A 

conclusão deste estudo está prevista para o mês de dezembro de 2016.  
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Diante das tendências atuais de formação dos indivíduos, torna-se premente refletir 

sobre a realidade e sobre as condições objetivas e subjetivas que produzem e reproduzem 

essas tendências. Entretanto, para que tal realidade e tais condições se revelem à análise, essa 

reflexão não pode prescindir de um método que indague sobre as transformações e 

contradições presentes no sujeito e no objeto. Desse modo, este texto objetiva traçar breves 

apontamentos sobre as tendências e os elementos que compõem a formação dos indivíduos na 

contemporaneidade e discutir a necessidade de uma análise de tais elementos respaldada no 

método dialético, apoiado nos fundamentos da Teoria Critica da Sociedade e nos princípios 

psicanalíticos, a fim de que se possa apreender “o conjunto do movimento histórico” 

(LÖWY, 1995) e as contradições sociais presentes na relação sujeito-objeto/indivíduo-

sociedade.  

 

Refletir sobre as tendências atuais de formação do indivíduo significa colocar em foco 

certos elementos do contexto social e cultural da atualidade, que se interligam e incidem 

diretamente sobre os processos formativos, de modo a determiná-los. Tais elementos, 

essenciais à manutenção das condições objetivas vigentes, foram gestados nas relações de 

produção desenvolvidas historicamente, tendo por base as contradições da sociedade 

burguesa, intensificadas, segundo Horkheimer e Adorno (1973), a partir de seu 

desenvolvimento econômico e político. Sendo assim, 

Com a entronização do princípio de concorrência, a eliminação dos limites das 

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

desenvolveu um dinamismo social que obriga o indivíduo econômico a lutar 

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

coletividade. O impulso consciente para atuar nesse sentido foi favorecido pela ética 

protestante e o conceito burguês capitalista de dever. O ideal anti-feudal da 

autonomia do indivíduo compreendia a autonomia da decisão política dos indivíduos; 

no contexto econômico, porém, transformou-se numa ideologia que exigia a 

manutenção da ordem vigente e o constante recrudescimento da capacidade de 
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realização produtiva. Assim, para o indivíduo totalmente interiorizado, a realidade 

converte-se em aparência e a aparência em realidade. Ao proclamar como absoluta a 

sua existência solitária, dependente da sociedade e, inclusivamente, tolerada e 

revogável por esta, torna-se frase absoluta (...). O meio ideal da individuação, a Arte, 

a Religião, a Ciência, retrai-se e depaupera-se como posse privada de alguns 

indivíduos, cuja subsistência só ocasionalmente é garantida pela sociedade. A 

sociedade que estimulou o desenvolvimento do indivíduo, desenvolve-se agora, ela 

própria, afastando de si o indivíduo, a quem destronou. (HORKHEIMER E 

ADORNO, 1973, p. 55) 

 

Nesse sentido, a formação do indivíduo na contemporaneidade não é, senão, a 

materialização das tendências históricas à integração dos sujeitos sociais ao todo, 

incrementadas com o desenvolvimento do liberalismo, do capitalismo concorrencial e do 

processo de formação cultural do indivíduo burguês. Tal integração, historicamente firmada 

sobre as demandas – ao mesmo tempo, interdependentes e antagônicas – de autonomização 

dos indivíduos e de desenvolvimento econômico-político das sociedades ocidentais, revela, 

assim, a dialética presente na formação do indivíduo burguês e o lastro paradoxal em que se 

funda a individualidade moderna. 

De acordo com Horkheimer e Adorno (1985, p. 145-146), 

A cultura de massas revela assim o caráter fictício que a forma do indivíduo sempre 

exibiu na era da burguesia, e seu único erro é vangloriar-se por essa duvidosa 

harmonia do universal e do particular. O princípio da individualidade estava cheio de 

contradições desde o início. Por um lado, a individuação jamais chegou a se realizar 

de fato. (...) Todo personagem burguês exprimia, apesar de seu desvio e graças 

justamente a ele, a mesma coisa: a dureza da sociedade competitiva. O indivíduo, 

sobre o qual a sociedade se apoiava, trazia em si mesmo sua mácula: em sua aparente 

liberdade, ele era o produto de sua aparelhagem econômica e social. (...) Ao mesmo 

tempo, a sociedade burguesa também desenvolveu, em seu processo, o indivíduo. 

Contra a vontade de seus senhores, a técnica transformou os homens de crianças em 

pessoas. Mas cada um desses progressos da individuação se fez à custa da 

individualidade em cujo nome tinha lugar, e deles não sobrou senão a decisão de 

perseguir apenas os fins privados. O burguês cuja vida se divide entre o negócio e a 

vida privada, cuja vida privada se divide entre a esfera da representação e a 

intimidade, cuja intimidade se divide entre a comunidade mal-humorada do 

casamento e o amargo consolo de estar completamente sozinho, rompido consigo e 

com todos, já é virtualmente o nazista que ao mesmo tempo se deixa entusiasmar e se 

põe a praguejar, ou o habitante das grandes cidades de hoje, que só pode conceber a 

amizade como social contact, como o contacto social de pessoas que não se tocam 

intimamente. (grifos dos autores) 

 

A individuação erige-se, assim, desde a modernidade, sobre a crescente 

irracionalidade do sistema social, que precisa, contraditoriamente, afirmar e negar o indivíduo 

(a este se torna necessário “perder-se para se conservar” (HORKHEIMER e ADORNO, 

1985, p. 57)). Desse modo, tem-se a subjetividade como o resultado de um projeto histórico e 
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paradoxal da civilização ocidental. Esse projeto histórico, segundo Crochík (1998, p. 71), “se 

é determinado pelas condições concretas de vida, aponta, ao mesmo tempo, para a superação 

destas condições concretas, para que o indivíduo se assenhore delas, isto é, seja dono de seu 

destino”. Assim, a busca da autonomia individual pressupõe a superação das condições 

objetivas, da cultura, mas, ao mesmo tempo é determinada por essa, ou seja, “a cultura é 

meio para a individuação” (idem). A formação do indivíduo – que, segundo Adorno e 

Horkheimer (1971), implica em adaptação à cultura e, ao mesmo tempo, transposição dessa 

adaptação e, consequentemente, transformação do existente – somente pode se dar pela 

experiência de tensão do sujeito com o objeto, onde o primeiro envolve-se, incorpora, 

apropria-se e diferencia-se do segundo, tornando este, cultura (objetividade) subjetivada. 

Nesse sentido, a efetivação desse projeto histórico de formação do indivíduo 

(autonomização/individuação) exigia uma relação de tensão entre sujeito e objeto (indivíduo e 

sociedade), na qual pudesse haver o envolvimento e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da 

diferenciação entre ambos. 

Mas, se, de um lado, o processo de individuação denota a (necessária) tensão entre 

sujeito e objeto (indivíduo e sociedade); de outro, essa tensão, em meio ao desenvolvimento 

econômico das forças produtivas, não resultou em incremento da resistência e da autonomia 

individual, mas sim em fratura entre o indivíduo e a sociedade. Se, conforme Horkheimer e 

Adorno (1985, p. 144), “Outrora, a oposição do indivíduo à sociedade era a própria 

substância da sociedade” – pois nessa “oposição” residia todo seu esforço para individuar-se, 

racionalizar-se, formar-se, enfim, e era nesse processo em que se dava o desenvolvimento da 

sociedade –, então, tal fratura, historicamente articulada e desenvolvida no bojo das relações 

sociais de produção, acaba implicando no esvaziamento dessa relação e no reverso da 

autonomia, ou seja, na fragilização do indivíduo, que, desamparado pela própria sociedade 

que outrora o entronizara, vê-se forçosamente obrigado a identificar-se e a integrar-se a ela 

como forma de minimizar o sentimento de aniquilação social e psíquica: “Todos têm que 

mostrar que se identificam integralmente com o poder de quem não cessam de receber 

pancadas” (idem) 

Assim, em virtude da enorme pressão social projetada desde a modernidade sobre o 

indivíduo, o produto histórico desse processo de formação do indivíduo é sua integração ao 

todo social; o indivíduo, fragilizado e heteronomamente (de)formado, passa a ser facilmente e 

diretamente cooptado pelas forças sociais. O esforço de individuação passa a ser substituído 

pelo esforço de imitação e integração social; o mimetismo se coloca no lugar da experiência 

com o objeto; a mera adaptação não deixa lugar à resistência. A formação, que cada vez mais 
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prescinde da mediação realizada pelas instituições sociais, acaba por se reduzir à uma 

semiformação ou pseudoformação (HORKHEIMER e ADORNO (1985); ADORNO (1971)).  

Conforme pesquisa de BATISTA (2008) relativa à formação da juventude no 

capitalismo tardio, essa (de)formação em curso pode ser caracterizada pelos seguintes 

elementos: intensa fragilização egóica; necessidade de submissão à autoridade idealizada 

(heteronomia) e de identificação com a agressividade nela presente; ausência de consciência 

moral e traços sadomasoquistas; regulação pelo princípio hedonista-individualista; 

exacerbação da lógica instrumental/tecnicista; frieza; tendência à indiferenciação. Esses 

elementos promovem uma integração artificial dos indivíduos à cultura e uma falsa 

identificação entre eles, e destes com a autoridade (idealizada); e ao aderirem às demandas 

objetivas, reforçam mecanismos psíquicos primitivos relacionados à necessidade de 

submissão à autoridade. As constantes pressões, ameaças e frustrações que sofrem, levam os 

indivíduos à sensação de desamparo e de desencantamento com o mundo e os predispõem a 

introjetar a crueldade da própria sociedade, incrementando os traços narcisistas e 

sadomasoquistas de personalidade e obstando o desenvolvimento de sua consciência moral. 

Os mecanismos sociais de integração reforçam, portanto, a irracionalidade dos indivíduos, 

mantendo suprimidas suas forças de resistência individual e suas possibilidades de autonomia, 

conduzindo-os à regressão e à barbárie. A pressão social sobre o indivíduo, exercida pelos 

mecanismos ideológicos, impede que as contradições sociais sejam percebidas por ele 

(consciência deformada). 

Mas, se isso ocorre, como podem então ser apreendidas e analisadas essas 

contradições sociais? Como desvelar os mecanismos e as pressões sociais contemporâneas 

que subjugam ideologicamente os indivíduos, reforçando seu individualismo, sua crueldade e 

heteronomia? Como romper, então, com a lógica instrumental e tecnicista, com a frieza das 

relações sociais e com a tendência à indiferenciação, ao preconceito e à violência vigente na 

sociedade?  

Se as contradições sociais não podem ser diretamente percebidas e desveladas pelo 

próprio indivíduo, elas podem ser apreendidas nele, a partir de sua subjetividade e das 

contradições nela presentes; tendo-se em vista que o indivíduo deve ser compreendido a partir 

de sua relação de reciprocidade com a sociedade, segundo a qual esta é meio de formação dos 

sujeitos e produto da relação entre eles, e o sujeito, cultura subjetivada e natureza não 

dominada.  

É, pois, na análise desta relação entre indivíduo e sociedade – e em termos 

epistemológicos, entre sujeito e objeto – que se pode apreender o processo formativo em 
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curso e, dialeticamente, tanto os limites que ele coloca à individuação, como as contradições 

sociais nele presentes, as quais expressam, paradoxalmente, as possibilidades de diferenciação 

e, portanto, de autonomia. 

Sendo assim, “(...) a sociedade é a constituinte básica da subjetividade” (CROCHIK, 

1998, p. 83) e a individuação – a formação da subjetividade, por assim dizer – somente é 

possível quando há um reconhecimento da equivocidade entre sujeito e objeto, que pressupõe 

uma separação entre ambos, o que permite ao sujeito pensar-se como algo distinto do objeto, 

mas, dialeticamente, mediado e determinado por esse, do mesmo modo que o objeto encontra-

se mediado pelo sujeito. Desse modo, segundo Adorno (1995), essa separação é, ao mesmo 

tempo, “real e aparente”, verdadeira e falsa, pois essa diferenciação do sujeito em relação ao 

objeto é mediada, dialeticamente, por uma a relação de reciprocidade entre ambos: a tensão 

resultante da cisão entre sujeito e objeto é mantida, pois apesar do reconhecimento da 

diferenciação, há o reconhecimento do sujeito no objeto. Nesse sentido, diferenciação, aqui, 

deve significar possibilidade de comunicação entre esses dois polos, “a comunicação do 

diferenciado”, conforme Adorno (1995), onde haja de fato medição recíproca, e não 

supremacia de um sobre o outro, o que implicaria, numa “relação de paz”: “Paz é um estado 

de diferenciação sem dominação, no qual o diferente é compartilhado” (p. 184). Portanto, 

essa “relação de paz” pressupõe uma relação dialética entre sujeito e objeto, na qual a 

“primazia do objeto” deve estar contemplada. A esse respeito Adorno (1995) propõe um 

“segundo giro copernicano”80, segundo o qual o sujeito deve voltar-se sobre si mesmo para 

perceber-se como objeto; para apreender-se objetivamente como cultura apropriada que é, 

mediada pela  subjetividade (que, por sua vez, também é objetividade). Essa lógica do objeto 

implica na compreensão da subjetividade como “configuração do objeto”, ela também 

reconhece o quanto o objeto é mediado pelo sujeito, embora aquele “não está tão 

absolutamente referido ao sujeito como o sujeito à objetividade” (ADORNO, 1995, p. 187).  

Assim, 

“(...) a primazia do objeto significa que o sujeito é, por sua vez, objeto em um sentido 

qualitativamente distinto e mais radical que o objeto, porque ele, não podendo afinal 

ser conhecido senão pela consciência, é também sujeito (...). A primazia do objeto é a 

‘intentio obliqua’ da ‘intentio obliqua’, não a requentada ‘intentio recta’; o corretivo 

da redução subjetiva, não a denegação de uma participação subjetiva.” (ADORNO, 

1995, p. 187-188) 

 

                                                             
80 O primeiro giro copernicano foi, de acordo com Adorno (1995), proposto por Kant (‘intentio obliqua’), 

segundo o qual o sujeito (transcendental e autônomo) apreende o objeto a partir suas próprias categorias, não 

podendo pensar a coisa em si. 
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Torna-se evidente a prevalência de uma lógica do objeto que não recorre de modo 

algum à negação do sujeito, mas, ao contrário, o apreende como determinado materialmente, 

objetivamente, afirmando-o, por isso mesmo, como sujeito: a objetividade é mais do que 

referência, é condição para o sujeito subjetivar-se e objetivar-se. 

 “Se se quiser, entretanto, alcançar o objeto, suas determinações ou qualidades 

subjetivas não devem ser eliminadas: isso contradiria, precisamente, a primazia do 

objeto. Se o sujeito tem um núcleo de objeto, então as qualidades subjetivas do objeto 

constituem, com ainda maior razão, um momento do objetivo. Pois o objeto torna-se 

algo somente enquanto determinado. Nas determinações que aparentemente o sujeito 

apenas lhe agrega, impõe-se a própria objetividade do sujeito (...)”(ADORNO, 1995, 

p. 188) 

 

Sendo assim, analisar essa relação entre sujeito e objeto é por em evidência seu caráter 

histórico, ou seja, a compreensão histórica de como o sujeito e o objeto se colocam um 

perante o outro e de que modo ocorrem suas mediações. Essa reflexão permite identificar 

como são constituídas histórica e socialmente as relações entre objetividade e subjetividade, 

denunciando, por conseguinte, tanto as contradições sociais que permeiam tais relações, como 

as contradições presentes no próprio conhecimento e em sua relação com a práxis. Desse 

modo, torna-se possível apreender as descontinuidades em que se inscreve essa relação: uma 

relação de “comunicação do diferenciado” em que, como no caso da relação entre sujeito e 

objeto, teoria e práxis não se identificam de forma imediata, nem são absolutamente 

distintas81. 

Em seu texto sobre a relação entre Psicologia e Sociologia, Adorno (1986), discute a 

necessidade de investigação das condições subjetivas da irracionalidade objetiva (“La 

irracionalidade del sistema racional se manifesta en la psicología del sujeto cautivo” (p. 42), 

ou ainda, “Que la aptitud específicamente psicológica contenga casi siempre un componente 

irracional, en todo caso antisistemático, no es tampoco una casualidad psicológica, sino que 

se deriva del objeto, de la irracionalidad separada como complemento de la ratio 

dominante.” (p. 44)). 

Por isso, torna-se necessária a crítica aos elementos contemporâneos da formação que 

obstam as possibilidades de reflexão e autonomia dos indivíduos. A análise sobre a formação 

atual (e, portanto, sobre os processos contemporâneos de subjetivação) pode revelar as 

condições sócio históricas que têm mediado a produção e a reprodução de certa racionalidade 

                                                             
81 “Não há uma senda contínua que conduza da teoria à práxis (...).  Mas a teoria pertence ao contexto geral da 

sociedade e é, ao mesmo tempo, autônoma. Apesar disto, nem a práxis transcorre independentemente da teoria, 

nem esta é independente daquela (...). O dogma da unidade entre teoria e práxis é (...) adialético: ele capta 

simples identidade ali onde só a contradição tem chance de ser frutífera.” (ADORNO, 1995, p. 227) 
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objetiva em que se fundamentam os processos formativos; mais do isso, por meio dessa 

análise podem-se vislumbrar as contradições objetivas (e nelas, as “brechas” históricas para a 

transformação social), pois elas se encontram presentes no próprio indivíduo (em sua 

irracionalidade subjetiva); assim, paradoxalmente, as possibilidades de resistência estão 

refletidas na irracionalidade subjetiva, que delatam as contradições sociais e expressam a 

tensão entre indivíduo e sociedade, favorecendo a transformação social.  

No entanto, tentativas de transformação das condições existentes não mediadas pela 

reflexão crítica são inócuas e ideológicas, convertendo-se em pseudoatividade, podendo 

conduzir ao seu contrário: a intensificação dos mecanismos sociais de integração. A teoria do 

conhecimento tem lançado-mão de uma lógica formal fundamentada principalmente em uma 

lógica do sujeito e na negligência da comunicação entre sujeito e objeto, esvaziando a relação 

entre conhecimento/teoria e práxis. O formalismo, construído ao longo da história da 

civilização ocidental e fortemente presente no pensamento científico, impõe modos de ser e 

de existir que impedem o desenvolvimento da experiência do sujeito perante a objetividade. 

Isso se reflete sobremaneira na relação teoria-práxis, que se torna cada vez mais imediata e 

irrefletida, marcada por uma espécie de pragmatismo, mediante o qual o pensamento ou a 

teoria perde seu caráter crítico e a práxis constitui-se em uma “práxis ilusória”, “falsa 

práxis” ou ainda em um ativismo “vazio de conceito”. 

Em contraposição à tendência formalista, situa-se a lógica dialética, demarcada pela 

lógica do objeto, não no sentido de sua supervalorização, mas sim pela assunção de suas 

qualidades subjetivas82. É na própria análise e compreensão do objeto de forma imanente e 

transcendente que essa lógica se desenvolve, tornando possível, a partir daí, a elaboração de 

conceitos miméticos, a produção de categorias a partir da objetividade do próprio objeto. Da 

mesma forma, é por meio dessa teoria dialética da objetividade que se pode apreender a 

historicidade e a objetividade presente na subjetividade. 

Desse modo, assevera Crochík (1998, p. 44), “o método para se estudar a 

subjetividade deve ser, portanto, o que leva a procurar o indivíduo nas marcas da 

sociedade”; aquele que, utilizando-se da lógica dialética e da teoria crítica da sociedade, 

possa penetrar na complexidade da relação entre subjetividade e objetividade, trazendo à tona 

suas contradições e contribuindo com uma revisão crítica da noção de indivíduo/sujeito. 

                                                             
82 “(...) somente quando não se elimina do objeto as suas qualidades subjetivas, quando se as reconhece, é que 

se pode realmente experienciar o objeto, evitando assim a sua fetichização. A identificação do indivíduo com 

esses fragmentos o torna, por sua vez, também fragmentado e incapaz de auto-reflexão crítica. A emancipação 

do homem implica a eliminação radical do fetichismo do objeto.” (SEVERIANO, 2001, p.112) 
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Para Adorno (1986), a investigação das condições subjetivas da irracionalidade 

objetiva não pode prescindir da articulação entre uma “psicologia social analiticamente 

orientada”83 e uma teoria social de base crítica, voltadas ao exame crítico da realidade. Esse 

duplo movimento de análise (e não a fusão entre conceitos psicológicos e sociológicos) 

permite entender dialeticamente o indivíduo, a sociedade e a relação entre ambos, 

apreendendo “las condiciones subjetivas de la irracionalidad objetiva” (p. 36). 

Por meio da análise dialética da cisão indivíduo-sociedade, é possível percebermos 

suas contradições: se, de um lado, os homens já não se reconhecem como parte de um todo 

comum e se isolam cada vez mais em suas supostas “individualidades” como mônadas, de 

outro, têm cada vez menos consciência da mediação social a que estão submetidos e que, 

paradoxalmente, reforça o isolamento entre eles, aprofundando a fratura entre os mesmos e a 

sociedade. Desse modo, já não percebem o quanto sua subjetividade foi apropriada 

socialmente e que aquilo que lhes era próprio, particular, se esvaiu: 

“Individuo y sociedad se tornan uno en la medida en que la sociedad irrumpe en los 

hombres por debajo de su individuación y así la impide. Que esta unidad, sin 

embargo, no es una forma superior de los sujetos, sino que los devuelve a un estadio 

arcaico, se manifiesta en la bárbara represión que en esto se ejerce. La naciente 

identidad no es reconciliación de lo general y lo particular, sino lo general como 

absoluto donde desparece lo particular.”(ADORNO, 1986. p. 81) 

 

Por meio da reflexão histórica e social, inerente ao método dialético, pode-se 

compreender a relação entre a esfera psicológica (subjetividade) e social (objetividade) como 

reciprocamente mediada, tendo-se a subjetividade como fruto de um projeto histórico e 

paradoxal da civilização ocidental, conforme se disse anteriormente. Essa reflexão, portanto, 

consiste numa profunda investigação e análise dessa relação e, portanto, na apreensão teórico-

conceitual do movimento histórico da própria realidade social, circunscrita em certo tempo e 

espaço, fruto de determinações históricas. Esse entendimento desemboca não somente numa 

compreensão (concepção) sobre o indivíduo e as noções que o cercam (como, humanidade, 

liberdade, autonomia, diferenciação etc.), mas na exigência de uma nova/outra postura 

(teórico/científica/metodológica/interventiva) frente a ele. 

Essa (necessária) postura crítica que desvenda as contradições do indivíduo, da 

realidade objetiva e da relação entre ambos somente é possível se a própria teoria do 

conhecimento, sob a forma como vem se constituindo ao longo da história – como mera 

tecnologia a serviço do capital, puder ser superada por meio da recusa (negação) a tomar parte 

                                                             
83 Para Adorno (1986) a psicanálise freudiana seria, por excelência, a teoria psicológica mais adequada à análise 

profunda dos mecanismos psicológicos que sustentam a sociedade capitalista. 
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no jogo ideológico de manipulação e adaptação/integração social dos indivíduos. Esse 

movimento “quase-que-autofágico” da teoria do conhecimento, não é senão a sua 

imprescindível autocrítica, sem a qual a transposição dos limites ideológicos que a 

circunscrevem historicamente dentro de determinados “pressupostos de neutralidade e 

objetividade”, orientados por uma racionalidade instrumental (lógica formal) e a demarcam 

como mera tecnologia, não pode ser alcançada.  

Assim, crítica social e a autocrítica constituem-se como elementos essenciais que 

deveriam balizar todo o conhecimento científico, visando a superação de seu mero caráter 

ideológico e possibilitando o questionamento das condições de existência do objeto e das 

mediações presentes nos processos atuais de subjetivação/formação dos indivíduos. 

A necessidade de uma formação reflexiva, iluminada pela lógica dialética presente na 

teoria crítica da sociedade, torna-se imprescindível, não somente pelo domínio da ciência e da 

tecnologia em seus fundamentos essenciais, mas porque é esse domínio do conhecimento em 

suas bases histórico-sociais que pode possibilitar a compreensão dialética existente entre 

sujeito e objetividade e a reordenação da práxis, no sentido da emancipação humana e social 

dos indivíduos. 

Em tempos de “desordem sangrenta” e de “humanidade desumanizada” 

(parafraseando Brecht84), como os tempos atuais, torna-se premente que se lance olhar ao 

processo de formação dos indivíduos, analisando-se criticamente as formas atuais de 

sociabilidade e as condições materiais e históricas em que a subjetivação se realiza. Portanto, 

é, mais do que nunca, válida e atual a discussão adorniana acerca das relações entre 

subjetividade e objetividade. A apreensão da subjetividade a partir de suas constituintes 

objetivas implica no entendimento de que o indivíduo não é algo contingente, mas que é 

historicamente determinado, cujo aspecto social é sua essência, fazendo-se presente nele 

como objetividade subjetivada. 

Sendo assim, o pensamento crítico é essencial para o desvelamento dos elementos 

hodiernos da formação e para o posicionamento ético e político perante a realidade, visando à 

transformação das condições atuais de existência. 

 

 

                                                             
84“Desconfiai do mais trivial, na aparência, singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  Suplicamos 

expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 

confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, 

nada deve parecer impossível de mudar”. (Bertold Brecht, Nada é impossível de mudar) 
 

 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

 

 

Referências  

 

ADORNO, T.W. Educação e Emancipação. Tr: Wolfgang Leo Mar. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1995.  

ADORNO, T.W. Notas marginais sobre teoria e práxis. In: ____________. Palavras e Sinais: 

modelos críticos 2. Trad. de Maria Helena Ruschel. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

ADORNO, Theodor W. Acerca de la relación entre sociología y psicología. In: JANSEN, H. 

Teoria Crítica del sujeto. Buenos Aires: Siglo XXI, 1986. 

ADORNO, Theodor W. Sobre sujeito e objeto. In: ____________. Palavras e Sinais: 

modelos críticos 2. Trad. de Maria Helena Ruschel. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

ADORNO, Theodor W. Teoria de la seudocultura. In: HORKHEIMER, Max; ADORNO, 

Theodor W. Sociologica. Madrid: Taurus Ediciones, 1971. 

AMARAL, M.G.T. do O Espectro do Narciso na Modernidade: de Freud a Adorno. São 

Paulo: Estação Liberdade, 1997.  

ANDERSON, Perry. A Crise da Crise do Marxismo: uma introdução a um debate 

contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1984 [Coleção Primeiros Vôos]. 

CANIATO, A.M.P. A subjetividade na contemporaneidade: da estandardização dos 

indivíduos ao personalismo narcísico. In: SILVEIRA, A.F. [et al.] Cidadania e Participação 

Social. Porto Alegre: ABRAPSOSUL, 1999. 

CROCHÍK, J. L. Os desafios atuais ao estudo da subjetividade na Psicologia. Psicologia USP. 

Vol. 9, nº 2, 1998. 

CROCHIK, J.L. “A resistência e o conformismo na mônada psicológica” Psicologia e 

Sociedade: Revista da ABRAPSO; 13 (2): 18-33; jul./dez. 2001. 

HORKHEIMER, Max. “Filosofia e Teoria Crítica”. In: HORKHEIMER, Max. (org.) Textos 

escolhidos: Max Horkheimer e Theodor W. Adorno. Trad : Zeljko Loparic... [et al.] 5ª ed. São 

Paulo: Nova Cultural, 1991(Os Pensadores; 16). 

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. Dialética do Esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Trad. de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. Temas básicos de Sociologia. Trad. de 

Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1973. 

LÖWY, Michael. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. 10ª ed. 

São Paulo: Cortez, 1995. 

SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira. Narcisismo e publicidade: uma análise psicossocial 

dos idéias do consumo na contemporaneidade./ São Paulo: Annablume, 2001. 

  



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

Provocação e crueldade no Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

Maria Teresa de Araújo MHEREB 

 

Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

(FFLCH). Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. 

 
“Mas agradar como? Agradar...? Agradar por quê?”  

Ch. Baudelaire, “Os dons das Fadas”85. 

 

 Petits Poèmes en Prose. Le Spleen de Paris é o nome dado à coletânea póstuma 

(1869) de poemas em prosa de Charles Baudelaire (1821-1867). O Spleen de Paris é uma 

obra cujo status é considerado, para muito críticos e leitores, como inferior ao de Les Fleurs 

du Mal [As Flores do Mal]. Tratam-se de textos cujo gênero discursivo é pouco reconhecido 

em sua especificidade. 

 Antes, no entanto, de ir a uma definição de gênero poema em prosa e de abordar 

particularmente os poemas em prosa de Baudelaire, é preciso circunscrever a obra a um 

conjunto bastante amplo mas também bastante singular: a arte moderna. É na modernidade 

que a relação entre arte e crítica social será pela primeira vez posta em primeiro plano por 

toda uma série de artistas e movimentos artísticos. A obra de Baudelaire carrega essa marca, 

embora nela a essa relação não seja imediatamente localizável – donde o fato de ser objeto de 

contínua disputa político-ideológica.  

 Para tentar pensar a configuração e função da crítica social nos poemas em prosa de 

Baudelaire, partimos do princípio, seguindo Marcuse (1977), que a relação da arte com a 

práxis seja sempre indireta e mediatizada; e que é nesta sua condição que reside a 

possibilidade de que a arte seja, ao mesmo tempo, refúgio e ponto de mira, denúncia e 

afirmação de outra realidade, em outras palavras: que possa ser contraconsciência.  

 Lançamos mão também da consideração feita por Walter Benjamin em “O autor 

como produtor” (1999) sobre a unidade entre qualidade estética e tendência política na obra 

de arte. Benjamin explica que o potencial político que reside na obra de arte deve estar 

contido na própria obra de arte, como qualidade da forma estética: no caso da literatura, é 

preciso investigar, portanto, a história social na historicidade do material conceitual, 

linguístico e sensível do artista.   

 O gênero poema em prosa é pouco estudado no Brasil (onde também é pouco lido e 

                                                             
85 “Mais plaire comment? Plaire...? Plaire pourquoi?”. Passagem do poema em prosa “Les dons des 

Fées” (BAUDELAIRE, 1975: 207).  Todas as traduções Baudelaire neste artigo são de autoria nossa. 
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pouco produzido) e mesmo na França, onde deu-se sua origem e desenvolvimento. Não raro o 

poema em prosa é confundido com a prosa poética e, mesmo no campo teórico, não há 

consenso quanto à sua definição, o que reflete uma espécie de instabilidade inerente ao 

gênero: trata-se de um gênero híbrido, que lança mão simultaneamente de recursos da prosa e 

do poema. Do ponto de vista linguístico e textual, admitimos, tal qual Michel Sandras (1995), 

cujo trabalho bebe dos apontamentos de Roman Jakobson (1960) sobre a linguagem poética, 

que o poema em prosa seja poema ao entrecruzar som e sentido, criando semelhanças em 

diferentes níveis da frase e do discurso. Visando a atingir seu objetivo – que é produzir uma 

unidade de efeito – é forçado à brevidade e à autonomia, e nisso difere-se da prosa poética, 

que “só é detida, limitada, quando cessa o fluxo interior que a originou” (DECAUNES, 1984, 

p.16). O poema em prosa é fundado na concisão, possuindo uma forma condensada em que 

arma uma concentração de redes de sentido.  

 Ao mesmo tempo, justificado como a prosa no espaço tipográfico, o gênero não se 

abstém também dos objetivos mais comumente reservados a ela: narrar, moralizar, persuadir, 

argumentar, etc. Assumindo formas bastante diferentes conforme a época e o autor, e mesmo 

no conjunto da obra de um mesmo autor, consideramos, tal qual Sandras (1995), que o poema 

em prosa seja um “gênero aberto”, que flerta com vários outros gêneros, um “espaço de 

transição” onde se redefinem constantemente o poético e o prosaico.  

 Do ponto de vista da história literária, os primeiros poemas em prosa datam do início 

do século XIX, são contemporâneos da exaustão do verso, da procura pela poesia na prosa e 

do ímpeto libertário romântico. Surgem como um espaço mais adequado à expressividade 

literária de um sujeito que tem novos dilemas e necessidades, que reconhece a existência do 

contraditório, do instável, do efêmero e do fragmentário (PAIXÃO, 2014), donde seu 

dinamismo e resistência a um sistema fechado de definição. Estamos, portanto, diante de um 

gênero discursivo propriamente moderno. 

 O que conhecemos hoje sob o duplo título de Le Spleen de Paris. Petits poèmes en 

prose é, como dissemos, uma coletânea póstuma (1869) de cinquenta poemas em prosa 

compostos por Baudelaire ao longo de mais de dez anos (1855-1866); parte deles foi 

publicada em vida em jornais e revistas literárias. Títulos sucessivos foram pensados, 

sugeridos em cartas e empregados pelo poeta em publicações variadas, entre os quais “Petits 

poèmes en prose” (dado ao conjunto dos vinte poemas em prosa publicados em três números 

do jornal La Presse em 1862). O duplo título Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose 

acabou sendo escolhido pelos editores para o lançamento da coletânea em 1869 e ainda vigora 

na maior parte das publicações francesas e brasileiras. 
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 Os poemas em prosa de Baudelaire são bastante variados na forma, no tema e no 

tom. Há poemas em prosa líricos, outros anedóticos, narrativos, entre os quais alguns de 

cunho moralizante, aproximam-se do conto e às vezes da parábola ou do apólogo, alguns 

ainda estão próximos das meditações, de cunho filosófico. O tom grave ou elevado de uns 

contrasta com o tom provocativo ou irônico de outros. Cada um deles tem maior ou menor 

concentração de recursos expressivos, e tende mais ou menos às expectativas do poético ou 

do prosaico.  

 Como foram escritos ao longo de mais de uma década, os poemas em prosa de 

Baudelaire apontam para fases de concepções e interesses diferentes: há, por exemplo, os 

quatro doublets de Les Fleurs du Mal, escritos em 1857, quando o poeta pensava realmente 

em compor um conjunto de poemas em prosa (como se pode ver através de sua 

correspondência), entre os quais estão “Un hémisphère dans une chevelure” e “L'invitation au 

voyage”; há também os poemas em prosa da chamada “fase parisiense” (BERNARD, 1994), escritos em 1861, entre os quais estão “Les 

Foules” e “Le vieux saltimbanque”, em que Baudelaire mostra-se preocupado em retratar o ambiente da grande 

cidade moderna. Em 1862, foram publicados, em três edições num intervalo de 

aproximadamente um mês, no feuilleton do jornal La Presse, vinte poemas em prosa. No dia 

26 de agosto, acompanhados da carta-dedicatória a Arsène Houssaye (então diretor do jornal), 

vinham os nove primeiros, entre os quais “Le désespoir de la vieille” e “Le Chien et le 

flacon”. De 1862 até a morte Baudelaire, em 1867, alguns poemas em prosa foram escritos 

isoladamente, como é o caso de “Assomons les pauvres”, poema satânico considerado 

impublicável pela Revue Nationale et Étrangère em 1865. 

 Mas, mais do que enfatizar a multiplicidade desses textos, pretendemos aqui explorar 

aqui algo que lhes parece conferir certa unidade: seu caráter provocativo, corrosivo, e mesmo 

cruel, que se delineia na conjugação de uma série de planos: do plano formal (as 

interprelações ao leitor são bastante frequentes nos poemas em versos e em prosa); do estético 

(na configuração bastante singular do belo e do feio); do plano temático (na reaparição do 

tema do mal) e do sócio-econômico (centrado na transformação da obra de arte em 

mercadoria).  

 No plano estético-literário, Baudelaire almejava e perseguia o belo, mas um belo um 

tanto particular: produzia objetos horrivelmente belos… provocativamente belos. Erich 

Auerbach, analisando o poema em versos “Spleen”, de Les Fleurs du Mal, mostra como o 

poeta francês trabalha com a “contradição entre o tom elevado e a indignidade tanto do tema 

como um todo quanto de seus muitos detalhes” (2012: 309). Esse duplo registro tem também 

grande validade para abordar o conjunto dos poemas em prosa, que nos deixam em dúvida 
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sobre como reagir à sua leitura, pois nos oferecem duas possibilidades: a experiência do 

trágico ou do ridículo, do edificante ou do imoral, do belo ou do feio.  

 Interpretando esse mesmo efeito, Herbert Marcuse (1977) entende que a obra estética 

de Baudelaire executa uma dialética do belo: nela, o feio torna-se o belo e o belo torna-se o 

feio. Baudelaire quer pintar a decadência universal do ser, mas também as depravações e 

perversidades modernas, profundamente históricas. Baudelaire nunca escondeu que gostava, 

como relata Théophile Gautier (2009: 50), “dessa espécie de belo compósito e por vezes um 

pouco factício elaborado por civilizações muito adiantadas ou muito corrompidas” (itálicos 

nossos). Sua visão do mundo moderno é, assim, um amálgama de horror e fascinação, daí a 

transfiguração do belo e feio numa metamorfose que os afaste definitivamente da realidade 

trivial. Baudelaire faz eco às feiticeiras de Macbeth, de Shakespeare: “O belo é horrível, o 

horrível é belo”.  

 Vivendo o dilema do artista moderno, cujas obras tornam-se mercadoria, Baudelaire 

debateu-se toda a vida entre o ressentimento que alimentava pelo público burguês e a 

necessidade de ser lido e apreciado por esse mesmo público. Os poemas em prosa do século 

XIX têm uma relação especial com o jornalismo, cujo público ampliava-se com o 

desenvolvimento da imprensa; especialmente os poemas em prosa de Baudelaire, mas não 

apenas os dele, podem ser vistos como crítica a esse meio, para o qual são concebidos. Vários 

deles, se não ultrajam imediatamente o leitor, frustram suas expectativas sobre o poético. O 

caráter corrosivo de muitos poemas em prosa funciona como uma espécie de desvio do uso da 

palavra “poesia”, orientados para a concepção de uma beleza não servil, cujo objetivo maior 

não é bajular a sensibilidade do leitor.  

 Eis porque, em “Les dons des Fées”, o artista pode questionar a mais alta virtude, 

oferecida a ele por uma fada: o dom de agradar. Sendo obrigado, todavia, a agradar de 

alguma forma seu leitor, pois que este paga-lhe o sustento, nosso poeta não o faz sem boas 

alfinetadas. Em “Le chien et le flacon”, poema em prosa narrativo cujo parentesco com o 

apólogo e a parábola é logo percebido, o narrador em primeira pessoa nos apresenta uma 

única cena: ele oferece a seu cão o delicado aroma de um frasco de perfume, mas o cão o 

rejeita apavorado. Segue-se a dura moralidade proferida em discurso direto e sem 

subentendidos: o público é como o cão, incapaz de apreciar a fina arte do poeta. Baudelaire 

está empenhado em ironizar simultaneamente o que se espera de uma poema (o prazer 

estético) e de um poeta (a empatia por seu leitor). Para Sandras (1995), “Le chien et le flacon” 

indica que o gênero poema em prosa possui ligações estreitas com formas de escárnio, ironia 

e desvio do texto poético, e que tem, portanto, um desafio crítico. Com efeito, em carta a 
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Sainte-Beuve, de janeiro de 1866, Baudelaire (1976) opunha seus poemas em prosa às 

Poésies de Joseph Delorme, do próprio Sainte-Beuve, insistindo sobre a “moral 

desagradável” que se pode tirar de toda contemplação.  

 É muito conhecida e citada a passagem da carta-dedicatória a Arsène Houssaye em 

que Baudelaire diz: 

 
Qual de nós, em seus dias de ambição, não sonhou com o milagre de uma prosa 

poética, musical, sem ritmo e sem rima, bastante flexível e entrecortada para se 

adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos 

da consciência?  (BAUDELAIRE, 1975: 275). 

 

 

 Analisando-a, Dolf Oehler (1999) constata que “Baudelaire aprendera algo”: se em 

Les Fleurs du mal o poeta sustenta uma postura imediatamente agressiva, que não deixa 

também de ser ambígua, contra o leitor (diz ele no verso final do poema de abertura, “Au 

lecteur” [Ao leitor]: “– Hipócrita leitor, – meu igual, – meu irmão!”), essa postura não é 

exatamente a mesma no Spleen de Paris. O ideal de uma “prosa musical e flexível”, diz 

Oehler, “parece suficientemente fluido e despretensioso para lhe garantir um espaço no 

suplemento cultural” (1999: 292) depois da ação judicial contra Les Fleurs du Mal, em 1857. 

A postura provocativa e ambivalente de Baudelaire nessa carta-dedicatória revela-se mais 

claramente, segundo o crítico, na metáfora da serpente, animal bíblico associado a Satã e à 

corrupção, que guardaria as “reminiscências das antigas indicações de leitura” (1999: 292), 

entre as quais o satanismo, com sua ironia gélida e crítica social profunda. Escreve Baudelaire 

no primeiro parágrafo da dedicatória a Houssaye:  

 

Meu caro amigo, envio-lhe um pequeno trabalho do qual não se poderia dizer, sem 

injustiça, que não possui nem pé nem cabeça, pois tudo nele, ao contrário, é, ao 

mesmo tempo, cabeça e pé, alternada e reciprocamente  (BAUDELAIRE, 1975: 
275) 

 

E mais adiante, ao final do segundo parágrafo: “Na esperança de alguns desses pedaços sejam 

bastante vivos para agradá-lo ou diverti-lo, ouso dedicar-lhe a serpente inteira” (1975: 275).   

 A leitura que Barbara Johnson (1979) faz desta referência à serpente segue caminho 

diferente, abordando aspectos temáticos que fazem de Baudelaire um poeta moderno. Para 

ela, a obra é sem cabeça, “decapitada”, porque é obra da grande cidade, dos cruzamentos de 

inúmeros estímulos e relações, onde a linearidade é “serpentina e labiríntica” (1979: 28). Com 

efeito, os poemas em prosa do Spleen de Paris são urbanos, mas não de qualquer cidade: 

trata-se da grande cidade moderna, mais precisamente da cidade de Paris. De 1852 a 1870, 

Haussmann empreendeu a conhecida reforma da capital francesa, abrindo grandes avenidas 
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para a multidão de veículos e passantes, construindo prédios monumentais e deslocando as 

populações mais pobres do centro da cidade. Foi o momento da construção das famosas 

galerias parisienses, corredores de lojas envidraçadas. É nesse novo cenário que circula o 

flâneur, o caminhante solitário da metrópole, figura emblemática no conjunto da obra de 

Baudelaire. Diz Benjamin (2000) que, nesse mundo, o “flâneur está em casa” e, no entanto, 

ele não reproduz o ritmo e a racionalidade que o entorna, do capital e da mercadoria, mas 

caminha a passos lentos, e se move ao acaso. Em suas andanças aleatórias, o poeta se depara e 

capta os múltiplos estímulos do ambiente que o cerca. 

 Em meio à multidão – a massa amorfa de passantes anônimos – o flâneur não é um 

antissocial, mas um crítico. Benjamin escreve que “emprestar uma alma a esta multidão é o 

desejo mais íntimo do flâneur” (2000: 113). É isso que se vê em “Les Foules”, poema em 

prosa descritivo e de cunho argumentativo, em que o eu lírico vai diferenciar, sobre um eixo 

valorativo, o poeta, capaz de viver poeticamente sua solidão em meio à multidão, e o homem 

comum, incapaz de tal façanha: aqui, o “orgulho tolo” do homem comum - como é grande 

parte dos leitores – o impede de vislumbrar “felicidades superiores” à sua (BAUDELAIRE, 

1975, p.392). 

 Talvez o tema que mais incomode em Baudelaire seja o satanismo, pois aí ele 

“parece combater o diabo com Belzebu” (OEHLER, 1999). Em “Le mauvais vitrier”, paródia 

sarcástica do filantrópico “La chanson du vitrier” de A. Houssaye, o narrador protagonista é 

subitamente tomado de ódio, que ele reconhece não ter fundamento algum, contra um 

vidraceiro desconhecido. Depois de humilhá-lo e estraçalhar suas mercadorias, grita 

histericamente: “Uma vida bela! Uma vida bela” (BAUDELAIRE, 1975: 287). Para Oehler 

(1999), o denominador comum aos poemas em prosa do Spleen de Paris é a “questão social”. 

Escreve Oehler que o satanismo de Baudelaire “é uma resposta ao discurso contemporâneo da 

consciência limpa, ao cinismo inconsciente, à mentira cândida do 'homem de bem'” (1999: 

293).  

 Para Hegel, o mal é forma sob a qual se apresenta a força motriz do desenvolvimento 

histórico. Para o materialismo histórico, este fato é comprovado continuamente desde o 

aparecimento dos antagonismos de classe: cada novo levante revolucionário se realiza 

necessariamente como um crime contra algo de sagrado, contra o velho estado de coisas 

santificado pelo hábito. Sob essa ótica, o sentido do mal no interior da obra de Baudelaire 

poderá nós aparecer como nada menos que uma arma, uma atitude crítica com a qual nosso 

poeta buscaria atingir a “trivialização esclarecida” do bem burguês (para usar a expressão de 

Oehler), o bem filantropo, otimista e sentimental, denunciando-a com sua ironia impassível. 
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Lembremos, por exemplo, o poema em prosa “Assomons les pauvres”: incitado por seu 

“demônio de combate” que lhe cochichava: “Quem for igual ao outro que o prove, e quem for 

digno da liberdade, que a saiba conquistar” (BAUDELAIRE, 1975: 425), o narrador espanca, 

na entrada de um cabaré, um mendigo que lhe estendera o chapéu em busca de uma esmola. 

Ora, o mendigo se ergue da surra, e revida com a mesma intensidade as pancadas que 

recebera, levando nosso narrador a seguinte conclusão: “O senhor é meu igual” (1975: 426).  

 Evidentemente, o satanismo envia-nos também para a esfera religiosa, donde a 

origem de Deus e de Satã, chefes, respectivamente, dos reinos do bem e do mal. Baudelaire 

“tinha a mente de um místico” (AUERBACH, 2002: 322), e expressou diversas vezes sua 

proximidade não só com o cristianismo mas também com o ocultismo de Swedenborg. 

Embora incompatível e irredutível à tradição cristã, o satanismo é também impensável sem 

ela. 

 Baudelaire desenhou em sua poesia a fisionomia de seu tempo. Sua obra é, nesse 

sentido, profundamente histórica. Lidou, ao mesmo tempo, com temas que atravessam épocas 

e sociedades. Subverteu valores, instaurou ambiguidades em todos os níveis e contradisse a si 

mesmo inúmeras vezes, reivindicando sempre o seu direito à contradição. O leitor, sobretudo 

o desavisado, do Spleen de Paris oscilará entre o amor e o ódio, entre a empatia e a aversão a 

esses textos tão intencionalmente incômodos... e não se esquecerá deles. Crueldade, no 

sentido de Artaud, é qualidade daquilo que nos atinge fundo. 
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Educação e Semiformação – Conceitos Adornianos 

Mariano Luiz Sousa dos SANTOS 

 

Neste trabalho será apresentado conceitos utilizados por Adorno, os quais possibilitam 

o início para compreender seus textos e também elucida outros textos de autores da Escola de 

Frankfurt. 

Inicialmente estes conceitos foram estudados em decorrência, principalmente, da 

leitura de duas obras de Adorno: “Educação e Emancipação” e “Teoria da Semicultura”. O 

objetivo era desenvolver uma pesquisa bibliográfica que resultou em uma monografia 

intitulada “Educação e Semiformação”. Neste momento, o intento é de socializar alguns 

pontos importantes para contribuir em futuros trabalhos que poderão necessitar de uma breve 

elucidação deste conhecimento. 

O estudo não trata da origem dos conceitos ou de quem desenvolveu-os, mas dos 

termos ou palavras que abrangem o sentido de outras expressões e que é necessário a 

compreensão de cada um para entender o que é desenvolvido nas duas obras de Adorno e que 

também são utilizados em outros textos dele e dos demais da Escola de Frankfurt. 

Exemplo do conceito que será tratado neste texto é Indústria Cultural, termo cunhado 

por Adorno, há texto que diz que foi desenvolvido por Adorno e Horkheimer, porém dizer 

quem desenvolveu o conceito não é o objetivo, assim como há conceitos de Immanuel Kant 

entre outros que Adorno utiliza nestas obras. Portanto são alguns conceitos utilizados por ele 

nestas suas duas obras que são abordados, não há o esgotamento de todos os conceitos, mas 

uma breve elucidação para conduzir a compreensão inicial destas obras e da grande 

importância da Teoria Crítica. 

Theodor Adorno é um dos pensadores do Instituto de Pesquisa Social ou mais 

conhecido como Escola de Frankfurt, a produção intelectual deste grupo e seus intentos é o 

que caracteriza a Teoria Crítica; e para chegar em uma melhor compreensão dos seus dois 

textos escolhidos foi necessário a leitura de outros estudiosos da grande obra deste 

frankfurtiano. 

A produção da monografia mencionada foram necessários diversos textos dentre 

artigos, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros para ser 

construída, a sua escrita possibilitou o desenvolvimento de compreensão das ideias de Adorno 

e, este texto com os conceitos é proveniente do Trabalho de Conclusão de Curso em 

pedagogia. 
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As categorias adornianas ou utilizada por ele são: indústria cultural, semiformação, 

formação cultural, cultura, consciência verdadeira, educação, esclarecimento, barbárie, 

reificação e emancipação. Na monografia foram contemplados outros conceitos, mas aqui são 

estes abordados. 

É importante compreender que Indústria Cultural não é a indústria como comumente 

pensamos, aquela com paredes e telhados, mas é uma produtora de comportamento, ideologia, 

parâmetro de como viver e se comportar em sociedade; é a produção de um tipo de cultura 

que não é cultura, é semicultura ou semiformação cultural (Halbbildung). 

A indústria cultural vem se formando desde o desenvolvimento da humanidade, 

passando por diversos modos de vida e produção, até desaguar em: grandes guerras mundiais; 

territórios dominando outros; algumas nações detendo o poder mundial; na disseminação de 

influências por diversos meios desrespeitando a cultura de outros países; no capitalismo se 

consagrando como o modelo de produção que impera em quase todo o mundo; e no acúmulo 

de riquezas e poder pelos vencedores das grandes guerras, o que possibilitou o 

desenvolvimento de diversas tecnologias e progresso com as revoluções industriais. 

Portanto indústria cultural é a disseminadora de esclarecimento, padrões, ideologias e 

comportamentos via mídia, o que promove a cultura de mercado, sua subjetividade é a 

semiformação cultural. 

O domínio passa a ser mais técnico e inteligente, a dominação agora é ideológica, o 

controle passa a ser na subjetividade das pessoas com a indústria cultural; nela é disseminada 

a semicultura ou semiformação cultural (Halbbildung), que se caracteriza como barreira e 

dificuldade de desenvolvimento da cultura, é algo que quer ser cultura, mas não é. A produção 

simbólica da indústria cultural, a inimiga de morte e negação da cultura, processo impeditivo 

da formação cultural. 

O predomínio da semiformação cultural possibilita neste momento a resistência a ela; 

o objetivo é opor, resistir e negar a semicultura, e uma das instituições que pode contribuir 

nessa direção é o sistema educacional escolar. 

O caminho para alcançar a formação cultural (Bildung) é difícil devido à abrangência 

da semicultura. Educação, desenvolvimento, adaptação na medida certa, não adaptação ao 

status quo, é, segundo Adorno (2005), o campo de forças que envolve simultaneamente as 

categorias do espírito, natureza, transcendência e acomodação. 

“A formação nada mais é que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva” 

(ADORNO, 2005, p. 2) e neste entendimento é compreendida como: 1 - Do espírito com 

valor em si mesmo que transcende a um sonho que pretende ser a realidade, mas não é, e; 2 - 
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da natureza por priorizar as necessidades humanas e, portanto, baseada na práxis social 

positiva de acomodação. 

A formação das potencialidades humanas provém da cultura, de acordo Belkis 

Bandeira (2015, p. 31) e com Zuin, Pucci e Oliveira (2012, p. 56) Bildung e Kultur são 

palavras que podem ser consideradas análogas e aludem as potencialidades humanas, a 

primeira de origem alemã refere as relações sociais subjetivas e a outra as relações objetivas, 

palavra de origem latina. “O que a palavra alemã Bildung realmente ilumina é o sentido em 

que a cultura pode estar intimamente ligada à ideia de educação ou aprimoramento” 

(THOMSON, 2010, p. 96). 

A cultura aqui, neste estudo, não é entendida como “a soma total dos comportamentos, 

crenças e práticas comuns de um grupo específico de pessoas” (THOMSON, 2010, p. 96), 

mas advém da “ideia de desenvolvimento e cultivo, um sentido que ela retém em palavras 

como “agricultura”” (THOMSON, 2010, p. 96). Portanto cultura não é entendida como 

comumente entendemos, pois aqui “significa algo como educação ou desenvolvimento” 

(THOMSON, 2010, p. 96) daí vem a Bildung como formação cultural. 

A formação cultural é possibilitada pela produção de uma educação que promove não 

meramente o repasse de conteúdo como depósito de informações dentro de um cérebro e 

adequação das pessoas bem ajustadas ao status quo, mas sim a produção de uma consciência 

verdadeira para poder agir com autonomia mediante a razão na sociedade. 

Consciência verdadeira é um dos objetivos da educação para possibilitar a 

emancipação humana. Segundo Martin Jay (1988, p. 58) verdade “significa correspondência 

com relação às coisas tal como são, ao passo que, num sentido normativo, significa 

correspondência com relação às coisas tal como devem ser”. 

Educação para Adorno (2012, p. 141) não é o mero repasse de conteúdo ou 

modelamento das pessoas a partir de um padrão a ser moldado, mas a formação de uma 

consciência correspondente com as coisas como elas realmente são ou que deveriam ser. 

O esclarecimento alcançado por esta educação pode favorecer o desenvolvimento da 

emancipação, o esclarecer não para contribuir à semiformação, que é a razão técnica da 

indústria cultural, mas ao esclarecimento para a formação cultural, no entanto como chegar no 

esclarecer para não cair na semicultura? 

“O esclarecimento perseguia o objetivo de livrar os homens do medo e de fazer deles 

senhores, ela resplandeceu sob o signo do infortúnio triunfal” (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 

2012, p. 134). Caiu nas malhas da semiformação e operário deste caos é o esclarecimento 

encorpado de progresso, a ânsia de alcançar uma sociedade melhor, conduz para uma 
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desumanidade, portanto eis o início, o fim e o ponto de partida, pois é da semiformação que 

poderá pela razão esclarecer o momento da semicultura para opor resistência as relações 

reificadas. 

“O esclarecimento (Aufklärung) para Adorno é a negação do caráter repressivo e 

unilateral do esclarecimento da indústria cultural e só se realiza enquanto possibilidade de um 

esclarecimento reflexivo dialético” (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2012, p. 135). 

Pensamento dialético reflexivo até parece algo sobrenatural, uma magia, até pode ser 

considerado um poder, pois é o que irá esmorecer as barbáries, os atos violentos que todos os 

dias nos deparamos em todos os lugares, pensar, refletir, mudar de caminho pois o inimigo 

está à frente, é melhor desviar dele com a mágica do pensamento que é real e humanizador, 

pois evitamos vencer a barbárie com mais barbárie, é necessário muita reflexão e pensamento 

dialético para conseguir encontrar mais de um significado para a mesma coisa, aquilo pensado 

apenas positivamente, com um sentido ou conceito único, não possibilita o pensamento 

reflexivo. 

O esclarecimento é o que possibilita esta condição de emancipação, o esclarecimento 

que não direcione à barbárie, mas à reflexão e negação das condições que promovem a 

semiformação socializada. “Esclarecimento é a saída dos homens de sua auto-inculpável 

menoridade" (ADORNO, 2012, p.169), é poder fazer uso da razão para reflexão e negação da 

semicultura. 

Desbarbarizar é um objetivo educacional urgente para Adorno, as consequências do 

ódio e crueldade em todas as instâncias sociais é um veneno que inviabiliza o poder do 

esclarecimento para emancipação. 

A barbárie (Adorno, 2012, p. 117) é “o preconceito delirante, a opressão, o genocídio 

e a tortura”. Entendida como (ADORNO, 2012, p. 155) violência e ódio primitivo que entra 

em contradição com a sociedade do mais alto desenvolvimento tecnológico. 

Contradições que continuam nas relações entre as pessoas permeadas pela importância 

dada ao objeto ou bem mercantil, nesta direção temos os termos coisificação e reificação 

utilizados com mesmo sentido por Adorno e tem contribuição de Lukács, este último utiliza o 

termo reificação e, por se tratar de um mesmo fenômeno proveniente de um mesmo processo, 

via mercadoria, ambos os termos são utilizados para designar o mesmo significado 

(ADORNO, 2012, p. 130). 

A coisificação do homem em objeto do capital ou em coisa que compõe o capitalismo 

é uma condição que trata o trabalho, a inteligência e a capacidade física de uma pessoa em 

produto, produto que se materializa em um carro, casa, cadeira e em qualquer material/serviço 
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comercializado que passa ter um valor monetário que exclui a história de construção e do 

construtor de tais produtos. 

Reificação entendida como relação entre as pessoas intermediada pelo valor de troca, e 

este valor está no objeto ou na coisa que se pretende ter ou trocar, o objeto que se sobrepõem 

ao homem, no trabalho o tipo de profissão ou cargo encobre o trabalhador, a profissão que é 

exercida enaltece ou diminui a pessoa. 

O negativo é a força de resistência do pensamento em relação a uma realidade a qual 

não é aceita facilmente sem reflexão, mas antes é criticada com o objetivo de alcançar a 

verdade, a realidade das coisas como realmente são; portanto é negar a semiformação cultural, 

produzir a consciência verdadeira pelo esclarecimento para alcançar a emancipação. 

Emancipação é o mesmo que racionalidade e conscientização; é a liberdade de fazer 

uso da razão em sociedade, publicamente (PUCCI et al 1995), está atrelada a ideia de uma 

sociedade mais justa, menos mazelas, condições melhores de vida direcionada a um caminho 

de reflexão e resistência a produção de barbárie e relações danificadas pela reificação. 

Emancipação “(“Muendigkeit”), termo que associa maioridade à autonomia da “voz ativa” 

(“Mund” = boca)” (PUCCI et al. 1995, p. 61). 

A contemplação destes conceitos é um chamariz para os possíveis interessado nas 

obras de Adorno e de outros integrantes do Instituto de Pesquisa Social/Escola de Frankfurt 

na intenção de aprofundarem a leitura e ampliar o conhecimento acerca da teoria crítica 

social, a qual é de relevante interesse para a sociedade e aos que lidam com a república, seja 

na atuação como professor ou como liderança em diversos setores sociais. 

O objetivo foi demonstrar de forma direta, rápida e compreensível estes conceitos 

utilizados por adorno para contribuir de uma maneira bem fácil de identificar o que se trata 

cada termo, de tal forma que incite a um estudo mais detalhado destes conceitos, os quais 

levam a outros também importante na teoria crítica da Escola de Frankfurt e até mesmo estes 

termos destacados, foram necessários abordar outros no decorrer do texto para chegar a 

elucidação dos aqui pretendidos. 
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O processo contemporâneo de constituição do conhecimento na adolescência: 

das problemáticas concernentes à sociedade da informação e do conhecimento 
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Doutorado 

 

1. Introdução 

 

A constatação aparentemente inevitável de que vivemos em um sociedade da 

informação e do conhecimento, nesse trabalho, origina-se da obra de Andy Hargreaves 

intitulada O Ensino na Sociedade do Conhecimento: educação na era da insegurança  O 

incremento e a ampla disseminação das novas tecnologias da informação e da comunicação 

têm sido objetos de muitas discussões e pesquisas na contemporaneidade, sobretudo no que se 

refere às áreas do conhecimento científico relacionadas à Educação e à formação cultural. 

Alguns estudiosos chegam a conceber o advento de uma nova forma de relacionar-se com o 

conhecimento e mesmo com a própria realidade (ALVES, 2008) em nossa época. 

 

Apesar de todo o otimismo cultivado e veiculado pelos entusiastas daquilo que se 

convencionou denominar “sociedade da informação e do conhecimento” (HARGREAVES, 

2013, p.13), os dados obtidos em reiteradas pesquisas acerca da eficácia da instrução formal 

parecem não corroborar a hipótese de que a formação cultural e científica tem se beneficiado, 

de maneira significativa e abrangente, com o considerável aumento dos aparatos e 

dispositivos da chamada Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Isso parece 

reevocar, em nosso contexto atual, a famigerada observação de Adorno (1959/2010, p.9) 

segundo a qual “Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde (e até mesmo 

com sua ajuda), a semiformação passou a ser a forma dominante da consciência atual”.   

 

Quando debruçamo-nos, especificamente, sobre a questão das condições para a 

constituição do conhecimento dos adolescentes no contexto brasileiro, a constatação da 

“persistência dos altos níveis de evasão e de reprovação” (KRAWCZK, 2011, p.755) na etapa 

da escolarização correspondente ao Ensino Médio no Brasil, assim como a “falta intrínseca de 
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interesse” (NERI, 2009, p.5),pela escola e questões concernentes ao âmbito da formação – 

apontada como a principal razão para a evasão escolar na adolescência em diversas pesquisas 

– parecem revelar uma apatia generalizada e a consequente diminuição de investimento 

libidinoso  nos objetos do conhecimento em uma significativa parcela da população 

adolescente.  

 

2. A sociedade da informação e do conhecimento: repensando conceitos  

 

Hargreaves faz uma constatação importante acerca das controvérsias que, segundo a 

interpretação dele, são inerentes às designações “Sociedade da Informação” e “Sociedade do 

Conhecimento”: Ensinar apenas para a sociedade do conhecimento prepara os alunos e as 

sociedades para a prosperidade econômica, mas reduz as relações entre as pessoas às suas 

vertentes instrumentais e econômicas. A educação contra a violência e a crueldade parece ser 

uma questão aberta quando as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) disputam 

tanto a atenção de nossos adolescentes e jovens.  

 

Aí origina-se o questionamento: Como os processos de formação de adolescentes, 

pessoas em de inserção em um sistema organizado de elementos simbólicos, como é a 

linguagem, pode ser conduzido nessa época caracterizada por Hargreaves como era da 

insegurança?  O caminho percorrido nesse trabalho é inusitado por, a partir de uma pergunta 

como essa, pretender compreender a violência simbólica perpetrada pelas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) nos indivíduos adolescentes e jovens da sociedade 

contemporânea que estão cursando o chamado Ensino Médio86   

 

Na obra mencionada de Hargreaves, o autor aponta três autores que buscam explicar o 

advento de uma era do conhecimento:  

 

“Em 1976, o sociólogo americano Daniel Bell previu esta nova era social e 

inventou a expressão para descrevê-la: a sociedade do conhecimento. O livro 
de Bell, The Coming of Post-Industrial Society, traçou as características de 

uma mudança econômica que já tinha começado: de uma economia 

industrial, em que a maioria das pessoas estava envolvida na produção de 
coisas, para uma economia pós-industrial em que a força de trabalho se 

encontrava cada vez mais concentrada nos serviços, nas ideias e na 

                                                             
86 As denominações “adolescência” e “juventude” serão consideradas nos termos da lei vigente – Estatuto da 

Criança e do Adolescente  lei 8.069/1990 – referentes a indivíduos menores de 21 anos, tendo o Ensino Médio 

como parâmetro de escolaridade esperado para essa faixa etária.  
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comunicação. [...] O economista e futurista Peter Drucker, um nonagenário, 

foi quem melhor captou e popularizou esta ideia. Segundo ele, o recurso 

econômico básico na sociedade já não é o capital ou o trabalho. Pelo 

contrário : é e será o conhecimento. Manuel Castells, um assessor ao mais 
alto nível no campo das reformas sociais na Europa de Leste e no mundo 

menos desenvolvido, utiliza a expressão sociedade da informação.para 

descrever  esta nova ordem social e econômica. Para Castells, esta sociedade 
em as suas raízes no desenvolvimento, na expansão e na circulação da 

informação e o entretenimento eletrônico, computadorizado e digital, e é 

impelida por eles” (HARGREAVES, 2013, p. 15-16) 

 

Ocorre que segundo a interpretação de Hargreaves, o próprio conhecimento é 

questionado na sociedade que os autores descrevem. : Nessa sociedade da informação, que 

está a mudar constantemente e que se cria a si própria, o conhecimento é um recurso flexível, 

fluido, sempre em expansão e em mudança.  

 

Esse tipo de reflexão torna obinubilada a própria noção de conhecimento, pois não 

delimita os parâmetros para o que seria esse recurso fluido. Quando falamos de uma 

economia baseada nesse recurso invisível e instável, temos algo muito semelhante ao que 

Bauman (1998) descreveu como modernidade líquida: uma sociedade sem referenciais de 

autoridade e em que a incerteza invadiu mesmo as relações de trabalho e até mesmo as 

relações pessoais.  

 

 Segundo a interpretação de Hargreaves (2003), ensinar na “Sociedade da Informação” e  na 

“Sociedade do Conhecimento” tem especificidades bastante próximas, embora os conceitos 

de informação e de conhecimento sejam bastante intercambiáveis em sua obra. . O perigo à 

espreita parece muito semelhante ao que iremos entender como fetichização da técnica: 

 

“Ensinar apenas para a sociedade do conhecimento prepara os alunos e as 

sociedades para a prosperidade econômica, mas reduz as relações entre 

as pessoas às suas vertentes instrumentais e econômicas” 

(HARGREAVES, 2003, p.17, grifos meus) 

 

Quando debruçamo-nos, especificamente, sobre a questão das condições para a 

constituição do conhecimento dos adolescentes no contexto brasileiro, a constatação da 

“persistência dos altos níveis de evasão e de reprovação” (KRAWCZK, 2011, p.755) na etapa 

da escolarização correspondente ao Ensino Médio no Brasil, assim como a “falta intrínseca de 

interesse” (NERI, 2009, p.5),  pela escola e questões concernentes ao âmbito da formação – 

apontada como a principal razão para a evasão escolar na adolescência em diversas pesquisas 
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– parecem revelar uma apatia generalizada e a consequente diminuição de investimento 

libidinoso  nos objetos do conhecimento em uma significativa parcela da população 

adolescente.  

 

A apatia, o desinteresse e falta de motivação para as atividades escolares poderia ser 

considerada uma das principais causas dos elevados níveis de evasão escolar que constatamos 

entre os adolescentes. De acordo com uma pesquisa acerca dos motivos para os adolescentes 

abandonarem os estudos, realizada por Neri (2009, p.5), o motivo mais alegado para tal 

abandono seria a “falta intrínseca de interesse”. Essa indiferença ou mesmo aversão em 

relação à escola é um dos sintomas da fase negativa, tal como esta última é descrita por 

Vigotsky (1996). Desse modo, parece particularmente relevante investigar, nessa relação entre 

o indivíduo adolescente e a cultura, quais seriam aqueles elementos relacionados à 

exacerbação dos componentes destrutivos da conduta, os quais tendem a se materializar em 

ataques ao próprio indivíduo, aos outros e mesmo aos objetos e propósitos da aprendizagem e 

do conhecimento.  

 

Em um contexto em que a capacidade para assimilar conhecimentos diversos torna-se 

fator decisivo para determinar processos de ascensão e exclusão social, relacionando-se, 

intimamente, com a sobrevivência humana (LÉVY, 1996), parece impor-se às ciências 

destinadas ao estudo do processo educativo o desafio de compreender os obstáculos 

contemporâneos ao processo de constituição do conhecimento, com a finalidade específica de 

superar uma condição que é de crescente marginalização para uma ampla parcela da 

população, pois “Assim como a ecologia opôs a reciclagem e as tecnologias adaptadas ao 

desperdício e à poluição, a ecologia humana deverá opor a aprendizagem permanente e a 

valorização das competências à desqualificação e ao acúmulo de detritos humanos (aqueles 

que chamamos de “excluídos”) (LÉVY, 1996, p. 24).  

 

A Teoria Crítica e a Psicanálise estão incluídas entre esses campos de conhecimento 

constituídos destinados a responder às demandas sociais que nos impõem o supracitado 

desafio. Por outro lado, a discussão sobre a formação cultural contemporânea está longe de 

ser um diálogo finalizado, mesmo quando consideramos individualmente os pesquisadores e 

autores desses campos. Por esse motivo, será utilizada – em uma perspectiva dialógica – a 

epistemologia qualitativa desenvolvida por Fernando Gonzalez Rey (2001) nesse trabalho.  
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A busca por essa resposta foi o motivo inicial para uma pesquisa de dois anos, visando 

a elaboração de uma monografia em Psicopedagogia Clínica e Institucional que foi concluída 

em 2014, com o título “As dificuldades de aprendizagem e a produção do fracasso escolar 

como refugos da sociedade da informação e do conhecimento: reflexões críticas acerca do 

contexto educacional e escolar contemporâneo”.  

 

Ao finalizar minha pesquisa, pude perceber que os refugos da sociedade da 

informação e do conhecimento eram, sobretudo, aqueles adolescentes que deixavam a escola 

e enveredavam-se por caminhos bem distantes da instrução formal que vigora em nosso país. 

Sobretudo os adolescentes pobres, com pouca capacidade de ler, escrever e comunicar-se por 

meio da escrita, tendiam a abandonar a escola antes de conseguir o ingresso no Ensino 

Superior (faculdades, universidades).  

 

Por outro lado, ainda era possível ver, na época da conclusão daquele trabalho, no ano 

de 2012, as famosas exceções à regra: adolescentes pobres e com famílias marcadas pelo 

sofrimento que conseguiram estudar e chegar até a universidade. Desse modo, surgiu uma 

pesquisa que assume os princípios da Epistemologia Qualitativa e que, portanto “se 

caracteriza pelo seu caráter construtivo-interpretativo, dialógico e pela sua atenção ao estudo 

dos casos singulares” (GONZÁLEZ-REY, 2001, p. 4). 

 

Nessa perspectiva, a realidade constitui-se como um domínio infinito de campos inter-

relacionados de maneira complexa, e por meio das práticas de investigação, é possível 

aproximar-se de uma parte dessa realidade, embora não da sua totalidade. Esse princípio 

também leva à compreensão do conhecimento como uma produção humana e não como 

apropriação linear da realidade estudada. A partir dessa perspectiva, González Gonzagles-Rey  

(2005a, p. 6)  elaborou o conceito de  zonas de sentido, ou seja, os “espaços de 

inteligibilidade que se produzem na pesquisa científica e não esgotam a questão que 

significam, senão  que pelo contrário, abrem a possibilidade de seguir aprofundando um 

campo de construção teórica”. Isso significa que, a partir do modelo teórico que o orienta, o 

pesquisador entra no processo de construção da compreensão por meio de  elaborações e 

interpretações, que representam formas de concretização e de organização do processo 

construtivo-interpretativo, permitindo seu desenvolvimento por meio de núcleos de 

significação teórica. 
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A formulação do problema de pesquisa, contrariando o que se tem enfatizado 

historicamente na literatura, não acontece em um momento pré-estabelecido, de maneira 

formal, mas diante de inquietações e incertezas que surgem no contexto  da realidade  

complexa. Essa formulação  acontece de maneira progressiva, de uma representação que não 

deve e não pode ser tida como perfeita, uma vez que  se caracteriza como a orientação das 

pesquisas que o pesquisador realiza no decorrer de sua vida.  

 

Segundo González Rey (2005a, p. 116), se o pesquisador assumir a postura dentro de 

um caráter indutivo-descritivo, elimina o que o mesmo considera como principal virtude que é 

“[...] o desenvolvimento de modelos teóricos sobre a informação produzida, que nos permitam 

visibilidade sobre um nível ontológico não acessível à observação imediata através da 

construção teórica de sentidos subjetivos e de configurações subjetivas envolvidas nos 

diferentes comportamentos e produções simbólicas do homem”. 

 

Fazendo uma paráfrase ousada e, talvez, imprópria em seu sentido subjetivo, de 

Adorno e Horkheimer (1947/2006), aquilo a que me propusera, ao investigar o processo de 

formação cultural de adolescentes contemporâneos era descobrir por que, em uma época de 

uma produção e circulação de tecnologias e informações sem precedentes, aquele 

conhecimento necessário ao exercício da autonomia e da singularidade, assim como à 

construção de uma vida mais digna e uma sociedade mais justa, parecia continuar afastado da 

consciência dos jovens e adolescentes?  

 

As conclusões daquela pesquisa, entretanto, conduziram a uma reflexão mais apurada 

acerca do conceito de semiformação elaborado por ADORNO (1959/2010); em face à 

observação dos processos sociais contemporâneos relacionados à formação cultural, conforme 

elaborações de pesquisadores da Psicanálise e da Teoria Crítica que problematizam o conceito 

de indústria cultural e de violência simbólica.  

 

3. Considerações gerais sobre a formação cultural contemporânea de 

adolescentes e jovens a partir da Psicanálise e da Teoria Crítica 

 

Os processos de formação contemporâneos relacionados à adolescência e, até mesmo, 

à juventude, são alvo de constantes problematizações. A violência e a crueldade na escola têm 
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preocupado não apenas professores e alunos, mas também a sociedade de uma forma mais 

geral. A questão do abandono da escola e do desligamento em relação aos objetivos e 

finalidades do conhecimento é, entretanto, a preocupação específica desse trabalho. Desse 

modo, abordaremos a violência simbólica conduzida pelos dispositivos da Tecnologia da 

Informação e Comunicação, a partir da noção elaborada por Adorno e Horkeimer (1947/2006) 

de indústria cultural, para, em seguida discutir a semiformação que parece ainda ter bastante 

espaço em nossa época. A noção da adolescência enquanto uma organização temporária e, por 

isso, bastante dependente do ambiente psicossocial nos auxilia a compreender que o 

desligamento que se processa em relação ao ambiente escolar pode ter vários caminhos de 

análise.  

 

Os episódios de crueldade na escola podem ser compreendidos como resultado dos 

“sintomas de colapso da formação cultural que se fazem observar por toda parte, mesmo no 

estrato das pessoas cultas” (ADORNO, 1959/2010). A visibilidade dessa crueldade é, 

entretanto, discutível. Casos singulares em que a violência na escola é veiculada e exibida às 

grandes massas, geralmente, não conduzem a um desfecho proveitoso, justamente, em razão 

de interesses alheios ao da educação formal para os jovens.  

 

O conceito de indústria cultural, elaborado como capítulo do livro “A dialética do 

Esclarecimento” veio como uma crítica ao termo cultura de massa, já que, na compreensão 

dos autores muitas das manifestações que se veiculavam como provenientes das massas eram 

apenas conjuntos de estratégias utilizados pelos donos do capital – para dirigir e administrar 

as manifestações culturais (simbólicas) conformes seus interesses. Por esse motivo, não é 

possível localizar de forma personificada os engodos e desvios operados por esse tipo de 

indústria. De acordo com  Caniato; Rodrigues; Cesnik (2013, p. 127): “a violência indústria 

cultural não pode ser personificada, trata-se de uma violência simbólica, cuja agressão é sutil 

e velada, por isso intensamente devastadora da subjetividade”  

 

Com o intuito de entender os efeitos disso sobre sujeitos em formação, buscamos 

submeter à análise uma realidade que o momento da adaptação é destacado unilateralmente, 

impedindo a superação das condições existentes (ADORNO, 1959/2010). A fetichização da 

técnica e a limitação do tempo para a formação humana poderia conduzir-nos ao 

enfraquecimento de nossos vínculos com os outros e ao congelamento da experiência 

formativa, de um modo geral: 
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 “se o emprego da tecnologia do virtual possui a capacidade de 

expressar ainda mais as potencialidades do gênero humano, porém, os 

fins que imperarm atráves da sua utilização contribuem muito mais para 

o enfraquecimento da experiência (Ergahrung) e para o deslocamento 

da libido para as representações de objetos virtuais e não para seres 

humanos, recrudescendo a coisificação do próprio ego e a fetichização 

das relações sociais” (ZUIN, 1999, p. 5) 

 

O desligamento que assim se processa é mais amplo do que aquele vivenciado na 

escola. O excesso da informação, a sociedade do espetáculo compreendida como “ a 

proliferação de mensagens sem um centro ou conteúdo unificador, cujo único elemento de 

coerência é o imperativo de gerar lucro” (DURÃO, 2012, p.176) atrai o adolescente, porém, a 

escola que exige o tempo do pensamento e da reflexão pode tornar-se, nesse contexto, um 

ambiente aversivo.   

 

Conforme Marcuse (1982, p. 19), a sociedade do capitalismo pós-industrial impõe-nos 

uma realidade em que “a política e a economia se fundem num sistema onipresente que 

engolfa ou rejeita todas as alternativas”. Compreendemos que os indivíduos, nesse contexto, 

são alijados dos objetivos da totalidade social pela negação da subjetividade na esfera afetiva 

e cognitiva em um modo de produção alienado (CROCHIK, 1998). Os adolescentes que estão 

privados do seu direito de estudar e pensar reflexivamente costumam ser os que mais sofrem 

com a violência simbólica engendrada pelo “bombardeamento de signos” que se faz repetir no 

cotidiano. As apropriações que eles fazem de signos e linguagem, mediadas pela escola, 

quando congeladas por interesses escusos de administradores do sistema, não permitem a 

superação das condições em que vivem.  

 

 Nesse tipo de realidade não podemos falar de uma educação “transparente em sua 

finalidade humana” (ADORNO, 1995b, p.16), uma vez que o próprio processo educativo 

parece conduzir a uma formação exageradamente submissa aos propósitos dessa totalidade 

social de caráter autoritário.  

 

Horkheimer (2002) assevera que o impulso mimético – que determina, na primeira 

infância, a imitação das formas de comportar-se, de falar e ajuizar do adulto – tende a retornar 

de uma forma regressiva quando a renúncia ao mesmo não promete conduzir à realização das 

potencialidades humanas. O autor explica que o processo de formação cultural objetivaria, em 
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última instância, converter as atitudes miméticas em atitudes eminentemente racionais. No 

entanto, quando “toda a esperança de felicidade que a razão pode oferecer é preservar o 

existente tal como é e mesmo aumentar suas pressões” (HORKHEIMER, 2002, p.120), os 

homens retornam ao impulso mimético de forma regressiva e distorcida. As atitudes racionais 

e destinadas a combater as formas de violência psicossocial vigentes ficam, dessa forma, 

impedidas de advir.  

 

Tais colocações nos levam a refletir acerca das consequências de tudo isso para uma 

formação em pleno emergir de sua apropriação conceitual, na qual as maneiras de ver e 

compreender o mundo e a si mesmo estão sendo desenvolvidas, assim como as forças 

motrizes que regem o comportamento. Desse modo, parece pertinente indagar não apenas 

quanto às influências deletérias da sociedade hodierna no desenvolvimento intelectual do 

adolescente, mas também quanto às vicissitudes pulsionais que podem ser influenciadas por 

essa mesma sociedade.  

 

Levisky (2000) enfatiza que, durante a adolescência, o ego encontra-se 

particularmente vulnerável às pressões pulsionais e às influências externas. As influências 

externas aos adolescentes, fornecida por uma sociedade do espetáculo que apresenta ao 

adolescente uma versão da realidade contaminada pela mentira e pela violência simbólica 

(CANIATO; RODRIGUES; CESNIK) dificulta a apropriação do conhecimento na escola. O 

tempo que pode ser dado ao pensamento e à reflexão é usurpado pelas imagens e pelos 

discursos. 

 

Por seu turno, as mudanças corporais, os conflitos entre objetos relacionados ao 

conhecimento e objetos relacionados ao prazer imediato são responsáveis por alguns conflitos 

importantes do adolescente. O agravamento disso em uma sociedade do espetáculo 

(DEBORD, 1995), cujas mensagens tornam-se inúmeras e têm um forte poder de apelo sobre 

os indivíduos podem levar o adolescente a recusar-se a aprender. Na escola, isso pode ser 

trabalhado no estabelecimento de limites institucionais. Na relação com a família, entretanto, 

a autoridade do chefe da família tende a ser questionada e desafiada. A função da fantasia 

tende a ficar confinada e conduzir a uma regressão do modo de organização do indivíduo.  

 

A passagem da adolescência para a fase adulta, portanto, exige um certo modo de 

organização e “corresponde certo número de exigências internas e externas cuja pressão no 
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aparelho psíquico induz a um trabalho de remanejamento e de elaboração do qual dependerão, 

em grande escala, as modalidades de organização e de funcionamento da personalidade” 

(JEAMMET; CORCOS, 2005, p.32). O trabalho psíquico exigido nessa fase, segundo a visão 

das autoras, trata-se de uma forma de manejar a dependência e a agressividade em relação aos 

objetos alvos da libido. Em uma sociedade em que o simbólico é frequentemente desafiado a 

se reorganizar, a aprendizagem escolar pode sofrer um desligamento progressivo. 

 

Na compreensão de Durão (2014, p.176), a sociedade do espectaculo trata-se da 

“proliferação de mensagens sem um centro ou conteúdo unificador, cujo único elemento de 

coerência é o imperativo de gerar lucro”. Os apelos visuais e auditivos tendem a confundir o 

sujeito em formação. O professor, por sua vez, tem que lidar com sua apropriação do 

conhecimento e com o modo de transmitir o conhecimento. Quando há uma incapacidade de 

estabelecer o diálogo entre o professor e o aluno, as finalidades do processo formativo ficam 

ameaçadas. As necessidades de proteção, de acolhimento, de reconhecimento e de diversão 

precisam de um referencial. Os referenciais aos quais os adolescentes obedecem variam 

segundo seu modo de organização. O corpo, enquanto “referencial tangível de continuidade 

do sujeito” (JEAMMET & CORCOS, p.41) deverá ser considerado pelo próprio adolescente e 

por aqueles responsáveis pelas mediações simbólicas da aprendizagem como limite e como 

possibilidade de continuar a adquirir conhecimento.  

 

Nesse sentido, é possível compreender que os padrões de interação social do 

adolescente favorecidos pela cultura, bem como as normas segundo as quais se dá sua 

formação intelectual e cultural “facilitam ou inibem a expressão dos movimentos pulsionais 

de vida e de morte” (LEVISKY, 2000, p.26).  

 

O “movimento de desobjetalização” (JEAMMET & CORCOS, 2005, p.76) – que 

tende a manifestar-se na conduta do adolescente por meio da apatia, do desinteresse e mesmo 

de ataques violentos diretos aos objetos de amor e de conhecimento – pode ser considerado 

como resultante direto do predomínio da pulsão de morte, já que a principal ação desta última 

no psiquismo, tal como esclarece Green (1988, p.60) é realizar “uma função desobjetalizante 

através do desligamento”. 

 

No diálogo entre as representações internas (objeto interno) e as representações do 

objeto externo concernentes ao processo de formação cultural, a fantasia cumpre uma função 
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significativa, sendo responsável por fazer essa mediação em um nível mais complexo de 

elaboração, do que aquele da simples percepção. O adolescente que é capaz de elaborar um 

impulso agressivo por meio da fantasia e voltar a estabelecer o vínculo com pessoas reais, 

encontra-se em um estágio mais saudável do desenvolvimento.  

A doença orgânica, no caso do adolescente, pode interromper o processo de 

aprendizagem por um tempo bem maior que o previsto, pois nesse caso, segundo Freud 

(1914/2004) a doença conduz a um retraimento natural da libido investida nos objetos em 

direção ao Eu.. O desligamento em relação aos componentes do mundo externo – que não 

tenham relação com o sofrimento do doente – passa ser o traço mais marcante de sua atitude. 

Entretanto, como sinal de sua recuperação ele deverá renunciar a esse egoísmo próprio da 

doença: “o doente recolhe seus investimentos libidinais para o Eu e torna a enviá-los depois 

da cura” (Freud, 1914/2004, p. 103). De maneira semelhante, o estado de sono representaria 

uma alteração no estado de distribuição da libido, em que essa última seria recolhida ao Eu e 

mais especificamente para o exclusivo desejo de dormir. Isso explicaria, segundo Freud 

(1914/2004) o egoísmo que é próprio dos sonhos. Mais tarde, o sono será tido como uma 

reconstituição do estado característico do narcisismo primário: “Em uma pessoa que dorme, 

reconstitui-se o primitivo estado de distribuição da libido – narcisismo total, no qual a libido e 

o interesse do ego, ainda unidos e indiferenciáveis, habitam o ego autossuficiente”. (FREUD, 

1916/1976, p.93). 

O adolescente hipocondríaco, por sua vez, denuncia uma ausência do 

estabelecimento de limites entre o interno e o externo. A hipocondria corresponderia ao 

estado em que a libido é retirada dos objetos do mundo exterior, concentrando-se sobre o 

órgão do qual o sujeito acometido está ocupado. No início do século XIX, o autor afirma que 

havia uma diferença fundamental entre a doença orgânica e a hipocondria: nessa última, as 

sensações desagradáveis corresponderiam a alterações fisiológicas comprováveis. Para 

explicar tal diferença Freud (1914/2004) supõe uma erogeneidade em todos os órgãos do 

corpo, ou seja, que cada um deles poderia comportar-se de maneira análoga aos órgãos 

sexuais. O aumento ou diminuição dessa erogeneidade em cada parte do corpo teria uma 

relação direta com alterações na distribuição da libido e portanto, no investimento dessa libido 

no Eu. O órgão acometido por excesso de investimento libidinoso poderia carregar certa 

toxicidade e, desse modo, adoecer.  
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Na vida amorosa, a análise do narcisismo, segundo Freud (1914/2004) demonstra 

que o mesmo pode manifestar-se de maneira dominante na escolha de objeto. Paralelamente à 

escolha por veiculação sustentada (tipo anaclítico) – em que a pessoa responsável pela 

alimentação, cuidados corporais e proteção do infante é tomada como modelo para sua 

posterior escolha de objeto – a pesquisa analítica revelou outro tipo de escolha que surpreende 

por sua peculiaridade e que se constituiu, segundo o autor, como o motivo mais forte para a 

adoção da hipótese do narcisismo na teoria psicanalítica. Esse tipo de escolha é aquele em que 

a própria pessoa é tomada como referência para a escolha do objeto de amor e é, por esse 

motivo, denominado narcísico. A escolha por veiculação sustentada e a escolha narcísica de 

objeto estariam igualmente disponíveis a todo ser humano, porém a noção dos objetos 

primordiais limita, na passagem iniciada pela puberdade, a escolha objetal: 

“Não estamos com isso afirmando que os seres humanos devam ser 

divididos radicalmente em dois grupos (...) preferimos a hipótese de que 

ambos os caminhos para a escolha de objeto estão franqueados a todo ser 

humano e de que um ou outro caminho acabará sendo privilegiado. Estamos 

afirmando que o ser humano possui dois objetos sexuais primordiais: ele 

mesmo e a mulher que dele cuida, e com isso estamos pressupondo que em 

todo ser humano há um narcisismo primário, que eventualmente pode 

manifestar-se de maneira dominante em sua escolha de objeto”. (FREUD, 

1914/2004, p.108) 

 

Assim, Freud, quando problematiza o conceito de narcisismo na teoria psicanalítica, 

parece repensar também os tipos de escolha objetal disponíveis aos indivíduos. Para os 

propósitos do presente trabalho, entretanto, basta-nos entender o processo de desligamento do 

adolescente em relação aos objetos de amor e conhecimento e a retração dessa libido para 

representações do eu que não correspondem aos propósitos saudáveis do desenvolvimento, 

como, por exemplo, a violência contra o outro e contra a própria constituição do 

conhecimento.  

 

O interesse pelo funcionamento e deturpação dos mecanismos psíquicos na 

contemporaneidade refere-se a uma inquietação concernente à nossa própria constituição 

enquanto homens em uma civilização que tenderia, como já assinalaram Adorno e 

Horkheimer (1947/2006), a em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, 

afundar-se em uma nova espécie de barbárie. A provocação dos autores é perturbadora, desde 

meados do século XX, no entanto, a provocação parece ser ainda maior em um contexto de 
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fetichização da técnica e de mercantilização dos instrumentos e instituições destinados à 

elaboração do conhecimento.  

 

Nesse sentido, parece relevante buscar desvelar algumas particularidades dos 

processos formativos contemporâneos relacionadas a esse predomínio ou exacerbação da 

pulsão de morte em uma etapa tão decisiva do desenvolvimento intelectual e afetivo. Como 

salientado por Adorno (1959/2010, p.39), já em meados do século passado: “Impõe-se, nesta 

atual hora histórica a reflexão sobre a formação [...] a única possibilidade de sobrevivência 

que resta à cultura é a autorreflexão crítica sobre a semiformação, em que necessariamente se 

converteu”. A discussão aqui proposta, acerca das condições facultadas à formação cultural 

do adolescente na contemporaneidade, objetiva contribuir com a constituição dessa 

modalidade de reflexão. 
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Não há dúvidas que o conteúdo desse trabalho tem como pano 

de fundo a compreensão da subjetividade dos indivíduos e de 

suas relações com a sociedade tal como examinadas por Freud 

em suas célebres obras “Losiniestro”(1981a), “Más alládel 

Principio delPlacer” (1920), “Psicología de lasMasas”(2005a) 

e “El Malestar en la Cultura”(1981b) e a compreensão dos 

“Musulmáns” descritos por Agamben em “Lo que queda de 

Auschwitz”(2005). 

 

No mundo contemporâneo a sobrevivência dos homens – de suas identidades, dos 

vínculos de amparo e de respeito às diferenças e às alteridades – está sob a ameaça de 

extinção por que a cultura – o ethos humano – está atravessada pela VIOLÊNCIA. A 

barbárie administra os“estados de exceção” (Agamben, 2007 & Levi, 2004) que hoje atuam 

mais ou menos escamoteados, alastrando o autoritarismo e a produção de códigos de valores 

que são antagônicos à vida. A tecnologia da destruição e suas sinestesias, tal como os 

“bombardeios pacificadores” (Alba Rico, 2007), jogam os indivíduos na desculpabilização da 

“moralidade técnica” que corrompe as leis de convivência social ao transformar a crueldade 

de atos violentadores em justificativas cínicas regidas pela “ética da obediência” (Bauman, 

1998). A banalização da violência, (Arendt, 2000 – “banalidade do mal”) se impõe na 

contemporaneidade como a lei soberana na articulação das relações coletivas.  

 Essa sociedade, estratificada sob o signo do autoritarismo classista,imprime em cada 

indivíduo as arbitrariedades da desigualdade econômica e social, o que implica em privilégios 

de uns em detrimento da maioria. Para manter esses indivíduos excluídos são acionados 

poderosos mecanismos de controlepor meio da “violência simbólica”-indústria cultural 

(Adorno,1985)–conduzentesà equalização/padronização das subjetividades. O aprisionamento 

simbiótico do indivíduo aos demaiscapturadospela MÍDIA, conduz a todos a exibirem as 

mesmas formasde desejar, sentir, pensar e agir que estãodefinidas à priori pelos 

senhores/poderosos da sociedade. As opções de vida que esses indivíduos poderiam vir a 
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terestão, assim, proibidas/bloqueadas,o que impossibilita a autonomia e elimina a alteridade e 

as diferenças.  

A cultura difundida por tal sociedade se expressa por meio de mecanismos ideológicos 

difundidos pela mídia, que encobrem essa violência, culpabilizando os indivíduos submetidos 

a essas distorções como sendo os “fracassados/incompetentes”. Por outro lado, a 

arbitrariedade da sociedade submete os “baderneiros” recalcitrantes a punições rigorosas- 

traduzidas em severas penas contra esses transgressores - que são justificadas como proteção 

social. Essa violência simbólica encoberta, resulta em forte sofrimento e no silenciamento dos 

indivíduos aterrorizados que, tornados alienados de si e do outro semelhante, vão-se 

conformando e se aliando, na cumplicidade dessa falsa vida, ao sistema autoritário que os 

subjuga. 

Não há intenção neste estudo de esgotar a complexidade da violência e da barbárie, 

mais ou menos explícitas, vividas pelos homens na contemporaneidade, em especial, porque 

há muitas farsas hipócritas a serem desveladas por detrás do arcabouço de chumbo ou de 

papel celofane que encobre a falácia das ditas democracias – ou mesmo por que permitidas 

por elas – e sob a égide da exaltação de supostos direitos humanos, porque quase nunca 

respeitados. São atrozes, não há dúvida, as injunções perversas e desintegradorasque 

atravessam o processo de socialização na contemporaneidade, diante dos quais os cientistas 

não poderiam estar alheios. Em especial, porque eles são uns dos que podem/devem 

denunciar a desumanização a que todos estamos expostos e, com essa ação, inverter a 

culpabilização pela violência socialque vem sendo imputada aos indivíduos. 

Os professores/escola e os pais/família são acusados de omissão e tidos como os 

responsáveis por alguns aspectos disruptivos no processo de socialização, que há muito esta 

mesma sociedade já fez destruir e hoje volta a cobrar deles: a exigência de disciplina e limites 

- não há dúvida, de grande importância para a construção da autoridade subjetiva e 

delimitação entre as alteridades. Mas, de fato, cada vez mais a sociedade prescinde destes 

valores e até prefere que os indivíduos sejam desregrados e onipotentes. Desloca, porém, para 

eles a acusação de omissos e fragiliza mais ainda os pais por não estabelecerem limites para 

os filhos e aos educadores por que não estariam dando conta da indisciplina na escola. 

Difamação culpabilizadora, apenas, esvaziadora do papel social destes agentes - porque não 

interessa à sociedade que pais ou professores exerçam a tarefa de serem referenciais de 

autoridade e de servirem de amparo para seus filhos e alunos -, quer sejam eles crianças ou 

quer sejam adolescentes.  
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Inexiste preocupação em construir formas de vida em sociedade em que os indivíduos 

estejam vinculados por laços afetivos entre si: muito pelo contrário, há todo um 

direcionamento para que eles vivam solitários e não construam relações amorosas e de 

amparo. Também não interessa eé até ameaçante para o status quo que os indivíduos sejam 

críticos, que reflitam e decidam (sejam autônomos) e nem que desenvolvam condições de 

cooperação para que cada um potencialize a sua capacidade de pensar. Não é desejado que os 

homens sejam fortalecidos por relações de amparo/ proteção e cuidados inerentes à disciplina, 

à internalização de valores éticos humanizadores, ao fortalecimento de um coletivo por laços 

de amizade e solidariedade e quanto menos em conseguir pensar criticamente. É preciso que 

os indivíduos sejam “livres e independentes”, isto é, solitários e, portanto, vulnerabilizados 

para melhor serem cooptados como condutores privilegiados ou conduzidos massacrados pelo 

único sujeito social que verdadeiramente é soberano: o SENHOR CAPITAL (Carone, 1991). 

A sociedade atual necessita de homens altamente individualistas, que não respeitem a 

alteridade e a diferença entre os indivíduos e nem sejam autônomos. A única ordem social a 

ser obedecida é a de não-ter-limites, portanto serem impulsivos e radicais. Não devem exibir 

quaisquer restrições diante das múltiplas performances que lhes são demandadas pela 

sociedade. Precisam estar antenados para potencializarem suas diferentes ambições e 

habilidades como heróis, para serem os cooptados “privilegiados” na produção da ganância 

ou se conformarem à condição de condenados a sucumbir aos ditames da avareza na miséria. 

Esses são alguns atributos que os homens precisam exibir para adequar-se à Lei magna da 

sociedade: “submissão”.   Em poucas palavras, vivemos todos sob a égide da VIOLÊNCIA 

em suas diferentes nuances e sob o SOFRIMENTO PSICOSSOCIAL (Caniato& Castro, 

2004). 

Pretendemos, então, levantar algumas questões/problemas que entendemos devam ser 

abordadas de forma crítica a partir de uma preocupação inicial do que seja verdadeiramente 

humano. Certamente não é fácil, mas talvez possa ser facilitador atingir uma perspectiva 

realista do homem atual, com a maior ou menor clareza de consciência que se possa ter, para 

admitir que todosestamos vivendo imersos nesta forma contemporânea de ser homem e 

inseridos numa ordem social que quase obriga a todos a dar obediência e adesão a certas 

falácias destruidoras do ser homem. Se quisermos, paradoxalmente, permanecermos vivos, 

mesmo que sob muito sofrimento, de certa forma, temos que seguir o “o bando ou quiçá a 

turba dos felizes sofredores”, apegados à produção e ao consumo de mercadorias. 

É, apenas, sob certa possibilidade de “podermos nos afastar”, isto é, não dar por 

definitiva esta nossa forma de inserção social que esta perspectiva aparentemente óbvia e 
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simples de análise se transforma em um importante dificultador. Ela revela/exige muita 

persistência e dedicação de quem pretenda usar da astúcia e criticidade inerentes ao pensar 

humano para adentrar nos meandros da sociedade da “flexibilidade” (Sennett, 2001) e nela 

identificar os seus ardis. Isto porque, cada um de nós que nos propomos a realizar esta análise, 

necessitamos primeiro libertar nossa consciência das profundas distorções de valores que 

regem a vida dos homens na atualidade, principalmente, porque imbricados no status quo no 

qual o “ter” (dinheiro) substituiu o “ser” (homem). É muito difícil escapar da naturalização 

destes valores que atravessam as relações sociais e que nos jogam na banalização das 

múltiplas maledicências e morbidades (Arendt, 2000,Bauman, 1998,Dejours, 2000), sob as 

quais apenas sobrevivemos. Pior ainda, porque internalizadas e fortemente enraizadas em 

nossa estrutura psíquica e, mais ainda, por que supomos, enganosamente, serem tais 

exigências provenientes do nosso mundo interno. Ainda nos mutilamos mais nessa 

autopunição, -“sentimento inconsciente de culpabilidade”(Freud, 1930/1981b)-, quando não 

correspondemos às performances socialmente cobradas. Cada um e todos internalizamos e 

reproduzimos no cotidiano de nossas relações psicossociais as diferentes nuances desta 

violência, mesmo que de forma não-intencional, mesmo sem o desejar e querer, por que tal 

internalização se dá de forma inconsciente. Caímos nessa contingência e nos tornamos 

cúmplices, sem poder/saber identificar a barbárie em que todos vivemos na 

contemporaneidade. Somos jogados, assim, na proibição de reagir e de nos defender sob essa 

mais-repressão social por que sob os desígnios do“sentimento de culpabilidade”-

Freud(1930/1981a): 

 

A qué recursos apela la cultura para coartar la agresión que le es 

antagónica, para hacerla inofensiva y quizá eliminarla?Ya 

conocemos algunos de estos métodos, pero seguramente aún 

ignoramos el que parece ser más importante. Podemos estudiarlo en la 

historia evolutiva del individuo. Qué le ha sucedido para que sus 

deseos agresivos se tornaran inocuos? Algo sumamente curioso, que 

nunca habríamos sospechado y que, sin embargo, es muy natural. La 

agresión es introyectada, internalizada, devuelta en realidad al lugar de 

donde procede: es dirigida contra el proprio yo, incorporándose a uma 

parte de este, que en calidad de super-yo se opone a la parte restante, y 

asumiendo la función de ´conciencia’[moral], despliega frente al yo la 

misma dura agresividad que el yo, de buen grado, habría 

satisfecho en indivíduos extranõs.La tensión creada entre el severo 

super-yo y el yo subordinado al mismo la calificamos de sentimiento 

de culpabilidad: se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. 

Por conseguinte, la cultura domina la peligrosa inclinación 

agresiva del individuo, debilitando a este, desarmándolo y 
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haciendolo vigilar por una instancia alojada en su interior, como 

una guarnición militar en la ciudad conquistada.(p.53). 

 

Freud (1930/1981b), já havia apontado que a cultura é imposta aos indivíduosde uma 

forma bastante violenta/severa, trazendo intensas dores, desilusões e tarefas insolúveis. Para 

suportá-la tornaram-se necessários alguns lenitivos. O autor aponta três: as “distrações 

necessárias que nos façam desdenhar nossa miséria, satisfações substitutivas que amenizem e 

entorpecentes que nos tornem insensíveis a ela” (p.60). Mas é sabido que essas estratégias 

defensivas apenas amenizam provisoriamente o sofrimento que, porém, continua se 

sustentando pela violência social internalizada e tornada sentimento de culpabilidade na 

intimidade subjetiva... 

Como reverter este caos? Que novo homem pode se tornar, verdadeiramente, o agente 

de FELICIDADE em uma outra cultura na qual não mais seja preciso seguir a reboque dos 

ditames propostos/impostos por uma minoria dominante? Como escapar da indústria cultural 

que constrói/reforça modelos identificatórios que são internalizados/apropriados pelos 

indivíduos por que são exigidos para a manutenção do status quo? (Adorno, 1986a). A 

humanidade atual está vivendo o apogeu da destruição/subalternização das expectativas 

humanas de felicidade sob a coerção das regras atuais do neoliberalismo e do individualismo 

exacerbado. A sociedade do dinheiro vem fazendo da guerra instrumento de ganhos 

econômicos e da banalização do belicismo (Alba Rico, 2007). 

É retirado de cada um e de todos a culpa reparatóriapor destruir o outro homem, numa 

justificativa ingênua, mas poderosa, de que é preciso eliminar o “inimigo objetivo”. Esse é o 

“terrorista” que deve ser morto (Arendt citado por Lafer, 1979 &Chomsky, 2002) e/ou aquele 

“inimigo da pátria” ou “pobre-favelado” que recebe uma alcunha/estigma de maledicência de 

uma “categoria de acusação” (Velho, 1987). A destrutividade entre os homens se espalha... 

Animemo-nos com o que diz Bertold Brech(2013) para que possamos cumprir melhor 

a tarefa histórica que está sendo delegada para o homem atual, envolto na perspectiva de 

extinção da humanidade 

 

Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutamum ano  

e são melhores, há outros que lutam muitos anos e são muito bons. 

Mas há os que lutam toda vida e estes são os imprescindíveis.(s./p.) 

 

É possível mudar, embora não seja fácil por que as forças do dinheiro, tornadas 

superiores aos homens, atravessam todos os poderes do Estado: executivo, legislativo, 

judiciário, policial e militar, disseminando a violência sob o manto destes poderes soberanos 
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que são aliados aos grandes mandatários do sistema capitalista. A violência de Estado - 

violação dos direitos humanos - é justificada como segurança nacional e mata ou silencia 

aqueles que ousam se rebelar contra o instituído socialmente. Pobres cientistas- educadores, 

entram na luta e são desaparecidos/mortos (Caniato, 1995) ou perdem a esperança de poderem 

construir uma sociedade mais justa e para a Paz. 

É assim que entendemos a tarefa hercúlea de mudança por meio de uma “educação 

emancipatória” (Adorno, 1995): exige uma análise cuidadosa dos valores éticos-políticos que 

atravessam o exacerbado e enraizado individualismo que regula a construção das 

subjetividades atuais e sustenta as relações de simbiose narcísica (Freud, 1921/2005a) entre 

os indivíduos, sob o comando desta tirania. É terrível essa equalização (destruição das 

individualidades e proibição de troca entre diferentes), sob as quais todos se tornam pseudos-

indivíduos padronizados (Adorno & Horkheimer, 1986).  

Se inexiste a possibilidade de troca entre diferentes, se a alteridade é negada e 

enrustida sob a proibição de se manifestar, como aproximar os homens entre si e fortalecer 

suas especificidades verdadeiras do desejar, sentir, pensar e agir e promover o acolhimento 

entre os parceiros? Como conseguir adeptos de uma forma de vida que não mais condene o 

homem à solidão se vivemos numa sociedade em que o investimento amoroso no outro 

humano – parâmetro básico para a felicidade humana –está sob proibição e suspeita de 

obscenidade (Caniato, 2003): tais sentimentos estão deslocados para o apego à mercadoria 

que integra a todos no “estilo de vida consumista”? 

É certo que vivemos num ethos cultural hostil ao humano dos homens, ao contrário do 

que deveria ser, já que a função primordial da cultura seria a de dar PROTEÇÃO aos 

homens. Entretanto o homem está, de fato, expropriado de si-mesmo desde sua inserção no 

mundo do trabalho – condição sinequa non de sua humanidade–(Leontiév, 1978),quando é 

obrigado a se tornar um “herói-flexível” (Caniato, Cesnik e Araújo, 2004) na super-

competição - o aguentar a “jornada de humilhação” (Barreto, 2000) e o sofrimento ético-

político (Sawaia, 1999) a que está exposto no trabalho e na sociedade. Os postos de trabalho 

estão cada vez mais escassos em função das novas organizações da produção mais rentáveis 

para os patrões – o que acirra a ”competição” entre os pares. Se ele não tiver dinheiro para 

consumir será tratado como incompetente ou vagabundo e, talvez, como bandido se 

permanecer na pauperização a que a grande maioria está condenada, à priori e à revelia de 

qualquer esforço pessoal. Viver em condições sub-humanas de atendimento às necessidades 

básicas constitui-se em norma social da inclusão/exclusão perversas, embora recebam a pecha 

e estereotipia de serem a “classe perigosa” porque sem ocupação (Coimbra, 2001). O culto a 
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dor, ao sofrimento e ao agüentar a opressão calado é uma potente força de manutenção do 

conformismo e, no dizer de Adorno (1986a), expressa o alto grau de tirania e arbítrio a que 

os homens estão se permitindo submeter. 

Como reverter esta exclusão/inclusão perversa e opressiva numa sociedade que, cada 

vez mais consegue adeptos, apesar de regida ostensiva ou camufladamente pelas leis da 

mentira (Caniato, 2007), com suas promessas de “vida fácil”- desde que sigamos seus dogmas 

hipócritas de “independência dos indivíduos”, de culto ao viver sem limites e de apologia do 

ser-solitário? O homem está vivendo atado a uma sociedade que lhe destruiu suas 

potencialidades para a autodeterminação, que invade sua vida privada e a expõe publicamente 

de forma vil e banalizada em nome de uma suposta verdade do ser-transparente. Uma 

sociedade que captura a grande maioria de incautos, normatizando todos os seus desejos, 

sentimentos e pensamentos, mantendo-os sob controle e vigilância sociais contínuas (Caniato 

& Nascimento, 2007) que são naturalizadas pela mídia e pela propaganda (vide os reality 

shows, ‘sorria você está sendo filmado’, etc) e que cada vez mais atuam de forma acintosa sob 

o manto violento e encobridor de promover segurança? 

Neste breve esboço do homem atual residem os sinais de sua desumanização que estão 

a exigir o desenvolvimento de consciências críticas capazes de resistir e cooperar na 

construção de uma educação emancipatória (Adorno, 1995a) que possa vir a destruir os 

grilhões que acorrentam a violência desta farsa de “civilização moderna”, que de fato se 

constitui no desamparo do “salve-se quem puder”. A sociedade atual se assenta, apenas, em 

falsos julgamentos de atribuição de mérito às conquistas da modernidade, do consumismo e 

da mercadoria. 

Como o indivíduo vem se entregando à tirania das forças destrutivas da inconsciência 

psíquica (ser herói, por exemplo), sem poder contar com uma autoridade interna (superego) 

que o oriente e proteja? Como sair desse abandono de si, acionar narcisicamente a sublimação 

- seu pensamento crítico - numa busca sujeito de novas formas de relações entre os 

indivíduos? Como resistir e deixar de ser esvaziado de sua tenaz busca de felicidade, do 

suporte do amor na supressão de seu desamparo original - tão fortemente exibidoquando o ser 

humano ainda é um bebê de colo junto àsua mãe – deixando-se cair na armadilha social que 

exige dele a separação competitiva dos demais indivíduos (individualismo)? 

A tarefa de rever os fundamentos éticos-políticos nos quais estão pautadas as relações 

entre os homens ultrapassa os limites da escola e da família e envolve todos os cientistas e 

profissionais das ciências humanas. Sabemos que as instituições educativas, em especial a 

família e a escola, estão sob destruição social e colocadas no ostracismo, como todos os 
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indivíduos também estão. Sabemos que tal contingência produz 

fragilizações/vulnerabilizações das subjetividades – segundo Adorno (1986c), transformadas 

em “máscaras mortuárias” e “pseudo-indivíduos”. Certamente, esses homens são mais 

facilmente capturados pela violência simbólica do grande agente atual de educação que é a 

MÍDIA, com seu grande poder de difusão e formação de mentalidades. Uma mudança exige a 

reversão desses agentes sociais atuais e dos valores morais, no sentido de que o homem não 

mais se deixe subordinar a oligarquia nefasta do dinheiro (Mariotti, 2000) e possa tomar as 

rédeas de condução da cultura. Enquanto persistir essa mentalidade que mantém o status quo 

consumista, estaremos diante do aprofundamento da destruição do humano dos homens, 

transformados cada um em “máscara mortuária”, embalsamada pelo fetiche do mundo das 

mercadorias. O poema “Eu Etiqueta” de Carlos Drumond de Andrade (2013) retrata 

claramente a perversão do culto à exterioridade mercadológica.  

A socialização não mais está nas mãos de algum humano comprometido em cooperar 

na construção de identidades diferenciadas como alteridades singulares. Torna-se necessário 

evitar asquerelas acusatórias que vem pervertendo e enfraquecendo cada vez mais a relação 

família-escola, e, consequentemente, a possibilidade de exercício de autoridade de pais e 

professores com os seus filhos/alunos. De fato, deveriam estar sendo mais bem analisadas as 

diferenças que distinguem os papéis sócio-educativos destas duas instituições, melhor 

delimitados seus âmbitos específicos de ação. Não podemos, para humanizar a educação, 

desumanizar os educadores, cobrando-lhes o que ultrapassa seu papel social específico e seus 

limites pessoais! Quiçá, possam os educadores conduzir o processo ensino-aprendizagem sob 

relações harmoniosas em que eles venham a ser um referencial de autoridadepara os alunos 

e que a família possa, quiçá, recuperar seu lócus privilegiado de canalizador da construção da 

integridade individual e de proteção afetivo- social de seus membros (Adorno, 1993). 

Em síntese: o homem está vivendo numa sociedade que o transformou em lixo e em 

“vida desperdiçada” as criaturas humanas e seus ideais (Bauman, 2005). Para tanto, a 

sociedade utiliza diferentes e poderosas estratégias de violência condizentes com a 

fragilização dos indivíduos e com a destruição de vínculos solidários nas relações coletivas 

(Bauman, 2004). 

Em que lugar da cultura encontrar as tradições e os referenciais – que estão em 

dissolução – (Tenzer, 1991) que possam garantir um suporte estável para o processo de 

individuação de cada um e de sua inserção num coletivo protetor? Urge a imposição de um 

limite protetor às crianças e aos adolescentes a fim de poder “conter e valorizar seus 

opositores internos como uma fonte salutar de energia e criatividade” - suas agressividades 
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integradoras (Figueiredo, 1998, p. 62), regidas pelo mundo da VIDA – que, certamente, os 

construirão homens com a força integradora capaz de superar as atuais vivências dos 

indivíduos atados a vínculos auto-punitivos e de caráter sadomasoquistas (Freud, 1930/1981b, 

1921/2005b).  

Quais os novos princípios éticos-políticos que devem substituir esta desumanização 

dos indivíduos, quando as relações entre os homens estão regidas pelas leis do dinheiro e da 

mercadoria que se concretizam na prática do “salve-se quem puder”, “não estou nem aí”, “tô 

fora” e outras mais tão destrutivas dos indivíduos e de suas relações em sociedade? São 

muitas as perguntas a serem respondidas... 

Prefiro ficar atenta à dúvida criadora do que com a certeza cega, tendo a humildade 

como companheira, para poder errar e viver por ter o que perguntar e corrigir. Nesse momento, 

a discussão epistemológica da imanência versus heteronomia torna-se uma ‘questão ética’. 

Junto-me a Luiz Claudio Figueiredo (1995) para ouvir o que ele está refletindo 

A clínica define-se, portanto, por um dado ethos: em outras palavras, o 

que define a clínica psicológica como clínica é a sua ética. [...] Talvez 

o clínico seja a escuta de que o nosso tempo necessita para ouvir a 

si mesmo em que lhe faltam palavras. Se assim for, serão outros os 

padrões éticos a que deveríamos responder e a ética da ‘defesa do 

consumo’ estaria aqui completamente deslocada. (p. 40, grifos 

nossos). 
      

Entretanto, são poucos os intelectuais da Psicanálise – pelo menos no Brasil – que não 

olham com desdém para análises dessa natureza. Alheios ao que passa a sua volta (‘visão de 

avestruz’), alguns até se ofendem quando, do alto de suas sapiências onipotentes, são 

flagrados na violência da ‘invasão imanentista do outro’ no cotidiano de suas práticas 

profissionais. Embebidos nas ideologias que impregnam a ciência que teorizam e 

resguardados pela suposta neutralidade de suas práticas, levam de roldão seus ‘clientes’ – 

‘vítimas’ a aceitarem, adaptarem-se e conformarem-se ao modus-vivendi hostil do 

ethoscultural da chamada modernidade, culpabilizando-os e patologizando-os. Vejamos o que 

sobre isso nos falam Sylvia Leser de Mello e Maria Helena S. Patto (2008) no artigo-denúncia 

Psicologia da Violência ou Violência da Psicologia? 

Sem o entendimento rigoroso e bem fundamentado do que se passa na 

subjetividade e nas relações intersubjetivas numa sociedade concreta, 

e sem a consciência da imensa responsabilidade dessas práticas, esses 

profissionais podem lesar direitos fundamentais das pessoas e, no 

limite, colaborar para a negação de seu direito à vida. Um psicólogo 

que não adquirir a capacidade de pensar o próprio pensamento da 

ciência que pratica – ou seja, de refletir sobre a dimensão 
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epistemológica e ética do conhecimento que ela produz- certamente 

somará insciente, com o preconceito delirante, a opressão, o genocídio 
e a tortura. (p. 594). 

A RESISTÊNCIA POSSÍVEL: A UTOPIA DA CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO-SUJEITO 

 

Pode-se compreender que mesmo sob a primazia de valores contemporâneos como o 

individualismo e a competitividade exacerbada, a resistência vem se processando, porém sob 

uma matriz bastante precária, isto é, uma ‘resistência precária’. Embora o indivíduo tente se 

opor ou negar um existir estruturado prioritariamente sob a violência, seus meios para tanto 

são rudimentares e acabam levando-o a usar sua agressividade interna contra si mesmo 

(Freud, 1981b), ao invés de despregá-la contra aquele ou aquilo que o agride, o que tende a 

conduzi-lo a uma paralisia e resignação frente à violência social sofrida. Portanto, sendo 

cúmplice desse processo.  

Por outro lado, a resistência pode se desenvolver sem que o sujeito utilize 

descontroladamente seus mecanismos psíquicos primários, mas sim suas capacidades de 

julgamento criativas e discriminativas e que se permita e faça permitir o uso de sua 

agressividade interna para sua proteção e enfrentamento daquilo que advindo da cultura o 

violenta demasiadamente e aos seus pares. 

No entanto, para isso é necessário que se perceba o sofrimento alheio, advindo das 

injunções sociais violentadoras e autoritárias da contemporaneidade. Estar convicto de que ele 

é resultado de uma injustiça, pode ao menos fazer com que se levante a questão da 

mobilização coletiva numa ação política. Por isso, fazer o elogio do medo se configura como 

uma ação importante, pois municia o indivíduo para a identificação dos perigos que o cerca e 

aos demais humanos, engendrando ações de proteção à sua vida e a dos que a ele estão 

agregados. Nesse sentido, deve ser feita uma desvinculação ideológica do medo àvirilidade 

para se fazer o mal, tomando o medo como um sinalizador de perigos e ao mesmo tempo 

associado à coragem para fugir desses perigos ou enfrentá-los. O medo não pode estar sob 

censura, pois como diria Forrester (1997) "ter medo do medo, medo do desespero, é abrir 

caminho para as chantagens que conhecemos muito bem" (p. 143). 

Enfim, a resistência que não depende, necessariamente, do poderio econômico pode se 

desenvolver mediante uma matriz passível de atingir o âmbito psicopolítico, se sustenta 

fortemente na consciência política, na associação entre sofrimento psicossocial e injustiça, na 

representação das ações humanas quanto ao seu componente ético, a fim de que seja possível 

discriminar as normas que regem a existência dos homens em sociedade e se seus 

fundamentos privilegiam ou não a vida. 
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Mas, de fato em que âmbito da vida na cultura está a capacidade de reagir a todas estas 

hostilidades que atravessam o caminhar dos homens para a sua felicidade? Não há dúvidas 

que toda e qualquer resistência vem tendo sua origem nos indivíduos, pois neles estão todas as 

capacidades de recepção, interpretação e reação do que ocorre na cultura. São os indivíduos 

os porta-vozes de um outro mundo que pode estar em seu alvorecer. 

Devemos fazer, talvez, um ato de fé e acreditar no ‘potencial sujeito do indivíduo’ 

humano. Esse potencial pode estar sendo gestado na sua emancipação e diferenciação por 

meio do surgimento de novas formas criadoras e acolhedoras de relações entre os indivíduos, 

sob as quais se torne possível a atualização de ideais em um “mundo da vida”. (Adorno, 

1995a).  

Para tal urge uma ‘educação emancipatória’ (Adorno, 1995a) em que seja facilitado o 

desenvolvimento da ‘consciência crítica’ que implica indivíduos autônomos, capazes de 

julgar e decidir conscientemente, identificar e desvelar formas de dominação, exploração e 

exclusão. Enfim, sujeitos capazes de lutar contra as mais diversas formas de violência, 

inclusive àquelas produzidas pela”banalização da mentira” e da ideologia, para quiçá 

construir outras formas de viver que estejam associadas à produção e manutenção de sua 

singularidade e do respeito à alteridade e diferença. Que as tentativas de sobreviver de cada 

um não se apoiem na competição entre os pares, que a conformação possa ser administrada 

por cada um na procura de uma vida mais digna e que todos possam rejeitar a submissão 

servil e não dar adesão à imposição de formas de inserção social autoritárias. 

A proclamação que segue abaixo é um apelo de luta e uma constatação de que alguma 

mudança já vem despontando como possível. Sigamos o que, entre outros, nos fala Ignácio 

Ramonet(2004), grifos nossos,em seu texto ‘RESISTÊNCIA’ 

Resistir é dizer não. Não ao desprezo. Não à arrogância. Não ao 

esmagamento econômico. Não aos novos senhores do mundo. Não ao 

poder financeiro. Não ao G8. [...].Não às novas formas de censura. 

Não aos meios de comunicação mentirosos. Não à mídia que nos 

manipula.Resistir é também poder dizer sim. Sim à solidariedade 

entre os seis bilhões de habitantes do nosso planeta. Sim aos direitos 

da mulher. [...]Resistir é sonhar que outro mundo é possível. E 

contribuir para construí-lo.(s./p.). 

 

A resistência pode se desenvolver sim, a partir do uso pelos indivíduos de suas 

capacidades de julgamento criativas e discriminativas para identificar a violência e a injustiça, 

geradoras de sofrimento, e poder reagir a elas, buscando a união solidária com os demais. 
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Retomando a compreensão freudiana de que ‘só relações de amor e amparo podem 

conduzir os homens à felicidade’, sabemos serem estas forças de vida que sustentam a 

identificação das barbaridades que estamos vivendo e, tendo a humildade de nos entendermos 

enquanto indivíduos como seres limitados, podermos ter no outro um aliado na luta contra as 

injustiças da atual sociedade. 

Esta é uma tarefa hercúlea que pede a colaboração de profissionais engajados na 

felicidade dos homens, de uma outra educação, de uma outra escola e de uma outra 

família. A amplitude da mudança exige a participação de muitos outros níveis da sociedade.  
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é refletir, tomando como referência  a obra “Passagens” do 

filósofo Walter Benjamin que pretende dar visibilidade as transformações ocorridas e os 

aspectos essenciais – espaços de consumo e sociabilidade – com o advento da Modernidade. 

Uma época decadente resultante de um sistema linearmente lógico-positivista associada à 

ideia de progresso iniciada no Esclarecimento. O efeito alucinógeno e fugaz da Modernidade 

induz o indivíduo a pensar que o sonho de uma sociedade igualitária está próximo. Para 

contrapor-se ao fetichismo desse sistema reinante seria necessário promover mudanças de 

forma radical e afastar-se da tradicional forma de pensar por conceitos, só assim seria possível 

dar à luz a novos meios de conceber possibilidades que regem o tempo da vida humana. O 

método por imagens (alegóricas) dialéticas atende a exigência epistemológica de Benjamin e 

a urgência da conhecibilidade histórica para subverter o pensamento vigente.  

 
Palavras-chaves: modernidade, passagens, imagens, alegoria, fetichismo. 

 

INTRODUÇÃO 

O texto que se segue é uma reflexão sobre a Modernidade elaborada por Walter 

Benedix Schönflies Benjamin, com ênfase especial na obra “Passagens”87, contida no livro: 

Paris, capital do século XIX. A metodologia e o referencial teórico utilizado são 

bibliográficos, a fim de evitar uma leitura ingênua dos textos de Benjamin a análise se pautará 

em seus críticos. Destacar-se-ão os aspectos epistemológicos e estéticos da referida obra que 

se constitui  mediante dois planos: um teórico e o outro descritivo, permeados por três 

momentos, a saber: as construções das galerias, o choque/estranhamento do flâneur e os 

conteúdos inconscientes, isto é, os sonhos. Ciente da riqueza dos elementos que compõem a 

obra “Passagens” é importante esclarecer que a leitura e a reflexão da modernidade pretendida 

aqui se restringirão aos primórdios do século XIX e do capitalismo.  

                                                             
87 Referência a Charles Baudelaire (Paris, 1821 -1867) poeta e teórico da arte francesa. 
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Neste sentido, se faz necessário inicialmente conhecer as circunstâncias e a vivência 

deste filósofo porque elas serão substanciais em sua maneira de pensar e agir. Isto significa 

que suas investigações acerca da modernidade entre outras coisas também são motivadas por 

vários aspectos e interesses de cunho pessoal, como veremos a seguir.  

 Walter Benjamin nasceu em Berlim em 1892 e morreu, após suicídio, em 1940 em 

Port Bou, quando tentava a travessia da França para a Espanha com a finalidade de fugir do 

nazismo. De família abastada, após a morte do pai em 1926, Benjamin, teve sua vida marcada 

por solidão, condições financeiras difíceis e instáveis. Tentou iniciar uma carreira acadêmica, 

mas não obteve sucesso. Viveu a maior parte do tempo da publicação de artigos e resenhas.  

Assim, Benjamin seguiu sua sina de viés duplo: conduzida pelo fio das dificuldades 

socioeconômicas, vivenciada próxima à própria sociedade burguesa em que ele pertencia; 

com a evolução da técnica e do capitalismo, experienciou-se também a degeneração das 

relações sociais, a ascensão do  individualismo, do fascismo, do fetiche da mercadoria, 

guerras e outras características de decadência. E pelo fio do encantamento, de Benjamin, 

nasce a imprescindível urgência de pensar a violência niilista e de compreender esta 

experiência moderna por meio da escrita. Esse contexto marcaria profundamente a obra do 

autor. 

Seu pensamento eclético é abalizado, entre outros, pelo romantismo alemão, a  mística 

da religião judaica e marxismo. Esta complexa reunião de pensamentos e ideias se explica por 

oposição ao dogmatismo e sistemas fechados como o racionalismo lógico-positivista. 

Benjamin e os frankfurtianos suspeitam das luzes da Razão ao menos em seu uso no sentido 

unívoco e extremo; ao comparar de forma análoga e conceitual (Marx) as carências sociais na 

transição do “antigo para o novo” e as “imagens na consciência coletiva” com a construção 

das galerias parisiense em França. 

A tarefa do autor em compreender a modernidade inicia-se com a seguinte percepção: 

em estado de choque devido à velocidade das transformações o indivíduo encontra-se solitário 

e absorvido pelas imagens da Modernidade. Não obstante, sua subjetividade comprometida 

com a apropriação intelectual dos objetos externos, também é refém de um sistema bárbaro 

linearmente lógico-positivista: em que reina o fetiche da mercadoria intermediado pelo 

capitalismo burguês. É nesse panorama de transitoriedade e fragmentação impulsionada pela 

evolução da tecnologia e dissolução da subjetividade humana que surge a inovadora proposta 

de Walter Benjamin.  

Para contrapor-se a barbárie reinante, “experiência e linguagem são os dois grandes 

temas que estruturam a Filosofia de Benjamin”. A experiência de vivência histórica, a cultura 
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e a tradição coletiva preservam a identidade do indivíduo. Já a linguagem, ou seja, a estilística 

adotada não é uma mera característica de sua escrita: o deliberado mosaico pretende escapar 

ao modelo de razão linear lógico-positivista e ainda representar a imagem fragmentária não 

permanente da modernidade. Esse conjunto de procedimentos, “O ensaio, o fragmento, o 

aforismo – formas privilegiadas da descontinuidade  –  dão expressão a sua escrita”. Não 

obstante, “a Filosofia é, para ele, uma forma de prosa que dispensa a coerência dedutiva da 

ciência, a lógica do sistema, o caráter coercitivo da demonstração matemática” (MURICY, 

1998, p. 18).  

Dessa forma, o método alegórico é o recurso adequado a Filosofia benjaminiana, “a 

alegoria é uma escrita por imagens em que a fragmentação constitutiva atende tanto à 

exigência de um conhecimento imediato quanto à natureza do pensamento” (MURICY, 1998, 

p. 21).  

Pois, o indivíduo encontra-se sob o domínio fetichista, quer dizer, está iludido pela 

aparência da novidade na modernidade. Uma leitura da realidade para além da aparência – por 

pensamentos de imagens – pretende propor outro paradigma político das relações sociais e 

epistemológica de formação do conhecimento. Isso significa que a alegoria assume uma 

função crítica diante da aparente transparência do real. Assim, ao dar sentido às coisas, a 

Filosofia cumpre sua tarefa. 

A imagem é a categoria central no pensamento teórico benjaminiano da cultura. Seu 

pensamento, “se articula não tanto por meio de conceitos e sim de imagens”, a saber: 

‘alegoria’, ‘imagem arcaica’, ‘imagem de desejo’, ‘fantasmagoria’, ‘imagem onírica’, 

‘imagem de pensamento’, ‘imagem dialética’ (BOLLE, 2000, p.43).  

Aqui, faz-se necessária, então, uma distinção entre as diferenças de alegoria e imagem 

dialética: enquanto a alegoria se refere a uma intenção subjetiva e, arbitrária, as imagens 

dialéticas são objetivas. Mais adiante ambas serão utilizadas, cada qual em sua especificidade. 

Assim, por oposição a uniformidade do positivismo lógico essa dualidade metódica será 

frequente nos escritos benjaminianos.  

Enfim, a proposta de Benjamin a partir da obra “Passagens”, consiste em revelar, 

aspectos essenciais por meio da descrição e escrita da arquitetura e imagens a condição de 

vivência na modernidade; a dissolução do sujeito provocada pelo fetichismo da mercadoria e 

a ideia de progresso associada à evolução da técnica iniciada no Esclarecimento. 

 

PASSAGENS: NOVOS CENÁRIOS URBANOS 
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 A cidade de Paris, capital francesa, passou por uma ampla reconstrução arquitetônica e 

urbana no século XIX, a qual teve inicio pelo empreendimento do prefeito, o Barão 

Haussmann (1809-1891). Após a reconstrução, Paris ganha estrategicamente um conjunto 

sistemático de formas e arranjos simétricos. Agora, suas ruas largas e contínuas com 

iluminação de ambos os lados são um convite a longos passeios que promovem o mercado e 

as relações públicas dos transeuntes com os novos espaços da cidade. Entre os novos espaços, 

estruturados pelas vigas de ferro e a transparência do vidro, as passagens ou galerias 

parisienses serão em maior parte o alvo das reflexões de Benjamin como veremos a seguir. 

Em “Passagens”, Benjamin aponta em que condições surgem à maioria das galerias: 

“A maioria das galerias de Paris surge no decênio e meio após 1822. A primeira condição 

para o seu florescimento é a alta do comércio têxtil” (BENJAMIN, 1985, p.30).  

O esplendor da construção e a decoração das galerias parisienses, “cenário das 

primeiras iluminações a gás”, é uma nova atração turística que encantam seus 

contemporâneos (BENJAMIN, 1985, p.31).  

A complexidade de recursos instalados nas galerias torna esses locais de múltiplos 

espaços e combinações conforme a afirmação de um Guia ilustrado de Paris: 

Estas galerias são uma nova invenção do luxo industrial, são vias cobertas de vidro e 

com o piso de mármore, passando por blocos de prédios, cujos proprietários se 

reuniram para tais especulações. Dos dois lados dessas ruas, cuja iluminação vem do 

alto, exibem-se as lojas mais elegantes, de modo tal que uma dessas passagens é 

uma cidade em miniatura, é até mesmo um mundo em miniatura’ (apud 

BENJAMIN, 1985, p. 31). 

 

Benjamin (1985, p. 26) continua, “A segunda condição para o surgimento das galerias 

é dada pelos primórdios da construção com ferro. Nessa o Empire viu uma contribuição para a 

renovação da arte no antigo sentido grego”. Nota-se que o projeto arquitetônico com ferro não 

se detém ao aspecto funcional. “Boetticher, o teórico da arquitetura, expressa uma convicção 

generalizada quando afirma ‘o principio formal da sabedoria helênica há de entrar em vigor 

em função das normas artística do novo sistema’”. O princípio formal helênico é aquele que 

determina o aspecto estético, modela/delineia a matéria em estado bruto, fazendo com que 

cada ser adquira uma identidade imagética. “Nas vigas de sustentação esses construtores 

imitam colunas pompeianas e nas fábricas eles imitam moradia, assim como mais tarde as 

primeiras estações ferroviárias tomam por modelo os chalés”. Com o símbolo de modernidade 

“A construção adota o papel de subconsciente”, isto é, oculta a essência, aquilo que se 

encontra além da aparência.  
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Desse modo, com o emprego do ferro como material estruturante das construções 

arquitetônicas começa a imperar a concepção do engenheiro sobre a concepção de 

arquiteto/decorador, ou seja, – inicia-se a prevalência da técnica sobre a estética.  

Segundo Benjamin (1985, p. 32), o ferro foi o primeiro material artificial utilizado na 

arquitetura. O trilho, exclusividade de uso das locomotivas, “se torna a primeira peça 

montável de ferro, sendo o precursor da viga de sustentação”.  O limite de sua aplicação está 

nas residências, “Evita-se o ferro nas moradias, mas ele é empregado nas galerias, salas de 

exposições e estações de trem – construções que serviam para fins de trânsito. 

Simultaneamente se amplia  o campo de aplicação arquitetônica do vidro”88. Assim, da 

evolução técnica surge a concepção de construção arquitetônica com base no ferro e no vidro, 

que considera o aspecto funcional e imagético nas novas construções. 

As construções de ferro e vidro são os símbolos que marcam a transição entre o antigo 

para o novo e gera expectativas que, “(Marx), correspondem imagens na consciência coletiva 

em que o novo” pode/deseja “superar quanto transfigurar as carências do produto social” 

vigente. Esse desejo de superação resulta da tensão entre o antigo e o novo que recorda 

imagens de um período da pré-história “depositadas no inconsciente da coletividade” de uma 

sociedade sem classes. Ou seja, é o desejo de retorno de uma comunidade mais igualitária que 

já existiu, mas que ainda permanece no inconsciente da humanidade. Esse estado de coisas, 

sonho e desejo, uma vez revelado, torna-se a forma de controle do burguês, sob o pretexto “da 

falsa moral posta a seu serviço” (BENJAMIN, 1985, p. 32). 

 Então, o novo conceito pertencente à burguesia, além da divisão do trabalho e a 

ideologização do progresso; produz também sonho e a fantasmagoria, elemento que controla e 

exerce efeito letárgico sobre os indivíduos da modernidade. 

Assim sendo, a alegoria nos remete ao transitório, portanto, a locução “Passagens” tem 

sentido alegórico. A efemeridade dos objetos, o ritmo alucinado de produção do novo, e 

dialeticamente do antigo, reduz tudo a um sempre igual. A modernidade é então o espaço de 

culto da aparência. 

É fascinante o resultado e a riqueza de detalhes da imagem do século XIX produzida 

pela análise benjaminiana. O exame resulta de imagens produzidas num local, de trânsito/não 

permanência de pessoas por meio de uma arte e técnica, arquitetura, de organizar espaços e 

criar ambientes para abrigar os diversos tipos de atividades humanas utilizando-se do 

vidro/transparência (Glasarchitektur); daí percebe-se, de forma intuitiva, de onde provem o 

                                                             
88 Na contemporaneidade, por meio da tecnologia, os metais, os vidros, também têm certo apelo estético e são 

utilizados com frequência em quase todo o tipo de construção arquitetônica. 
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nome “Passagens”, isso significa que não foi dado pela sorte ou por coincidência feliz. Neste 

sentido, “Passagens” é mais que uma investigação que revela e extrai detalhes espirituais dos 

trânsitos das Galerias Parisienses, é também a própria construção do século XIX.   

 

 

O FLÂNEUR89 

Nesse panorama da modernidade, isto é, a reconfiguração da cidade, o Flâneur (o 

burguês andarilho, deambulante, caminhante da cidade grande) encontra-se em abalo 

psíquico/emocional, ou seja, um tanto melancólico devido à forma de existência que deixou 

de ter.  Vítima das mudanças radicais engendradas, a um só tempo, experimenta sentimento 

de estranhamento e espanto diante das transformações. A capital parisiense, por excelência, é 

a cidade do flâneur. Em sua atividade privilegiada, a flânerie (o passeio), ele seguia pelas ruas 

sem compromisso aparente ou destino prévio, mas secretamente atento à história dos lugares e 

a eventuais possibilidades de suspensão de suas andanças para a apreciação recreativa ou 

erótica. O comentário de Alexandra Nascimento ajuda na compreensão das mudanças urbana 

parisiense, 

A sociedade europeia está deslumbrada e perturbada por esse ambiente novo, 

contraditório. Os efeitos da aglomeração urbana são sentidos principalmente pelos 

trabalhadores que viviam em ambientes insalubres. No entanto, as políticas de 

embelezamento e de planejamento urbano eram direcionadas às classes mais 

abastadas, à burguesia industrial que consolida seu espaço. 

Os antigos traçados medievais e barrocos se revelam inadequados para e expansão 

as novas necessidades, pois seus monumentos, seus marcos referenciais, expressões 

de um modo de conceber cidades, agora dividem espaço com edifícios residenciais e 

industriais. O adensamento descontrolado, as precárias condições de salubridade, as 

discussões acerca dos danos físicos e mentais gerados pela vida nas cidades geram 
inúmeras críticas que estimularam novas concepções urbanísticas. Os arquitetos e 

principalmente os engenheiros buscam, por meio do traçado urbano, determinar a 

moral e a conduta dos cidadãos. Para tanto, retomam os princípios norteadores das 

“cidades ideais”, que objetivavam ordenar e racionalizar o espaço construído 

(NASCIMENTO, 2013, p. 36-37). 

 

Tomado pela “novidade”, agora, todos esses são percursos e lugares públicos de não 

permanência; onde a cultura recente se dissipa por meio do fetiche-mercadoria e do 

capitalismo burguês; um mundo em decadência, em que o estilo de vida das pessoas que 

transitam imita o mesmo tempo/modelo matemático e arquitetônico da modernidade, ou seja, 

fragmentado e fugaz. Além do flâneur, também resiste ao avanço do capitalismo, em seu 

primeiro momento, outros personagens alegóricos/transitórios como o colecionador, o 

jogador, que ainda não se renderam à fugacidade do mercado. Dessa maneira, a obra 

                                                             
89 Charles Baudelaire cria o Flâneur como personagem para dar sentido e explicar o surgimento da  

modernidade. 
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“Passagens” relata a experiência e o estranhamento social, sobretudo, quando o 

comportamento do flâneur contrapõe a ideia de progresso da modernidade em relação à 

mesmice da condição exploratória do humano; segue-se que o olhar surreal e alegórico do 

flâneur  é o mesmo de  Benjamin perante a reconfiguração social, arquitetônica e urbana de 

Paris. 

Muricy (1998, p. 26) afirma que por oposição ao modelo retilíneo da razão capitalista, 

a citação também é um elemento epistemológico recorrente nos textos de Benjamin; ela 

exerce o caráter que “quebra a unidade da obra ao arrancar a frase, o pensamento, de seu 

contexto e transportá-lo para outro, violando o seu sentido original, rompendo a continuidade 

argumentativa”. Assim como o flâneur, na rememoração, Benjamin encontra inspiração no 

modelo fragmentário das ruas do que era Paris, este labirinto alegórico não só assemelha-se 

ao passado recente, pois também resgata a imagem da cidade: as casas e as ruas tortuosas 

representam épocas históricas distintas e tempos diversos, não lineares, que se faz com ímpeto 

no presente. A Praça de Paris é o local de convergência onde as ruas ondulantes afluem a 

história.  

Portanto, o comportamento do flâneur nos primórdios do capitalismo ainda é livre e 

consciente, ao contrário da massa alienada pelas coisas que se deixa admirar. “O flâneur ainda 

está no  limiar tanto da cidade grande quanto da classe burguesa. Nenhuma delas ainda o 

subjugou. Em nenhuma delas ele se sente em casa. Ele busca o seu asilo na multidão” 

(BENJAMIN, 1985, p. 39). Nesse sentido, o filósofo da obra “Passagens”, almeja flanar entre 

as ruas da grande cidade como fazia o flâneur perante a modernidade, isto é, contemplar sem 

perder a consciência.  

A rua se torna moradia para o flâneur, que está tão em casa entre as fachadas das 

casas quanto o burguês entre suas quatro paredes. As reluzentes placas esmaltadas 

das firmas são, para ele, uma decoração de parede tão boa – ou até melhor – quanto 
para o burguês uma pintura a óleo no salão; paredes são o púlpito em que ele apoia 

seu caderninho de notas; bancas de jornal são suas bibliotecas e os terraços dos cafés 

são as sacadas de onde, após cumprido o trabalho, ele contempla a sua casa 

(BENJAMIN, 1985, p. 66). 

No entendimento de Benjamin a força do alegórico está exemplificada na prática do 

flâneur, ele é capaz de resgatar e reconfigurar o passado histórico a partir do presente. Em 

outras palavras, ele é capaz de criar várias perspectivas de ideias, ilusões, utopia, ou até 

mesmo a possibilidade da impossibilidade. Isso significa que sempre haverá uma condição de 

abertura, esperança, para uma ação revolucionária. 
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SONHOS E FETICHISMO 

 Outra marca intelectual no pensamento benjaminiano é o surrealismo90 que pregava a 

renovação de todos os valores, inclusive os morais, políticos, científicos e filosóficos. 

Benjamin se deixa influenciar pelo surrealismo por afinidade de ideias e  interesse comum de 

ambos em  justificar seus métodos na teoria da Psicanálise. Porém, na psicanálise, como se 

sabe, os sonhos são conteúdos inconscientes de produções imaginárias, central no tratamento 

de um indivíduo, objetivamente, inacessíveis ao conhecimento consciente. O surrealismo 

compartilha dessa ideia psicanalítica, proclamava a prevalência absoluta do inconsciente.  

Nesse sentido, Benjamim pensa diferente, a ruptura com o modelo surrealista é 

inevitável. Para ele as produções imaginárias dos sonhos  tornam-se consciente. Os sonhos 

têm sentido mítico e por meio da vigília do homem podem ser despertos pelo abalo 

psíquico/emocional, no tempo presente e por um instante acessar e conhecer a realidade.  

 Segundo Bolle, a imagem representa as formas cognitivas entre presente e passado, 

real e imaginário, “possibilita o acesso a um saber arcaico e a formas primitivas de 

conhecimento”. Uma vez tencionada, ela, propicia condições especulativas, um rico jogo de 

interpretações, do registro histórico e forma concreta de conhecimento “em virtude de sua 

qualidade mágica e mítica. Por meio de imagens – no limiar entre a consciência e o 

inconsciente – é possível ler a mentalidade de uma época” (BOLLE, 2000, p.43).   

O propósito de Benjamin é mostrar o fetiche/encantamento que forja as imagens da 

realidade e interage com o imaginário coletivo. A cultura Moderna oculta à realidade da 

metrópole, além das já conhecidas relações de produção e trabalho, ela exerce um 

encantamento sobre os homens, suas imagens são oníricas, ou seja, são sonhos que 

correspondem/evocam imagens depositadas na consciência coletiva. Este encantamento passa 

a ideia generalizada de progresso mediado pela evolução técnica. O efeito alucinógeno e 

fugaz da Modernidade induz o indivíduo a pensar que o sonho de uma sociedade igualitária 

está próximo. A partir daí, prontamente percebido pela burguesia, a expectativa gerada nos 

indivíduos, pela imagem constante de Modernidade associada ao progresso, sofrerá um revés 

que indefinirá a realização dessa igualdade social.  

O método alegórico, acrescido de outras de reflexões, promovido por Walter Benjamin 

não é propriamente um sistema, acabado, em sua concepção mais usual, se o fosse talvez 

configurasse aí um impasse em sua filosofia. Trata-se então de um recurso intelectual flexível 

acrônico, sem prazo de validade, que serve ao propósito de revelar os elementos da que 

                                                             
90 Movimento literário e artístico, lançado em 1924 pelo escritor francês André Breton (1896-1966). 
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formam o “mito moderno”, a “falsa aparência” e combater o mercantilismo, a rigidez da linha 

cientificista adotada pelo capitalismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Poder-se-ia dizer, então, a incursão reflexiva sobre as construções arquitetônicas na 

obra “Paris, Capital do Século XIX” é realizar uma tarefa de conhecimento para compreender 

as transformações ocorridas com o advento da Modernidade. Segundo Benjamin, o fetichismo 

dessas construções engendra um efeito letárgico que produz e nutre um sonho coletivo sobre 

os indivíduos da modernidade. A alegoria, como imagem dialética reconhecida, 

epistemologicamente, pelo materialismo histórico, permite revelar, aspectos essenciais, a falsa 

aparência da realidade e desestruturar o status quo estabelecido; ou ainda, a libertação desse 

efeito letárgico ocorrerá para aqueles que deixarem emergir do inconsciente à consciência no 

tempo presente e acessar a realidade pelas imagens dialéticas.  
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Resumo 

O presente estudo investiga a convergência entre educação, bioética e cidadania por meio da 

prática realizada e do conhecimento científico produzido nos principais centros de pesquisa 

do Brasil na perspectiva crítica. Numa recepção seletiva dos materiais disponíveis, busca 

estabelecer aproximações, captar convergências e identificar as transversalidades aí 

existentes. A educação, permeada pela ética, busca formar o sujeito ético, capaz de uma 

autorreflexão crítica, de assumir compromissos históricos e de buscar alternativas no conjunto 

da vida social; por isso, ela educa para os valores e para a cidadania, sendo promotora de 

saúde e bem-estar; são autores de referência Peter LcLaren e Paulo Freire, entre outros. A 

bioética apresenta-se como um grande campo de diálogo aberto aos mais distintos 

interlocutores sociais no cultivo da vida, na perspectiva de uma “bioética interventiva”, crítica 

e socialmente comprometida; destaca-se aqui todo o trabalho desenvolvido pelo Prof. Volnei 

Garrafa, como professor titular e coordenador da “Cátedra Unesco” de Bioética da 

Universidade de Brasília. A cidadania realiza-se como construção histórica, na conquista, 

incorporação e consolidação de direitos, como é o direito à saúde e à educação, assumindo o 

embate crítico frente ao biopoder e a mercantilização da educação, na sua tentativa de 

controlar a saúde e a educação e ajustar as populações aos interesses de mercado. 

 

Introdução 

Este texto parte de uma investigação teórica, contemplando a produção bibliográfica 

realizada nos principais centros de pesquisa do Brasil. Analisamos as práticas realizadas e o 

conhecimento científico produzido. “Bioética, cidadania e educação” é o tema investigado em 

algumas de suas interfaces, através das quais estabelecemos aproximações, convergências, 

transversalidades, numa recepção seletiva da grande gama de materiais disponíveis que, 

dependendo dos descritores utilizados, aumenta ou diminui significativamente seu volume. 
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A questão de fundo não é só a viabilidade de articulação entre educação, bioética, 

cidadania, mas a de surpreender onde residem os campos de força, capturando os pontos onde 

eles não podem ser dissociados. Trata-se de capturar a relação de pertinências inclusivas; 

estas poderiam ser representadas por elipses concêntricas haja vista as mútuas 

transversalidades aí existentes. É importante notar que, deste modo, superam-se movimentos 

fragmentados, indo além da racionalidade instrumental tão arraigada historicamente em nossa 

cultura. 

Bioética, cidadania e educação: um desafio que merece ser assumido. O espaço é de 

diálogo e de permanente construção. Importa participar como sujeitos ativos e criativos que 

constroem juntos a história. A educação investe no sujeito e, permeada pela ética, tece 

aproximações e identifica transversalidades com a bioética e a cidadania, apostando sempre 

na emergência do sujeito ético. Numa ação e reflexão sobre o mundo, este ser humano 

desdobra a sua capacidade de atuar e refletir. Esta capacidade “o faz um ser da práxis” (Freire, 

2007, p. 17). Por meio dela, ele atua, opera, transforma a realidade e a si mesmo, sendo esta a 

maneira humana de existir. 

 

1. Bioética: espaço de diálogo em construção 

 Em primeiro lugar, olhamos para a vida; esta aparece como referência primeira para 

viver neste mundo. Toda a busca de justiça nos faz erguer uma morada, qual ethos, que tenha 

a vida, sustentada na amorosidade, como o seu chão primeiro. É onde intervêm a educação e a 

ética. “Não é possível pensar os seres humanos longe da ética” (Freire, 2014, p. 34), pois o 

compromisso é sempre com “um mundo a ser humanizado para a humanização dos homens” 

(Freire, 2007, p. 18). Trata-se, então, de perfazer por primeiro o itinerário de uma bio-ética, 

desafio de monta lançado à própria educação, em meio ao exercício da cidadania dos 

insurgentes de nossos tempos. 

A bioética é o espaço de diálogo que se abre entre buscas diversas, práticas distintas e 

interlocutores vários, em vista de uma ação comprometida e decidida em favor da vida, quer 

pela salvaguarda da dignidade humana quer pelo cuidado da criação. 

1.1 Várias frentes no desdobramento da bioética 

Desde cedo, vimos a bioética desdobrar-se em várias frentes (Agostini, 2003) e 

estabelecer múltiplas interfaces. Ela não possui um receituário (Garrafa, 1995). Tem como 
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base a ética aplicada, portanto prática; abre discussões, analisa casos, confronta ideias, 

argumenta com a razão; porém, está aberta a diferentes olhares, tendências; acompanha o 

momento histórico, o desenvolvimento tecnológico, a situação político-social e suas 

estruturas. Busca respostas equilibradas aos conflitos, ciente da não neutralidade da ciência, 

buscando abordagens plurais, inter, pluri e transdisciplinares, em meio a uma realidade 

complexa. 

 Numa de suas frentes, vimos a bioética ocupar-se das questões de fronteira, suscitadas 

pelo desenvolvimento das ciências e das tecnologias, sobretudo no campo biotecnológico. O 

impacto deste desenvolvimento na vida humana e na sociedade é enorme, exigindo a análise 

de suas implicações éticas e sociais. No caso do desenvolvimento dos conhecimentos 

relativos à engenharia genética, ligados aos da biologia molecular, abrem-se campos de 

intervenção, impensáveis até há pouco tempo. Por um lado, vislumbramos horizontes 

fascinantes; por outro lado, entrevemos desafios novos e problemas diversos. Chegamos à 

possibilidade de manipular as informações genéticas e de transformá-las. Interrogações, 

porém, não faltam. Os desafios éticos são numerosos. A missão do ser humano ante tal 

conhecimento precisa ser respaldada por delimitações a favor da vida. Não basta competência 

tecnocientífica; os conhecimentos chegarão a ser devidamente aplicados a favor da vida se 

forem fundados na ética. 

 Outra frente da bioética foi a que passou a se ocupar das questões do cotidiano. 

Amplia-se, assim, o campo do paradigma bioético. Este prima pelo respeito à vida, buscando 

defender condições compatíveis à dignidade da pessoa humana. Especial desafio provém das 

condições de vida das populações mais carentes, sobretudo da dura realidade da fome e da 

miséria, revelando muitas situações de vulnerabilidade. Esta costuma conjugar-se com a 

precariedade nas áreas da saúde, saneamento básico, água, alimentação, habitação, educação, 

trabalho, segurança etc. Somam-se questões oriundas das várias faces da discriminação 

(social, racial, de gênero e outras), do submundo das drogas, da violência, do desemprego etc. 

A precariedade na qual se encontra nossas populações não é uma mera fatalidade, mas é fruto 

de estruturas que perderam de vista o bem comum, atentam contra a dignidade da pessoa 

humana e seus direitos fundamentais, destroem a vida.   

 Não tardou que a bioética incluísse o desafio ecológico como uma de suas frentes de 

práticas, estudo e discussão, resultante da crescente consciência do compromisso ético do ser 

humano face à natureza, haja vista o aumento de sua intervenção depredadora. O horizonte 
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bioético capta a interação ser humano-natureza, bem como a inclusão de todos os seres vivos 

e não vivos como parte de uma criação na qual tudo se relaciona e se inclui. Antes de ser uma 

crise ecológica, nos defrontamos com a crise do próprio ser humano e sua civilização, 

segundo a qual a natureza é concebida como “aquilo que pode ser conhecido e objetivado 

experimentalmente, manipulado e utilizado tecnicamente” (Simon, apud Siegwalt, 1980, p. 

11). Isto acaba nos levando ao nó da crise que é a intervenção depredadora do ser humano 

ante a realidade (limitada) da Terra. O processo acaba sendo de desnaturação e de 

desumanização. 

1.2 Interfaces a partir do diálogo bioética e saúde coletiva 

 Na experiência brasileira, está sendo relevante o diálogo entre bioética e saúde 

coletiva; este diálogo revela interfaces que estão propiciando um desenvolvimento à medida 

que passam a se relacionar temas como equidade em saúde e direito à saúde (Vieira & Verdi, 

2011). Estas interfaces estão auxiliando no processo de criação, reflexão e consolidação da 

bioética no Brasil, nas quais se revelam várias tendências que “procuram, de forma politizada, 

construir um país melhor, com justiça social e solidariedade, a fim de melhorar a qualidade de 

vida” (Vieira & Verdi, 2011, p. 23). Neste caso, como explica Garrafa (1995, p. 9), a bioética 

passa a ser entendida como a “resultante moral do conjunto de decisões e medidas políticas e 

sanitárias – individuais e coletivas – que proporcionam aumento da cidadania e diminuição da 

exclusão social” (Vieira & Verdi, 2011, p. 9). 

 Torna-se imprescindível o exercício da reflexão ética, sobretudo ante um pluralismo 

de ideias e comportamentos, num espectro amplo de escolhas livres, em grande parte 

fundadas nos próprios direitos humanos (Berlinguer, 2004). Sente-se, não raro, a necessidade 

de ampliar os temas da bioética, redirecionar as atuais orientações a fim de incluir “uma ética 

da saúde que não signifique somente deontologia médica atualizada ou reflexão sobre os 

limites extremos da vida e da morte, mas que esteja também relacionada aos princípios e à 

prática de todos os atores e temas da saúde cotidiana” (Berlinguer, 2004, p. 21). A bioética 

abre-se assim às condições de vida no cotidiano das pessoas, atenta aos acontecimentos do 

dia-a-dia, aos direitos a serem salvaguardados, normalmente assegurados nas democracias.  

Na América Latina, somos igualmente atentos às heranças culturais de nossos povos e 

seu modo próprio de organizar a vida e de enfrentar os problemas cotidianos. Não nos bastam 

as referências teóricas principialistas, fundadas na autonomia. Numa reanálise histórico-

cultural, damo-nos conta que temos dilemas que nos fazem repensar a bioética, tais como 
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autonomia versus justiça/equidade, omissão versus participação, entre outros  (Garrafa, 

Kotow, & Saada, 2006). A redemocratização de nossos países, alimentada pelos movimentos 

e lutas sociais que incluem também a saúde coletiva, requer uma democratização do Estado e 

de seus aparelhos, numa democracia substantiva e progressiva que inclua os cidadãos e 

reconheça sua emancipação na conquista de uma vida mais saudável. 

Esta perspectiva está em construção, numa perspectiva científica que aciona 

interdisciplinarmente os saberes, nas áreas das ciências biológicas, humanas e sociais. Abre-se 

a novos paradigmas, sem negar o acúmulo teórico-reflexivo já realizado. As “práticas são 

informadas nos valores que prezam a democracia, a emancipação e a solidariedade..., em 

compromissos históricos com o povo, com as pessoas, com as classes dominadas” (Paim, J. 

S., 2007, p. 2521-2). O enfoque é ampliado para a coletividade, sendo revista a posição 

exclusivamente ancorada na autonomia. Tem-se em conta “o bem-estar da população, com 

garantia da qualidade de vida das pessoas” (Junqueira, & Junqueira, 2009, p. 97). A bioética 

passa a ser compreendida na perspectiva da cidadania. 

 

2. Cidadania: sujeitos que participam e constroem a história 

 Na perspectiva da cidadania, a bioética leva em conta o resgate dos direitos humanos e 

funda-se na ética como “condição dinâmica que emerge na constante interação com o 

ambiente onde estamos inseridos” (Urtiaga, 2002, p. 3). A cidadania realiza-se como 

construção histórica, na conquista, incorporação e consolidação de direitos, como é o da 

saúde. 

2.1 A cidadania como construção 

 Ao falar de cidadania, não estamos diante de uma palavra com sentido unívoco. 

Mesmo assim, ela está ligada à consciência e à fruição de direitos, evocando igualmente 

deveres correspondentes. Não se trata de um dado estático; ela é antes uma construção. Há 

quem prefira falar em extensão da cidadania, enquanto luta pela incorporação, ampliação e/ou 

conquista de direitos. 

“Na Idade Moderna observa-se, claramente, o processo da conquista da cidadania. 

Três séculos foram necessários para que se incorporassem ao conceito de cidadania 

(pelo menos sob o ponto de vista formal) os direitos civis (século XVIII), os direitos 

políticos (século XIX) e os direitos sociais (século XX)” (Gueiros, 1991, p. 23). 
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 Sendo um processo, a cidadania representa, ao mesmo tempo, “a incorporação de 

novos grupos ou classes ao gozo de direitos já reconhecidos e/ou a incorporação de novos 

direitos aos já existentes” (Gueiros, 1991, p. 23). Este processo não é simples nem fácil, pois 

de facto a questão da cidadania está associada à consolidação democrática. Por vezes, ela traz 

características ausência de cidadania; outras vezes, nos deparamos com uma cidadania ainda 

excludente; e, em não poucos casos, nos encontramos em meio a uma cidadania regulada 

(Benevides, 1994). 

 Vivemos, na realidade, sob o peso de um conjunto de obstáculos à cidadania e à sua 

extensão, consequência de toda uma tradição oligárquica, autoritária, populista e 

corporativista, aliada a um sistema eleitoral/político calcado na pura representação, sem real 

participação e/ou intervenção do cidadão. 

 Na concepção moderna, o cidadão é um indivíduo portador de direitos e deveres, 

fixados por uma estrutura legal. Ao mesmo tempo, os cidadãos são livres e iguais perante a 

lei. No entanto, a realidade é bem outra. No capitalismo, a evolução histórica dos direitos do 

cidadão revela uma tensão e distorção entre o princípio de igualdade e as desigualdades a ele 

inerentes. No liberalismo, o que é direito descamba facilmente para a categoria de concessões 

ou simplesmente benesses para protegidos, tutelados, clientelas. 

Não basta uma cidadania passiva, com um Estado doador de direitos ou com sistemas 

que fazem concessões, numa cidadania regulada, segundo os interesses das classes 

dominantes. Não basta uma cidadania outorgada pelo Estado, que mais lembra a ideia de 

favor e de tutela. Impõe-se uma cidadania ativa, na qual o cidadão, além de portador de 

direitos e deveres, é criador/construtor de direitos, exige instituições, mediações e espaços de 

participação para a consolidação social e política dos mesmos. 

2.2 O direito à saúde 

 Na imbricação bioética e cidadania, surge como conquista crescente o direito à saúde. 

No Brasil, por exemplo, esse direito foi garantido pela Constituição cidadã de 1988, o que deu 

origem ao Sistema Único de Saúde (SUS). Mais recentemente, no campo científico, houve 

todo um trabalho em prol da saúde coletiva. A noção de direito à saúde pressupõe condições 

básicas para uma boa saúde; engloba também o acesso igualitário aos diferentes recursos, por 

exemplo financeiros, tecnológicos e humanos. Porém, com recursos escassos, é difícil uma 

distribuição pautada pela equidade, tornando necessária a criação de políticas públicas que 
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privilegiem o acesso a grupos vulneráveis (Junges, 2009, p. 286). A grande discussão passa 

então a ser quais são os critérios de justiça no acesso a esses recursos. 

 O direito à saúde está assentado nos três valores básicos, acima citados, a liberdade, a 

igualdade e a participação, expressões dos próprios direitos humanos em sua indivisibilidade 

e interdependência.  

Por um lado, a saúde encontra-se entre os direitos indispensáveis para o exercício de 

outros direitos humanos; por outro lado, ela é condição para uma vida digna e depende 

igualmente da realização de outros direitos. Para isto, faz-se necessário cultivar uma visão 

integral do ser humano que compreenda a integração e o equilíbrio de todas as suas 

dimensões, quer somática e psico-afetiva, quer comunitário-social e espiritual. 

 O núcleo central passa a ser a qualidade de vida, numa noção pluridimensional, 

incluindo tanto os aspectos individuais como coletivos, como realização da cidadania e da 

promoção da vida. Identificamos aqui uma dupla interdependência entre o individual e o 

coletivo, indispensável quando se fala em direito à saúde. Não podemos separá-los, nem opô-

los, pois se exigem mutuamente. Isto se explicita num direito que é de defesa ou proteção, 

tutelando a liberdade dos indivíduos, inclusive frente ao Estado, e num direito que é de 

prestação que obriga o Estado à efetivação de bens e serviços. 

O direito à defesa está mais enfocado no indivíduo em sua liberdade, enquanto o de 

prestação está voltado mais para a exigência da construção de instrumentos no 

coletivo como condição para a efetivação dos direitos. Assim, por sua inter-relação 

com os outros direitos, pode-se dizer que o direito à saúde tem também uma dimensão 

de defesa e de prestação [...]. Portanto, o direito à saúde precisa conjugar a proteção da 

autonomia individual e a prestação coletiva de meios para efetivação desse direito 

(Junges, 2009, p. 288). 

3. Educação para a bioética e para a cidadania 

 A educação coloca “o sujeito como centro do seu processo” (Silva & Prata, 2013, p. 

9), numa educação para os valores e para a cidadania, sendo promotora de saúde, tendo 

clareza nas suas proposições diretoras ou princípios, bem como nos eixos teórico-

metodológicos adotados. 

3.1 Educação e bioética 
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A interface educação e bioética apresenta-se como necessária, assim preconizada pela 

própria Unesco: 

Para alcançar uma melhor compreensão das implicações éticas dos avanços científicos 

e tecnológicos, em especial para os jovens, os Estados devem envidar esforços para 

promover a formação e educação em Bioética em todos os níveis, bem como estimular 

programas de disseminação de informação e conhecimento sobre Bioética (UNESCO, 

2005, art. 23). 

 Importa desenvolver uma pedagogia problematizadora, sendo a bioética um 

importante instrumento, capaz de “desenvolver a percepção ética, desenvolver habilidades de 

raciocínio analítico, levantar um senso de responsabilidade pessoal e lidar com a ambiguidade 

moral” (Silva, 2011). E, diante de dilemas morais, cabe  

proporcionar aos alunos várias perspectivas das questões e guiá-los ao próprio 

processo de raciocínio em direção a conclusões que nem todos (nem mesmo o 

professor) irão necessariamente concordar, mas que podem ficar sob escrutínio e 

diálogo aberto com os outros alunos (Jennings, 1991, p. 5). 

 Cabe investir numa “educação moral democrática” (Cortina & Martinez, 2005, p. 

170), aliando habilidade técnica e habilidade social com uma fundamentação em valores, tais 

como a autonomia e a solidariedade. Porém, se educamos só para o próprio bem-estar, basta 

uma educação baseada na racionalidade instrumental. “Mas se buscamos a formação de 

pessoas autônomas com desejo de auto-realização, então é necessária uma educação moral, no 

mais amplo sentido da palavra ‘moral’” (Cortina & Martinez, 2005, p. 170). 

 Esta educação não é completa se enfatizar apenas aspectos informativos em vista de 

uma capacitação puramente intelectual e profissional, calcada numa racionalidade 

instrumental. Aqui, faz-se necessário “uma abordagem mais humanista e reflexiva, isto é, 

aspectos mais formativos e criativos”, bem como “uma consciência ética e crítica do mundo” 

(Silva, 2011). Esta educação leva à solidariedade, fundada nas relações entre as pessoas, num 

olhar para os mais vulneráveis que necessitam de proteção na preservação do seu bem maior 

que é a vida. É o momento em que a educação e a bioética se abrem para uma nova interface, 

a cidadania. Unindo conhecimento e poder, importa educar “cidadãos críticos e ativos” 

(McLaren, 1997, p. 192). 

3.2 Educação, cidadania e saúde 
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Teóricos educacionais críticos, como Peter McLaren, são enfáticos e entendem o papel 

da educação como a capacidade de unir conhecimento e poder “no desenvolvimento de 

cidadãos críticos e ativos” (McLaren, 1997, p. 192). 

 A cidadania aparece como um objetivo da educação para a saúde. A conjugação destes 

elementos permite a “problematização e reflexão da realidade”, “a capacitação e criticidade 

para a tomada de decisões”, “a construção da consciência crítica”, “a conquista da cidadania” 

(Leite & Tonolli, 2010), a “preocupação por cidadãos educados, críticos e comprometidos” 

(McLaren, 1997, p. 193). A escola passa a ter destaque como “formadora ética e de 

cidadania”, levando “o educando a compreender a necessidade de um contínuo pensar, refletir 

e construir, o que favorece o exercício da cidadania” (Santos, 2005, p. 167, 175). Cabe à 

escola ser promotora de saúde, à medida que contribui para a “aquisição de capacidades e 

competências individuais e coletivas” (Silva & Prata, 2013, p. 5) num duplo objetivo, ou seja, 

“desenvolver hábitos saudáveis e possibilitar o pleno exercício da Cidadania” (Moura, 2007, 

p. 496). 

 As escolas passam a ser lugares onde se cultiva “um mundo radicalmente diferente”, 

no sentido de “curar, consertar e transformar o mundo” (McLaren, 1997, p. 192). 

As escolas deveriam ser locais para a transformação social e emancipação, lugares 

onde os estudantes são educados não somente para serem pensadores críticos, mas 

também para verem o mundo como um lugar onde suas ações podem fazer a diferença 

(McLaren, 1997, p. 194). 

 A percepção que se tem da educação para a cidadania identifica elementos que lhe são 

favoráveis como identidade, pertencimento e conhecimentos, constituindo “eixos de 

articulação entre educação para a cidadania, promoção da saúde, enquanto educação em 

saúde” (Silva & Prata, 2013, p. 5).  

Assim, ao produzir criticidade e sentido de comunidade, tornam-se componentes 

constitutivos do exercício da cidadania [...], já que atuam como promotores diretos do 

empoderamento, um dos mecanismos constitutivos da promoção da saúde (Silva & 

Prata, 2013, p. 5). 

 Segundo McLaren (1997), cabe decifrar o papel que “as escolas de fato representam 

dentro de uma sociedade dividida em raça, classe e gênero” (p. 195), questionando 

experiências, textos e ideologias apolíticas e pretensamente neutras, que acabam por 

“reproduzir os valores e privilégios das elites existentes” (p. 195-196).  
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A pedagogia crítica compromete-se com formas de aprendizado e ação empreendidas 

em solidariedade com grupos subordinados e marginalizados. Em adição ao 

questionamento dos conceitos estabelecidos sobre a escolarização, os teóricos críticos 

se dedicam aos imperativos emancipatórios de conferir poder ao indivíduo e de 

transformação social (McLaren, 1997, p. 196)91. 

Conclusão 

A aproximação de “educação, bioética e cidadania”, das suas pertinências inclusivas e 

mútuas transversalidades nos levam a identificar um processo de criação, reflexão, 

consolidação da bioética, enquanto espaço de diálogo no encontro entre ciência e ética, seus 

desdobramentos e interfaces, tais como a bioética e saúde pública. Igualmente, valorizamos a 

cidadania em seu caráter transversal e a educação como formadora ética e cidadã, bem como 

promotora de saúde.  

A cidadania coloca a bioética no coração da vida, como construção histórica, ancorada 

nos direitos humanos, à medida que se expressa, na práxis, a conquista, a incorporação e a 

consolidação de direitos, como é o da saúde. Assenta-se nos valores da liberdade, da 

igualdade e da participação, como implementação democrática. Explicita o direito à saúde 

como proteção e como prestação, atenta aos determinantes sociais. No centro está a noção de 

qualidade da vida que se explicita numa vida digna e na realização de outros direitos. Isso 

requer acesso igualitário aos diferentes recursos e políticas públicas que garantam o acesso a 

grupos vulneráveis. Depara-se igualmente com a entrada em cena do biopoder, como forma 

do mercado pretender controlar a saúde, regulando e ajustando as populações aos processos 

econômicos por meio agenciamentos tecnosemiológicos. 

A educação, toda atravessada pela ética, coloca, como seu foco, a formação do sujeito 

ético, capaz de uma autorreflexão crítica, de assumir compromissos históricos e de buscar 

alternativas no conjunto da vida social. A bioética explicita-se como terreno propício para a 

educação nos valores; alia habilidade técnica e social com percepção ética e raciocínio 

analítico. Não basta a racionalidade instrumental; faz-se necessário uma educação que 

explicite a responsabilidade pessoal e social e leve ao compromisso e à solidariedade. 

Entramos no âmbito de uma educação para a cidadania que estabelece importante elo com a 

mudança paradigmática no campo da saúde, assimilado pela bioética, interligando educação 

em saúde com educação para a cidadania. 

                                                             
91 Reproduzimos o itálico do próprio texto original. 
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 Importa investir no conhecimento emancipatório e, numa ação reflexiva, detectar 

“como os relacionamentos sociais são distorcidos e manipulados por relações de poder e 

privilégio”, buscando superar “a irracionalidade, a dominação e a opressão” para criar “as 

bases para a justiça social, igualdade e distribuição de poder” (McLaren, 1997, p. 203-204).   

Com as abordagens acima, suplantamos uma bioética acrítica, numa leitura puramente 

dedutiva de princípios que trata apenas do indivíduo. Volnei Garrafa aponta para uma 

“bioética interventiva, crítica e socialmente comprometida”, o que vem sendo “incorporado 

por bioeticistas latino-americanos críticos em suas reflexões, estudos e pesquisas” (Garrafa, 

2005, p. 130). Garrafa funda sua concepção em “categorias como ‘responsabilidade’, 

‘cuidado’, ‘solidariedade’, ‘comprometimento’, ‘alteridade’ e ‘tolerância’, dentre outras”, 

além das que ele chama de quatro “pês”; vejamos: 

– prevenção (de possíveis danos e iatrogenias), precaução (frente ao desconhecido), 

prudência (com relação aos avanços e “novidades”) e proteção (dos excluídos sociais, 

dos mais frágeis e desassistidos) – para o exercício de uma prática bioética 

comprometida com os mais vulneráveis, com a “coisa pública” e com o equilíbrio 

ambiental e planetário do século XXI (Garrafa, 2005, p. 130). 

 A grande questão, que vem pontuada com clareza pela pedagogia crítica, está numa 

escolha que temos que fazer como professores e cidadãos. Mclaren (1997, p. 190) a pontua da 

seguinte forma: “Queremos que nossas escolas criem uma cidadania passiva e livre de riscos, 

ou uma cidadania politizada, capaz de lutar por várias formas de vida pública e informada por 

uma preocupação com igualdade e justiça social?” Importa “curar, consertar e transformar o 

mundo; todo o resto é comentário” (McLaren, 1997, p. 192). 
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“O caráter enigmático das obras de arte permanece 
intimamente ligado à história” (ADORNO, 1970, 140). 

 

 

Um aspecto relevante a se referenciar e mencionar no pensamento filosófico de 

Adorno é a não identidade do não-idêntico, que é preservada por meio da arte, através de sua 

linguagem que se renova permanentemente em razão de seu caráter enigmático, de 

memoração e de reconciliação crítica da realidade. É crítica porque, ao se expor com uma 

linguagem própria, nela contida de modo silencioso, opõe-se à sociedade reificada da 

racionalidade instrumental, um pensamento que tem a caraterística de objetivar o conteúdo na 

identidade positivada em si mesma. Na concepção de Adorno, a arte autêntica é o lugar da 

experiência do abismamento, que se expressa em forma de constelação e que traz à tona uma 

dialética negativa considerada crítica. Torna-se inadequada para um pensamento que procura 

guardar em si a sua conservação intermediada por conceitos considerados absolutos, válidos 

em si mesmos. Isso caracteriza a arte, ao mesmo tempo, como condição dos conceitos se 

renovarem incessantemente ao experienciar o mundo, pois o conteúdo se revela a partir da 

realidade imanente que carrega em si mesma, sem estar submetida a nenhum procedimento 

filosófico instrumentalizado. Nesse sentido, sua condição permanece como promessa de 

felicidade, utopia negativa, da racionalidade do não-idêntico. 

 

Arte e sociedade: possibilidade do não-idêntico  

 

A arte é o lugar da experiência de outra forma de ler o mundo e de interpretá-lo a 

partir da capacidade autocrítica, sem ter a pretensão de ser uma nova racionalidade e nem a 

pretensão de ser expressão de um novo mundo, ou de ter um procedimento que se distancia da 

realidade social. A arte possibilita uma permanente tensão entre pensamento e realidade, 
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espaço em que o mundo se encontra nela e expõe-se à interpretação como possibilidade de 

expressão do não-idêntico. Isso porque “a condição do caráter enigmático das obras de arte é 

menos a sua irracionalidade do que sua racionalidade” (ADORNO, 1970, 140). Destaca-se, 

nesse sentido, a participação no processo do conhecimento da realidade e de seu contexto por 

intermédio de um pensamento que tem condições de compreender seu enigma, sua 

ininteligibilidade.  

Nas obras de arte autônoma, ainda é possível encontrar a possibilidade de existir uma 

linguagem que expressa uma racionalidade própria parar refletir, para além do arcabouço da 

dialética que preserva a identidade de um pensamento conceitualizado. Por isso, a relação 

entre arte e sociedade é caracterizada nas seguintes palavras: “As obras de arte destacam-se 

do mundo empírico e suscitam um outro como uma essência própria, oposto ao primeiro 

como se ela fosse igualmente uma realidade” (ADORNO, 1970, p. 12). Pensar uma dialética 

que potencializa a negatividade como uma forma de construir um conhecimento relacional 

que seja reflexivo e crítico na possibilidade do não-idêntico, conforme propõe o pensamento 

filosófico de Adorno, é possível por meio da arte.  

Na arte, há um conhecimento que não se deixa abarcar por um pensamento 

instrumentalizado. Sua manifestação não abre mão da liberdade de revelar-se por meio do 

conceito mediado pelo não-idêntico. Na experiência estética, o conteúdo crítico da arte é a 

expressão do não-idêntico caracterizado como mudança e deslocamento tradicional da forma 

de pensar, do habitual. Conforme Gagnebin,  

 
A importância decisiva da reflexão estética na filosofia de Adorno me parece se 

situar ali, nesta renovação do pensamento por aquilo que não foi pensado nem 

previsto, por aquilo que ameaça o pensamento, mas também o estimula, enfim, por 

algo que não lhe pertence, que lhe é estrangeiro, mas de que pode se aproximar para 

inventar novas configurações de sentido. (GAGNEBIN, 2006, p. 91) 

 

 

A arte é a aceitação do transitório que possibilita a construção de uma racionalidade do 

não-idêntico, do desprendimento filosófico da Dialética negativa. Segundo Souza, o conteúdo 

da arte pode ser assim enunciado com seu potencial dialético negativo e de estranhamento ao 

mundo: “A consciência da preeminência do não-idêntico frente ao idêntico – uma 

racionalidade do não-idêntico” (SOUZA, 2014, p. 96). O sujeito se depara, fica abismado, mas 

também olha e fica estupefato e, num instante, é incapaz de compreender o que quer 

realmente dizer, pois fala uma linguagem que não é a da racionalidade hegemônica. Para ser 

compreendida, deve-se fazer um esforço além daquilo que está posto pelos parâmetros 
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tradicionais de expressão do conhecimento que, de antemão, já fornece uma verdade, um 

conhecimento pré-determinado. Isso conduz à ideia central que deve ser observada, isto é, ao 

momento da identidade da arte:  

 
Toda obra de arte aspira por si mesma à identidade consigo, que, na realidade 

empírica se impõe à força a todos os objetos, enquanto identidade com o sujeito, e 
deste modo, se perde. A identidade estética deve defender o não-idêntico que a 

compulsão à identidade oprime na realidade (ADORNO, 1970, 15). 

 

 

No decorrer da Dialética do esclarecimento, é possível encontrar referências sobre a 

possibilidade e a condição das obras de arte autônomas como mediadoras e favoráveis à 

elaboração de um conhecimento crítico que, sendo assim, não se deixa abarcar pela lógica da 

racionalidade instrumental. Ou seja, “com o progresso do esclarecimento, só as obras de arte 

autênticas conseguiriam escapar à mera imitação” (ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max, 

1985, p. 26). Na Teoria estética, “o lugar da arte tornou-se nela incerto [...]. Foi abalada, à 

medida que a sociedade se tornava menos humana” (ADORNO, 1970, 11), pois ela fala e 

produz sentido histórico: “A racionalidade é, na obra de arte, o momento criador de unidade e 

organizador, não sem relação com a que impera no exterior, mas não copia a sua ordem 

categorial” (ADORNO, 1970, p. 70).  

Por isso, para Adorno, tem-se uma dificuldade em saber até que ponto a arte influi e 

participa da sociedade e de que forma mantém sua relação, sem ser instrumentalizada. A 

origem da reflexão adorniana sobre a possibilidade da obra de arte está associada às condições 

de sua relação e sua sobrevivência em uma época em que não se sabe mais nada sobre seus 

pressupostos92. Essa pluralidade no fenômeno estético é assim caracterizada: “[...] na 

impossibilidade, de tratar a arte em geral por meio de um sistema de categorias filosóficas; 

por outro lado, na dependência das proposições estéticas a respeito de posições teóricas-

cognoscitivas, que lhe servem de pressupostos” (ADORNO, 1970, p. 365). 

A racionalidade da arte autêntica aspira, por si, à sua identidade e possibilita um 

diálogo crítico aberto com conceitos não definidos de antemão. A outra, a racionalidade 

instrumentalizada, estabelece a sua força pelas normas estratégico-finalistas para todos os 

                                                             
92 É importante abrir um parêntese para distinguir e esclarecer o conceito tradicional e o conceito pós-tradicional 

do fenômeno estético. Nas palavras de Gerson Trombetta: “Abordagem tradicional é entendida aqui como aquela 

que tem como guia um sistema filosófico e um objeto preciso – o belo ou beleza [...], ou seja, parte de um 

princípio filosófico predeterminado e analisa a arte e o conjunto dos fenômenos estéticos em decorrências 

teóricas deste princípio. Já a abordagem pós-tradicional é entendida como aquela que já não leva em conta um 

sistema filosófico e que alarga as possibilidades onde a arte pode atuar. O fenômeno estético, aqui, não é 

reduzido à ideia de beleza ou exemplo de aplicação de um princípio filosófico, mas também de conteúdo de 

verdade ele mesmo” (TROMBETTA, 2001, p. 98). 
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objetos e impõe uma lógica estruturada e determinada. Já na arte autônoma, a comunicação 

com a realidade social se dá a partir do diálogo de não comunicação direta, mas por meio da 

experiência do não-idêntico. Ou dito de outro modo, a arte autêntica não tem por finalidade e 

função de crítica diretamente à filosofia e sua racionalidade. Segundo Tiburi,  

 

A arte representa a experiência do abismamento, o lugar do estranho [...]. O 

conhecimento não intencional, sem uma consciência de ser conhecimento. A arte 

não existe porque a filosofia precisa ser criticada, embora a filosofia possa ser 

criticada através da arte (TIBURI, 1985, p. 80).  

 

 

Nesse ponto, é perceptível uma diferença entre a racionalidade que é científico-

instrumental e a racionalidade da arte enquanto diálogo e relação com a sociedade, a qual 

possibilita a construção de novos conhecimentos numa perspectiva de resistência e de 

denúncia. O conteúdo da arte não está totalmente exposto na obra, permitindo, com isso, que 

seja interpretada de forma espontânea a partir de uma língua relacional e de liberdade em 

relação à sua natureza empírica. Tal caráter de contraponto presente na obra de arte faz com 

que tenha autonomia e resistência em relação às ideologias e às influências que poderia sofrer 

ao ter contato com elementos da realidade da sociedade que traz à reflexão.  

A autonomia da arte em relação ao conhecimento conceitual e institucionalizado 

possibilita salvaguardar o caráter crítico de resistência à realidade no momento de sua relação 

com os elementos de racionalidade trazidos à tona pela dialética negativa. Na acepção de 

Petry, a autonomia da arte se caracteriza da seguinte forma: ela participa do mundo empírico e 

da realidade histórica pela qual se constitui por intermédio da realidade social da humanidade.  

Por outro lado,  

[...] a arte tem um momento afirmativo, ao mesmo tempo em que contém uma 

dimensão de negatividade. A afirmação nela presente se refere àquilo que projeta 

por meio de sua forma, ao passo que a negatividade se relaciona à recusa em 

participar do mundo empírico, ao qual ela se eleva no momento em que supera a 

ideia de uma finalidade e de uma função social, qualidades essas que não coincidem 

com seu caráter social (PETRY, 2014, p. 399-400). 

 

 

A arte é expressão de uma comunicação indireta com o mundo, e o momento de 

relação que a constitui, por força de sua exposição e caracterização, não se identifica com a 

identidade da realidade. No entanto, a arte possui um caráter ambíguo: como artefato da 

realidade empírica, pela qual está exposta, e, ao mesmo tempo, distancia-se e tem autonomia 

de revelar seu conteúdo sem determinar os elementos que a caracterizam como uma obra de 

arte.  
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Concebida como capacidade muda de manifestar conhecimento específico, uma 

racionalidade própria, não fala em si mesma, não se deixa reificar pela lógica formal em 

função do processo técnico-instrumental. A arte não oculta a realidade, mas procura resgatar o 

que, de certa forma, a racionalidade normalmente reprime. Na mudez da arte está exposto o 

não-idêntico, característica que possibilita manifestar uma racionalidade oculta, reprimida, 

que carrega os antagonismos políticos e sociais como potencial crítico. Conforme Freitas, 

 
A arte, desse modo, afasta-se da sociedade para dela falar de modo crítico e mais 

verdadeiro. Entretanto, essa proximidade não é algo pacífico e seguro, pois o 

isolamento da arte acaba atribuindo-lhe uma dimensão ideológica, pois deixa a 

realidade como está. O engajamento político da arte, na quase totalidade das vezes, é 

realizado à custa de sua dimensão artística propriamente dita. Assim, a arte precisa 

correr o risco do isolamento total, se pretende ter validade sui generis. A dimensão 

social da arte é então altamente aporética, ou seja, sem saída. Não há como 

estabelecer uma norma para dizer se a arte consegue firmar esse vínculo coletivo em 

segundo grau ou se ela se perde em um isolamento insignificante. Somente a análise 

crítica das obras é capaz de detectar se sua realização foi bem-sucedida, de tal modo 
que ela contenha uma dimensão social (FREITAS, 2008, p. 26). 

 

 

No ente da arte, está contido o contexto social, pois resguarda uma natureza própria de 

domínio estético, em que seu conteúdo se constitui e se manifesta essencialmente na relação 

de estranheza, de resistência e de denúncia ao que está já posto e determinado. Essa ideia se 

destaca da seguinte forma: “O caráter ambíguo da arte enquanto autônoma e como fato social 

faz-se sentir sem cessar na esfera da sua autonomia” (ADORNO, 19700, p. 16). 

Adorno quer salvaguardar a tensão que existe entre filosofia e arte na relação dialética. 

Porém, possibilita que a filosofia tenha sua liberdade de pensar e refletir a partir do 

conhecimento que a arte autônoma expõe. Na afinidade com a filosofia, a arte não é 

transformada puramente em uma reflexão filosófica. A verdade da arte pode ser caraterizada 

enquanto contraponto que a filosofia necessita para desenvolver um pensamento filosófico 

crítico. Desse modo, como expressa Freitas, “o prazer que a arte nos proporciona é o de 

descortinar este véu que paira sobre nossa individualidade concreta, reprimida e abafada pelo 

esforço individual de inserção na sociedade”. (FREITAS, 2008, p. 29). 

Por isso, a arte não pode ser vista como alternativa de uma nova verdade 

paradigmática, nem ser transformada em racionalidade objetiva que se expõe à sociedade 

como independente das demais formas de conhecimento. A relação da arte vai se construindo 

a partir de uma linguagem silenciosa, não conceitual, pela qual a filosofia precisa realizar uma 

cuidadosa e atenta intelecção para compreender aquilo que ela quer dizer de forma 

enigmática. A obra de arte autônoma não está impregnada de um conhecimento abstrato ou 
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indiferente ao seu espaço social, conforme expõe o texto da Teoria estética nas palavras dos 

comentadores:  

A Teoria Estética vai nos mostrar que as obras de arte além de nos despertar os 

sentimentos do belo, do êxtase, nesses mesmos sentimentos nos revelam o 

estremecimento, o espanto, a dor, a negação, a esperança. Impressionam nossa 

sensibilidade e pressionam a nossa racionalidade. (ZUIN; PUCCI; RAMOS-DE-
OLIVEIRA, 2008, p. 95). 

 

 

Ao buscar compreender a obra de arte, é possível identificar ainda uma racionalidade 

crítica que não se deixou moldar nem manipular pela linguagem da racionalidade 

instrumental, tão veementemente repreendida pela concepção crítica de Adorno. Dito em 

outras palavras, a arte verdadeira tem sua negatividade imanente e sua capacidade de 

resistência na sua não comunicação direta ao mundo administrado: “Só pelo feiticismo, pela 

cegueira da obra de arte perante a realidade de que ela mesma é parte, é que a obra transcende 

o sortilégio do princípio de realidade espiritual”. (ADORNO, 1970, p. 375).     

A arte autêntica, ao resistir à instrumentalização, em sua circunstância e situação de 

existência, vive um momento de estranheza com o mundo. Aquilo que, em princípio, deveria 

ser percebido de antemão, acaba tornando-se cegueira, fuga perante uma racionalidade 

objetiva que somente é entendida por um viés de interpretação e de reflexão. Num momento 

em que há um descrédito em relação à racionalidade moderna, por outro lado, o conhecimento 

da arte autêntica caracteriza-se como uma nova possibilidade, uma forma eficiente de conter 

um conteúdo de verdade. A perda da evidência da arte, de acordo com Adorno, “tornou-se 

manifesto que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, tanto em si mesma como 

na sua relação ao todo, e até mesmo o seu direito de existência”. (ADORNO, 1970, p. 11). 

Portanto, a autenticidade da arte caracteriza-se não em sua negação abstrata, mas em ser 

persistente e, ao mesmo tempo, resistente frente à racionalidade que, por meio de seu método 

de interpretação, objetiva abalá-la e legitimá-la.  

Adorno reconhece a relação de aproximação com o mundo das coisas, o dado 

proveniente do real, no que diz respeito ao caráter empírico inerente à obra de arte. O 

paradoxo da duplicidade da arte como autônoma e produto social faz reconhecer seu caráter 

crítico ante a dominação. Como bem observa e ilustra Paviani, “conquistada uma nova 

racionalidade e uma nova sensibilidade, a arte desperta o homem e a sociedade de seu sono 

ideológico, da situação consciente ou inconsciente que o cerca” (PAVIANI, 1996, p. 40). 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

Na concretude da obra de arte está contida uma racionalidade do não-idêntico que 

expressa um determinado contexto social. Na particularidade de cada obra, estão os elementos 

necessários para realizar-se uma reflexão crítica sobre a sociedade. Em cada obra de arte 

permanecem elementos contidos que se manifestam de forma implícita. 

De acordo com Adorno, “o processo de repulsa deve continuamente renovar-se. Cada 

obra de arte é um instante; cada obra conseguida é equilíbrio, uma pausa momentânea do 

processo, tal como ele se manifesta ao olhar atento”. (ADORNO, 1970, p. 15). A arte carrega 

os antagonismos não resolvidos e os coloca numa perspectiva dialética de transformação da 

realidade porque seu conteúdo não é neutro ou inseparável da realidade da sociedade na qual 

se insere e se relaciona. Mas, por outro lado, a arte, ao se colocar numa atitude de 

imparcialidade frente à realidade social e política da qual participa, manifesta a sua 

materialidade, os elementos salvaguardados e protegidos em relação à teoria. A linguagem 

instrumentalizada se revela por outro viés. Conforme Souza, “a realidade presente na arte é a 

realidade que não pode ser real na não-arte da facticidade histórica do preponderante e do 

hegemônico. A arte é a testemunha viva de uma realidade diferente (SOUZA, 2010, p. 101. 

Mas como a filosofia pode alcançar a verdade ou o conhecimento crítico da realidade, 

visto que [a filosofia], por sua vez, encontra-se em estranhamento perturbador em relação ao 

real? O papel da filosofia não é de neutralidade, mas de mediação reflexiva, ou seja, enquanto 

atividade intelectual a filosofia tem a capacidade de refletir e interpretar o caráter enigmático 

e o conteúdo de verdade da obra de arte. A arte não tem a pretensão de ocupar o espaço da 

filosofia, porém a “arte necessita da filosofia que a interpreta, para dizer o que esta não pode 

dizer, enquanto somente através da arte pode ser dito, ao não dizê-lo” (ADORNO, 1970, p. 

89), numa linguagem muda e discreta, pois a filosofia, ao realizar a sua autocrítica, 

restabelece e restitui sua natureza, sua práxis com a sociedade – nesse caso, pela mediação da 

concretude da obra. Seu conteúdo se desvincula do colapso da razão totalizante e se liga, 

segundo Adorno, à natureza reprimida.  

Nesse sentido, a mímesis proveniente de um processo histórico precisa reencontrar a 

sua reconciliação na filosofia da arte e se contrapõe à racionalidade das finalidades específicas 

do fulcro da modernidade. Conforme Freitas, “as obras de arte não são apenas um mero 

aparecer, como se sua essência se esgotasse na materialidade daquilo que se mostra” 

(FREITAS, 2013, p. 49). Elas realizam um contínuo processo de repulsa, de aversão e de 

autonomia ante a linguagem processual e dominadora da racionalidade instrumental. Exposto 

à reflexão, segundo Adorno, “o processo de repulsa deve continuamente renovar-se. Cada 
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obra de arte é um instante” (ADORNO, 1970, p. 18) que desencadeia o que nela foi reprimido 

enquanto expressão artística porque sua natureza impõe limites ao objeto do conhecimento 

pela sua capacidade de fazer memória e expressar uma natureza reprimida.  

Diante do explicitado, surgem algumas questões centrais, quais sejam: emerge a partir 

da arte uma racionalidade que supera os limites da razão para uma racionalidade mimética? É 

possível pensar uma racionalidade autêntica e crítica na mediação dialética entre pensamento 

e realidade? Frente a essas indagações, conforme Tiburi, “a arte será um modo de saber – 

enquanto saber originário – diverso do conhecimento científico ou da racionalidade 

tradicional” (TIBURI, 1995, p. 19). Adorno explicitará que a arte é ainda o único lugar de 

uma verdade possível, dada a sua característica peculiar de intangibilidade e insuficiência, é 

incompreensível ao conhecimento conceitual.  

Na obra de arte, está expresso de modo sui generis o contexto social, uma não 

identidade, que é inabarcável pela razão tradicional. Pela mímesis, a linguagem da arte cria a 

possibilidade de penetrar com conceitos o que não é conceitual, com a intenção de recuperar a 

reflexividade da racionalidade autêntica reprimida no interior de uma sociedade, nas relações 

sociais. A arte possui um duplo caráter: de um lado, o de ser parte inerente ao mundo da vida, 

a realidade do mundo e expressá-lo na racionalidade do não-idêntico; por outro, o de 

evidenciar seu distanciamento ao possuir uma linguagem própria, impenetrável e 

indeterminável pela racionalidade dialética que por meio do conceito que monopoliza o 

mundo. Face ao exposto, a arte reivindica a necessidade da filosofia, que a interpreta e 

comunica sua autonomia.  

Desse modo, se a arte revela conhecimento de modo parcial, necessita que o seu 

conteúdo seja interpretado por meio da razão de forma crítica já que proporciona a capacidade 

de decifrar seu conteúdo e sua racionalidade. Por outro lado, a razão, em sua manifestação, 

não possui uma verdade em si mesma, precisa encontrá-la na experiência e na relação com a 

estética, por meio da dialética negativa:  

 
Quanto melhor se compreende uma obra de arte, tanto mais ela se revela segundo 

uma dimensão, tanto menos, porém, ela elucida o seu elemento enigmático 

constitutivo. Só se torna resplandecente na mais profunda experiência da arte. Se 

uma obra se abre inteiramente, atinge-se então a sua estrutura interrogativa e a 

reflexão torna-se obrigatória; em seguida, a obra afasta-se para, finalmente, assaltar 

uma segunda vez com o ‘que é isto?’ aquele que se sentia seguro da questão. É 

possível, porém, reconhecer como constitutivo o caráter enigmático lá onde ele falta: 

as obras de arte que se apresentam sem resíduo à reflexão e ao pensamento não são 

obras de arte. (ADORNO, p. 1970, p.142).  
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Na concepção adorniana, ao explicitar seu conteúdo, a arte autêntica permanece 

estranha aos conceitos formulados e predeterminados pela racionalidade instrumental. A 

verdade da arte não aparece explicitamente na sua forma, se apresenta como um espaço, a 

rigor, inconquistável pela razão. Conforme Duarte, “na arte a presença do momento mimético 

atua, de modo imunizante, contra a sedução do tornar-se dominador” (DUARTE, 1993, p. 

135) ao manifestar a sua potencialidade, muitas vezes, em um reduto desconhecido na 

tentativa de tornar-se compreensível e inteligível enquanto tradução de uma linguagem muda.   

A utopia da racionalidade da arte  

Numa relação dialética de movimento, o impulso mimético da arte autêntica cria a 

possibilidade de ser mediadora de uma verdade existente. O espírito alienado encontra uma 

relação adequada em favor do caráter enigmático que possibilita a expressão de uma 

linguagem própria. A mediação do conteúdo da verdade da arte, segundo Adorno, constitui 

um conhecimento dialético, pois carrega uma natureza reprimida que busca potencializar-se 

pela sua capacidade de resistência e antítese em relação à sociedade. A mímesis enquanto 

expressão artística não é neutra, mas está em relação no interior de uma obra de arte a partir 

de uma aproximação não violenta com o objeto na qual se dá a experiência do não-idêntico. 

Por isso, o comportamento mimético se refugia na arte, que se torna um espaço favorecido de 

uma capacidade de expressão de conhecimento. Sua natureza remete para além das relações 

de dominação e busca o que foi reprimido e submetido diante do relacionamento social. Nesse 

sentido, o conhecimento que está na arte caracteriza-se como continuação do não-idêntico 

proposto na dialética negativa.  

A racionalidade mimética é o conhecimento de uma verdade não intencional que se 

constitui como contraponto a qualquer lógica discursiva, pois sua relação com o mundo é de 

transitoriedade e sua linguagem interrompe-se para garantir seu espaço de constelação, de 

tensão e de reflexão. Adorno esclarece que,  

 
O processo de repulsa deve continuamente renovar-se. Cada obra de arte é um 

instante; cada obra conseguida é um equilíbrio, uma pausa momentânea do processo, 

tal como ele se manifesta ao olhar atento. Se as obras de arte são respostas à sua 

própria pergunta, com maior razão elas próprias se tornam questões (ADORNO, 

1970, p. 16).  

 

 

A obra de arte relaciona-se com a sociedade instrumental, mas em compensação não 

se identifica com ela, de modo que há uma relação de autonomia entre elas. Assim, a mímesis 

não é mais identificada como uma simples cópia ou reprodução da realidade, mas como 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

aquela que designa um conceito estético de expressão que possibilita impulsionar o que está 

reprimido pelo contexto social no qual está inserida. Assim, a mímesis expressa uma 

racionalidade. Segundo Adorno, “a racionalidade é, na obra de arte, o momento criador de 

unidade e organizador, não sem relação com o que impera no exterior, mas não copia a sua 

ordem categorial” (ADORNO, 1970, p. 70). Mas, ao ser percebida, oculta-se, distanciando-se 

para retornar com um espírito novo, uma outra racionalidade possível. Ela resiste à integração 

social em forma de denúncia via sua reconciliação como uma natureza ainda não manipulada 

pela racionalidade instrumental. 

O que está intrínseco na obra de arte é seu caráter enigmático e sua autonomia. Assim, 

Adorno pondera, que “o caráter enigmático das obras de arte permanece intimamente ligado à 

história. Por ela se tornaram outrora enigmas, por ela continuam a sê-lo [...]” (ADORNO, 

1970, p. 140). Nisso está sua possibilidade de conhecimento, o que expressa sua condição de 

ser, pelo que representa. O lado autêntico da arte está em que esta se caracteriza como 

enigmática e, ao mesmo tempo, ao se demonstrar, constrói caminhos, faz memória histórica, 

possibilita ler a realidade pelo não-idêntico. O enigma, entretanto, se revela, mas não é 

esgotado, acaba renovando e compondo novamente o seu conteúdo de verdade. Ao renovar-

se, o enigma necessariamente compõe novamente seu conteúdo.  

De acordo com Adorno, pode-se perceber que a racionalidade instrumental baseada na 

ciência e na técnica – enquanto racionalidade predominante no conhecimento moderno 

científico – é apenas uma das formas de linguagem que predomina e determina a sociedade, 

as formas de vida e as ações do ser humano nas mais variadas configurações sociais e 

históricas. Frente a esse contexto, a arte configura-se como uma das formas de saber, de uma 

linguagem, em relação à emancipação da razão na perspectiva da denúncia.  

Em suma, ao se tematizar o caráter enigmático na racionalidade da arte autêntica há 

que se destacar que isso remete para perceber-se o próprio papel da filosofia na história. A 

arte é entendida como fonte de saber em que a não identidade está contida nela. Como espaço 

que torna possível encontrar conteúdo de verdade, guarda nela a apologia da negatividade da 

ilustração moderna. Em decorrência disso, a arte é a afirmação e a negação de si mesma. Isso 

é, ao mesmo tempo em que se legitima para poder existir, também se configura como 

expressão da racionalidade do não-idêntico, mesmo de forma silenciosa. Sendo assim, 

permanece a indagação: como é que seu silêncio, a sua mudez, se caracteriza?  



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

O ponto de partida da reflexão, conforme já esboçado, é a convicção de que a obra de 

arte possui um conteúdo próprio que se expressa como autonomia estética e, por isso, tem um 

grande potencial crítico liberado do pensamento tradicional. Por esse motivo, a arte participa 

“[...] do movimento real da história [...]”, (ADORNO, 1970, p. 139) em que a sociedade 

aparece, numa linguagem adorniana, como um pressuposto necessário. A arte participa do 

processo histórico, e o que expressa está no campo da imaginação dialética, como afirmam os 

principais estudiosos e intérpretes do pensamento adorniano. A tensão que caracteriza o 

desenvolvimento dialético entre mímesis e racionalidade e que possibilita uma crítica 

imanente é descrita da seguinte forma por Duarte:  

Para tanto, deve-se antes de tudo ressaltar a ambiguidade do conceito do domínio 

estético da natureza. Ela preserva, por um lado, os traços principais do seu correlato, 
i.é, do domínio real, econômico, da natureza. Por outro lado, ele se situa num ponto 

de vista crítico e este último, em virtude da presença do movimento estético 

imanente. (DUARTE, 1993, p. 133). 

 

 

Ao preservar a sua identidade, a arte é inabalável e irredutível à racionalidade 

instrumentalizada. O caráter enigmático da obra de arte não é neutro nem está desligado ou 

mesmo alheio à história. A obra de arte continua sendo enigma porque a história concreta se 

expressa nela, haja vista que a própria história quer se revelar, também sua racionalidade e 

seus mistérios. Por se tornar enigma e por permanecer aliada à história, a “[...] arte é refúgio 

do comportamento mimético. Nela, o sujeito expõe-se, em graus mutáveis de sua autonomia, 

ao seu outro, dele separado e, no entanto, não inteiramente separado”. (ADORNO, 1970, p. 

68). A arte quer ser o lugar da experiência enigmática que traz à tona a autocrítica da razão, 

sem ter a pretensão de querer ser um conhecimento específico e determinado, mas a 

racionalidade do não-idêntico.  
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Resumo 

Desenvolveu uma pesquisa à luz da obra “A Ideologia da Sociedade Industrial: o Homem 

Unidimensional” (MARCUSE, 1973) para se pensar na formação dos administradores. O 

objetivo desta pesquisa é desvelar os sentidos ideológicos do Administrador, como 

instrumento de dominação, que age por meio persuasivo, alienado da consciência humana, em 

contraste com a imagem do tomador de decisões baseado em sua racionalidade crítica e como 

meio de transformação social. Concluímos a respeito da condição de escravo dos 

administradores, apesar de não serem explorados pela força física e nem pela dureza do 

trabalho, mas sim por ser o veículo, instrumento, coisa responsável por dissipar a ideologia da 

sociedade industrial, a unidimensionalidade. Esse é o verdadeiro sentido ideológico da 

profissão do Administrador: a sua condição de escravo cuja função é ser um mero replicante 

da dominação, do totalitarismo ao mesmo tempo em que acredita ser dominador e não 

dominado.  

INTRODUÇÃO: 

Desenvolveu uma pesquisa à luz da obra “A Ideologia da Sociedade Industrial: o Homem 

Unidimensional” (MARCUSE, 1973) para se pensar na formação dos administradores. A 

discussão acerca da industrialização e seu o aparato tecnológico (dentre eles a Administração) 

é o tema central deste livro. Este aparato é entendido como responsáveis pela erradicação do 

caráter oposicionista do indivíduo, graças primazia da esfera produtiva e a busca pelo 

progresso. Isso tornou o indivíduo menos crítico e mais funcional. Dessa forma, origina-se a 

Sociedade Unidimensional e Homem Unidimensional (sem poder antagônico ao estado 
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estabelecido das coisas). Buscando-se identificar traços da unidimensionalidade com a 

formação dos Administradores, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa do tipo desk 

research, no canal da mídia “Exame” disponível no site youtube.com, procurando-se 

compreender as características desse profissional exaltados nesta mídia. Acredita-se que as 

representações presentes na mesma contribuem para a formação do administrador. A proposta 

desse estudo foi contribuir para a discussão crítica acerca das representações sociais do 

Administrador como projeções na formação desse profissional.  

OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa é desvelar os sentidos ideológicos do Administrador, 

como instrumento de dominação, que age por meio persuasivo, alienado da consciência 

humana, em contraste com a imagem do tomador de decisões baseado em sua racionalidade 

crítica e como meio de transformação social. Tal proposta foi desenvolvida, através do 

enfoque teórico crítico, tendo como eixo analítico o Homem Unidimensional, composto na 

obra de Herbert Marcuse “A Ideologia da Sociedade Industrial – O Homem Unidimensional 

(1973)”. 

DISCUSSÃO  

A referida obra de Marcuse (1973) trata sobre as consequências de uma sociedade capitalista 

industrializada. Dentre essas consequências estão à divisão do trabalho, a entrega de 

mercadorias e um consumo para além do nível biológico, como forma de alcançar a 

expropriação do homem de sua autonomia e liberdade de conduzir a própria vida, além da 

erradicação do pensamento crítico e negativo nessa sociedade. Assim surge a sociedade 

unidimensional: uma sociedade totalitária, com seres acríticos, que coadunam com a única 

forma permitida de vida, a vida enquanto coisa e domínio.  

É importante ressaltar também, que Marcuse (1973) faz alusão ao comportamento e 

pensamento acrítico da área administrativa, afirmando que a “dominação é transfigurada em 

administração” (MARCUSE, 1973, p. 49) e ainda que a mimese do indivíduo à sociedade 

unidimensional é um “produto de uma gerência e organização complicadas e científicas” 

(MARCUSE, 1973, p.31).  

Marcuse (1973) evidencia também, que a administração (enquanto área) não é alheia à 

dominação, pelo contrário, é tão dominada, tão escrava do sistema de coisas estabelecido 

quanto o restante da sociedade, pois, a escravidão não se limita a força empenhada no trabalho 

e sim sobre a condição de coisa e instrumento social, ou seja, para Marcuse (1973) a 
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administração é um instrumento instituído a função de regulador e controlador da ordem 

social, para ele, a administração é o pilar da sociedade unidimensional e, portanto, escravos.  

Ademais, Marcuse (1973) também critica as pesquisas positivas da área administrativa, como 

“a pesquisa da administração total” (MARCUSE, 1973, p. 108), afirmando que as pesquisas 

administrativas são pesquisas destinadas à manutenção da ordem social estabelecida e que as 

mesmas ao analisarem empiricamente a sociedade estão perpetuando a ideologia 

unidimensional, uma vez que, positivamente a sociedade na teoria e na prática são as mesmas.  

Para Marcuse (1973) a área administrativa exerce o domínio de seus verdadeiros planejadores 

e executores, consolidando a área como operacional, positiva e funcional, sendo o seu 

ocupante um veículo, instrumento destinado a instituir as decisões tomadas pelos poderes 

existentes, ou seja, não há autonomia nem liberdade nos processos administrativos, há um 

condicionamento a escravidão coberta pelo véu da racionalidade objetiva e da tecnocracia. Os 

administradores ao mesmo tempo em que fixam a ideologia social, também passam pela 

introspecção ideológica, essa introspecção apresenta barreiras no que se refere a sua 

percepção consciente, pois, vem disfarçada de autonomia e liberdade, não evidenciando o 

fator de condicionamento. 

Concomitantemente a isso, estudos como o de Nicolini (2003) e Aktouf (2014) denunciam a 

natureza acrítica da administração, por fazer seu ensino semelhante a uma cadeia produtiva, 

sendo o aluno o produto que é recebido e depois entregue ao mercado para consumo. É 

denunciado ainda a natureza quantitativa da área e as metodologias utilizadas, que se baseiam 

em um conjunto de melhores práticas proporcionando a tomada de decisões baseadas em 

interesses particulares e já determinados.   

De acordo com Santos e Wagner (2007) o processo da tomada de decisão faz parte das 

atividades do Administrador e ajuda a entender o trabalho que ele desenvolve como um todo. 

O processo de tomada de decisão se faz presente em todos os níveis da organização e 

diferentes ferramentas, métodos e modelos são disponibilizados para a execução deste 

processo por parte do Administrador. Segundo Santos e Wagner (2007) o processo de tomada 

de decisão deve ser racional e seguir as modelagens de um determinado processo decisório 

escolhido pela organização (e não pelo Administrador).  

Contudo, Aktouf (2014) e Maranhão (2010) acreditam em uma mudança pedagógica capaz de 

prover a possibilidade da criação de um novo paradigma, de uma realidade, que permita a 
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realização de um pensamento e um comportamento crítico nos administradores, fazendo com 

que os mesmos se “meterão no que não é da sua conta” (MARANHÃO, 2010) agindo as obre 

os significados sociais da profissão, surgindo como intelectuais.  

Em meio a tantas formas preestabelecidas para embasar a decisão a ser tomada, não seria esta 

decisão uma liberdade fantasiosa por parte de quem decide? O Administrador não estaria 

decidindo apenas entre opções já predeterminadas? Há verdadeira autonomia neste processo? 

A racionalidade esperada ao se tomar a decisão seria verdadeiramente real? Para a Sociedade 

Industrial sim, pois "o que é real é racional" (MARCUSE, 1973, p.125). Contudo, voltamos 

ao que Marcuse afirma sobre a realidade aparente, de que aquilo que é não pode ser 

verdadeiro porque o que é - nesta sociedade industrial - é deturpado. 

Os administradores não são alheios às formas espoliadas de vida, à condescendência com as 

organizações que garantem alto padrão de vida, o bem-estar social e também a submissão às 

necessidades falsas perpetuadas pelo aparato produtivo que ele mesmo gerencia. Assim, a 

obra marscuseana permite retirar o véu que cobre a verdadeira função social do administrador, 

revelando a sua incapacidade autônoma e livre enquanto profissional. Adotando a abstração 

em relação à realidade concreta da administração e os profissionais da área, busca-se uma 

reflexão crítica sobre sua representação social e os sentidos da profissão. 

RESULTADOS  

Em uma análise dos vídeos é ressaltado que um profissional para receber uma promoção e ter 

sucesso ele necessita se doar para a organização, absorver novas responsabilidades, buscar 

novos projetos, se colocar a disposição da empresa, mostrar que tem interesse em ajudar na 

solução dos problemas e, principalmente ter atitude e se empenhar em algo que vá além da 

responsabilidade pessoal na rotina do trabalho, “agregando valor a estrutura”. Sabendo que 

são traços da unidimensionalidade a submissão aos interesses das instituições, pois, daí surge 

a condição de escravo, de coisa, para o atingimento dos objetivos particulares que exercem a 

dominação totalitária e que essa submissão acontece em troca de um padrão de vida crescente, 

podemos perceber pelo conteúdo dessa mídia que, o sucesso profissional tal como é proposto 

na sociedade é diretamente proporcional ao grau de submissão ao sistema estabelecido de 

coisas, a dominação e aos interesses particulares. Logo, para que tenha sucesso na carreira, 

para que alcance uma promoção e consequentemente um padrão crescente de vida, os sujeitos 
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devem cada vez mais se submeter à escravidão, ao molde da mente e do comportamento 

preestabelecidos.  

As locuções utilizadas nos vídeos são semelhantes ao fechamento do universo da locução, a 

linguagem da administração total de Marcuse (1973) que busca através do discurso 

semelhante a uma propaganda fixar reações comportamentais. A linguagem utilizada na 

sociedade unidimensional não reflete somente os controles e a dominação, “mas torna-se, ela 

própria, um instrumento de controle até mesmo onde não transmite ordens, mas informação; 

onde não exige obediência, mas escolha; onde não existe submissão, mas liberdade.” 

(MARCUSE, 1973, p. 107). Marcuse (1973) diz ainda que o fechamento do universo da 

locução demonstra até que ponto a dominação e a administração produzem efeitos isolados na 

sociedade, pois, o que é observado é um aplanamento entre as duas esferas, ou seja, não se 

trata de uma dominação que perdeu suas forças, pelo contrário, pois esse aplanamento 

significa um aplanamento das contradições, das negações e da dialética. “Quanto mais global 

for o desafio por eles criado para enfrentá-la, quanto mais normal a vizinhança da destruição 

total, tanto mais estarão eles livres da soberania popular eficaz” (MARCUSE, 1973, p. 108). 

Nota-se pelo que foi evidenciada nas mídias também, a preferencia pela predominância da 

racionalidade instrumental, tal como defendido por Marcuse (1973) que vislumbra decisões, 

estratégias tomadas com base em cálculos favoráveis ao poder exercido sobre o todo, uma vez 

que a preferência é dada por estratégias instrumentais, funcionais e utilitárias em detrimento 

das emoções e subjetividade do indivíduo. Percebe-se ainda que a mecanização do trabalho 

alargou a servidão tornando uma ocupação para toda a vida, uma ocupação controlada, 

entorpecedora, desumana e exaustiva, transformando as atitudes do explorado, reproduzindo 

reações automáticas e semiautomáticas (MARCUSE, 1973).  

Os discursos dos vídeos são proferidos por sócios e ocupantes de cargos estratégicos em 

grandes empresas, ou seja, representam a transposição de interesses particulares transportados 

aos gestores disfarçadamente em ideais de uma carreira promissora, autônoma e de sucesso, 

que perpetua ainda mais a dominação, a escravidão e a unidimensionalidade. Além disso, a 

introjeção dos interesses particulares por gestores é uma forma de transformá-los em 

interesses de “todos os homens sensatos” (MARCUSE, 1973, p. 13) e ainda consolidar a 

administração como uma área pilar da unidimensionalidade, pois, os gestores, a administração 

é o instrumento, coisa, que transporta os interesses particulares para toda a sociedade.  
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Os discursos proferidos pelos indivíduos em todos os vídeos são a representação da 

linguagem da administração total, uma linguagem funcional, positiva que procura barrar os 

conteúdos negativos e dialéticos nas locuções, modificando a comunicação como forma de 

confirmar o comportamento unidimensional, “sua linguagem testemunha a identificação e a 

unificação, a produção sistemática de pensamento e ação positivos, o ataque concertado às 

noções transcendentes e críticas”. (MARCUSE, 1973, p. 93). As palavras de fato hipnotizam, 

“o leitor ou ouvinte deverá associar (e de fato associa) essas imagens a uma estrutura de 

instituições, atitudes e aspirações fixadas esperando-se que ele reaja de um modo específico 

fixado.” (MARCUSE, 1973, p. 98 – grifo nosso). O que é dito no discurso é identificado 

como realidade concreta e instantânea, reforçando ainda mais o condicionamento e a 

administração totalitária, a dominação e unidimensionalidade. A distância entre a aparência e 

a realidade é barrada na consciência, é impedida de agir no processo de cognição e, portanto, 

liberdade pode significar dominação, autonomia pode significar submissão e escravidão, 

racionalidade pode significar irracionalidade.  

CONCLUSÕES 

Concluímos a respeito da condição de escravo dos administradores, apesar de não serem 

explorados pela força física e nem pela dureza do trabalho, mas sim por ser o veículo, 

instrumento, coisa responsável por dissipar a ideologia da sociedade industrial, a 

unidimensionalidade. Esse é o verdadeiro sentido ideológico da profissão do Administrador: a 

sua condição de escravo cuja função é ser um mero replicante da dominação, do totalitarismo 

ao mesmo tempo em que acredita ser dominador e não dominado.  

O administrador tal como é formado e demandado na sociedade não é livre, não é autônomo, 

não toma decisões e não é crítico, todavia, pode o ser, pois, a razão subjetiva e a reflexão são 

condições inerentes ao homem e, a própria existência da concepção desta pesquisa juntamente 

com as suas conclusões são a representação concreta da possibilidade de afluência crítica em 

sua formação. Indo ainda mais além, a consolidação dessa pesquisa tem potencial de um 

passo inicial para a transformação da área e do meio social, pois, toda subversão e 

emancipação são iniciadas com a consciência de servidão (MARCUSE, 1973).  
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RESUMO 

Levando em consideração um histórico de violência na educação, nota-se que ainda hoje 

existem traços de uma Personalidade Autoritária na relação professor-aluno, cujo resultado 

expressa-se, por um lado, no sadismo docente e, por outro, no ressentimento discente. Partido 

de pressupostos filosóficos e psicanalíticos, percebe-se, portanto, violências simbólicas em 

sala de aula, redimensionadas, atualmente, pela cultura digital, que, além de desarticular o 

aspecto crítico do eu pensante – por meio do bombardeio dos estímulos audioviduais –, 

também contribui para a intensificação do contexto repressivo entre professor e aluno. 

 

Palavras Chaves: Personalidade Autoritária. Cultura Digital. Relação Pedagógica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Não é preciso muito esforço para notar que a sociedade passa por diversos conflitos 

em suas mais variadas instâncias, decorrentes da disparidade de interesses entre Sistema 

(economia e política) e Cultura (ciência, moral e arte). Autores como Weber (racionalidade 

para fins) e Marx (ideologia da infraestrutura econômica), por exemplo, já haviam 

mencionado a ideia de que o modo de integração social não acontece necessariamente através 

de valores, mas também pela combinação e interferência dos mecanismos materiais e 

ideológicos (mercado e poder administrativo) na racionalização e formação das sociedades 

modernas ocidentais. Não menos evidente é o fato de que tais conflitos não permanecem 

alheios à escola e suas práticas pedagógicas, mediados e, muitas vezes, agravados por uma 
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Indústria Cultural que desarticula – através da “fruição dos estímulos” – a socialização entre 

os indivíduos e com o mundo, tornando-os amplamente dependentes da aparência imagética e, 

enfim, semiformados. 

Neste contexto, encontra-se a seguinte questão: até que ponto o novo elo pedagógico 

promovido pela cultura digital pode ou não instigar a formação de uma Personalidade 

Autoritária na relação professor-aluno em sala de aula? Esse questionamento desdobra-se, 

por sua vez, em dois outros questionamentos: por um lado, o que leva os alunos a se 

apropriarem da cultura digital como mecanismo reacionário e estereotipado ao sadismo 

pedagógico docente? Por outro lado, por que essa mesma cultura digital, no compreender de 

alguns professores, ameaça tanto a autoridade e a qualidade da relação pedagógica em sala de 

aula? 

Como resultado, notou-se, historicamente, tanto um sadismo autoritário por parte dos 

professores, como também uma reação ressentida e não menos violenta por parte dos alunos, 

disseminada significativamente pelos instrumentos técnicos da cultura digital. Isso leva a crer, 

para ambos os atores (professor e aluno), na existência de uma apropriação instrumental e 

autoritária da cultura digital no ambiente escolar, que, ao reconfigurar novos contextos 

interacionais, estimulou, em algumas situações, o sadismo e o ressentimento na relação 

professor-aluno. 

Para compreender a proposta, o artigo foi desmembrado em três momentos: a) ‘O 

conceito de Personalidade Autoritária’, que apresentará os elementos fundamentais da 

Personalidade Autoritária; b) ‘Personalidade Autoritária e violência simbólica em sala de 

aula’, que identificará os traços da personalidade autoritária na relação pedagógica da sala de 

aula, especificamente nos resultados da violência simbólica entre professor (sadismo) e aluno 

(ressentimento); c) ‘Cultura Digital e a formação de um novo elo pedagógico’, como 

diagnóstico do recente mecanismo de mediação da relação entre professor e aluno utilizado 

pela tecnologia digital. 

 

 

1. O CONCEITO DE PERSONALIDADE AUTORITÁRIA 

 

Partindo de alguns conceitos retirados da obra The Authoritarian Personality93 e de 

                                                             
93 ADORNO, Theodor W. et al. The Authoritarian Personality. New York: WW Norton, 1969. A obra foi 

publicada originalmente em 1950 por Adorno, em parceria com R. Nevitt Sanford, Daniel J. Levinson, Else 

Frenkel-Brunswik, Betty Aron, Willian R. Morrow, Maria Hertz Levinson e editada por Max Horkheimer e 
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outros textos de Adorno94, primeiramente, serão apresentados os aspectos fundamentais da 

“Personalidade Autoritária”. A premissa principal de Adorno et al (1969) foi justamente 

encontrar aspectos latentes que ligam os conceitos de “autoritarismo” e “formação da 

personalidade”. Para isso, o grupo de pesquisadores voltou-se para o estudo do que seriam as 

principais características da mentalidade fascista nas sociedades consideradas democráticas, 

levando em consideração a hipótese de que a personalidade seria a mediadora entre ideologia 

e estrutura social (ANTUNES, 2014; CARONE, 2012; CROCHIK, 1990). Desta maneira, 

com o objetivo de ter acesso à chamada “síndrome autoritária” presente ou não em cidadãos 

comuns, Adorno et al (1969) construíram quatro questionários, cujos resultados obtidos e 

tabulados formaram quatro escalas de quantificação95: 

 Escala do Antissemitismo (AS), que tinha como objetivo identificar opiniões, 

ações, valores e ideias dos participantes com relação a algum tipo de aversão contra os judeus. 

A tese dos autores é que a atitude antissemita se trata da generalização de uma atitude 

intolerante que não se limita apenas aos judeus, mas aos homens em geral e à sociedade 

(ADORNO et al, 1969). 

 Escala do Etnocentrismo (E), que dizia respeito ao modo como o indivíduo é 

fechado etnicamente ao seu grupo, levando-o a rejeitar aquilo pertence à cultura alheia. 

Concluíram que a relação entre as escalas do Antissemitismo e do Etnocentrismo possuem 

estruturas semelhantes, porém com a diferença de que a primeira trata de um aspecto parcial e 

constituinte da segunda – considerada pelos autores como uma estrutura mental maior 

(ADORNO et al, 1969). 

 Escala do Conservadorismo Político-Econômico (CPE), que estava relacionada 

à maneira como os indivíduos estavam centrados ou não às ideologias político-econômicas do 

país. Apesar de pouca relação com o antissemitismo, a escala CPE apresentou uma correlação 

significativa com a do Etnocentrismo: enquanto o alto grau de conservadorismo político-

econômico estaria relacionado a um maior etnocentrismo, o alto grau de liberalismo político-

econômico estaria ligado a um menor etnocentrismo (ADORNO et al, 1969). 

 Escala do Fascismo (F), que tinha como tarefa medir as tendências 

                                                                                                                                                                                              
Samuel H. Flowerman. 

94 Dentre os quais podemos citar: Ensaios sobre Psicologia Social e Psicanálise (2015), Culpa y Represión 

(2011b), La Técnica Psicológica de las Alocuciones Radiofónicas de Martin Luther Thomas (2009a), Teoria da 

Semiformação (2010), Tabus acerca do Magistério (1995a), Educação após Auschwitz (1995b). 

95 A amostra da pesquisa foi feita com 2.099 norte-americanos nativos (residentes de San Francisco, Los 

Angeles, Washington e outras localidades do Estado de Oregon), de 20 a 35 anos, brancos, de classe média e não 

pertencentes a nenhum grupo minoritário. Também participaram das amostras 110 detentos da prisão estadual de 

San Quentin e 121 pacientes da Clínica psiquiátrica da Universidade da Califórnia. 
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antidemocráticas implícitas em indivíduos comuns, tendo como meta dois propósitos: permitir 

a quantificação das tendências fascistas no nível da personalidade e aferir o grau de 

antissemitismo e etnocentrismo nos comportamentos corriqueiros, tomando o cuidado, para 

isso, em não mencionar o nome de grupos ou ideias político-econômicas presentes nos 

questionários (ADORNO et al, 1969). 

A partir dos resultados da escala F, os autores apresentaram alguns tipos de 

disposições fascistas, seis deles com alta tendência antidemocrática (ressentido superficial, 

convencional, autoritário, rebelde e psicopata, maníaco e manipulador) e cinco com baixa 

tendência antidemocrática (rígido, contestador, impulsivo, pacato, e liberal genuíno). Além do 

que, a partir dos materiais colhidos da escala F, os autores também concluíram a existência de 

certas disposições96 que auxiliavam na adesão dos indivíduos à propaganda fascista e 

antidemocrática (ADORNO et al, 1969). 

Na opinião de Antunes (2014, p. 162), a ênfase de tais disposições antidemocráticas 

está no fato de que se tratam de conteúdos inconscientes e irracionais presentes no potencial 

pré-fascista, e não no ego ou no comportamento atual e aparente do sujeito. Isso quer dizer 

que a síndrome autoritária diz respeito a condicionamentos latentes no indivíduo que, na 

condição de psicossociais – isto é, não inatos –, atuam na formação de estruturas psíquicas 

que moldam o comportamento do sujeito etnocêntrico e antidemocrático (CARONE, 2012). 

Desta maneira, partindo de alguns pressupostos da psicanálise freudiana, os autores 

afirmaram que o preconceito ganha força na medida em que preenche, no indivíduo 

etnocêntrico, a satisfação de desejos e defesas contra instintos reprimidos, levando a concluir 

que a estereotipia e o sadismo não estão vinculados, em sua origem, ao objeto, mas a uma 

necessidade do próprio sujeito, provando assim sua funcionalidade psíquica ao projetar e 

transferir para o alvo escolhido aqueles impulsos socialmente condenados: “the disproportion 

between the relative social weakness of the object and its supposed sinister omnipotence is by 

                                                             
96 Dentre tais disposições, os autores identificaram: a) a adesão rígida aos valores convencionais, que 
apresenta a dificuldade do indivíduo abrir mão dos valores que aderiu; b) a submissão autoritária, sobre o 
comportamento do indivíduo que se submete incondicionalmente à autoridade alheia (masoquismo); c) a 
agressividade autoritária, sobre o comportamento do indivíduo que descarrega a agressão em grupos que 
despreza (sadismo); d) a anti-intracepção, que está ligada à dificuldade do sujeito em entrar em contato com 
sua vida psíquica (sentimentos, emoções sensibilidade) por se achar extremamente racional; e) a busca pelo 
poder e perfeição, que decorre do fato de quem é perfeccionista consigo mesmo também é com os outros; f) a 
superstição e estereotipia, que faz com que o indivíduo identifique traços hostis a grupos estranhos; g) a 
destrutividade e cinismo, que está vinculada a uma visão catastrófica e pessimista do mundo; h) a 
projetividade, como resultado daquelas pulsões proibidas e negadas pelo sujeito, mas que são exteriorizadas 
através de sua atribuição a outro; i) a preocupação exagerada com a vida sexual, que está relacionada à ideia 
de que os outros poderão realizar aquelas ações proibidas que gostariam, mas que são impedidos socialmente 
(ADORNO et al, 1969). 
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itself evidence that the projective mechanism is at work”97 (ADORNO et al, 1969, p. 613). 

Adorno et al chamam a atenção ao fato de que o apelo à estereotipia é uma forma 

comportamental do semiformado, pois, uma vez que se sente confuso e coagido a adaptar-se 

ao mundo estranho, acaba procurando por estereótipos que lhes dão certa segurança para 

dominar e ordenar a realidade que o cerca – elementos estes que o impedem, inclusive, de 

ultrapassar suas insatisfações imediatas e, por isso, predeterminam os próprios padrões de sua 

experiência danificada: 

 

There is no simple gap between experience and stereotypy. Stereotypy is a 

device for looking at things comfortably; since, however, it feeds on deep-

lying unconscious sources, the distortions which occur are not to be 
corrected merely by taking a real look. Rather, experience itself is 

predetermined by stereotypy (ADORNO et al, 1969, p. 617, grifo do 

autor)98. 

 

Neste aspecto, entra em cena o conhecido “pensamento do ticket”99, também 

trabalhado por Adorno e Horkheimer em outros textos (1973; 2006). O pensamento do ticket 

provoca uma abordagem acrítica da realidade, tornando o pensar desnecessário, dado que a 

comunicação de massa condiciona os indivíduos à utilização imediata dos estereótipos 

preestabelecidos, tirando do indivíduo a possibilidade da reflexão e do esclarecimento. Ou 

seja, o ticket nada mais é do que a confusão e a semiformação dos indivíduos que, orientados 

por clichês e estereótipos preconcebidos, levam-nos à aceitação passiva de tendências 

etnocêntricas e preconceituosas, considerando como subversivo qualquer ação divergente do 

status quo (ADORNO et al, 1969, p. 661). 

Ao lado da estereotipia aparece, portanto, a personalização, como resultado de um 

processo de alienação da experiência com o real: enquanto a estereotipia generaliza no 

indivíduo ideias preconcebidas pela padronização cultural, a personalização promove a 

identificação e acomodação psíquica do sujeito à ideologia, de modo que sua visão de mundo 

                                                             
97 Tradução nossa: “A desproporção entre a fraqueza social relativa do objeto e sua suposta onipotência sinistra 

é por si mesma evidência de que o mecanismo projetivo está trabalhando” (ADORNO et al, 1969, p. 613). 

98 Tradução nossa: “Não há diferença simples entre experiência e estereotipia. Estereotipia é um mecanismo 

para ver as coisas confortavelmente; uma vez que, contudo, ela alimenta fontes inconscientes profundas, as 

distorções que ocorrem não são corrigidas meramente tendo um olhar para o real. Ao contrário, a experiência 

mesma é predeterminada pela estereotipia” (ADORNO et al, 1969, p. 617). 

99 Segundo Antunes (2014, p. 169), “O pensamento do ticket [...] é caracterizado no estudo coletivo sobre a 

personalidade autoritária como uma técnica de orientação falaciosa. Tal técnica carrega uma função dupla: sua 

primeira função é fornecer ao indivíduo um tipo de conhecimento [...] que o ajude a tomar uma decisão quando 

necessário. Sua segunda função é aliviar os sentimentos psicológicos de ansiedade e incerteza, e dar a sujeito a 

ilusão de algum tipo de segurança intelectual”. 
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passa a crer como ‘real’ aquilo que, na verdade, não passa de uma experiência reificada 

(ADORNO et al, 1969, p. 671). 

Neste contexto, percebe-se uma estratégia repressiva que condiciona as relações 

escolares no que diz respeito à reprodução de situações, regras e comportamentos igualmente 

repressivos. A questão da ‘síndrome autoritária’ na escola é preocupante não só por conta da 

coação externa promovida pela Racionalidade Instrumental nos indivíduos – em especial, na 

delimitação de determinadas funções burocráticas no cenário da sala de aula –, mas 

principalmente porque modela internamente a economia psíquica dos sujeitos envolvidos na 

realidade escolar a partir de elementos estereotipados, negando-lhes assim uma experiência 

legítima com o real e, ao mesmo tempo, assegurando a conservação de disposições 

antidemocráticas. 

 

2. PERSONALIDADE AUTORITÁRIA E VIOLÊNCIA SIMBÓLICA EM SALA DE 

AULA 

 

Após a fundamentação teórica sobre os mecanismos de formação de uma 

Personalidade Autoritária, a proposta é compreender de que forma ela pode atuar na relação 

professor-aluno. Não é novidade temas relacionados à violência na educação – e por isso que 

o assunto precisa não só ser diagnosticado, mas debatido tanto por professores como por 

alunos. Para Zuin (2012, p. 28), “[...] as chamadas violências psicológicas permeiam as 

relações professor/aluno e ao invés de dissimular a ausência de violência o professor deveria 

ter a autocrítica necessária para discutir a presença dela nas relações estabelecidas com seus 

alunos no transcorrer do cotidiano escolar”. 

Adorno, na obra Tabus sobre o magistério (1995a), identifica a existência de certas 

ambivalências ao redor da figura do professor: é ambígua não só a compreensão do professor 

com relação ao disciplinamento do aluno, como também do aluno com relação ao magistério 

do professor. No que diz respeito ao professor, a mesma sociedade – em seus diversos 

aparelhos repressores – que forma o professor a punir o aluno, também o proíbe a exercer 

qualquer forma de violência, processo esse que lhe desperta internamente a inveja por aquelas 

esferas abertamente repressoras: “esta violência física é delegada pela sociedade e ao mesmo 

tempo é negada nos delegados. Os executantes são bodes expiatórios para os mandantes” 

(ADORNO, 1995a, p. 106). Sobre o aspecto da ambivalência no aluno, o autor percebeu que 

sua relação com o professor é formada por sentimentos de admiração e repulsa: admiração 

pela afinidade que o professor possui com o saber e repulsa por constatar que a aura sagrada 
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criada em torno do magistério não corresponde com a realidade. 

 

Na elaboração do complexo de Édipo, a separação do pai e a interiorização 

da figura paterna, as crianças notam que os próprios pais não correspondem 
ao ego ideal que lhes transmitem. Na relação com os professores este ego 

ideal se reapresenta pela segunda vez, possivelmente com mais clareza, e 

eles têm a expectativa de poder se identificar com os mesmos. Mas por 
muitas razões novamente isto se torna impossível para eles, sobretudo 

porque particularmente os próprios mestres constituem produtos da 

imposição da adequação, contra a qual se dirige o ego ideal (ADORNO, 

1995a, p. 111). 

 

No entanto, a questão da violência física ou simbólica na educação não é uma 

exclusividade da atualidade. Mancorda (1992) e Zuin (2012) mostram que a ambivalência dos 

sentimentos nas relações pedagógicas perpassa a história, desde a antiguidade, passando pela 

Idade média e moderna, até os dias atuais. Manacorda usa o termo “sadismo pedagógico” 

justamente para ilustrar a implicação material – utilizando aqui um termo da lógica simbólica 

– que a tradição da antiguidade vinculou aos termos ‘ensino’ e ‘punição’: 

 

Ser açoitado é própria da infância. Plauto nos vem à lembrança: se tivesse 

errado uma única sílaba, o chicote do pedagogo teria se manchado como o 

avental da nutriz; ou, na tradição hebraica, Neemias que, na volta do 
cativeiro babilônico, batia e arrancava pedagogicamente os cabelos às 

crianças hebreias porque não falavam mais o hebraico (Ne. 13, 25). Como o 

sadismo pedagógico cresce debaixo de qualquer céu! (MANACORDA, 
1992, p. 119). 

 

Na Idade Média, a realidade do castigo físico como uma alternativa legítima para a 

aprendizagem não mudou. Zuin (2012, p. 42) destaca que a punição física estava vinculada à 

noção de redenção e purificação do indivíduo, chamado a tolerar a dor como condição para a 

aprendizagem – elementos estes que já apresentam traços libidinais sádicos, uma vez que 

denotam o zelo do professor pela agressão, como o ressentimento do aluno incapaz de reagir 

contra a situação de agressividade. 

Com a época Moderna, os castigos físicos foram gradualmente substituídos pelas 

punições psicológicas. Foucault já havia prescrito esse processo de transformação da punição, 

indicado pela passagem do suplício e da punição para um dispositivo de controle mais 

eficiente, sofisticado e universal: a internalização dos mecanismos disciplinares como 

mecânica do poder, que objetiva desarticular o corpo para depois recompô-lo da forma como 

melhor lhe convém (FOUCAULT, 2007). Com isso, a punição moral (desejo de ser elogiado 

e o medo de ser insultado) passa a ser o elemento mediador do conhecimento e da relação 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

professor-aluno, procedimento esse defendido por muitos autores da época100. 

Com o advento da cultura de massa, Adorno e Horkheimer (2006) pontuam 

justamente as relações existentes entre Razão Instrumental e Indústria Cultural: uma vez que a 

função da Indústria Cultural é possibilitar a produção em massa de mercadorias previamente 

pensadas para o lucro, obviamente, isso não pode ser feito ao acaso, mas por meio de uma 

racionalidade técnico-instrumental101 que coordena os interesses do mercado e padroniza os 

bens culturais em vista de uma proposital disseminação da chamada semicultura: “para o 

consumidor, não há nada mais a classificar que não tenha sido antecipado no esquematismo 

da produção” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 103). E acrescenta Adorno (2010, p. 25), 

“a semiformação é o espírito conquistado pelo caráter de fetiche da mercadoria”. 

Uma vez que para a Indústria Cultural torna-se imprescindível a divulgação da 

cultura padronizada, fica evidente então o papel dos instrumentos tecnológicos da cultura 

digital, que, em certa medida, não só promovem a pulverização da crítica autônoma, como 

também acentuam uma formação danificada, cujas implicações alcançam a sala de aula: o 

ressentimento histórico do aluno, outrora sublimado por condicionamentos externos, é 

facilmente exteriorizado pelo potencial de divulgação da cultura digital. Nesse caso, cabe 

então a referência a um trecho significativo da obra O ego e os mecanismos de defesa, de 

Anna Freud: 

 

Uma criança introjeta uma certa característica de um objeto causador de 
ansiedade e, assim, assimila uma experiência de ansiedade que acabou de ser 

sofrida. Neste caso, o mecanismo de identificação ou introjeção combina-se 

com um segundo e importante mecanismo. Ao personificar o agressor, ao 
assumir os seus atributos ou imitar a sua agressão, a criança transforma-se de 

pessoa ameaçada na pessoa que ameaça (FREUD, 1986, p. 96). 

 

                                                             
100 Num trecho da Didática Magna, por exemplo, Comenius afirma o seguinte: “Se, porém, por vezes, é 
necessário espevitar e estimular, o efeito pode ser obtido por meio de outros meios e melhores que as 
pancadas: às vezes, com uma palavra mais áspera e com uma repreensão dada em público; outras vezes, 
elogiando os outros: ‘Olha como estão atentos este teu colega e aquele, e como entendem bem todas as 
coisas! Por que é que tu és assim tão preguiçoso?’; outras vezes suscitando o riso: ‘Então tu não entendes uma 
coisa tão fácil? Andas com o espírito a passear?’ Podem ainda estabelecer-se ‘desafios’ ou ‘sabatinas’ 
semanais, ou ainda mensais, para a quem cabe o primeiro lugar ou a honra de um elogio... desde que se veja 
que isto não vai resultar num mero divertimento ou numa brincadeira, e por isso inútil, mas para que o desejo 
do elogio e o medo do vitupério e da humilhação estimulem verdadeiramente à aplicação” (COMÊNIO, 1985, p. 
403). Dentre outros autores, podemos citar também Rousseau (1992) e Kant (1999). 

101 Para Adorno e Horkheimer (2006, p. 100), “a racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria 
dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada em si mesma. [...] 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”. 
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Logo, quando a cultura digital passa a ser mediada unicamente pela difusão dos 

estímulos, a capacidade autocrítica para o diálogo diminui e entram em cena mecanismos de 

uma Personalidade Autoritária, redimensionados e disseminados pelos meios digitais. 

 

 

3. CULTURA DIGITAL E A FORMAÇÃO DE UM NOVO ELO PEDAGÓGICO 

 

Os autores da Escola de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, 

Habermas e outros) já haviam denunciado que o projeto de esclarecimento moderno 

(Racionalidade Instrumental) levou a humanidade ao estágio de semiformação cultural. No 

entanto, com os avanços da cultura digital, a semiformação também adquiriu novos atributos 

com relação à formação da subjetividade, em especial no que diz respeito ao campo estético-

expressivo, ético-social e cognitivo-cultural dos alunos. 

No texto Teoria da Semiformação, Adorno apresenta uma pista importante para a 

compreensão da semiformação: a velocidade da transposição, substituição e reconstituição das 

mercadorias – atualmente divulgadas com mais veloz ainda por conta do aspecto digital – não 

corresponde com o processo de maturação do raciocínio crítico do consumidor, aspecto esse 

que cede lugar à experiência do imediatismo acrítico: “o semiformado transforma, como que 

por encanto, tudo o que é mediato em imediato, o que inclui até o que mais distante é” 

(ADORNO, 2010, p. 36). Ou seja, considerar como imediato o mediato equivale a substituir a 

consciência pela fruição dos estímulos audiovisuais – desconectados entre si e distantes de 

uma subjetividade atuante, pensante e autônoma. Com isso, a memória e a consciência 

histórica caem perante a onipotência dos estímulos, comprometendo, por conta disso, a 

mediação da própria experiência formativa: 

 

A experiência – a continuidade da consciência em que perdura o ainda não 

existente e em que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no 

indivíduo – fica substituída por um estado informativo pontual, 

desconectado, intercambiável e efêmero, e que se sabe que ficará borrado no 
próximo instante por outras informações [...]. A semiformação é uma 

fraqueza em relação ao tempo, à memória, única mediação capaz de fazer na 

consciência aquela síntese da experiência que caracterizou a formação 
cultural em outros tempos (ADORNO, 2010, p. 33). 

 

Já na década de 60, Günther Anders, no livro Die Antiquiertheit des Menschen I, 

falava sobre uma espécie de ‘decomposição’ ou ‘fratura’ do eu. Ao exemplificar a imagem de 

um homem que, enquanto se bronzeia, ao mesmo tempo, também faz outras coisas (os olhos 
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que se voltam para uma revista, os ouvidos que escutam o jogo, a boca mascando uma goma), 

o autor questiona: qual seria então a atividade “real” deste sujeito? Aliás, “sujeito” ou 

“sujeitos”? E respode da seguinte forma: “Wenn von ‘Subjekt’ oder ‘Subjekten’ hier 

überhaupt noch gesprochen werden kann, so bestehen diese lediglich in seinen Organen: in 

seinen Augen, die sich bei ihren Bildern; seinen Ohren, die sich bei ihrem Sportsmatch; 

seinen Kiefern, die sich bei ihrem gum aufhalten” (ANDERS, 1961, p. 138)102. Ou seja, o que 

Anders questiona não é a habilidade do indivíduo em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, 

mas a dificuldade situar sua consciência cognitiva de maneira focada e autorreferente. 

Sobre esse aspecto, dois autores apresentam conceitos interessantes, que não só 

problematizam o modo cognição das novas gerações, como também incidem diretamente no 

novo elo pedagógico entre professor e aluno: Christoph Türcke (2010), no livro Sociedade 

Excitada, com a “distração concentrada”; e Katherine Hayles (2008), na obra Electronic 

Literature: new horizons for the Literary, com a ideia de “hiperatenção”. 

Para Türcke (2010), o bombardeio de estímulos estilhaçou a capacidade de atenção 

dos indivíduos, que formou, portanto, um novo modo de conhecimento, chamado pelo autor 

de “distração concentrada”. Para o autor, o indivíduo não conhece focando um único 

elemento, mas, ao concentra-se sobre algo – levando em consideração a lógica dos links –, 

também faz incessantes ligações com os demais estímulos que estão ao seu redor: “o meio de 

concentração se torna o próprio meio de decomposição” (TÜRCKE, 2010, p. 248). Nesse 

contexto, a distração concentrada torna-se a forma por excelência de conhecimento e 

transmissão das informações. Se por um lado, esse aspecto demonstra uma nova forma de 

cognição dos jovens, por outro lado, também demonstra a perda do “pensar” pelo “sentir”: o 

conhecer deixa o campo dos conceitos para habitar o reino dos estímulos audiovisuais – o 

passa a ser emblemático e problemático para a relação professor-aluno. 

Já a proposta de Hayles (2008) tem um tom mais otimista, que é justamente 

compreender a cognição das novas gerações, que para a autora é qualitativamente diferente da 

cognição das gerações antigas: enquanto os jovens pensam de modo “digital”, os adultos 

ainda conhecem de modo “impresso”. Num trecho do seu livro, diz o seguinte: “à luz de tais 

desenvolvimentos, parece razoável assumir que os cidadãos em sociedades tecnologicamente 

desenvolvidas, e jovens em particular, estão literalmente sendo reformatados através de suas 

interações com equipamentos computacionais” (HAYLES, 2008, p. 47). Com isso, enquanto 

                                                             
102 Tradução nossa: “Se é possível falar aqui de ‘sujeito’ ou ‘sujeitos’, estes termos existem apenas para os seus 

órgãos: em seus olhos, que fazem suas imagens; em suas orelhas, que se detêm nos jogos esportivos; em suas 

mandíbulas, que mascam o chiclete” (ANDERS, 1961, p. 138). 
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pesquisadores tentarem compreender o contexto digital – ou a “literatura eletrônica”, no dizer 

da autora – a partir de um pressuposto “tradicional” e “impresso”, a subjetividade das novas 

gerações sempre ficará aquém do esperado: “em vez de subordinar o corpo à tecnologia ou a 

tecnologia ao corpo, certamente o melhor curso é focar em duas interações e dinâmicas 

coevolucionárias” (HAYLES, 2008, p. 113). Nessa coevolução entre homens e máquinas, em 

contraposição à “atenção profunda”, Hayles atribui às novas gerações a habilidade da 

“hiperatenção”, isto é, a capacidade de desenvolver inúmeras ações ao mesmo tempo. Para a 

autora isso não é desvantagem no processo de cognição, mas apenas diferença – ou até, uma 

evolução (HAYLES, 2008, p. 113). 

Enfim, seja levando em consideração uma “distração concentrada” (Türcke) ou uma 

“hiperatenção” (Hayles), o fato é que o imediatismo causado pela fruição dos estímulos 

sedimentou um novo contexto interacional em sala de aula dependente, acima de tudo, da 

aparência imagética, cujo resultado foi, como já mencionado por Anders (1961), uma espécie 

de desarticulação do eu. A eleição da aparência imagética como o único elemento organizador 

das relações é no mínimo problemática; não se trata aqui de um pessimismo tecnológico, mas 

de uma crítica quanto à validade e legitimidade do conceito de sujeito pensante. Ou seja, o 

problema não é a transformação do elo pedagógico no contexto digital, mas a ausência de 

subjetividades autônomas e capazes de mediar e discutir sobre as condições históricas e 

ideológicas do sadismo e do ressentimento na sala de aula: “Se há um componente arcaico 

aversivo em relação à imagem do professor, é importante, por outro lado, investigar as 

condições histórico-sociais nas quais a aversão atualmente se materializa (ZUIN, 2012, p. 

213). E isso não faz apenas com os estímulos imagéticos! 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de apresentar os aspectos mistificadores da influência da cultura digital na 

relação professor-aluno e na organização do conhecimento em sala de aula, a proposta não é 

repudiar a cultural digital; pelo contrário, muitas pesquisas afirmam a importância deste 

cenário para a formação dos indivíduos. O que quer dizer quando se denuncia os efeitos 

negativos de uma suposta “Indústria Cultural Digital” diz respeito apenas à forma como esses 

estímulos são articulados em sala de aula: quando a relação pedagógica entre professor e 

aluno é mediada unicamente pelo estímulo imagético, corre-se o risco de esvaziar o potencial 

autocrítico e organizador dos atores envolvidos na ação e, com isso, reproduzir um contexto 
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escolar sádico e ressentido. É justamente na ausência da crítica que se abrem os espaços e as 

frestas para posturas autoritárias; ou melhor, quando a Cultura Digital não é utilizada como 

elemento reorganizador dos conteúdos e das práticas pedagógicas em prol de subjetividades 

autônomas e autocríticas, ela passa a ser instrumentalizada para fins extrínsecos à própria 

formação escolar. Onde não há formação, há ao menos a possiblidade da deformação. 

Por conta disso, aposta-se justamente no potencial emancipatório da cultura digital 

tanto no que diz respeito à reconfiguração do elo pedagógico professor-aluno, quanto na 

reorganização dos conteúdos debatidos em sala de aula. O problema da relação professor-

aluno não está na cultura digital, mas na forma como ela foi apropriada por questões de ordem 

psicossociais (autoritarismo, ressentimento e sadismo) que a antecedem. Daí a importância da 

consciência autocrítica da mediação pedagógica em sala de aula, de modo a não simplesmente 

prescindir da cultura digital, mas reconfigurar o seu potencial emancipatório em prol da 

reorganização das relações e conteúdos desenvolvidos na escola. Ou seja, não se vislumbra a 

exclusão da cultura digital, mas um diálogo com a mesma. 

Enfim, acredita-se na hipótese de que a mediação docente em sala de aula, quando 

consciente do seu potencial organizador frente ao novo contexto da cultura digital, pode 

fortalecer procedimentos pedagógicos abertos ao diálogo, que identificariam o pensamento 

estereotipado e dissolveriam a formação do sadismo e do ressentimento ainda presentes no elo 

pedagógico entre professores e alunos. Com isso, poderemos compreender o papel da cultura 

digital na lógica dos conflitos presentes na relação entre professores e alunos, como também 

na concretização de um processo educativo baseado de modo dialógico, assegurando aos 

atores do processo (professor e aluno) a transmissão de uma cultura significativa, a formação 

de uma personalidade tolerante e o engajamento ativo na sociedade. Além do que, tais 

reflexões também ajudarão na formação de uma competência comunicativa, fazendo com que 

se sintam preparados para o enfrentamento crítico-argumentativo dos aspectos repressivos do 

sistema na escola e na sociedade. 
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O projeto da modernidade se desenvolve tendo como referências a razão, o progresso, 

a emancipação e a liberdade, e deposita no sujeito a capacidade para confrontar a pluralidade 

dos sujeitos singulares a um conteúdo universal e objetivo. No entanto, a razão moderna 

assume um caráter totalitário que exclui aquilo que não enquadra em suas leis, e a 

multiplicidade da experiência, necessária à formação humana, é negligenciada pela cegueira 

do formalismo lógico. São inúmeras as críticas ao pensamento moderno, questionamentos 

radicais que colocam sob suspeita princípios basilares, dentre eles, o da possibilidade de 

emancipação e do sujeito racional. 

A desconfiança sobre a razão é acompanhada pela popularidade do discurso da 

diferença e pluralidade, que dão ênfase em outras dimensões para além da esfera racional. 

Essa crítica se articula ao discurso pós-moderno, de deslegitimação dos metarrelatos 

pedagógicos modernos. A compreensão é de que os sujeitos são construções a partir das 

relações de poder e, por isso, é preciso desconstruir o papel das instituições e dos discursos 

que legitimaram e cristalizaram as relações de dominação. A análise se estende ao campo do 

simbólico, dos discursos e das práticas, críticas que alcançam a reflexão pedagógica. 

A problematização aqui levantada é que a agenda pós-moderna recai num 

irracionalismo inevitável, o que torna inconsistente sua recepção no campo educativo. Nas 

tentativas de dar conta da multiplicidade da experiência, recaem justamente no que pretendem 

romper, em “ciladas da diferença”, perpetuando estereotipias, mecanismos de identificação 

com o agressor, entre outros, de forma a atenuar a crítica. Ao prescindir da universalidade e 

de qualquer mediação, recaem no “culto à imediaticidade irracional” (ADORNO, 2009, p. 

15), na esteira da instrumentalização da cultura, excluindo os potenciais críticos, com “sério 

risco de tornar os homens reféns de um relativismo ético irracional e indesejável” (BUENO, 

2015, p. 160), na resignação a novas formas de dominação por detrás do discurso de 

liberdade. À luz dessas reflexões, indagamos: como compreender uma teoria social sem 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

horizonte? Quais as possibilidades de confrontação? Ou ainda, “[...] no reino das diferenças 

puras, como definir o que poderá ser um ‘mundo melhor’?” (BUENO, 2015, p. 160).  

No entanto, o movimento de crítica à razão nem sempre segue análogo à perspectiva 

da agenda pós-moderna e ao discurso de ênfase na afirmação da diferença e da pluralidade.  

Diversos pesquisadores têm se pautado a partir desse viés, a exemplo do aporte teórico da 

tradição crítica e, diferentemente da proposição pós-estruturalista, acentuam que o culto à 

diferença e a recusa ao universal, desfaz os próprios alicerces das possibilidades de crítica à 

racionalidade instrumental, pois se respaldam em discursos relativistas, de base irracional e 

subjetivista, minando as possibilidades de crítica e o enfrentamento da reificação.  

Recorremos aos aportes teóricos da Teoria Crítica103, tradição na qual encontramos 

base teórica para a discussão epistemológica no campo educativo. A tradição da Escola de 

Frankfurt teve em seu cerne a crítica inerente à razão instrumental e suas consequências para 

as relações sociais. Para esses autores, o projeto da modernidade, na busca por verdades e 

modelos absolutos e pelo método que assegurasse o verdadeiro conhecimento, levou à 

dogmatização do pensamento e reduziu o sentido da vida a uma vida danificada, prevalecendo 

a frieza, a rigidez e o anulamento da capacidade de realizar experiência.   

Os filósofos da tradição crítica, de modo enfático, buscam superar os limites do 

conhecimento sem abandonar as potencialidades emancipatórias da razão, que deve ser 

resgatada no seu sentido histórico como condutora da liberdade, pelo caminho da autocrítica 

dos elementos regressivos nela contidos.  Depositam na razão, através do embate dialético, as 

possibilidades de resistência à reificação do pensamento, como possibilidade de tensionar, 

negar e confrontar as contradições que permeiam a vida social, impregnada pelo formalismo 

lógico.  Assim, pressupõem o movimento dialético de confrontação do particular com a 

universalidade, para que os potenciais do objeto possam se realizar historicamente, para que a 

diferença e a multiplicidade da experiência, subsumidas pelo procedimento científico, razão 

instrumental, possam emergir desse confronto. 

Referenciados pelo pensamento hegeliano, os teóricos frankfurtianos, sustentam que 

há conceitos e princípios objetivos universalmente válidos, e só através deles é que os homens 

teriam condições para se guiar. A razão, enquanto substrato universal, é que permite 

estabelecer os conceitos e princípios necessários para a autonomia do pensamento, tendo 

como parâmetro a liberdade.  

                                                             
103 Restringimos nossa análise ao pensamento de Max Horkheimer e Theodor Adorno. 
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Neste trabalho, temos como objetivo travar o debate sobre o tema da diferença a partir 

da dialética negativa de Theodor W. Adorno, enquanto contraponto direto do campo 

hegemônico das produções acadêmico-científicas em educação, sob a preeminência do 

pensamento pós-crítico (PARAISO, 2004). As obras Dialética do Esclarecimento (1985) e 

Dialética Negativa (2009) sustentam nossa análise, ao versarem sobre os limites do 

pensamento e da constituição do conhecimento, escritos que se justificam pelas catástrofes do 

século XX, em que se assiste a recaída na barbárie promovida pelo progresso da razão, 

catástrofes estas que só podem ser diagnosticadas e enfrentadas pela própria razão. 

 

A razão instrumental e a eliminação da diferença 

 

Adorno e Horkheimer (1985) demonstram que o rigor científico apregoado na 

modernidade tem como horizonte a unidade do pensamento, que é medido pela régua 

totalitária. A relação entre sujeito e objeto, se resume na redução do objeto a sua 

mensurabilidade. A questão levantada pelos autores, é que a dominação se estende para os 

próprios indivíduos, que se tornam reféns de si próprios, na reificação das consciências: “não 

é meramente a alienação dos homens com relação aos objetos dominados [...] as próprias 

relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo 

mesmo” (p.35). No doutrinamento do espírito, a autorreflexão foi suprimida, “pôs de lado a 

exigência clássica de pensar o pensamento” (p.37), “o procedimento matemático [...] 

transforma o pensamento em coisa, em instrumento, como ele próprio o denomina” (p. 37).   

O modelo matemático, em que os objetos se encaixam em categorias pré-definidas, 

naquilo que já é conhecido, se estende para os demais campos e faculdades do saber. Os 

objetos suscetíveis à investigação científica são submetidos ao procedimento eficaz, se tornam 

mensuráveis, e o excesso método ignora elementos que jamais poderiam ser negligenciados: o 

múltiplo, o singular, as qualidades, ou seja, as potencialidades latentes da multiplicidade da 

experiência.  

Nesse sentido, os autores destacam que o caráter totalitário do Iluminismo reprime a 

diferença através do procedimento positivista, ao excluir aquilo que não se enquadra em sua 

medida, o que foge de seu domínio, “a multiplicidade das figuras se reduz à posição e à 

ordem” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 20), voltado para a configuração imediata da 

realidade. O positivismo pretendeu eliminar o outro, buscando torná-lo idêntico, 

decodificando suas singularidades a um conceito universal falso, que enfraquece a força 
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crítica do pensamento. Controla e classifica as qualidades dos indivíduos, reduzindo-as a uma 

categoria comum, “torna o heterogêneo comparável” (p. 20).  

 

o esclarecimento é totalitário [...] sua inverdade [...] está [...] no fato de que 

para ele o processo está decidido de antemão. Quando, no procedimento 

matemático, o desconhecido se torna a incógnita de uma equação, ele se vê 
caracterizado por isso mesmo como algo que há muito conhecido, antes 

mesmo que se introduza qualquer valor [...] Até mesmo aquilo que não se 

deixa compreender, a indissolubilidade e a irracionalidade, é cercado por 
teoremas matemáticos. Através da identificação antecipatória do mundo 

totalmente matematizado com a verdade, o esclarecimento acredita estar a 

salvo do retorno do mítico. Ele confunde o pensamento e a matemática 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.32-33).  

 

Nessa busca por alicerces seguros e resultados concretos, a ciência moderna vai 

minando qualquer tipo de conhecimento que levasse à dúvida, ao subjetivo, àquilo que não se 

enquadra nas leis do movimento da história, traça um caminho “[...] sem o recurso ilusório a 

forças soberanas, sem a ilusão de qualidades ocultas” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p.19).  As faculdades do conhecimento pautadas nos sentidos, nas emoções e na imaginação 

são postas em xeque, instâncias consideradas enganosas por não possuírem exatidão, devendo 

ser superadas pelo conhecimento racional.  

 

Nenhuma das coisas que a imaginação me capacita a entender tem qualquer 

relevância para o “verdadeiro” conhecimento que possuo de mim mesmo, e, 

portanto, deve-se, com todo o cuidado, desviar a mente desse modo de 
conceber as coisas, para que se possa perceber sua própria natureza o mais 

distintamente possível. (DESCARTES apud COTTINGHAM, 1995, p.83). 

 

O pensamento cartesiano sustenta que corpo e mente são tidos como entidades 

separadas e diferentes: a res cogitans, a mente, coisa pensante, e a res extensa, a matéria, a 

coisa extensa e, consequentemente, a ideia de razão se desvincula dos sentidos e da emoção,: 

“[...] a luz, as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio e as demais qualidades 

apreendidas pelo tato, encontram-se em meu pensamento com tanta falta de clareza e 

confusão que ignoro” (DESCARTES, 1983, p. 279). A subjetividade é considerada a instância 

que desvia o conhecimento do real, ao passo que o pensamento, “o cogito”, a essência da 

natureza humana  

 

a filosofia buscou sempre [...] uma definição moderna de substância e 

qualidade, de ação e paixão, do ser e da existência, mas a ciência já podia 

passar sem semelhantes categorias. Essas categorias tinham ficado para trás 
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[...] potências de um passado pré-histórico (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 19). 

 

Para Adorno e Horkheimer (1985) em nome do zelo paranoico de enquadramento e 

controle, de uma “brutalidade com que enquadra o indivíduo tão pouco representativa da 

verdadeira qualidade dos homens” (p. 35), exclui as singularidades dos objetos e dos 

indivíduos, “sucumbem as múltiplas qualidades” (p. 22), “elimina o incomensurável” (p. 24), 

e o que é classificável impera sobre o singular. Trata-se de um empobrecimento desmedido, 

em que o pensamento é tolhido: “não apenas são as qualidades dissolvidas no pensamento, 

mas os homens são forçados à real conformidade” (p. 24).  

Dito de outra forma, o que ocorre é que o pensamento tradicional, assume o princípio 

de identidade, originalmente presidido pela necessidade humana de domínio patriarcal da 

natureza, e segue sua função de classificar, subsumir objetos a conceitos, e concebe o conceito 

a partir da identificação. Sujeita os indivíduos à realidade imediata, ofuscando os 

antagonismos numa lógica miserável da autoconservação e permanência de injustiças, que 

anula as potencialidades críticas. 

No aforismo Sobre a gênese da burrice, publicada na sessão Notas e esboços da obra 

Dialética do esclarecimento, os autores tensionam o momento de atrofia do pensamento e a 

perda da capacidade de se realizar experiências. Neste fragmento, os autores sustentam como 

a vida do pensamento é inibida desde a mais tenra idade, atrofiando os “músculos” que 

potencializariam a experiência que se conecta com a multiplicidade das representações. Com 

isso, a capacidade de sair do plano seguro se enrijece, e a experiência com o universo 

qualitativo e múltiplo é mutilada em nome da unidade, da uniformização e da integração, que 

não permite nada novo, não permite o desconhecido, o diferente. Segundo os autores, cada 

inibição vai formando cicatrizes, cicatrizes essas que sedimentam o que é a verdade e 

delineiam quais os caminhos devem ser seguidos, ainda que tais caminhos ocultem a própria 

humanidade dos sujeitos. Quanto mais segura e convicta é a verdade, mais autoritária e menos 

humana. O impulso de absolutizar a verdade, que concebe a pura consciência tomada como 

validade absoluta, desaparece com a dimensão histórica do conceito e, sem mediação, impede 

que o sujeito acesse a dimensão formativa no processo do conhecimento. 

 

Toda burrice parcial de uma pessoa designa um lugar em que o jogo dos 

músculos foi, em vez de favorecido, inibido no momento do despertar. Essas 
cicatrizes constituem deformações. Elas podem criar caracteres, duros e 

capazes, podem tornar as pessoas burras – no sentido de uma manifestação 

de deficiência, da cegueira e da impotência, quando ficam apenas 
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estagnadas, no sentido da maldade, da teimosia e do fanatismo, quando 

desenvolvem um câncer em seu interior. A violência sofrida transforma a 

boa vontade em má. E não apenas a pergunta proibida, mas também a 

condenação da imitação, do choro, da brincadeira arriscada, pode provocar 
essas cicatrizes. Como as espécies da série animal, assim também as etapas 

intelectuais no interior do gênero humano e até mesmo os pontos cegos no 

interior de um indivíduo designam as etapas em que a esperança se 
imobilizou e que são o testemunho petrificado do facto de que todo ser vivo 

se encontra sob uma força que domina (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p. 210-211). 

 

O impasse é refletir sobre quais as possibilidades da experiência formativa e do 

desenvolvimento do pensamento autônomo, frente o diagnostico da estreita relação do 

esclarecimento e dominação. A racionalidade instrumental, atingiu todos os setores da vida 

social, tornando o potencial de emancipação em aprisionamento das condições de liberdade, 

na dissolução do indivíduo autônomo. A doutrina da abstração e axiomatização, amparada 

pelo recurso da coerência inexorável, resulta no embrutecimento dos sentidos e na reificação 

do espírito.   

Para Adorno (2009), é a negação determinada que permite a crítica da realidade 

irreconciliada, no desvelamento do impulso dominador e do caráter instrumental do 

pensamento petrificado. Nesse aspecto nos aproximamos da crítica de Adorno ao pensamento 

identificador e ao princípio da identidade, traçado na Dialética negativa (2009), que investe 

na recuperação do trabalho do conceito, que será tratado no próximo tópico. A atividade 

conceitual se constitui na reflexão e consciência de seus limites. 

 

A mobilização do conceito de diferença sob o viés crítico  

 

Em diversas passagens da obra Dialética negativa, Adorno (2009) concentra sua 

crítica à racionalidade instrumental, presente de maneira contundente na modernidade, e 

reitera que a multiplicidade da experiência foi negligenciada por uma racionalidade cega que 

“se fecha contra os momentos qualitativos” (p.44). Ressalta a crítica aos pressupostos 

universais e aos modelos de representação que agiram historicamente enquanto opressores 

ideológicos e sustenta que “a filosofia não pode ser saciada com teoremas” (p. 22). 

O mesmo diagnóstico é realizado pelo pensamento pós-crítico. No entanto, este 

percorre por um caminho de enfrentamento distinto do pressuposto pela dialética negativa: a 

crítica não passa pela via da racionalidade. A perspectiva pós-crítica defende a ruptura com 
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qualquer discurso que se pretenda universal, em que a diferença e a pluralidade possam surgir 

como norte. A sociedade é concebida como um devir caótico, construída a base de 

contingências, sem telos, se caracteriza pela “desconstrução” e “desterritorialização” infinita 

dos discursos, privada de fundamento, e se respalda por uma “ontologia do devir”. O pós-

estruturalismo, como perspectiva expressiva do pensamento pós-crítico, pensa a diferença 

como algo empírico, defendendo como ponto de apoio uma referência supostamente externa à 

razão, antimetafísico e, por sua vez, antidialético (PETERS, 2000).  

Como principal ponto de divergência, de maneira acentuada, Adorno (2009) salienta 

que são os próprios conceitos universais que permitem o questionamento das mazelas 

advindas do desprezo pela experiência plena do conteúdo particular. Legitima sua crítica sem 

prescindir do horizonte racional, sua “insistência no qualitativo serve a essa autorreflexão, não 

evoca irracionalidade” (p. 45), é “algo que precisa ser por sua vez pensado racionalmente” (p. 

44). Assim, é sentencioso na insistência pela autorreflexão crítica da razão. Para ele, o 

pensamento “consegue pensar contra si mesmo, sem abdicar de si” (p. 123). Logo, enfrentar o 

totalitarismo da razão pela dialética negativa é a maneira de liberar o singular e o diferente. O 

espaço da diferença é, dessa forma, esse espaço de tensão entre o particular e o universal e 

não pode abster-se dos parâmetros racionais. 

 

*** 

 

O pensamento conceitual está fadado ao fracasso, uma vez que subsume o objeto à 

identidade imediata do conceito e recalca a diferença. Entretanto, o próprio pensamento é 

capaz de perceber essa insuficiência por meio da autocrítica filosófica. A crítica à razão não 

significa a sua desistência e a adesão ao irracional, não podemos jogar “a criança com a água 

do banho” (ADORNO, 2008, p. 39). O fato “que a cultura tenha falhado até hoje não é 

justificativa para promover o seu fracasso” (ADORNO, 2008, p. 41), de modo que sua 

determinação “não deveria ser pretexto para escapismos românticos de captura das diferenças 

puras” (BUENO, 2015, p. 159).  

De acordo com a tese da dialética negativa, não é possível alcançar a pureza do 

singular de maneira positiva e dispensar a mediação racional. Para Adorno (2009), a busca 

pelo qualitativo por meio de sua afirmação é ingênua, pois “a individualidade ainda não é e 

por isso é ruim onde ela se estabelece” (ADORNO, 2009, p. 132).  Ou seja, não é possível 
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conceber a diferença como existente. O conteúdo singular, aquilo que escapa do 

enquadramento matemático, é algo por conquistar, em direção à superação do pensamento 

identificatório, e não está livre de coação: 

 

ante todo e qualquer conteúdo específico, enquanto algo firmado 

abstratamente, essa estrutura é negativa no sentido mais simples possível, 

espírito que se tornou coação. O poder dessa negatividade continua vigendo 
até hoje, realmente. Aquilo que poderia ser diverso ainda não começou. Isso 

afeta todas as determinações particulares (ADORNO, 2009, p. 127).  

 

No aforismo A três passos de distância, da obra Minima moralia, a questão já é 

pressuposta: “é apenas na distância em relação à vida que se desenvolve a vida do pensamento 

que realmente atinge a vida empírica” (ADORNO, 2008, p.110). Não há como desistir do 

pensamento conceitual para alcançar o elemento diferente que foi privado pela predominância 

do formalismo lógico: “os singulares teriam qualidades que não poderiam ser atribuídas aqui 

e hoje a ninguém” (ADORNO, 2009, p. 131). Adorno é enfático: “nenhuma filosofia está em 

condições de colar as coisas particulares nos textos, como pinturas poderiam fazê-la pensar” 

(p. 18), e “é justamente essa assimilação do espírito ao princípio dominante que precisa ser 

trazida à luz pela reflexão filosófica” (p. 36). 

Com efeito, abdicar do conceitual, para Adorno (2009), foi o grande equívoco da 

filosofia contemporânea, e oportunamente ressalta que o pensamento crítico “opõe-se tão 

bruscamente ao relativismo quanto ao absolutismo”, ao considerar que “o relativismo é um 

escândalo de pensamento sem solo” (p. 38). 

No aforismo O interesse da filosofia, endereçado aos potenciais latentes da 

experiência filosófica, Adorno (2009) é categórico ao advogar pelo heterogêneo, tarefa essa 

que só pode ser efetivada pelo conceitual e não pelo contingente. Em sua postura de 

desconfiança diante das filosofias modernas “para aquilo que desde Platão foi alijado como 

perecível e insignificante e sobre o que Hegel colocou a etiqueta de pueril” (p. 15), Adorno já 

sinaliza que recorrer a fundamentos de crítica externos à razão, se trata de um caminho 

equivocado. Corrobora que o particular emerge como um desiderato e recai em 

irracionalismo: “o ódio contra o rígido conceito universal fundou o culto à imediaticidade 

irracional, à liberdade soberana em meio à não-liberdade” (p. 15).  

Nessas circunstâncias, Adorno (2009) problematiza algumas tentativas já realizadas na 

história da filosofia, em que “o tema da filosofia apontaria para as qualidades por ela 
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degradadas como contingentes e transformadas em quantidade negligenciável” (p. 15), ou 

seja, para a qualidade do singular negligenciada pela soberania do mensurável. No entanto, o 

fato é que essas tentativas, em nome de uma primazia do singular, acabaram por negligenciar 

o conceito dialético. Nesse aspecto, é possível observar uma involuntária crítica de Adorno ao 

pensamento pós-moderno, quando se refere às filosofias cujo “sal dialético foi arrastado pelo 

fluir indiferenciado da vida” (p. 15), tentativas filosóficas de abrir-se à multiplicidade da 

experiência que, no entanto, recaíram naquilo que pretendiam superar.  

Adorno sugere filósofos contemporâneos tais como Bergson, Husserl, Sartre e 

Heidegger como exemplo de filósofos que criticaram a absolutização do conhecimento e 

demonstraram a busca pelo qualitativamente diverso, como representantes da modernidade 

filosófica a favor do elemento não-conceitual, mas que acabaram enredando pelo caminho da 

irracionalidade, que “permaneceram na espera da imanência subjetiva” (p. 16),  de forma que 

“o modo mecânico-causal permanece” (p. 15). Tais filósofos, solaparam o conceito dialético 

“sob o encanto da imediaticidade” (p. 54) e, ao dispensar o momento especulativo, recaem 

“naquele formalismo que elas combatem em função do interesse essencial da filosofia” (p. 

51). 

Segundo o frankfurtiano, Bergson propõe uma forma de pensamento que rechaça o 

conhecimento metafísico e se orienta pelos “données immédiates de la conscience”. A crítica 

de Adorno é que “o puro devir, o actus purus convertem-se na mesma atemporalidade que 

Bergson critica na metafísica desde Platão e Aristóteles” (p. 16). Deixa o pensamento a mercê 

de um “modo intuitivo de comportamento [...] rudimento arcaico de uma reação mimética” (p. 

16), sem mediação, apenas ao redor de seus próprios meios intuitivos, “degradando-se em 

arbitrariedade em meio a um comportamento que não é de antemão mediado pelo 

comportamento cognitivo” (p. 16). Assim, mais uma vez, é enfático: “todo o conhecimento, 

mesmo aquele de que fala o próprio Bergson, precisa da racionalidade por ele assim 

desprezada” (p. 16). Uma crítica na qual se renunciou a própria compreensão de conteúdo, 

“acabou por se transformar em um apelo do ser que rejeita todo conteúdo como uma 

contaminação” (p. 15).  

Do mesmo modo, observa a proposta de Sartre, como a “tentativa mais recente de 

escapar do fetichismo do conceito” que “permaneceu preso ao idealismo” (49). Adorno 

acentua que o existencialismo se enredou por um caminho em que “a objetividade é 

indiferente” e, em decorrência disso, seu potencial crítico é esvaziado, pois “o pensamento 

expurgado de conteúdo objetivo não é superior à ciência particular desprovida de conceitos” 
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(p. 51). Segundo Adorno, ao pressupor a espontaneidade absoluta, a filosofia de Sartre 

enrijece a própria espontaneidade. Sua ponderação é de que, “a representação de uma 

liberdade absoluta de decisão é tão ilusória quanto aquela do eu absoluto que engendra o 

mundo a partir de si” (p. 50). Assim, na crítica existencialista, que nega a onipotência da 

razão, “o sujeito absoluto não escapa de seus enredamentos: as correntes que ele gostaria de 

arrebentar, as correntes da dominação, equivalem ao princípio da subjetividade absoluta” (p. 

50). 

Adorno redobra sua atenção à ontologia heideggeriana, que segundo ele, se 

popularizou no século XX na Alemanha dentre as filosofias que negam a onipotência da 

razão. Segundo Adorno, Heidegger também se inclui na perspectiva de traços irracionais, 

como crítico da essência e da universalidade, que se estabelece por “uma consciência na qual 

nominalismo e subjetivismo estão sedimentados” (p. 66). Cabe lembrar que, na segunda parte 

da Dialética negativa, Adorno dedica sua crítica à ontologia heideggeriana, e que não nos 

deteremos neste trabalho. 

Em outras palavras, Adorno endossa a postura desses filósofos de que o particular 

reificado deve ser trazido à reflexão filosófica, de que é preciso “insistir no que eles buscam 

em vão” (p. 16), no conteúdo não-conceitual. Trata-se de uma exigência filosófica, movida 

por uma confiança utópica de que se pode ultrapassar o conceito, de “dizer o que não pode ser 

dito”, necessária “contradição que qualifica a filosofia como dialética” (p. 16): 

 

Uma confiança como sempre questionável no fato de que isso é possível 

para a filosofia; no fato de que o conceito pode ultrapassar o conceito, os 

estágios preparatórios e o toque final, e, assim aproximar-se do não-
conceitual [...] A utopia do conhecimento seria abrir o não-conceitual com 

conceitos, sem equipará-lo a esses conceitos (ADORNO, 2009, p. 16-17). 

 

Todavia, cumpre sublinhar que tal exigência filosófica só pode ser cumprida pelo 

caminho racional de autocrítica: “o trabalho da autorreflexão filosófica consiste em destrinçar 

tal paradoxo. Todo o resto é designação, pós-construção, hoje como nos tempos de Hegel algo 

pré-filosófico” (ADORNO, 2009, p. 16). À filosofia “reside o esforço de ir além do conceito 

por meio do conceito” (p. 22), “a reflexão filosófica assegura-se do não-conceitual no 

conceito” (p. 18). 
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Breves considerações  

 

Entendemos que conceber a diferença, enquanto afirmação, sem problematizar seu 

caráter coativo e repressor, é insuficiente. A dialética negativa considera a identificação 

necessária, para Adorno é impossível pensar sem conceitos, no entanto, é insuficiente. Toda 

identidade possui um caráter coativo, não deixa de ser subsumidora das diferenças, e se fixa 

no significado da identificação imediata e absoluta. Por isso, toda identificação deve ser 

acompanhada da reflexão sobre sua limitação  

 

Em seus elementos incondicionalmente universais, toda filosofia, mesmo 
aquela que possui a intenção da liberdade, arrasta consigo a não liberdade na 

qual se prolonga a não liberdade da sociedade. Essa possui em si a 

compulsão; mas é apenas essa compulsão que a protege de uma regressão à 
arbitrariedade. O pensamento consegue reconhecer criticamente o caráter 

compulsivo que lhe é imanente; sua própria compulsão é o meio de sua 

libertação (ADORNO, 2009, p. 48). 

 

A dialética negativa não nega a legitimidade das pretensões do sujeito moderno e de 

sentido à objetividade. A crítica da razão é no sentido de proporcionar a autorreflexão do 

pensamento frente à pretensão de emancipação. A dialética deve refletir criticamente sobre 

essa pretensão falida, expor aquilo que está para além da identidade do conceito. Somente na 

autorreflexão do pensamento é possível escapar da repressão e violência da identificação total, 

que ratifica as injustiças e reproduz a barbárie.  

Por fim, concordamos com o posicionamento de José Antônio Zamora: “de saída, todo 

juízo realiza uma afirmação absoluta de seu conteúdo e não deve subestimar a dificuldade 

para corrigi-lo e relativizá-lo por meio de uma reflexão segunda” (p. 190).  Nas palavras de 

Adorno: “a reflexão que quebra o poder da imediatez nunca é tão persuasiva como a aparência 

que ela suprime” (ADORNO apud ZAMORA, 2008, p. 190). 
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RESUMO 

 

Este artigo, de cunho teórico analítico, busca nos canteiros da filosofia, da música, da estética 

e da educação, a interlocução entre os fundamentos filosóficos da Teoria Crítica da Sociedade 

em Theodor Adorno e da Teoria Educacional Crítica em Georges Snyders. Tem como tema as 

relações entre a educação, a música e estética e preocupa-se com a potencialidade da categoria 

catarse musical adorniana como elemento para formação estético-cultural e para a reeducação 

dos sentidos de professores e alunos. A pergunta-problema que baliza a investigação diz 

respeito às condições de possibilidades de esse conceito contribuir para a formação estético-

cultural de professores e alunos no sentido de favorecer experiências que instiguem a reflexão 

crítica em direção à Bildung omnilateral e à reeducação dos sentidos. Apresenta a hipótese de 

que a catarse musical adorniana é parte intrínseca da obra de arte que, em conjunção com 

outros elementos, tende a produzir um estranhamento no fruidor, capaz de realizar uma 

inflexão em direção à obra, mas também, um movimento de autorreflexão crítica sobre si 

mesmo em relação à sociedade. O objetivo deste artigo é, a partir da filosofia de Theodor 

Adorno, destacar a importância do conceito de catarse para a discussão em torno da Bildung 

em contraposição a Hallbbildund, em especial, no tocante a formação estético-cultural, 

recorrendo também às contribuições de Georges Snyders e suas propostas de experiências 

metodológicas reflexivas de fruição dos elementos constituintes da obra prima musical, 

elementos que corroboram o pensamento adorniano sobre a catarse na obra de arte musical. 

Este artigo propõe que uma educação crítica por meio do exercício da fruição catártica 

adorniana das obras de arte a ser realizada por professores e alunos pode ser capaz de 

contribuir para revelar que a liberdade anunciada pelos produtos da indústria cultural 

hegemônica, não passa de uma espessa penumbra que dificulta apreender as verdadeiras 

intenções de exploração dos sujeitos em prol dos interesses lucrativos privados e manutenção 

do status quo dos engendradores da ordem social estabelecida, proporcionando, desta forma, a 

emancipação desses sujeitos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo, de cunho teórico-analítico, busca nos canteiros da filosofia e da educação o 

alicerce, interlocução e tensão nos fundamentos filosóficos da Teoria Crítica da Sociedade 

e da Teoria Educacional Crítica. Tem como tema as relações entre a Educação, música e 

estética e preocupa-se com a potencialidade da categoria catarse intrínseca a música como 

elemento para formação estético-cultural imbricada à reeducação dos sentidos. 

A base da discussão consiste no interesse da indústria cultural de produzir bens de 

consumo que estão muito mais voltados para a dimensão da constituição do universo 

simbólico, ou seja, mercadorias próprias do campo da música, do cinema, da literatura, dos 

jogos eletrônicos e outros. A característica desta indústria é, como em uma linha de 

montagem, o de realizar a massificação da produção, mesmo que em alguns momentos 

haja a possibilidade para a criação de nichos específicos de consumidores.  

Tal denominação [indústria cultural] evoca a ideia, intencionalmente 

polêmica, de que a cultura deixou de ser uma decorrência espontânea da 
condição humana, na qual se expressaram tradicionalmente, em termos 

estéticos, seus anseios e projeções mais recônditos, para se tornar mais 

um campo de exploração econômica, administrado de cima para baixo e 
voltado apenas para os objetivos supramencionados de produzir lucros e 

de garantir adesão ao sistema capitalista por parte do público (DUARTE, 

2007, p. 9). 
 

Neste modus operandi, o universo musical apesar da grande variedade, traz como principal 

característica a estandardização, na qual é possível perceber que as melodias, ritmos, 

letras e arranjos são excessivamente padronizados. Assim, tem-se a impressão de que se 

está a ouvir sempre a mesma música e isso é minuciosamente calculado pelos produtores, 

operadores e executivos da indústria cultural. Todavia, ao invés de contribuir para a 

ampliação dos sentidos e para a formação estético-cultural, a principal tendência dos 

produtos desta indústria é não apenas danificar, mas fazer regredir, ainda mais, a 

capacidade sensível, o pensamento autônomo e a intensificar o recrudescimento da 

regressão dos sentidos. 

As mercadorias da indústria cultural hegemônica tendem a perpetuar a Halbbindung, a 

onipotência do espírito alienado, típico da sociedade capitalista. Estes e outros elementos 

concernentes a danificação dos sentidos e a aniquilação dos sujeitos enquanto indivíduos, 

fomentada pela indústria cultural e a necessidade de reverter este quadro, serão o cerne das 

discussões apontadas por este artigo. 

O problema que baliza este artigo diz respeito às possibilidades da catarse musical, como 

concebida por Theodor Adorno, contribuir para a formação cultural no sentido de 

favorecer experiências que instiguem a reflexão crítica em direção à formação omnilateral 

e emancipação dos sujeitos à contrapelo dos ditames da indústria cultural fomentada pela 
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sociedade capitalista. Recorre também às contribuições de Georges Snyders e suas 

propostas de experiências metodológicas reflexivas de fruição dos elementos constituintes 

da obra-prima musical, elementos que corroboram o pensamento adorniano sobre a catarse 

na obra de arte musical. O escopo é observar como é possível estreitar o diálogo e as 

tensões entre esses dois autores no sentido de extrair considerações teóricas para se pensar 

os fundamentos filosóficos de uma formação humana que não apenas critique a 

danificação e a regressão dos sentidos, mas, principalmente, a Hallbbildund operada pela 

indústria cultural, em particular no campo da música. 

A manutenção da sociedade capitalista é reforçada por estes mecanismos de dominação e 

alienação. Ela incentiva e enaltece o consumo dos produtos da indústria cultural que 

tendem a perpetuar a Halbbindung que ao mesmo tempo que hiperestimula, sobrecarrega a 

faculdade cognoscitiva e a percepção sensível dos indivíduos, por isso mesmo tende a não 

apenas entorpecer, mas também faz regredir essas capacidades. Não obstante, a educação 

formal pode ter um papel fundamental na resistência a este estado de coisas. Porém, para 

que isso seja possível é basilar que os profissionais do magistério busquem o 

reconhecimento da necessidade de investir em sua própria formação estético-cultural, na 

reflexão crítica sobre a importância desta formação em sua atividade docente e, por fim, a 

reeducação de seus próprios sentidos como forma de resistência que ponha em xeque as 

mercadorias produzidas pela indústria cultural. 

A aposta, nesse sentido, é por uma educação crítica que seja capaz de revelar que a 

sensação de liberdade anunciada pelo capitalismo, em particular pela indústria cultural, na 

verdade não passa de uma espessa penumbra que dificulta apreender as verdadeiras 

intenções de exploração dos sujeitos em prol dos interesses lucrativos privados e 

manutenção da ordem social estabelecida.  

Neste contexto, a hipótese deste artigo é a de que a experiência crítica com a catarse 

intrínseca a obra de arte musical como dimensão estético-cultural na escola pode formar, 

ampliar e enriquecer os sentidos humanos. Este também busca responder como a catarse é 

conceituada por este filósofo? Quais aspectos diferenciam o conceito da catarse adorniana 

das demais teorizações sobre o assunto? Qual o potencial de contribuição da catarse 

adorniana para a formação estético-cultural, em especial no âmbito da música veiculada 

nas instituições de ensino formal? De que forma o conceito de catarse, como proposto por 

Adorno, pode contribuir para a reeducação dos sentidos nos processos educativos? Quais 

possíveis interlocuções ou tensões podem ser realizadas em relação à música e à educação 

com a Teoria Educacional Crítica, especialmente a de Georges Snyders? 

Como forma de responder os questionamentos supracitados e entender a potencialidade da 

categoria catarse no campo estético da música, o desenvolvimento deste artigo foi 
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estruturado com a organização do conteúdo em uma ordem sequencial progressiva, em 

função da lógica inerente à temática, sendo dividido em seções que seguem assim 

delineadas: a primeira seção propõe uma análise da polissemia do conceito de catarse; a 

segunda seção tratará da indústria cultural, especialmente no campo da música, a abordar o 

conceito de catarse como proposto pela filosofia de Adorno; a terceira estabelecerá um 

diálogo entre o conceito de catarse adorniano e o ensino das alegrias da música 

snyderiano; as considerações finais se pautarão numa síntese das análises realizadas acerca 

da catarse musical e buscará apresentar fundamentos com o objetivo de compreender se o 

problema que baliza este artigo se confirma em sua hipótese inicial. 

 

CATARSE: CONCEITO POLISSÊMICO 

A etimologia de catarse é originária do termo Kátharsis e surgiu na Grécia Antiga com o 

significado de purgação, purificação e limpeza do corpo e do espírito. Cunhada por 

Aristóteles, no IV capítulo de sua obra Poética, a catarse foi considerada como um dos 

principais objetivos da tragédia grega que “[...] suscitando o terror e a piedade, tem por 

efeito a purificação de tais emoções” (ARISTÓTELES, 1966, p. 74).  Ao sustentar que a 

poética e a mimese são inseparáveis, Aristóteles via na função mimética da tragédia grega, 

ou seja, na imitação das ações humanas, o suscitar do prazer ou terror no espectador por 

este sentir-se dentro do drama trágico a reproduzir e a vivenciar as emoções dos 

personagens, como se fossem suas.  

Já o conceito de catarse como liberação é considerado por muitos estudiosos como 

cunhados por Josef Breuer104 e Sigmund Freud, porém segundo Roudinesco e Plon (1998), 

em 1857, Jacob Bernays, tio de Marta Bernays que se casaria com Freud, publicou um 

livro de medicina sobre a catarse que consistia na liberação do elemento opressivo através 

da fala do sujeito, ou seja, “[...] um segredo patogênico, consciente ou inconsciente, que o 

deixava em estado de alienação” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 107), opondo-se à 

ideia de expurgo ou purificação. Somente em 1895, Sigmund Freud publicou, em Viena, 

seus Estudos sobre a histeria (Studien über Hysterie), um trabalho feito em parceria com 

Joseph Breuer, em que relata o caso de Anna O. A base do tratamento catártico consistia 

em deixar o paciente narrar suas visões, alucinações ou sentimentos. No caso de Breuer, a 

narrativa era associada à prática da hipnose. Freud, no entanto, aos poucos se afastou da 

prática da hipnose e recorreu apenas à análise das narrativas como livre-associação das 

ideias. O método catártico, como psicoterapia, concluía que os distúrbios psíquicos eram 

                                                             
104 (1842 – 1925) Médico e fisiologista austríaco cujas obras, em parceria com Sigmund Freud, lançaram as 

bases da psicanálise. 
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gerados por um trauma que deveria vir à tona, ou seja, emergir do subconsciente e isso 

para que o paciente o experimentasse novamente a fim de liberar a descarga emocional. 

A catarse também é conceituada como elemento de conscientização. Este conceito pode 

ser evidenciado, especialmente, nos estudos de teóricos marxistas como Gramsci, Lukács e 

Vygotski. Adorno, recebeu grande influência Marxista e seu conceito de catarse parte da 

ideia de conscientização, porém vai além desta.  

Em sua Teoria Estética (1998) é que reside a grande importância do conceito de catarse na 

obra do filósofo frankfurtiano. Adorno concentra a concepção de estética na construção de 

experiências artísticas autênticas que ampliem o grau de consciência do fruidor da arte, 

quando este é provocado a resistir aos “[...] artifícios que lhe comunicam os sentidos” 

(ROSA, 2008, p. 9).  

Com efeito, “[...] o espírito da arte, para Adorno, é autoconsciência da sua própria essência 

natural” (ADORNO, 1998, p. 222) e esta espiritualização, entendida não no sentido moral 

e religioso, mas no sentido ideológico como interiorização, tende a elevar-se quanto mais a 

obra de arte trouxer um não-idêntico ou elementos contrários ao espírito. Na obra de arte 

está a potencialidade de realização da fruição sensível, mimética e dialética que se 

configura entre a civilização e a natureza e o processo catártico reside nessa mimese que 

reconcilia conscientemente o ser humano com a sua própria natureza reprimida, 

emancipando-o na arte por meio de sua própria autonomia.  

Em síntese, contrariamente à purificação dos sujeitos, por meio de uma catarse aristotélica 

entendida como um efeito, a catarse da obra de arte musical é concebida por Adorno como 

imanente a esta, ou seja, constitutiva de sua essência. A purificação é da obra de arte 

musical em si mesma e não no sujeito que a escuta. Esta purificação ocorre por meio do 

processo de interiorização do processo da lei formal e do conteúdo material artístico, ou 

espiritualização, como expressa Adorno em sua Teoria Estética (1998). 

 

A CATARSE MUSICAL ADORNIANA E A FORMAÇÃO ESTÉTICO-

CULTURAL  

Adorno e Horkheimer (1985), ao escreverem a Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos (1985), abandonam o termo cultura de massas e propõem o conceito de 

indústria cultural para descaracterizar a concepção de que a cultura que se produz, 

aparentemente de forma espontânea, no cotidiano das massas, seja uma forma atualizada 

da arte popular. Em outros termos, a indústria cultural é o índice da produção industrial de 

uma cultura não produzida pelo povo. Esta mercadoria cultural promete a libertação, o 

status, o amor e felicidade aos indivíduos. Porém, tal libertação prometida pelo 
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entretenimento é a do pensamento como negação de si próprio (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985).  

Com efeito, Adorno e Horkheimer criticam o entretenimento planejado por esta indústria 

que visa eliminar a capacidade de reflexão e pensamento dos sujeitos. Este sistema ocorre 

com a representação por meio da arte da vida cotidiana das pessoas a criar mecanismos de 

identificação e, após ocorrido o reconhecimento, estrategicamente passa a ocorrer uma 

fetichização e manipulação das emoções dos espectadores, com promessas de felicidade 

que elevam os sujeitos ao céu da satisfação egóica e, tão logo, ao inferno de sua 

insignificância, pois as promessas feitas não são cumpridas e levam o sujeito a buscar 

outras formas de compensar a frustração sentida, como o consumo por exemplo.  

[O entretenimento] é apresentado pela Indústria Cultural como uma 
mentira descarada. Ela é vivenciada meramente como analgésico, que se 

desfruta em best-sellers religiosos, em filmes de enredo psicológico e em 

women serials (séries televisivas para a família) enquanto ingrediente 
agridoce para, na vida, controlar com mais segurança as próprias 

emoções humanas. Neste sentido, a purificação dos afetos provoca 

diversão, a qual Aristóteles atribui à tragédia e Mortimer Adler ao 

cinema. Da mesma forma como no referente ao estilo, a Indústria 
Cultural revela a verdade sobre a kátharsis (ADORNO, 2002, p. 25). 

 

Como diversão, a indústria cultural age sobre o tempo livre do trabalhador, transformando-

o em prolongamento do trabalho. A indústria cultural estende a lógica do trabalho para o 

mundo do lazer. Quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado e massacrante, 

para se pôr em condições de enfrentá-lo, procura na diversão o encontro com a 

“felicidade”, sempre prometida, mas nunca alcançada (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p. 128). 

A enorme demanda de consumo pelas mercadorias da indústria cultural tem gerado um 

processo de regressão da audição, alienação, ressentimento, pseudoindividuação, anulando 

duas características essenciais do ser humano: a capacidade de reflexão e comunicação. 

Desta forma, temos cada vez mais em nossa sociedade indivíduos Halbbildung, ou seja, 

indivíduos semiformados que se julgam em condições e com capacidade de escolha, 

porém são completamente desprovidos de liberdade e autonomia, são sujeitos heterônimos 

e estão “presos em suas próprias celas” (ADORNO, 1983, p. 81). 

Adorno remete a pensar nesta problemática quando escreveu O caráter fetichista da 

música e a Regressão da audição (1996). Neste ensaio, ele explica como ocorre a 

dinâmica da produção musical da Indústria cultural: 

O prazer do momento e da fachada de variedade transforma-se em 

pretexto para desobrigar o ouvinte de pensar no todo, cuja exigência está 
incluída na audição adequada e justa; sem grande oposição, o ouvinte se 

converte em simples comprador e consumidor passivo (ADORNO, 1996, 

p. 70). 
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A variedade do universo musical não se traduz nas diferenças que o constitui, mas naquilo 

em que são idênticas, para serem facilmente identificadas e reconhecidas. A música 

produzida pela indústria cultural traz como principal característica a estandardização, na 

qual é possível perceber que as melodias, ritmos, letras e arranjos são excessivamente 

padronizados. O objetivo é que o ouvinte de imediato reconheça a música que escuta e 

desta forma sinta-se uno com a coletividade. Este reconhecimento é o grande insight dos 

produtores e donos das indústrias. Para se gravar uma música, todo o processo de criação 

realizado pelo compositor deve passar pelo crivo dos gerentes, operadores responsáveis 

pelas gravadoras. Estas, por sua vez, buscam executar sua estratégia de estandardização 

adequando à nova composição os mesmos elementos que constituíram a composição 

anterior que fez muito sucesso e vendeu bilhões quer seja na forma de discos, shows e 

outros produtos comerciais agregados ao sucesso de um hit musical. 

Neste sentido, a produção musical do sempre mesmo, ou seja, a mesmice, ao contrário de 

contribuir para a ampliação dos sentidos, contribui não apenas para danificá-los, mas fazer 

regredir, ainda mais, a capacidade sensível, o pensamento autônomo e, desta forma, a 

intensificar o recrudescimento da regressão da capacidade de ouvir e sentir, a “[...] 

liquidação do indivíduo constitui o sinal característico da nova época musical em que 

vivemos” (ADORNO, 1996, p. 73). 

Esta análise que caracteriza a música como um negócio lucrativo, sujeito às 

transformações e variantes da economia como qualquer produto fabricado para ser 

consumido como um bem de troca, é realizada no Brasil pela ABPD105 e, no mundo, pela 

IFPI106. As grandes companhias multinacionais de produção, gravação e distribuição de 

música, EMI, Sony Music, Universal e Walt Disney Records, conhecidas como majors, 

estão associadas à ABPD. Existe um outro quadro de gravadoras menores afiliadas à 

ABPD que são a Music Brokers, MK Music, Paulinas e Record Produções e Gravações, 

que, com exceção da Music Brokers, atuam no setor da música gospel ou sacra.  A IFPI 

congrega gravadores e associações no mundo inteiro com cerca de 1.300 membros 

distribuídos em 76 países, cuja ABPD também integra este rol.   

Todas as indústrias juntamente às associações supracitadas em que se encontram filiadas, 

estabelecem uma estreita relação com as rádios para que estas executem a distribuição dos 

novos fonogramas, estes por sua vez, completamente adaptados com os mesmos elementos 

harmônicos ou rítmicos dos antigos hits de sucesso e massificadamente veiculados por 

                                                             
105 Associação Brasileira de Produtores de Discos - http://www.abpd.org.br/ consultado em 30 de abril de 

2016. 
106 International Federation of the Phonographic Industry - http://www.ifpi.org/ consultado em 30 de abril de 

2016. 

http://www.abpd.org.br/
http://www.ifpi.org/
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estes mass media, acabam caindo na já formatada apreciação popular, confundida por 

muitos como gosto e como cultura de massa. 

Em contraposição à sujeição quase sempre passiva do indivíduo à indústria cultural 

hegemônica, a catarse adorniana tem a resistência em sua imanência e fundamenta-se na 

possibilidade do fruidor manter um distanciamento da obra de arte para assim analisá-la e 

pensá-la criticamente. Desta forma poderá identificar os elementos que a constitui, 

compreender a sua não-identidade e ampliar o grau de consciência em relação a esta.   

Com base nesta condição de resistência, o primeiro passo consiste na formação estético-

cultural de professores e alunos que deve dar-se de forma espontânea, porém a identificar e 

distinguir às mercadorias culturais da indústria cultural da obra de arte musical, ou seja, 

distanciar-se do objeto, estranhá-lo e pensa-lo. O exercício catártico fará com que 

percebam que a música enquanto mercadoria é criada com a intenção de entreter e causar 

um efeito; é produzida em série e estandardizada; não apresenta enigmas e incompletudes; 

é desprovida de crítica e de conteúdo de verdade; recrudesce a regressão da audição e dos 

sentidos em sua totalidade; aniquila à individualidade; encarcera o pseudoindivíduo em um 

estado de heteronomia; não é autêntica e nem autônoma; extingue toda e qualquer 

possibilidade de pensamento crítico de seu fruidor, tendo em vista torná-lo um consumidor 

subserviente e voraz.  

No caminho oposto ao tomado pela mercadoria musical, a música enquanto obra de arte 

traz em sua essência a incompletude, mesmo considerada como pronta. Em seu escopo 

reside o não-idêntico e o enigma; a subjetividade de seu livre criador traduzida em 

liberdade e autenticidade do material artístico produzido; a verdade está contida em sua 

estética (forma e conteúdo); sem intenção produz estranhamento no fruidor e o conduz a 

refletir sobre a música e também sobre si mesmo; resiste aos ditames do mercado pelo 

simples fato de existir. Na obra de arte musical reside à catarse: esta é sua essência. 

 

FORMAÇÃO, MÚSICA E EDUCAÇÃO EM ADORNO E SNYDERS: CATARSE 

MUSICAL E REEDUCAÇÃO DOS SENTIDOS 

Até aqui este artigo buscou apontar a polissemia conceitual da catarse e, especificamente, 

focar no entendimento da catarse da obra de arte musical concebida por Theodor Adorno e 

sua característica de resistir e se contrapor ao padrão imposto pela indústria cultural 

hegemônica na produção de suas mercadorias musicais. Agora, a proposta é entender as 

possibilidades da realização de análises catárticas musicais, conforme concepção 

adorniana, na escola. Nesse sentido, buscamos o aporte teórico metodológico em Georges 

Snyders. Snyders aponta no livro A escola pode ensinar as alegrias da música? (2008) 

reflexões e metodologias da escola possibilitar ao aluno, a partir do seu gosto cotidiano, 
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depois pela escuta de obras intermediárias até a ampliação dos seus sentidos por meio da 

experiência da alegria cultural verdadeira da nova escuta musical: a escuta da obra-prima.  

Como forma de fomentar a percepção de novas e diferentes configurações estético-

culturais nos alunos, Snyders aponta que deve-se partir das mercadorias musicais as quais 

entendem como parte de seu gosto, porém, encorajá-los a reconhecerem, por meio da 

análise das músicas que apreciam, os reais objetivos da indústria cultural. Desta forma, 

talvez o aluno poderá entender que aquilo que gosta não diz respeito a uma escolha 

autônoma, sua, mas que está muito mais para uma sujeição a vontade de outros com fins à 

produção de lucro para os diversos seguimentos da indústria cultural.  

Além da análise das mercadorias culturais, o professor, aos poucos, pode introduzir obras-

primas musicais e provocar em seus alunos o estranhamento e o distanciamento necessário 

para entender os elementos que as constituem e, desta forma, identificar a catarse na 

própria obra. 

Nessa direção, a aplicabilidade de métodos como a escuta ativa, proporcionada ao aluno, 

faz despertar gradualmente uma admiração ativa destes pelas obras-primas, ou seja, [...] o 

objetivo da escuta ativa não é chegar a uma espécie de êxtase teológico, mas despertar 

emoções controladas, que integrem a alegria ao conjunto da pessoa, tanto na sua 

sensibilidade quanto na sua compreensão (SNYDERS, 2008, p. 30). 

Snyders apresenta uma série de questões cujas respostas podem nos levar a elaborar 

propostas de trabalho. Seria possível explorar com os alunos, por meio da expressão 

verbal, quais músicas os influenciam? O que estas provocam em seus sentidos? Essas 

músicas também são escutadas pelos seus amigos? Essas músicas fazem-nos sentir-se 

pertencentes a um grupo? Quais são os meios mais usados para escutá-las? Esses 

questionamentos farão com que os alunos passem a refletir sobre músicas que, até então, 

bastava-lhes apenas escutar e dançar; inclusive o professor pode levá-los a se exprimirem, 

por exemplo 

[...] sobre o papel da música no cinema e na TV, sobre como ela 

modifica as impressões suscitadas pelas imagens; pode levá-los a falarem 

também sobre a música que gostam, sobre como a sentem – e sobre 

aquela que a escola propõe (SNYDERS, 2008, p. 30). 
 

Com apontado, para que seja possível aos alunos experienciarem as alegrias promovidas 

pelos elementos catárticos, presentes na obra de arte musical, faz-se necessário que lhes 

seja possibilitada a escuta mais apurada das músicas de seu universo no cotidiano e, 

posteriormente, a escuta de músicas intermediárias até às obras-primas, sendo assim 

[...] é preciso que o professor encontre itinerários, construa uma gradação 

das obras a serem trabalhadas segundo o seu público – isto é, seus 

alunos. O primeiro passo será escutar (ou cantar) mais ou menos as 
mesmas coisas ouvidas fora da escola: obras das quais os alunos já 

gostem, que não os choquem. Pouco a pouco, eles continuarão a tirar 
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delas mais ou menos as mesmas alegrias, mas se terá escolhido o melhor 

do repertório corrente, será possível comentá-lo e, portanto, ele será 

ouvido de uma forma melhor (SNYDERS, 2008, p.41). 
 

Com efeito, Snyders em A escola pode ensinar as alegrias da música? (2008), defende a 

possibilidade de os alunos serem felizes por meio do ensino da música na escola. Tal 

sentimento de felicidade dificilmente é alcançado quando em contato com as conhecidas e 

badaladas músicas cotidianas às quais os alunos dizem gostar. Ele parte da ideia da 

promoção da felicidade suprema realizada pela escuta de obras-primas como um processo 

gradual que vai desde a escuta de músicas que compõem o universo ordinário do aluno ao 

sublime das músicas, consideradas obras-primas. Estas, por sua vez, trazem em si 

elementos variados e sofisticados que corroboram com a ampliação dos modelos de escuta 

musical até então experienciados. Por conseguinte, com a formação estético-cultural 

desses alunos, pode-se então proporcionar uma alegria duradoura e emancipadora.  

 

CONCLUSÃO 

Este artigo buscou por meio da interlocução entre a filosofia, educação, música e estética 

entender se na categoria catarse intrínseca a música reside elementos para uma formação 

estético-cultural imbricada à reeducação dos sentidos e a responder a pergunta-problema 

que diz respeito às possibilidades desta categoria contribuir no sentido de favorecer 

experiências que instiguem a reflexão crítica dos sujeitos em direção à formação 

omnilateral e emancipação à contrapelo dos ditames da indústria cultural fomentada pela 

sociedade capitalista. 

As instituições formais de ensino, devido frágil ou já danificada formação de seus 

professores, acabam por corroborar, inconscientemente, os objetivos da indústria cultural 

hegemônica que é o de recrudescer a regressão dos sentidos, o que configura como um 

paradoxo, haja vista, um dos objetivos da educação seja o de estimular o desenvolvimento 

pleno dos sentidos, da sensibilidade e da emancipação. Situação que evidencia, também, a 

ausência de formação cultural dos professores que acabam negligenciando um de seus 

papeis fundamentais: ampliar as experiências dos alunos para além do que é cotidiano; 

mostrar-lhes o valor do não-idêntico e com isso acrescentar e enriquecer os processos de 

formação estético-culturais.  

Com base nos estudos em Adorno e Snyders também foi auferido que é possível reeducar 

os sentidos por meio da análise catártica adorniana da obra de arte musical, porém é 

basilar que os professores busquem o reconhecimento da necessidade de investir em sua 

formação estético-cultural, a reflexão crítica sobre a importância desta formação em sua 

atividade docente e, por fim, a reeducação de seus próprios sentidos como forma de 
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resistência que ponha em xeque as mercadorias produzidas pela indústria cultural. Para 

tanto,  

[...] é indispensável, antes de mais nada, que a formação cultural seja 
encarada como conhecimento, como área de saber. É necessário que se 

tenha em mente a premência de formar professores que transitem com 

desenvoltura pelo mundo da cultura, que estejam aptos a fruir as 
diferentes visões do real fornecidas também pelas experiências culturais, 

para que, com base nelas, reelaborem suas próprias visões (NOGUEIRA, 

2008, p. 135). 

 

Os professores por meio da fruição crítica da catarse intrínseca à obra de arte musical 

podem atuar como importante foco de resistência a esta indústria e aos seus objetivos 

nocivos à formação de seus alunos e de si mesmos. Esta fruição catártica mediada pela 

escola é fundamental ao autoconhecimento humano e à construção de uma mentalidade 

crítica e participativa, como uma das formas de garantir que os rumos da busca pela 

compreensão da natureza humana não fiquem reduzidos aos interesses do mercado, alheios 

aos valores humanos mais caros como a fraternidade, a equidade de direitos e a justiça 

social. Este processo de fruição crítica da catarse intrínseca à obra de arte pode vir a 

significar um despertar do sujeito da matrix107 social, libertando-o de seu cárcere. Essa 

libertação é dolorosa, mas a dor é intrínseca à existência! Experimentar a dor significa ser 

sensível a esta e a outras manifestações físicas, psicológicas e emocionais que tangem o 

ser. A emancipação do sujeito e sua autonomia só serão construídas em face ao 

desenvolvimento de uma consciência crítica sobre o caráter manipulador dos produtos 

massificados pela indústria cultural e na resistência a mercantilização da arte e das 

relações. Estar no front desta indústria significa estar em constante alerta para não 

sucumbir a esta em um momento de distração. 
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O presente trabalho trata de apresentar a Teoria Critica e a Indústria Cultural. O 

objetivo do texto é contextualizar a sociedade capitalista, conceituando o termo Indústria 

Cultural, e as principais ideias de alguns autores da Teoria Crítica, Theodor W. Adorno e 

Max Horkheimer. Este estuo bibliográfico em um primeiro momento, relaciona o 

desenvolvimento da sociedade capitalista à definição do conceito de Indústria Cultural, 

caracterizando a Escola de Frankfurt e as ideias de seus expoentes Max Horkheimer e 

Theodor W. Adorno, além de discutir o conceito de Indústria Cultural. Apresenta o 

contexto de produção na sociedade capitalista, sob o qual o conceito de Indústria cultural 

foi formulado. Na sequência apresenta algumas ideias consideradas centrais para 

caracterizar a Escola de Frankfurt a partir de Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, 

buscando por meio do referencial teórico conceituar o termo Indústria Cultural. Por fim, 

realiza alguns apontamentos sobre o cinema produto da Indústria Cultural e a educação. 

Ao final, conclui-se que diante do alcance do cinema e de sua capacidade de sensibilização 

do espectador, cabe ao professor o trabalho de contra argumentação, no sentido de 

desvelar os conteúdos ideologizados que impedem a emancipação humana.  

Diante do contexto da sociedade industrial burguesa ou simplesmente capitalista, 

surge no início do século XX um grupo de pensadores na Alemanha, que ficou conhecido 

como Escola de Frankfurt, que buscavam entender a sociedade em que estavam vivendo. 

Preocupados com os rumos da sociedade e com o modelo de humanização que está posto, 

tanto dentro do projeto burguês capitalista, quanto o projeto da classe trabalhadora, 

direcionam seus estudos para uma crítica a estes modelos. A partir de suas reflexões 

buscam resgatar o projeto iluminista de emancipar o homem de todas as formas de 

dominação. 

Andery (2001), aponta que foram mudanças lentas e profundas que ocorreram 

durante vários séculos. Antes do predomínio da produção, compra e venda de mercadorias, 

várias mudanças vão ocorrendo no mundo Feudal até que o capitalismo se torne 

hegemônico. Dentre estas mudanças se destacam o renascimento do comércio e o 

crescimento das cidades; a abertura do comércio para o mundo por meio das cruzadas; a 

expulsão dos camponeses da terra em virtude do desenvolvimento das técnicas de 

produção; o absolutismo e o fortalecimento da burguesia; a substituição da produção 
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artesanal pela manufatura, depois pelo sistema fabril e por fim pela indústria. Em todos 

estes aspectos perpassam a necessidade de desenvolvimento do conhecimento e a 

valorização da capacidade do homem conhecer para intervir na realidade. 

O acumulo das mudanças, somados ao clima de efervescência intelectual, vão 

culminar nas Revoluções burguesas. Estas se intensificaram até que o modelo de 

economia-política burguês se tornou hegemônico. Parte elementar deste processo, a 

Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, é 

um grande marco do desenvolvimento do capitalismo. Diante dela, Karl Marx e Friedrich 

Engels (2005), veem a possibilidade de a humanidade saltar do reino das necessidades 

para o reino da liberdade, pois com o desenvolvimento das forças produtivas seria possível 

liberar o homem da necessidade do trabalho para a manutenção imediata da vida, 

ocupando-se do ócio produtivo. Destaca ainda, que com a industrialização a humanidade 

teria atingido um estágio no qual a exploração, do homem pelo homem, não seria mais 

necessária. Portanto, mesmo com um alto nível de desenvolvimento industrial, científico e 

tecnológico a possibilidade de emancipação humana não se concretiza, porque nas 

relações capitalistas o próprio ser humano é objetificado, ou seja, o criador passa a ser 

dominado pela criatura108. 

 Neste contexto a ciência desenvolve-se com a preocupação em conhecer o mundo 

material para dominá-lo e realizar imediatamente as necessidades do capital.  A crença de 

que o conhecimento produzido pela razão poderia libertar o homem, ficou submetida ao 

imperativo de conhecer e dominar a natureza, mantendo e reforçando a dominação do 

homem sobre o homem. 

Segundo Freitag (1990), partindo do contexto apresentado, um grupo de 

pensadores da Alemanha, ao presenciar a derrocada do movimento dos trabalhadores após 

a Primeira Guerra Mundial; os rumos tomados pela Revolução Russa com o Stalinismo; o 

colapso dos partidos de esquerda na Alemanha e a ascensão do nazismo e do fascismo se 

voltam para o debate sobre o alcance do marxismo concebido como uma teoria voltada 

para a ação prática com a finalidade de eliminar todas as formas de dominação. Nascia a 

Escola de Frankfurt. 

Com essa preocupação, o conceito de Indústria Cultual, foi elaborado por 

Horkheimer109 e Adorno110 para caracterizar o modo como a burguesia conservadora 

                                                             
108 O filme Tempos Modernos apresenta de forma cômica e realista a dominação da máquina sobre o 

homem. 
109Max Horkheimer nasceu em fevereiro de 1895, na Alemanha, cidade de Stuttgart e morreu em julho de 
1973, cidade de Nuremberg. Desenvolve sua produção intelectual fundamentada no marxismo não-ortodóxo. 

Nela se destaca a obra Teoria Tradicional e ‘Teoria Crítica’, no qual, lapida o conceito de Teoria Crítica, 

expressão empregada para designar o conjunto das concepções da Escola de Frankfurt. Está que, configura-

se, entre as mais contundentes críticas a filosofia e a teoria positivista, principal forma de fazer ciência na 

contemporaneidade (HORKHEIMER, 1991). 
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difunde sua ideologia entre os diversos extratos sociais em busca da homogeneização 

cultural. Seus objetivos são os de fazer com que a sociedade aceite como gerais os valores 

culturais que atendem as particularidades especificas da burguesia. 

Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, buscaram compreender no 

desenvolvimento da sociedade industrial, os motivos que conduziram a crença na 

emancipação humana, à manutenção de elementos que promovem a regressão social. Para 

tal, destacam o projeto iluminista e identificam nele um otimismo em relação a um saber 

produzido pela ciência, que seria portador da capacidade de libertação do homem das 

formas de dominação, impostas pela natureza ou por outros homens. […] “O programa do 

iluminismo era o de livrar o mundo do feitiço. Sua pretensão, a de dissolver os mitos e 

anular a imaginação, por meio do saber.” (HORKHEIMER, 1991, p. 3). 

O processo de pensar mecânico determinado pela razão instrumental naturaliza a 

alienação do homem em relação aos objetos, bem como a reificação do próprio espírito, ou 

seja, o indivíduo não se reconhece no processo de produção e se torna ele mesmo também 

objeto do metabolismo do modo de produção capitalista. Segundo Adorno e Horkheimer 

(1985), o indivíduo tem a necessidade de submeter-se ao trabalho alienante e consumir 

compulsivamente as mercadorias que estão para ele dispostas. E aqui, a mídia passa a 

exercer papel fundamental de manipulação do ser humano na sociedade de massa, pois é 

ela quem dissemina a ideia, o gosto e os valores massificados. 

Para estes autores apropriar-se dos conceitos, consiste em possibilidade de 

reconhecimento do que faz e no que faz. A redução do conhecimento aos princípios da 

fórmula, da regra e da técnica em si é reprodução e objetificação. Neste sentido, tomando 

as técnicas de reprodução por referência abre-se a possibilidade de vinculação ideológica 

dos mecanismos de dominação por meio das agências de cultura de massa111. Neste 

contexto, os personagens de cinema e televisão exercem grande influência no processo de 

criação da identidade e gosto universal. Eles vão desde a utilização da roupa ou do calçado 

da moda, passando pelas aparências e estruturas corporais, até chegar ao modo de 

comportamento pessoal.  

A vida enfadonha na sociedade marcada pelo ritmo da máquina faz com que o 

indivíduo, no seu tempo livre, busque no entretenimento fugir da mesmice que o aflige. 

                                                                                                                                                                                        
110 Theodor Wiesengrund-Adorno nasceu em 1903, em Frankfut na Alemanha, cidade onde fez seus 

primeiros estudos graduando-se em Filosofia. Em sua trajetória de vida dedicou-se ao estuda da música, 

produzindo inúmeros estudos. Analisou a apropriação da cultura por parte indústria, utilizando-se dela para a 
manutenção da sociedade burguesa capitalista.  Figurando entre os fundadores da Escola de Frankfurt, 

Adorno foi obrigado a viver parte de sua vida refugiado nos Estados Unidos, devido à crítica de sua obra ao 

regime nazista que controlava a Alemanha na primeira metade do século XX.  Com a queda do regime 

nazista, Adorno regressa a Alemanha em 1950, e dá continuidade a sua produção intelectual até 1969, 

quando falece aos 66 anos de idade (HORKHEIMER, 1991), 
111Fábrica da felicidade – O filme. É uma propaganda da coca cola que relaciona o consumo da bebida a 

felicidade e a concepção de vida burguesa. 
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Segundo Adorno e Horkheimer (1985), a Indústria Cultural é constituída pelo cinema, 

rádio, jornais, revistas e todos os demais que deles derivam. Eles foram criados para o 

entretenimento, mas, assim como toda produção e organização social, têm por referência a 

acomodação do modelo industrial, em que tudo converge para a, ainda que falsa, 

identidade, do geral no particular. Assim, quanto mais tenta escapar do modo de vida 

desumano que o acomete, mais o individuo torna-se subordinado aos mecanismos de 

dominação. Um modo de vida que nega a possibilidade de autonomia e de reflexão. 

Segundo os autores, a preocupação dos Diretores destas agências não é com a cultura e 

sim com as cifras milionárias de suas produções.  

Deve-se considerar, por esse motivo, que os conteúdos reproduzidos pelos meios 

de comunicação de massa, na sua dimensão estética, não é de fato, a apropriação dos bens 

culturais que os constitui, mas sim sua dimensão de consumo como mercadorias. É a essa 

forma de exploração mercantil dos bens culturais como mercadoria que Adorno e 

Horkheimer (1985), demonstram ser o núcleo ou essência da Indústria Cultural. 

No entanto, este é apenas um dos aspectos do caráter ideológico das produções da 

Indústria Cultural, tendo em vista, que a mesma ao inculcar um conjunto de necessidades 

iguais, oculta, na sua condição de mercadoria, os mecanismos de dominação social 

existentes nesse modo de organização da sociedade.  

Neste sentido, o que a Indústria Cultural faz é preparar produtos diferenciados que 

induzam os consumidores a comportarem-se como que espontaneamente de acordo com 

seu nível, “[...] previamente caracterizados por certos sinais, e escolher a categoria de 

produtos de massa fabricada para seu tipo” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 102). E 

não apenas para seu tipo, mas também para a sua classe social. Produtos de diversos 

valores para classes sociais diferentes. Todos podem comprar o tênis da moda, mas a 

diferença é a marca ou a linha. Os adolescentes sabem muito bem o quanto estas marcas 

ou linhas custam como também o status que cada uma confere para quem os usa.  

Partindo dos estudos de Marcuse (1967), acredita-se que o pensamento humano 

parte de condições históricas e não pode ser isolado da camada física, real, em que o 

homem vive. Sendo assim, faz-se necessário analisar os fatores relacionados acima na 

conjuntura da sociedade atual. Se a mediação entre pessoas e entre pessoas e objetos é 

imprescindível ao desenvolvimento do pensamento e, mais, se a qualidade, o alcance deste 

último depende do conteúdo que permeia a linguagem, as interações, então, é preciso ter 

claro como tais condições se encontram hoje.  Segundo autores clássicos da Escola de 

Frankfurt, como Adorno e Horkheimer (1990) e Marcuse (1967), a formação 
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multilateral112 do homem é anulada no decurso da sociedade capitalista. O individual é 

subsumido pelo social, ocorrendo uma padronização do pensamento, dos gostos, valores, 

sentimentos e desejos que se voltam para o consumo. Na sociedade industrial avançada, 

tem-se uma identificação imediata e automática do indivíduo com a sociedade e seus 

produtos. A dimensão interior da mente, capaz de se opor ao status quo, encontra-se 

profundamente minimizada, a ponto de Alain Touraine (1994) sinalizar para o risco da 

socialização total.  Este fato demonstra a necessidade de se investigar acerca das condições 

de formação de que se dispõe na atualidade.  

O avanço científico e tecnológico, controlado pelo capital, impulsionou a 

superprodução – ao colocar a natureza a seu serviço – e gerou riquezas. Todavia, tais 

riquezas se concentram sob o domínio do capital, nas mãos de poucos, ocasionando, no 

polo oposto, uma miséria sem precedentes na história. O problema há muito não está na 

capacidade produtiva do sistema, mas na forma de distribuição dos bens produzidos. Além 

do que, a produção em massa está voltada para o supérfluo e não para as necessidades 

humanas fundamentais. Esse processo revela a alienação da produção cultural. A cultura, 

também ela mercantilizada, perde a dimensão crítica, a qual poderia capacitar o indivíduo 

para pensar diferente em relação ao padrão estabelecido. A dominação técnica se 

transformou num engodo, impedindo a emancipação dos homens desta sociedade que 

oprime pela coesão social.  

Outro aspecto importante que contribui para a formação unilateral do pensamento é 

o modo de comunicação, que está se tornando cada vez mais impessoal. Objetivada na 

relação homem/máquina, a comunicação, também ela informatizada, perde a possibilidade 

do confronto, da argumentação mediante pontos de vista diferentes. A Teoria Crítica 

demonstra como os meios de comunicação convertem a população em simples 

compradores e consumidores passivos. Esses meios servem, em primeira mão, aos 

interesses dos mais fortes economicamente, na medida em que veiculam imagens e 

palavras com fins comerciais. A intenção é promover a aceitação do produto, aumentar sua 

venda, seu comércio. A cultura, ao ser subtraída da experiência social concreta, se 

converte em mercadoria. A população recebe, através dos meios de comunicação, os bens 

culturais que antes não lhe eram acessíveis e custavam caro. Conforme Adorno e 

Horkheimer (1990, p.193), “[...] por cinqüenta cents vê-se o filme que custou milhões 

[...]”, e nem por isso o homem pode se orgulhar de ter tido um privilégio cultural. 

Evidentemente, podem ser encontrados filmes, músicas, obras de arte que formam 

no sentido hominilateral, porém essa não é a situação dominante. O consumidor tem 

                                                             
112 Diz-se formação multilateral em oposição à unilateral, que se dá em um único sentido no interior da 

sociedade mercantilista. 
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sempre a impressão de estar ganhando, quando quem lucra são os produtores, as grandes 

indústrias que financiam os programas, as gravações, etc. A linguagem, uma vez 

coisificada, veiculada pelos meios de comunicação, influencia o comportamento dos 

homens, transmitindo-lhes estereótipos de conduta, valores e hábitos que atuam na 

consciência, impedindo o pleno desenvolvimento conceitual. Consequentemente, o 

pensamento vai se tornando cada vez mais abreviado, funcionalizado, unificado.  

Desta forma, a sociedade aparece como absoluta, ela se eterniza eliminando a 

tensão crítica entre o que é e o devir. Segundo Marcuse (1967), na sociedade mercantilista, 

o indivíduo é privado de experiências formativas tanto no âmbito do trabalho como no da 

cultura. Esse fato tem implicações diretas no pensamento. Se a consciência é determinada 

pelas exigências da sociedade, então, o que domina é a falsa consciência, que se põe como 

verdadeira. Ao dispor seus produtos para as massas, a dominação passa a ser um estilo de 

vida, formando a base do desenvolvimento social e da consciência unidimensional. A 

cultura, inserida nesse contexto, perde a possibilidade de proporcionar a formação 

multidimensional aos indivíduos.  

O cinema neste contexto é utilizado pela grande indústria cinematográfica para 

faturar milhões com suas produções. Ao considerarmos o seu alcance, tanto pela 

multiplicação das salas de exibição e principalmente sua divulgação nos canais de 

televisão é inegável sua capacidade de sensibilização. Por um lado, determinam padrões de 

produção e consumo do próprio cinema, criando estereótipo e conceitos que qualificam ou 

desqualificam uma obra. A partir do exposto pode-se depreender que o cinema é marcado 

pelo seu caráter ideológico de conformar os indivíduos a lógica social vigente. As obras 

cinematográficas que possuem um conteúdo estético que apresentam valores contra 

hegemônicos não se enquadram ver nas imagens pseudodemocráticas e na linguagem 

regulada pela mídia uma fonte no esquema ou na formula e por isso são negados de 

antemão.  

Ao final deste estudo conclui-se que os autores da escola de Frankfurt, se 

dedicaram ao estudo das relações entre produção cultural, lazer, trabalho, arte, consumo, 

dentre outros elementos que identificam a sociedade contemporânea. Este autores 

demonstram que o Iluminismo, trouxe a promessa da emancipação do homem, ampliando 

os horizontes da razão, rompendo com a mitificação do conhecimento, libertando os 

homens das trevas por meio da ciência, mas mesmo contestando o regime posto 

anteriormente, as ideias iluministas não se concretizam, pois cria na sociedade a 

resignação, sujeito de produção e não indivíduos que criticam a vida previsível que a 

tecnologia imputa. O conceito de Indústria Cultural, cunhado por Adorno e Horkheimer, 

refere-se à exploração comercial por meio da sistematização dos bens considerados 
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culturais. Com ele, os autores têm o intuito de especificar o caráter fetichista e 

manipulador do processo de produção e veiculação da cultura, onde tudo é semelhante e 

igual, e o processo de consumo é em bloco.  

O cinema neste contexto é utilizado pela grande indústria cinematográfica para 

faturar milhões com suas produções, e a cultura perde a possibilidade de proporcionar a 

formação multidimensional aos indivíduos. O desafio é argumentar sobre o que chega na 

forma de verdade pronta e acabada, e esse trabalho de decodificação há que ser feito, 

evidentemente, pela educação. 
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Resumo - Este trabalho visa à reflexão sobre o uso das tecnologias digitais na educação, 

com enfoque nas práticas pedagógicas e de interação social possibilitadas pela educação a 

distância, por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, na Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). A teoria da ação comunicativa de Habermas traz para consideração a 

possibilidade de superação de uma prática pedagógica baseada em uma racionalidade 

instrumental e de estabelecimento de uma educação emancipatória por meio da 

racionalidade comunicativa.  

 

Palavras-chave: Educação a distância; interação; emancipação; teoria da ação 

comunicativa; semiformação. 

 

 

Introdução 

 

Neste ensaio, procura-se abordar a importância da interação e da comunicação para 

o desenvolvimento de uma concepção de formação educacional emancipatória, analisando 

os processos comunicativos na educação a distância a partir das possibilidades inerentes à 

teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas, trazendo à discussão a importância da 

linguagem e do estabelecimento do entendimento intersubjetivo para a formação do 

indivíduo.  

Nesse contexto, objetiva-se neste trabalho evidenciar os desafios enfrentados para 

integrar e articular, na educação profissional a distância, a formação técnico-científica à 

formação humana plena, afastando-se de uma concepção educacional meramente 

instrumental e funcional, de maneira a formar o indivíduo não somente para o trabalho 

como também para o pleno exercício da cidadania e da democracia. 

 

1. Cultura digital e semiformação 

  A globalização tem marcado as relações sociais e econômicas com profundas 

transformações. A revolução tecnológica, fruto da globalização, dita novas formas de 

trabalho, comunicação, educação e cultura. 

Gomes (2013) fala da existência de uma “cultura digital”, no contexto de uma 

“sociedade tecnificada” (ZUIN, 2001) que caracteriza a Indústria Cultural, a qual se 

encontra em constante sujeição às ondas de inovação (radicais ou incrementais) de todos 
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os tipos e dos choques midiáticos que levam as pessoas a adotarem determinados 

comportamentos de consumo e estilos de vida, além de influenciarem a política de ciência 

e tecnologia bem como a política e a gestão da educação (DELGADO e GOMES, 2015). 

Essa onda de transformações passa a orientar os sentidos e as ações dos indivíduos 

para (sobre)viverem nessa sociedade e, simultaneamente, passa-se a exigir da educação 

escolar formal que se reforme e se modernize para preparar os alunos aos novos desafios 

impostos tanto na vida laboral quanto na vida social.  

Mediante o aspecto transitório do conhecimento e dos novos aspectos do mercado 

de trabalho, que exigem dinamicidade, flexibilidade e aprendizagem contínua, as 

propostas educacionais passam a ser repensadas e transformadas, buscando atender à 

demanda por formação e conhecimento nessa nova realidade sociocultural marcada pelas 

tecnologias da informação e comunicação.  

A educação a distância surge, portanto, como fruto dos processos de formação da 

cultura digital, que, por sua vez, encontra-se inserida em um contexto político e 

socioeconômico embasado em uma racionalidade técnico-instrumental, onde a tecnologia 

é entendida como sinônimo estrito de desenvolvimento econômico. Sobre isso, Gomes 

(2013, p.30) afirma que: 

 

[...] a cultura digital, em pleno processo de consolidação, está consubstanciada 
por uma ideologia muito potente, com o apoio político dos setores econômicos 

da sociedade que se serve da racionalidade técnico-instrumental e que exige, 

quase que obrigatoriamente, a adaptação do indivíduo à cultura digital como 

uma questão de sobrevivência ao sistema. O caso específico do movimento 

recente de expansão da EaD no Brasil figura como uma das vertentes de 

expressão de uma política social mais ampla e que considera o desenvolvimento 

tecnológico e econômico como algo supostamente unidimensional. 

Assim, ao mesmo tempo que a educação a distância é vista como promotora da 

democratização do acesso ao ensino, também é posta sob suspeita com sua possível 

contribuição para a massificação e instrumentalização da educação. 

Bruno Pucci, no capítulo Educação a distância virtual e formação de professores 

no Brasil: considerações sobre as políticas educacionais a partir de 1996, no livro Teoria 

crítica e crises: reflexões sobre cultura, estética e educação (PUCCI, COSTA e DURÃO 

(Org.), 2012), afirma que a intervenção de órgãos internacionais como a Unesco e o Banco 

Mundial, que incentivam e apoiam o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) nos países em desenvolvimento, é vista com suspeita por inúmeros intelectuais: 

 

[...] prevalece na atuação desses organismos nas políticas educacionais um 

aligeiramento da formação; a centralidade do processo de formação é conferida 

ao aparato tecnológico e não ao projeto pedagógico e nem às condições 

objetivas de ensino-aprendizagem; a finalidade da inserção educacional é a 

preparação de mão de obra qualificada para o mercado e não a formação integral 

do indivíduo. (PUCCI, 2012, p.186) 
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Dessa forma, interesses ideológicos prevaleceriam sobre a dimensão educacional-

formativa, dando-se ênfase a uma abordagem tecnicista da educação, onde o uso das TIC 

no processo formativo estaria atrelado a uma exigência do mundo do trabalho, cada vez 

mais dinâmico e tecnológico. 

Conforme discutida por Theodor W. Adorno, a semiformação explicita que, na 

sociedade massificada pela "indústria cultural", a cultura é tomada de forma objetivada 

sendo totalmente convertida em mercadoria (processo de reificação da cultura). 

Segundo ele, 

A educação seria impotente se ignorasse a adaptação e não preparasse os 

homens para se orientarem no mundo. Porém seria questionável igualmente se 

ficasse nisto, produzindo nada além de well adjusted people, em conseqüência 

do que a situação existente se impõe no que tem de pior. (ADORNO, 1995, p. 

143) 

 

No capítulo Televisão e formação, Adorno (1995, p. 75-95) expõe suas 

considerações sobre o uso da televisão para fins pedagógicos, ou seja, a serviço da 

formação cultural. Ele afirma que a televisão teria uma função formativa e, ao mesmo 

tempo, deformativa em relação à consciência das pessoas. Ele volta sua preocupação para 

o uso em grande escala da então nova tecnologia, que era a televisão na época, o que 

poderia contribuir para divulgar ideologias e dirigir de maneira equivocada a consciência 

dos espectadores. Apesar disso, o filósofo dizia não duvidar do potencial educativo da 

tecnologia, no sentido da divulgação de informações de esclarecimento. Para ele, o que 

havia de moderno nessa nova tecnologia era “a técnica de transmissão, mas se o conteúdo 

da transmissão é ou não é moderno, se corresponde ou não a uma consciência evoluída 

esta é justamente a questão que demanda uma elaboração crítica.” (ADORNO, 1995, p.77) 

Ao pensar que a televisão, enquanto tecnologia em voga na época, equivaleria, 

hoje, às novas Tecnologias de Informação e Comunicação, percebe-se o quanto a crítica de 

Adorno se faz atual, com relação à forma com que essas tecnologias são utilizadas na 

educação e os conteúdos que são trabalhados visando à formação.  

 

2. A educação a distância e a interação 

 

Em seus primórdios, a educação a distância surge como modalidade de 

aprendizagem por meio dos cursos profissionalizantes por correspondência.  

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e a ascensão da Internet, novas 

estratégias de ensino foram desenvolvidas e o processo ensino-aprendizagem na educação 

a distância, que era, antes, predominantemente instrumental, sendo restrita à transmissão 
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de conteúdos da instituição de ensino para o estudante/aprendiz de forma técnica e passiva, 

passou a basear-se na interação entre os sujeitos – professores e alunos – por meio da 

criação de ambientes virtuais de aprendizagem com ferramentas educacionais que 

proporcionam uma aprendizagem colaborativa, de forma síncrona ou assíncrona.  

A partir de 1990, o uso da Internet passou a ter papel transformador na educação a 

distância, à medida que esta começa a centrar o seu foco no aluno e no conteúdo, 

estimulando a criação de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) que proporcionam a 

aprendizagem proativa e a interação entre o aluno e o professor/tutor e entre os demais 

alunos.  

O alcance dos objetivos de aprendizagem propostos para os cursos na modalidade a 

distância depende, em grande parte, do envolvimento ativo dos alunos e professores-

tutores, o que conduz a interações, possibilitando a construção colaborativa de 

conhecimentos.  

Nesse novo contexto de educação a distância, o professor assume papel de 

mediador, acompanhando as etapas de desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, podendo intervir e conhecer por meio das interações comunicativas o 

andamento do processo individual de aprendizagem de seus alunos, assim como pode  

incentivá-los a desenvolver-se criticamente sendo participativos e tomando decisões sobre 

seu percurso formativo. 

Mill et al. (2008, p.120), ao tratarem do processo de interação na EaD, argumentam 

que: 

 

[...] Também faz parte desse apoio ajudar o estudante no desenvolvimento da 
autoconfiança, estimular o processo de autoria e encorajá-lo para a exposição 

pública das ideias. O tutor deve potencializar as capacidades individuais e 

coletivas, provocando questionamentos, destacando aspectos positivos nos 

posicionamentos do estudante e estimulando-o a ter responsabilidade sobre a sua 

própria aprendizagem e seu desenvolvimento pessoal. 

 

Portanto, a participação cuidadosa e planejada do professor-tutor no processo de 

aprendizagem como orientador das etapas de estudo, das produções dos alunos e no 

esclarecimento de dúvidas é indispensável, assim como o incentivo deste ao 

desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva e da autonomia intelectual dos 

estudantes.  

Propõe-se, assim, a mudança de tomar a educação como mero sinônimo de 

“instrução” para um entendimento de educação como esclarecimento, no sentido próprio 

da tradição da Teoria Crítica da Sociedade. Em sentido especificamente habermasiano, 

trata-se de uma concepção de processo formativo orientado pelos conteúdos do “mundo da 
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vida” e não daqueles inerentes ao “sistema”, categorias estas discutidas na obra Teoria do 

agir comunicativo (HABERMAS, 2012).  

 

3. A educação a distância e a ação comunicativa 

 

Em sua Teoria da Ação Comunicativa, Habermas afirma que a emancipação só é 

possível a partir de uma racionalidade comunicativa definida por meio da interação e 

comunicação livres de coações entre os indivíduos interlocutores. Para ele, a ação 

comunicativa se apresenta quando os sujeitos asseguram o entendimento, mediante uma 

exteriorização de fala (argumentação), tendo em vista que a pretensão de validade dos 

enunciados de um falante impulsiona a própria linguagem para o consenso intersubjetivo. 

De acordo com Mill et al. (2008, p.121): 

 

A comunicação e a interação entre tutor e alunos, embora aparentemente 

simples, é a chave na EaD, pois há um tempo físico entre as mensagens que 

saem do transmissor e chegam ao receptor e não se podem corrigir as 

ambiguidades da linguagem, que dificultam a compreensão e a comunicação, 

senão depois de algum tempo. Em outros termos, a comunicação entre o tutor e 

os alunos deve objetivar clareza e ao mesmo tempo possibilitar aproximação, 

calor humano, compartilhamento. 

 

Portanto, a linguagem é o principal instrumento de mediação na educação a 

distância. Assim, deve-se considerar que o entendimento linguístico é um mecanismo por 

meio do qual se pode constituir a interação. Agir comunicativamente supõe a 

inteligibilidade dos enunciados, o que permite aos interlocutores darem a entender algo, 

dar-se a entender a si mesmos e entender-se com os demais.  

Nesse sentido, uma vez que na educação a distância há uma distância espacial entre 

os envolvidos no processo de aprendizagem, sendo que a comunicação pode dar-se por 

meio de ferramentas tecnológicas síncronas ou assíncronas, a adequação dos componentes 

e ferramentas didáticas utilizados e disponibilizados em ambientes virtuais de 

aprendizagem também faz-se necessária, de acordo com os objetivos pedagógicos 

pretendidos, de forma a contribuir para que a comunicação e, consequentemente, o 

aprendizado se concretizem de forma a propiciar uma aprendizagem significativa e 

emancipatória, entendida aqui como a capacidade do sujeito de construir seus 

conhecimentos, assimilando diferentes pontos de vista e sendo capaz de refletir 

criticamente sobre eles e fazer uso dos mesmos no seu contexto.  

Assim, o papel emancipatório da educação, entendido como plena formação 

humana, poderia ser resgatado pela racionalidade comunicativa, por meio da reflexão 

crítica dela decorrente, em detrimento de uma racionalidade meramente instrumental, 
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possibilitando a trajetória de amadurecimento da autonomia intelectual do indivíduo bem 

como sua capacidade analítica de empregar o conhecimento de forma cooperativa e 

solidária, portanto, em termos de finalidades consensualmente estabelecidas por 

entendimento recíproco.  

Ao reconhecer a intersubjetividade dos sujeitos agentes da comunicação e a 

subjetividade de cada um, a teoria de Habermas traz para consideração a possibilidade de 

superação de uma prática pedagógica baseada na racionalidade instrumental por meio da 

racionalidade comunicativa. 

 

Considerações finais 

 

 A concepção de uma educação a distância com foco na interação e na construção 

crítica de conhecimentos vem se estabelecer como um caminho possível para uma 

educação emancipatória, tendo a linguagem papel essencial nas relações sociais 

estabelecidas pelos sujeitos e constitutiva da comunicação e no estabelecimento do 

entendimento mútuo. 

O estabelecimento do entendimento mútuo nas interações comunicativas, conforme 

proposto pela Teoria da Ação Comunicativa, é primordial durante o processo ensino-

aprendizagem para o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo e da autonomia dos 

alunos.  

Diante do exposto, podemos considerar que o alcance dos objetivos educacionais 

dependerá do uso que se fizer dos novos meios de comunicação e da forma como serão 

trabalhadas as informações geradas.  

A educação profissional a distância poderá avançar no sentido emancipador na 

medida em que promover um processo de desenvolvimento de sujeitos autônomos e 

críticos por meio do estabelecimento da ação comunicativa. 
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A EDUCAÇÃO PELA DANÇA NO ENSINO BÁSICO DE GOIÁS 
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Doutoranda em Filosofia da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba- SP), Câmpus Taquaral. Orientada pelo do Prof. 

Dr. Bruno Pucci. Professora de Educação Física/Dança do Instituto Federal de Educação (IFG – 

Câmpus Formosa - GO). Integrante do Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação. 

 

O estudo proposto e realizado configura-se numa pesquisa empírica com análise 

teórica- filosófica e discursiva fundamentada nas contribuições de Theodor W. Adorno. O 

problema de pesquisa e objetivo geral centram-se em compreender as possibilidades 

formativas, críticas e cognitivas verdadeiramente significativas para o ensino de dança na 

educação básica do estado de Goiás.  

Utilizamos como metodologia a ida ao objeto, através de observação de aulas e 

entrevistas semiestruturadas a professores que compõem o universo do ensino de dança da 

2ª fase do ensino fundamental, para que pudéssemos descobrir elementos importantes para 

o nosso trabalho, contribuindo para enfatizar a interpretação do nosso contexto. A pesquisa 

empírica utilizada busca retratar a realidade complexa, observando a multiplicidade de 

dimensões que estão presentes nela, inclusive pelo apontamento das diferentes 

perspectivas percebidas entre os seus participantes.  

Para tanto, foram entrevistados professores, professores formadores e a direção do 

Ciranda da Arte. Percebemos que a trajetória histórica nos aponta o quanto o 

conhecimento sobre dança é recente em nosso cotidiano escolar e, ao nosso olhar, o quanto 

se torna urgente o seu desvelamento. Apresentaremos como a dança pode se constituir 

como uma experiência verdadeiramente significativa na escola. Ao buscar compreender 

como a legislação apresenta essa experiência como uma manifestação cultural e educativa, 

nossa preocupação está na utilização da dança como mais um argumento escolar sem 

conflito, sem identidade, sem a preocupação de estabelecer princípios críticos que 

permitam a superação do mesmo, ou seja, a sua contribuição para a possibilidade de 

emancipação. A trajetória pessoal e intelectual aqui brevemente descrita, que culmina 

nessa problematização de pesquisa, utiliza a teoria crítica e negativa de Adorno cujos 

elementos teóricos abordaremos a seguir. Questionamo-nos:  

A dança é uma possibilidade de experiência formativa, crítica e cognitiva? A dança 

na educação básica poderia atingir esses propósitos?  
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Ao abrir o programa, no ato I (Tese - A Negatividade da Arte) aparece a dança 

como uma obra de arte e suas contribuições crítico-emancipatórias. Para isso, dividimos 

em subcapítulos essa argumentação: a dança-teatro alemã com os seus elementos estéticos; 

a estética de Pina Bausch, apresentada como forma que pode nos conduzir ao pensamento 

dialético e negativo; a filosofia da dança que traz a oposição entre as filosofias idealista e 

negativa, que também pode ser expressa pela dança; a dança como forma de expressão e 

de conhecimento eminentemente formativa e um ensaio interpretativo da obra A Sagração 

da Primavera, a partir dos pressupostos da Teoria estética, fundamentais para a elaboração 

deste trabalho, apresentados em dois momentos: um analítico e outro interpretativo.  

No ato II (Antítese – Experiência Formativa e o Ensino de Dança na Escola), 

apresentamos os pressupostos filosóficos de Theodor W. Adorno e a legislação que insere 

a dança na escola, sendo estes os responsáveis por nos conduzir à reflexão e à 

interpretação, em busca de fundamentação nas análises. A experiência, o desencantamento 

do conceito e a educação para a emancipação são as categorias propostas para 

confrontarmos com a realidade. Nutrem nosso inconformismo e através delas, buscam 

respostas, não definitivas, mas capazes de contribuir para pensarmos a vida de forma 

dialeticamente negativa. Em seguida, aparecem os documentos legais: LDB e PCN: Arte, 

que são importantes para perceber como o conceito do ensino de arte está estabelecido 

legalmente no Brasil e as formas pelas quais ele se insere no âmbito escolar. Para alcançar 

esse entendimento, ainda esclarece a especificidade apresentada pelo estado de Goiás, com 

a gerência de ensino Ciranda da Arte, responsável pela formação continuada de 

professores de arte na cidade de Goiânia e no estado de Goiás. Na tentativa de tensionar a 

questão, compreendemos a necessidade do ensino de arte: dança através do tripé 

conceitual (arte, ensino, sociedade), mas aderimos à reprodução e à repetição como 

possibilidades formativas na dança, compreendendo a escola pública como local que tem 

como função principal oferecer oportunidades ao sujeito. A nossa proposta estrutura-se na 

urgência de tentar construir possibilidades que a aproximem de uma formação verdadeira, 

com o intuito de contribuir para a elucidação da consciência perante o existente, sem negar 

as suas contradições. E pensando nelas, é que percebemos o quanto a realidade tem sido 

um impeditivo para a resistência à semiformação, mas, tem condições de se tornar o 

contrário. Nos movemos pelas dores vividas pelos professores de dança da rede estadual 

de educação do estado de Goiás, e dando voz a esse sofrimento vivenciado 

cotidianamente, nos recusamos ao que está posto como destino, como impossibilidade, 

como fatalidade. Estamos em busca da continuidade da relação dialética entre sujeito e 

objeto, formados através da experiência, pela mediação entre eles. 
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O ato III (Manutenção da Negação) está reservado para a apresentação e análise 

detalhada do objeto de pesquisa. Inicia-se com o esclarecimento do cenário político e 

cultural do estado de Goiás. Esse cenário apresenta a situação profissional dos professores 

de dança, a descrição das escolas e localiza a realidade que tanto necessitamos para 

compreender os seus demais elementos. Utilizamos algumas categorias, intencionados em 

captar através das entrevistas realizadas com os professores, o entendimento destes, frente 

à complexidade do ensino de dança inserido nas escolas. Tratamos de uma complexidade 

de elementos que colaboram e impedem que isso se estabeleça, mas em princípio, o que 

defendemos é a possibilidade da verdadeira formação do sujeito para a autonomia, e não 

falamos apenas dos sujeitos alunos, mas também, dos sujeitos professores. Não sendo 

apenas isso, entendemos que a crítica permanente constitui-se como uma mola propulsora 

que tem condições de nos conduzir a outros horizontes com outras possibilidades, 

dependendo do personagem que escolheremos interpretar em nossa própria história.  

Para iniciarmos os apontamentos dessa discussão, apresentaremos o cenário 

estabelecido no estado de Goiás. O governador de Goiás em 2014 passou pelo processo 

eleitoral que o reconduziu para um novo mandato de quatro anos. O fato que se apresenta 

como mais importante para o nosso objeto de pesquisa é a apresentação da junção das 

secretarias de estado em uma única pasta: Educação, Cultura e Esporte, configurando-se 

com apenas uma secretaria estadual. 

As entrevistas113 foram semiestruturadas e conduzidas de forma descompromissada 

com a sua sequência. Utilizamos o recurso da gravação de áudio para que a nossa 

limitação humana não perdesse os conteúdos que foram expressos pelos professores. Ao 

final, utilizamos a transcrição desses momentos para que pudessem ser analisados frente 

aos pressupostos delimitados.   

Para fins de elucidação, entrevistamos 05 pessoas que estão diretamente vinculadas 

à equipe de formação de professores do Ciranda da Arte e 03 pessoas que atuam em 

escolas (regular, conveniada e integral). Acompanhamos 04 escolas (regular, conveniada e 

integral). Apesar de não termos tido tempo suficiente para observar a escola de tempo 

integral, iremos, em algum momento, utilizar as suas contribuições.  

O estado de Goiás possui vários tipos de escolas que estão de alguma maneira, sob 

a sua jurisdição: escola regular (turnos matutinos, vespertino e/ou noturno), escolas 

conveniadas (particulares ou de economia mista que estabelecem contrato com o estado, 

cedendo sua estrutura física e, em contrapartida, o estado estabelece uma parceria) e 

escolas de tempo integral, onde o aluno permanece por dois turnos: matutino e vespertino. 

Como o nosso objetivo é tratar da possibilidade formativa da educação pela dança na 

                                                             
113 As questões realizadas estão disponíveis nos anexos. 
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escola, o profissional de dança é um elemento essencial para essa compreensão. O/a 

professor/a de dança que atua na educação básica de Goiás poderá ser inserido nela de 

duas maneiras:  

1. Atuando de acordo com a grade curricular escolar, ministrando aulas de dança 

(como disciplina) ou aulas na disciplina de Arte. Isso dependerá das opções curriculares de 

cada escola, apesar de que, na atual gestão, a ênfase está no atendimento às demandas do 

IDEB 114; 

2. Atuando com projeto em contra turno escolar (na escola regular, conveniada ou 

integral). 

É importante saber que, apesar dos concursos públicos realizados, especificamente, 

para a disciplina de Arte nas diversas linguagens (dança, música, teatro e artes visuais) 115, 

os professores que atuam nos projetos escolares não são, efetivamente, considerados 

professores. Os professores das diversas linguagens artísticas do estado de Goiás, embora 

estejam inseridos em uma gerência de ensino específica para a arte, não são considerados 

professores, apesar de realizarem concurso público para esse cargo.  

Isso pode causar estranheza e originar questionamentos: por que o professor de 

dança, mesmo participando em todas as atividades escolares, não tem acesso ao incentivo 

do Programa Reconhecer? Por que o professor de dança, com carga horária de 40 ou 60 

horas na escola, cumprindo as normas estabelecidas pela unidade escolar, não é legalmente 

considerado professor?  

Na pesquisa, tivemos que ir a busca de muitas informações e chegamos a um ponto 

crucial: a disciplina de Arte, legalmente instituída como obrigatória pela LDB 116 e 

reforçada pelo PCN: Arte, não compõe o núcleo de Linguagens e Códigos da Secretaria 

Estadual de Educação em Goiás. Como uma disciplina, obrigatoriamente instituída na 

educação escolar, pela legislação federal, não compõe o currículo oficial publicado pelo 

site da Secretaria Estadual de Goiás?  

Como está o ensino de dança inserido nesse contexto escolar, abarcado por tantas 

situações de desvalorização? Nesse cenário real, a dança, como uma linguagem artística, 

consegue ser uma possibilidade de experiência formativa, crítica e cognitiva? A educação 

pela dança no ensino básico de Goiás poderia atingir esses propósitos? 

 

                                                             
114 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para saber mais acesse o link: 
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb. O atual secretário de Educação prioriza o ensino de 
Português e Matemática, com a única preocupação em elevar os índices do IDEB.  
115 Concursos realizados em: 2005, 2007, 2009 e 2010. Informação cedida em entrevista pela 
diretora do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, Luz Marina de Alcântara. 
116 Ver na página 62 essa normatização. 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb
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ENTREVISTADOS 

 

PAPEL DO CIRANDA DA ARTE 

Há ausência de legitimidade do Ciranda da Arte perante a Secretaria de Educação. 

Dizemos isso, pois o reconhecimento desta instância ocorre somente, quando o secretário 

que ocupa esta pasta, se “solidariza” com as atividades realizadas pela instituição. Em caso 

contrário, há uma tentativa de dissolução deste local. (Isso foi aferido pelas entrevistas). 

Essa situação também impede que haja planejamento a curto ou longo prazo das atividades 

que devem ser desenvolvidas pelo Ciranda da Arte, impede que o trabalho se construa e se 

desenvolva de forma tranquila e ordenada. É interessante perceber que a pessoa K enxerga 

nesta instituição uma fragilidade a mais: a dependência dela em relação à sua criadora, que 

é a diretora da instituição. 

 

FORMAÇÃO 

Ao questionar a formação oferecida pelo Ciranda da Arte, ponderamos que ao 

pensar em formação de professores, de alguma maneira compreendemos que é preciso 

transformar esse professor que vai até o Ciranda da Arte, para contribuir com a vida dele e 

assim, conseguir atuar melhor dentro da escola. No diálogo mantido com os professores 

formadores, que atuam no Ciranda da Arte, percebemos que há uma situação contraditória: 

o diálogo não comparece como uma ferramenta para a mediação de suas intenções 

formativas. Perguntamos: como pensar em formação de professores dentro de uma 

instituição, se os grupos que pertencem ao Ciranda da Arte, não conseguem manter 

diálogos entre si?  

Afirmamos que o isolamento sempre se constituiu como uma doença autoimune 

recorrente vivida pelos professores. Enfraquece o docente e mata as possibilidades para 

transformar sua própria realidade. Há uma ausência de direcionamento pedagógico para o 

entendimento do que seja formação. Se esse rumo não for construído, as ações ficam 

desgovernadas, pois cada professor/a irá seguir em direções que preferir, não vinculando o 

fato de que, o caminho para se pensar a formação precisa ser único, todos em prol de um 

mesmo objetivo (ex.: a construção da autonomia, a emancipação dos sujeitos), mas, isso 

não significa que todos deverão pensar da mesma maneira.  

 

POSSIBILIDADES FORMATIVAS 

A valorização da produção tanto nas escolas, quanto pelos grupos do Ciranda da 

Arte, nos indica que esse caminho foi assumido, porque ele ainda “justifica” a existência 

da atividade artística dentro da escola e a manutenção da gerência de ensino de arte. O que 
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precisa ficar elucidado é que não desconsideramos a produção, no entanto, diante da 

elaboração conceitual, proposta pelo currículo do estado de Goiás, acreditamos que ela 

deveria estar vinculada e estruturada por um tripé conceitual, onde também, existem outras 

circunstâncias: o ensino e a apreciação. 

Fica notória a relação de troca estabelecida entre o ensino de arte e as instituições 

que a deveriam legitimar. Ficamos com a sensação de que esse ensino tem a permissão 

para estar dentro da escola por causa da visibilidade externa que a atividade consegue 

manter através dos eventos que participa. Sentimos que essa permissão é dada, em troca de 

aplausos (simbolizando vitalidade) e dessa forma, há um retorno proveitoso, tanto para a 

escola, quanto para a instituição. Virou enfeite. Virou penduricalho para decorar os 

eventos sociais, tanto vinculados à comunidade escolar, quanto aos órgãos 

governamentais.  

Nesta busca incessante pelo reconhecimento, há precarização do ensino e de seu 

processo, que precisa acontecer para a escola cumprir de fato o seu papel: ensinar o que 

não poderia ser apreendido em outro local. Ou o papel da escola seria outro? Produzir tem 

deformado o ensino de arte: dança na escola, e o compelido à ausência de reflexão, o fazer 

pelo fazer, ausência de vínculo com objetivos universais. Neste mecanismo, as atividades 

ficam mais atreladas ao imediato. O fôlego do tempo da produção é curto, não prolonga, 

fica fadado ao que é breve, fragmento, estanque. Realizar sempre o que era para ontem, 

pois nunca há tempo para a elaboração, para a escolha consciente, para a construção 

verdadeira. 

A dança na escola está a serviço da ilustração dos eventos da comunidade. 

Perguntamos anteriormente sobre o papel da escola, mas o professor precisa saber qual é o 

seu papel dentro da escola. Atender aos ensejos externos ou determinar a sua proposta 

pedagógica e agir de acordo com ela? Os interesses externos têm levado os professores a 

perderem o foco de sua função formativa. A cada momento, a escola é invadida por 

projetos e demandas que nem sequer pedem licença aos professores para adentrar as suas 

salas de aula. Mas, a ausência de reflexão e crítica nas práticas educativas, conduz os 

professores a perder o rumo que intentavam seguir, são desviados dele sempre com a 

justificativa temporal referendada pela urgência. É preciso planejar as ações que serão 

realizadas na escola, caso contrário, o que aparecer instantaneamente, se transformará em 

objetivo. 

 

SEMELHANÇAS ENTRE OS ENTREVISTADOS 
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Estes pontos descritos foram percebidos como pontos convergentes entre as 

pessoas pesquisadas. Apesar de estarem atuando em situações objetivas diferenciadas, 

percebemos uma congruência em sua forma de pensar e agir. São elas: 

1. Naturalização: se o professor desenvolver um bom trabalho na escola ganhará melhores 

condições de trabalho (estrutura, materiais pedagógicos etc.); 

2. A escola é isso mesmo, não muda, não adianta tentar mudar; 

3. Pagar para trabalhar, isso é muito comum na área de arte. A maioria dos entrevistados 

deram relatos de que isso é recorrente em suas atividades. Inclusive, o Ciranda da Arte 

iniciou em um prédio onde havia a necessidade de reforma para funcionar e a diretora fez 

um empréstimo pessoal no banco, em 60 meses, para que ele pudesse iniciar as suas 

atividades; 

4. Não perceber que precisam ser realizadas mudanças na superestrutura social, pois não 

resolve se desdobrar, se a gestão governamental pode mudar tudo em um só decreto. O 

Ciranda da Arte passou por isso, os professores também ao terem as suas gratificações de 

titularidade retiradas por determinação de decreto realizada pelo secretário de Educação. 

Muitos perderam 30% do salário e não tiveram condições para reverter essa situação; 

5. Ações muito irrefletidas: assumem tarefas educativas que não tem formação adequada. 

Isso está presente: na SEE, na SUME, nas escolas e nos professores. Fala recorrente: “Cair 

de paraquedas” em funções que não possuíam formação adequada para assumir; 

6. Prioridade: produção. O professor se sente encurralado, pois precisa apresentar 

“produtos artísticos”. Significa expor coreografias, espetáculos etc., para obter apoio 

institucional. O Ciranda da Arte também descobriu esse ponto como alternativa salutar 

contra sua contínua insegurança dentro da Secretaria Estadual de Educação. Levar ações 

culturais para as inaugurações que o governo realiza, pode, ao longo dos 10 anos do 

Ciranda da Arte, apaziguar as ameaças de sua destituição. (É essencial lembrar que não 

estamos desqualificando outras ações realizadas, mas ponderando o quanto essa foi uma 

ação estratégica de sobrevivência da gerência de ensino, principalmente, após se deparar 

com a oposição dos secretários de governo). 

 

NATURALIZAÇÃO  

Essa categoria abarca a terceirização dos papeis humanos, construído histórico e 

socialmente. O capitalismo tardio transbordou para as relações humanas o princípio de 

troca, assim, elas vão sendo por ele modificadas, produzindo uma naturalização de 

relações construídas socialmente. A reprodução desse princípio vai instituindo um teor de 

verdade em que não oferece oportunidade de retornar.   
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A pessoa Y relata que quando sabe que a gestão escolar não tem interesse em 

destinar verbas para o projeto de dança, ela se vira. “Se virar” tem sido uma alternativa 

comum nas escolas: rifas, sorteios, venda de quitutes e demais objetos.  

Essas situações invadem a escola e a atividade profissional do professor, tentando 

tapar a ausência do estado no cumprimento da responsabilidade pelo financiamento das 

atividades desenvolvidas e assumidas pela instituição de ensino. Adorno (1995, p. 36) ao 

tratar sobre a ideologia dominante, define que, quanto mais as pessoas estiverem 

submetidas a contextos objetivos que a tornam impotentes, ou elas acreditem que são 

impotentes, mais essa impotência será subjetivamente internalizada. 

Adorno (1995, p. 36) ao tratar sobre a ideologia dominante, define que, quanto 

mais as pessoas estiverem submetidas a contextos objetivos que a tornam impotentes, ou 

elas acreditem que são impotentes, mais essa impotência será subjetivamente 

internalizada. Porém, Adorno (1995) acrescenta que esses momentos da educação são 

dialéticos, portanto, eles mudam historicamente.  

O que ocorre nos dias de hoje é que a realidade se tornou tão poderosa sobre os 
homens que lhes impõe desde a infância o processo de adaptação, tornando-o 

quase automático. A organização econômica leva a maioria das pessoas à 

dependência do existente. Quem quer sobreviver tem que se adaptar ao que está 

dado. Uma exacerbada indústria cultural veda-lhes a visão e ofusca qualquer 

esforço na busca de um conhecimento enriquecedor (PUCCI et al., 2012, p.138-

139). 

À guisa de conclusão, Utopia propõe uma questão desafiadora para fechar esse 

trabalho: Primavera sem Fim: poderemos dançar até a morte? Esse fecho imputa a todos 

nós a necessidade de buscar uma solução, mesmo não sendo definitiva. Em que medida 

podemos viver atolados em condicionantes que estão nos levando à morte, mesmo 

sabendo que a morte é o fim que nos aguarda? Essas são as contradições que não devem 

ser horizontalmente alinhadas nessa conclusão, mas a reflexão crítica pode nos levar a 

caminhos, que até então, não foram nem pensados, nem vividos, e isso, certamente pode 

nos mover. 
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Resumo 

Este artigo propõe uma análise crítica da cultura da convergência, termo criado por Henry 

Jenkins, tendo como referência três obras de Theodor Adorno: a teoria da semiformação, o 

conceito de indústria cultural (escrito em parceria com Max Horkheimer) e a dialética 

negativa, esta última utilizada como proposta metodológica. É apontado o conformismo de 

Jenkins ante um domínio do capitalismo sobre o processo de digitalização da informação e 

observa-se como está em formação uma nova indústria cultural, apesar das potencialidades 

democratizantes da internet. O domínio de grandes corporações sobre a circulação dos 

conteúdos na rede surge como um dos grandes fatores que fazem da rede um ator de uma 

nova indústria cultural em formação.  

 
Palavaras-chave: Indústria Cultural. Semiformação. Cultura da Convergência.  

 

Introdução 

Está em curso um processo de digitalização da informação complexo e 

profundo que leva a diferentes leituras e exige respostas diversas para novas e velhas 

questões. Os entusiastas das tecnologias digitais acreditam em uma sociedade mais 

evoluída, democrática e livre graças às possibilidades que as novas ferramentas digitais 

permitem. No entanto, o olhar crítico aponta também novos problemas que surgem neste 

século 21 com a chamada era digital. A proposta deste estudo é compor uma reflexão a 

respeito da sociedade deste início do século, à luz dos ensaios Teoria da semiformação, 

escrito em 1959 por Adorno, e A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação 

das massas, também de Adorno em parceria com Horkheimer, de 1947, utilizando ainda 

um terceiro trabalho de Adorno, a Dialética Negativa como referencial metodológico.  

Assim, este trabalho parte da cultura da convergência, termo empregado por 

Henry Jenkins (2009) para classificar o atual momento, tendo como chave três fatores 

fundamentais: convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência 

coletiva. Jenkins não descarta os avanços e transformações previstas uma década antes por 

Nicolas Negroponte (1995) e Pierre Lévy (1999), mas mostra que ao contrário de uma 

revolução digital, vivemos o que pode ser chamada de uma acomodação digital, mantendo 

o sistema capitalista e os padrões criados por ele ao longo de sua história, em especial no 

século 20, mas agora sob uma nova lógica, a lógica da convergência.  

 

A dialética negativa 
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A nova configuração cultural apontada por Jenkins (2009) demonstra a 

ambiguidade do processo pelo qual passa a sociedade, uma vez que não se descarta o 

caráter inovador e transformador das novas tecnologias, mas ao mesmo tempo, se prega a 

manutenção da essência da organização social. Ao contrário de uma crítica aprofundada a 

esta apropriação das tecnologias pelo capital, o autor se mostra conformado com esta 

situação, que para ele parece dada e definitiva. Chega a reduzir os indivíduos a 

consumidores na maior parte de seu livro. As transformações sociais, portanto, só 

poderiam se dar dentro do capitalismo e sob ele. 

Uma abordagem mais ampla pode-se dar utilizando a dialética negativa, com 

um olhar mais atento ao fenômeno social em andamento. Mais que isso, “o sujeito precisa, 

em favor da validade objetiva dessas determinações, se reduzir à mera universalidade; ele 

não precisa se deixar amputar menos por si mesmo do que pelo objeto do conhecimento, 

para que esse seja trazido programaticamente a seu conceito” (ADORNO, 2009). É 

necessário voltar-se ao objeto e menos ao sujeito que o observa.  

Assim, não se deve descartar o caráter transformador e revolucionário das 

novas tecnologias, mas ao mesmo tempo deve-se observar criticamente a apropriação 

delas pelo sistema capitalista, que tem a intenção de inibir as possibilidades 

transformadoras em questão. A dialética negativa exige, portanto, que se observe esta nova 

realidade digital e sua compreensão democratizante e libertadora, mas que se confronte 

com ela o seu oposto, que também apresenta indícios de verdade a serem observados. De 

um lado estão Lévy e Negroponte, de outro Jenkins. É necessário confrontar suas 

diferentes visões para perceber o que uns e outro não enxergam, o que não dão conta de 

explicar. “Para o conceito, o que se torna urgente é o que ele não alcança, o que é 

eliminado pelo seu mecanismo de abstração, o que deixa de ser um mero exemplar do 

conceito” diz Adorno (2009), sobre a necessidade de fazer a contraposição entre lados 

diferentes de um mesmo fenômeno.  

O duplo sentido do conceito permite que o oposto da afirmação seja também 

considerado na busca da verdade. Assim, a tensão existente entre o que o conceito diz ser e 

sua oposição aproxima o sujeito da compreensão da realidade. “A dialética se garante 

enquanto permanente tensão entre o pensamento, que é abstrato, universal e a realidade, 

que é contraditória, antagônica, os dois lados do conceito são expostos e simultaneamente, 

confrontados entre si na tentativa de pensar o que lhe escapa” (PUCCI, 2012a, p. 6). 

Como será visto adiante, as tecnologias digitais permitem um amplo leque de 

usos que levam à democratização, à pluralidade, à participação. Elas são ferramentas que 

sem dúvida colaboram para a construção de novas sociedades baseadas em outro modelo 

que não o do capitalismo, que reduz tudo e todos a coisas, mercadorias. Mas estas mesmas 
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tecnologias são desenvolvidas pelo ambiente capitalista e dentro de seu sistema de 

funcionamento. Desta forma, são também fundamentais para o aprofundamento do mesmo 

modelo que estas tecnologias podem transformar. A tensão é inevitável. 

 

Indústria cultural e sua atualização 

São inegáveis as transformações no campo da mídia e a digitalização dos 

conteúdos e dos meios de transmissão podem suscitar a pergunta sobre a atualidade das 

definições de Indústria Cultural apresentadas por Adorno e Horkheimer no final da 

primeira metade do século 20, quando o rádio, o cinema e as revistas eram os principais 

produtos desta indústria e a televisão dava seus primeiros passos. 

Uma das primeiras características apontadas pelos autores no ensaio sobre 

indústria cultural é a constituição de um sistema complexo que reúne diferentes setores do 

campo da mídia. Embora diversificado e com inúmeras empresas atuantes, é um sistema 

único, com cada setor “coerente em si mesmo e todos o são em conjunto” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 99). Ainda neste sentido, os autores afirmam que a cultura de 

massas é idêntica pois está “sob o poder do monopólio”.  

Há um ponto em que o texto de Adorno e Horkheimer abre uma possibilidade 

para se pensar a internet hoje. Quando critica o rádio por sua univocidade, considera o 

telefone liberal, pois quem participa da comunicação ainda exerce papel de sujeito. No 

rádio, são todos ouvintes. A internet - onde o indivíduo é consumidor de mídia produzida 

no sistema capitalista e também produtor, do ponto de vista individual, e com poder de 

dialogar com diferentes atores presentes na rede - pode ser considerada liberal ou 

democrática? Nela há espaço para o sujeito? Tratando do rádio, dizem que “não se 

desenvolveu nenhum dispositivo de réplica” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 100). 

E agora, onde comentários e remixes de publicações das empresas de mídia são possíveis, 

o que podemos dizer desta nova indústria cultural? Talvez a resposta continue a mesma 

que já deram àquela época: “a atitude do público que [...] favorece o sistema da indústria 

cultural é uma parte do sistema, não sua desculpa” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

101). 

Para seu sucesso, a indústria cultural utiliza técnicas para enlaçar o público e 

prendê-lo em sua teia. Assim, a padronização e a fragmentação colocam a técnica acima 

do conteúdo. Mesmo com mensagens diferentes, as semelhanças na forma protegem o 

público de qualquer surpresa e, desta forma, da necessidade de refletir criticamente sobre o 

conteúdo apresentado. Veremos que na internet, em especial nas redes sociais, processo 

semelhante ocorre. A liberdade do indivíduo produtor de conteúdo se limita a copiar 

tecnicamente a forma já pré-estabelecida. Por mais crítico que seja o conteúdo, ele jamais 
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será capaz de questionar o próprio meio em que é propagado, afinal, ele é parte deste meio, 

nele está embricado. 

Numa releitura atualizada da concepção de indústria cultural, em função das 

mudanças tecnológicas, percebe-se que há expressões contemporâneas cujos conceitos 

atuais eram inexistentes há meio século, como redes sociais, compartilhamentos, 

streaming, conteúdo sob demanda. Mais que sua percepção técnica, sua compreensão 

social e política se faz fundamental: a apropriação da tecnologia pelo capital. Com o 

domínio do sistema capitalista sobre a sociedade, o desenvolvimento da técnica e suas 

aplicações estarão necessariamente a favor do capital, mesmo quando alguns grupos 

utilizam de idênticos recursos para criticar e até buscar alternativas ao mundo capitalista. 

Não se nega a importância destes movimentos, como software livre, cultura hacker, entre 

outros, mas observa-se que são insuficientes - ao menos por enquanto - para fazer um 

contraponto poderoso ao sistema capitalista. 

Adorno e Horkheimer (1985) destacaram a importância da forma sobre o 

conteúdo nas mensagens da indústria cultural. Obedecendo a uma padronização nos 

formatos, até os conteúdos divergentes seguem à mesma lógica. O “detalhe técnico” se 

sobrepõe à “ideia”, observam os autores. “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade 

da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p 100). Ao que parece, esta questão, longe de ser 

superada por uma nova sociedade em rede, como denominou Castells (1999), é 

característica de uma nova sociedade de massa, padronizada por uma indústria cultural 

ainda mais complexa que a do século 20.  

A previsibilidade do formato agora diz respeito à previsibilidade do tipo de 

conteúdo que será encontrado. O internauta fica preso em uma bolha construída pelos 

algoritmos de redes sociais. Em nome da organização da informação, estes algoritmos 

criam um mundo perfeito para o indivíduo, que bloqueia os outros que ele não quer ver, e 

prioriza aqueles que o agradam. O mundo passa a ser aquilo que os olhos do leitor 

desejam, sem contradições, ou com o máximo de contradições que o próprio sujeito 

permite. Estas escolhas podem ser voluntárias, mas em muitos casos são tomadas pelos 

robôs construídos dentro das grandes empresas de novas mídias. O sujeito fica à mercê do 

que as grandes corporações querem que ele veja. A bolha o mantém isolado daquilo que 

não lhe é agradável. 

“Eis aí o ideal natural neste ramo. Ele se impõe tanto mais imperiosamente 

quanto mais a técnica aperfeiçoada reduz a tensão entre a obra produzida e a vida 

cotidiana” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p 106). Qualquer semelhança não é mera 

coincidência. Estamos diante de um novo processo, mas com os mesmos contornos 

daqueles do passado. A lógica industrial do capitalismo não abre mão de seu controle da 

sociedade. 
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Outra característica da indústria cultural é o seu liberalismo. Há uma dose de 

liberdade para se criar. Mas esta criação deve ser depois integrada ao sistema. Só assim é 

possível sobreviver, fazendo parte da indústria. Aquele que se opõe a ela não pode existir. 

Da mesma forma, pode-se existir na rede fazendo crítica aos grandes grupos empresariais. 

Mas será necessários submeter seus conteúdos ao Google ou ao Facebook para que a 

crítica exista socialmente. O liberalismo continua o mesmo. E o controle e o domínio, 

também.  

 

Contexto da era ditigal 

Os avanços tecnológicos no campo da comunicação são causa e efeito de uma 

série de transformações sociais iniciadas no final do século 20, principalmente a partir do 

processo de digitalização da informação. As severas críticas à indústria cultural e aos 

meios de comunicação de massa quanto à padronização de conteúdos, concentração do 

poder de produção e disseminação de mensagens, sistema comunicacional organizado em 

função do capital geraram uma esperança de que uma nova era estaria surgindo e com ela 

a possibilidade de romper com estas características da sociedade de massas. Nicolas 

Negroponte e Pierre Lévy foram dois grandes entusiastas das transformações 

possibilitadas pelas novas tecnologias. Em trabalhos produzidos no final do século 20117, 

enchiam de esperanças pesquisadores e militantes do campo da democratização da 

comunicação e da informática. 

A internet, que teve sua popularização iniciada em meados dos anos 1990, 

abria portas para um processo de democratização dos meios de comunicação, criando uma 

nova dinâmica em que o indivíduo, antes apenas receptor das mensagens ditadas pela 

indústria cultural, agora teria um leque muito maior de opções. Mais que isso, este sujeito 

digital poderia também se tornar produtor de conteúdo e semear suas mensagens na rede.  

O entusiasmo daqueles que acreditavam na revolução digital começou a 

arrefecer com a entrada dos grandes conglomerados de mídia no setor da internet. O tempo 

das experimentações feitas por jovens aventureiros e pequenas empresas parecia chegar ao 

fim. O comando central e tradicional do capitalismo, após o estouro da bolha da web no 

início dos anos 2000, resolveu assumir as rédeas dos empreendimentos e a rede passou a 

ser disputada (e em parte comandada) pelos grandes grupos empresariais.  

Jenkins (2009) percebeu esta mudança de rumos, mas ao contrário de apostar 

num retorno ao modelo antigo, apostou num meio termo, uma era em que as vantagens 

liberais e democratizantes da web podem conviver harmonicamente com a sua exploração 

                                                             
117 A vida digital de Nicolas Negroponte, em 1995 e Cibercultura, de Pierre Lévy, em 1997, mostravam um 
futuro promissor no século 21 graças às novas tecnologias digitais.  
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comercial. A cultura da convergência, seria então marcada fundamentalmente por três 

fatores: “convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência 

coletiva”. O autor parece maravilhado com este novo mundo do capitalismo digital: “no 

mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca é 

vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 

2009, p. 29). 

Na convergência dos meios de comunicação, para o autor, é necessária uma 

integração entre dois polos: de um lado os grupos empresariais e suas estruturas; de outro, 

os indivíduos, chamados por ele de consumidores, que tomam parte na produção e 

disseminação dos conteúdos. É esta integração de ações que levam ao novo formato de 

difusão de informações. 

Jenkins (2009) fala na convergência corporativa e na alternativa. Esta 

produzida pelos “consumidores”, de baixo para cima. A outra é feita pelas empresas, e 

destacamos em especial as megacorporações, que segundo o próprio autor estão 

concentrando o poder econômico em poucos grupos que dominam o setor de mídias. Não 

acredita no domínio de uma sobre a outra, mas de um “meio-termo”, embora reconheça 

que as grandes corporações têm mais poder na rede que um indivíduo ou um grupo de 

indivíduos. Jenkins (2009) acredita, portanto, num poder intermediário, numa nova 

configuração social ante o capitalismo do século 21.  

 

Semiformação na cultura da convergência 

Costa (2010) alerta que mesmo nas novas mídias digitais é possível utilizar 

padrões e reconfigurar obras de artes com outros conteúdos, levando à semiformação. Este 

conceito de Adorno (2010) trata da incapacidade do indivíduo desenvolver a formação 

cultural plena, provocada em parte pela perda do contato com a tradição e por outro lado, 

pela obtenção de informações padronizadas e desvinculadas da tradição. Para Adorno 

(2010), a formação cultural se dá quando o indivíduo é capaz de viver da tensão entre sua 

autonomia e sua adaptação ao meio social. “O homem deve ser um cidadão de seu tempo, 

integrando-se no conhecimento e no desenvolvimento das potencialidades humanas [...]; 

mas, ao mesmo tempo, tem de ser um crítico de seus dias [...], não deixar-se dominar pelo 

coletivo” (PUCCI, 2012a, p. 15). 

Por outro lado, a semiformação leva a um conhecimento superficial e à 

presunção do saber, a uma falsa consciência do saber. As novas mídias e as redes sociais 

também colaboram com este conhecimento superficial, mas que se apresenta como saber 

completo. O indivíduo pensa que sabe, mas tem um conhecimento restrito e limitado pela 

indústria cultural e pelas redes sociais que acompanha. Para Zuin (2014, p. 245), o 

conjunto de muitas informações não leva ao “aprofundamento do raciocínio” e ao 
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pensamento crítico, mas a “um estado de supremacia de informações efêmeras e 

incrivelmente pontuais”.  

Assim, serão observados os três pontos da cultura da convergência destacados 

por Jenkins (2009) e confrontados com elementos da indústria cultural de adorno à luz da 

teoria da semiformação.  

O primeiro deles é a convergência dos meios de comunicação, integrando 

novas e velhas mídias como um fator de pluralidade de conteúdos e fontes. A 

concentração oligopolística dos meios de comunicação, formada no século 20, é motivo de 

duras críticas, inclusive de Adorno e Horkheimer (1985). O modelo de comunicação de 

massa leva a poucos produtores e emissores de conteúdo para uma massa uniforme e 

passiva. A possibilidade de novos modelos de comunicação e com isso a ruptura com o 

modelo de massa, gerou grande expectativa entre aqueles que defendem uma comunicação 

plural e democrática. Estaria na rede digital, com todas as suas potencialidades, a 

possibilidade de romper com os monopólios e oligopólios, estabelecendo novos canais 

populares e comunitários de comunicação. O baixo custo para o uso da internet, as 

facilidades para produção e disseminação de conteúdos levou a esta crença. E de fato, 

novos produtores e distribuidores surgiram, tanto do ponto de vista de pequenos negócios, 

como de uma comunicação comunitária ou de grupos de interesse. Novos modelos 

surgiram nestes 20 anos de internet.  

No entanto, Jenkins (2009) coloca que na metade deste percurso, os grandes 

conglomerados de mídia já buscavam soluções para entrar neste novo mundo e, além de 

não perder o poder que já detinham, ampliá-lo com a era digital. Os conglomerados de 

mídia não deixaram de existir nestas duas décadas, e até se fortaleceram na nova economia 

digital. Novas empresas, como a Amazon (comércio de livros pela internet), tornaram-se 

os novos gigantes e expandiram seus negócios no campo midiático. Na mesma medida em 

que há espaço para novos e pequenos produtores e distribuidores de conteúdos, há também 

uma fatia considerável de mercado para grupos empresariais gigantes atuando em 

diferentes setores midiáticos, entre eles redes de rádio e televisão, jornais e revistas, 

mercado editorial, produção de games, publicidade e propaganda, portais de conteúdos e 

provedores de acesso na internet.  

O segundo ponto é a cultura participativa. A capacidade que os indivíduos 

têm hoje de se apropriar dos conteúdos e participar de sua elaboração e disseminação. De 

fato, a internet, em especial o fenômeno chamado de Web 2.0, que potencializou a 

interatividade e a colaboração por meio de blogs e redes sociais, abriu espaço para que o 

cidadão exponha seus pontos de vista, compartilhe conteúdos com os quais se identifica ou 

sobre temas dos quais tem algo a dizer. No entanto, observa-se ainda que a concentração 
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oligopolística da mídia é um fator decisivo para restringir esta liberdade e deixar os 

contornos sociais dentro do que a estrutura capitalista espera.  

Em primeiro lugar, temos uma concentração dos locais por onde as 

informações passam e onde são publicadas. Grupos gigantes dominam importantes 

ferramentas de publicação e compartilhamento de conteúdos. A empresa Google, nascida 

neste novo ambiente midiático, reúne uma série de serviços amplamente utilizada por seus 

usuários: do motor de busca mais conhecido do mundo a serviços como provedor de 

email, repositório de vídeos, publicação de blogs, navegador de internet e sistema 

operacional para smartphones e tablets. Todos estes produtos ou estão na liderança, ou 

estão entre os mais usados no mundo em seus segmentos. Além disso, a rede social 

Facebook, que reúne 1 bilhão de usuários, foi o ponto de partida para a empresa de mesmo 

nome e que hoje detém, entre outras, também os aplicativos de  redes Whatsapp e 

Instagram. A Microsoft, por sua vez, lidera o mercado de sistemas operacionais para 

computadores pessoais e também no pacote de produtividade Office, agora disponível na 

nuvem, além do largamente utilizado serviço Hotmail e o serviço de troca de mensagens, 

conversas telefônicas e teleconferências Skype.  

Estas três gigantes servem de exemplo para demonstrar que boa parte das 

informações produzidas no mundo hoje estão sob o controle de grandes corporações. Elas 

detêm informações dos usuários e as utilizam para vender produtos personalizados. De 

quebra, sabem os hábitos, as rotinas, as preferências de cada cliente. Em oposição às 

liberdades individuais possíveis na rede, estabelece-se também a sociedade do controle. A 

possibilidade de agir, dizer e consultar o que quiser utilizando a rede de computadores leva 

a seu oposto: a vigilância permanente a que os indivíduos estão submetidos. Todas as 

ações feitas a partir de dispositivos como computadores, tablets e smartphones são 

armazenadas em bancos de dados e são passíveis de rastreamento.  

Google, Facebook e Microsoft não produzem todo o conteúdo que circula na 

rede, mas quase todo o conteúdo deve passar por elas elas ou por seus produtos em algum 

momento. A liberdade do usuário esbarra, portanto, no controle exercido pelas grandes 

corporações. A possibilidade de interagir, produzir, compartilhar, está ligada à adesão ao 

serviço de uma ou mais grande corporação e a entrega de informações importantes de sua 

vida a estes grupos. A cultura participativa é também uma cultura de submissão às 

corporações das novas mídias. Em que pese o indivíduo tenha liberdade para produzir seu 

próprio conteúdo, estará sempre submetido a padrões e modelos estabelecidos pelas 

grandes corporações em seus novos modelos midiáticos. São, portanto, conteúdos pré-

definidos pelas empresas em seus produtos.  
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Por fim, a inteligência coletiva, defendida por Jenkins a partir de termo criado 

pelo filósofo Pierre Lévy. A colaboração de diversas cabeças num mesmo projeto, de 

maneira síncrona ou assíncrona, independente de localização geográfica específica, mas 

somando as inteligências individuais podem resultar em produtos ricos e inovadores que 

teriam muita dificuldade de se desenvolver no modelo anterior, analógico. A Wikipedia 

talvez seja o melhor e mais visível resultado desta inteligência coletiva.  

No entanto, o que predomina nas redes é a superficialidade e um dispêndio de 

tempo do indivíduo com conteúdos e produções que nada ou pouco acrescentam enquanto 

forma de conhecimento ou de pensamento crítico. A rede de entretenimento que se tornou 

a internet é bombardeada a todo instante por informações fúteis sobre celebridades, 

histórias pitorescas, tragédias, propagandas dos mais variados produtos. O espaço para a 

produção coletiva tornou-se uma grande arena divertida. O próprio Jenkins (2009) cita o 

exemplo do programa de TV Survivor, em que os telespectadores usam a internet para, em 

uma rede de colaboradores, descobrir fatos que envolvem o programa mas que não foram 

ao ar.  

O tempo dedicado com assuntos “sérios” na internet reduz-se principalmente 

ao mundo do trabalho. A rede tornou-se, nos momentos fora do trabalho, um local para 

entretenimento. Portanto, a inteligência coletiva tem espaço reduzido e restrito na rede. 

Não deve ser ignorada, mas é visível que sua importância é definitivamente menor que os 

besteiróis que circulam diariamente nos computadores e celulares em forma de memes 

padronizados.  

O conhecimento que se produz e se obtém na rede é portanto muito inferior ao 

seu potencial. E não caberá à nova indústria cultural corrigir este rumo. Pois mesmo o 

acesso à leitura é fortemente dominado por grandes corporações, entre elas, a Amazon, 

que detém a maior fatia do mercado editorial na rede. O serviço de livre fluxo de 

conhecimento, a partir do compartilhamento de livros, ficcionais ou não, vai sendo 

controlado também por grandes empresas interessadas na venda deste conhecimento. Uma 

venda direcionada a produtos mais palatáveis, procurados pelo público acostumado a uma 

leitura fácil e padronizada.  

A inteligência coletiva, que seria sem dúvida um componente importante para 

a formação cultural, perde seu poder e impacto na rede. A mediocridade coletiva tem 

espaço bem maior. A indústria cultural sabe e favorece isso.  

 

Considerações finais 

Este trabalho se propôs a uma crítica ao conceito de cultura da convergência 

criado por Henry Jenkyns (2009), alicerçado em três eixos: convergência dos meios de 
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comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. Para isto buscou-se o 

contraditório e também uma observação abrangente do fenômeno, tentando assim uma 

aproximação metodológica com a dialética negativa de Adorno (2009).  

Duas concepções da teoria crítica foram fundamentais para dar sustentação a 

esta análise: a indústria cultural (ADORNO; HOKHEIMER, 1985) e a semiformação 

(ADORNO, 2010). Ambas foram fundamentais para demonstrar que as transformações 

sociais ocorridas na era digital, identificadas por Jenkins, são insuficientes para uma 

alteração profunda na sociedade. Em primeiro lugar, porque na era digital inaugura-se uma 

nova indústria cultural, mais complexa e com novas características, mas que não traz de 

fato, uma nova realidade democratizante e libertária. Assim, as novas tecnologias, e o uso 

delas pelo sistema capitalista mantém o indivíduo dentro do conceito de semiformação. A 

autonomia, uma das características fundamentais da formação cultural plena, não é 

alcançada pelo indivíduo neste início de século 21, apesar de todo avanço tecnológico nos 

processos comunicacionais percebidos agora em relação ao século 20.  

O acesso ao conhecimento em rede, a possibilidade de produção por diversos 

indivíduos e não mais por alguns grupos estabelecidos no interior das empresas da 

indústria cultural, não é suficiente para elevar o patamar de conhecimento da sociedade. 

Ao contrário, a avalanche de informações gera mais rompimento com o passado e mais 

desvinculação do indivíduo com sua história. A memória e a tradição, fundamentais na 

construção da cultura, e na apropriação desta pelo indivíduo, perdem-se no emaranhado de 

publicações que se sucedem em velocidade jamais vista. O que é importante hoje, amanhã 

sequer será lembrado. O conhecimento tornou-se efêmero e a memória externalizou-se. 

Esta voltará no momento em que o algoritmo permitir. E o algoritmo não está sob controle 

do indivíduo, mas das empresas. É comandado pelo capital. 
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L. A. C. N. (orgs.). Teoria crítica e inconformismo: novas perspectivas de pesquisa. 

Coleção Educação Contemporânea. Campinas: Autores Associados, 2010. p. 7–40.  

CASTELLS, M. Sociedade em rede. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. v. 1 

COSTA, B. C. G. DA. Comunicação e educação na era digital: reflexões sobre estética e 

virtualização. Comunicação, mídia e consumo, v. 7, n. 19, p. 87–103, jul. 2010.  

https://drive.google.com/open?id=0B0aeeXfGyFtpNFlvZWQ1X05VSWc


ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

JENKINS, H. Cultura da convergência. 2. ed. Saõ Paulo: Aleph, 2009.  
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No Brasil do século XXI o clima de ódio e animosidade segue, muitas vezes, 

insuspeitado, encoberto pela névoa do trivial, que tende a dificultar tanto sua percepção 

quanto seu enfrentamento. A título de ilustração, atentemo-nos para os fatos verídicos 

narrados a seguir. 

O ano é 2016 e em uma aula de música para uma turma do quarto ano do ensino 

fundamental numa escola pública do município de Goiânia, estado de Goiás, as atividades 

parecem transcorrer com certa normalidade: professora empenhada em trabalhar saberes 

musicais, alunos entusiasmados com as múltiplas possibilidades da música que ressoa 

amplamente em seus corpos. Quando o entusiasmo começa a se converter em uma espécie 

de tumulto coletivo, a professora interrompe a atividade e dá início a uma conversa. Sua 

intenção está claramente voltada para demonstrar a importância do som e de seu negativo, 

o silêncio.  

Em certo ponto da conversa, a professora começa a descrever uma rica experiência 

que teve em uma escola de música no exterior. Sem demora, os alunos começam a intervir, 

descrevendo características e elementos próprios do país trazido à baila. Depois de ouvir 

atentamente os apontamentos dos alunos, e comentar alguns deles, a professora prossegue 

seu relato dizendo que na escola em questão os alunos são capazes de algo muito 

importante: eles constroem e respeitam certas regras, dentre elas, a de guardar o silêncio 

em seus corpos.  

No instante subsequente, que promete ser o ponto culminante de toda a conversa, a 

professora faz uma pausa expressiva e, logo em seguida, indaga: - “Pessoal, será que nós 

também somos capazes de construir e respeitar regras? Vamos tentar? Quem pode me 

dizer qual deveria ser a primeira regra para nossa aula de música?”. Num átimo, um aluno 

levanta o dedo e exclama: -“Devemos odiar a Dilma!”. A essa sentença, supostamente 

descabida para os propósitos de uma aula de música, segue-se a retomada da atividade que 

deu origem à conversa. A fuga da problematização do discurso do ódio, tão manifesto, tão 

direto, tão irrefutável fez reinar uma aparência de normalidade sob cujas bases semeiam os 

gérmens da barbárie. 
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Na cena descrita acima há indícios dos vínculos entre a reprodução da barbárie, sua 

trivialização na infância e o sufocamento de um trabalho pedagógico sistemático 

fundamentado em “saberes sensíveis” geradores de: 

 

[...] um modo de operar articulador de aspectos comumente percebidos 
como incompatíveis e, por conseguinte, apreendidos e vivenciados de 

forma dissociadora. O termo “saber sensível” busca integrar, em sua 

própria estrutura gráfica, o sensível e o inteligível, além de outras tantas 
dicotomias que vêm cristalizando visões fragmentárias nos processos de 

pensar e fazer humanos. Dessa feita, configura-se como um saber 

promotor da articulação crítica entre cognição e emoção, razão e 

imaginação, intelecto e sensibilidade, bem como da associação de outras 
unidades dialéticas como teoria e prática, técnica e reflexão, trabalho e 

prazer, produção e contemplação (AQUINO, 2016, p. 110). 

 

Antes de enveredar para a essência daquele vínculo, cumpre ressaltar que, fruto de 

um condicionamento social, a fala da criança na aula de música no momento de organizar 

combinados e regras mostra a repetição do ódio que distancia o saber sensível: o que 

fazemos primeiro? Odiamos! Como se vê, a infância participa do contexto mais amplo do 

golpe, pomposamente nomeado impeachment, levado a cabo no Brasil em 2016.  

Ora, a exclamação da criança está longe de ser uma frase avulsa, alheia a todo o 

contexto do golpe espetacularizado pela televisão brasileira. A complexidade dos 

elementos sociais que geram o contexto de um golpe recaem na explicação simplista e 

linear alimentada pela intolerância, pela aversão, pelo horror ao Outro, como nos diz 

Duarte (2007) e o resultado muitas vezes surge na afirmação desavisada de que a barbárie 

vem de fora, do estrangeiro, do diferente. O papel da educadora confirma este movimento: 

ao não aproveitar a oportunidade ímpar que se apresentou no acontecimento em sala de 

aula, sua escolha pende para naturalização e simplificação das coisas, beirando a omissão, 

escolha fundamentalmente equivocada quando falamos de uma aula de arte.  

A cena nos diz sobre o distanciamento do saber sensível marcado pela abdicação 

do próprio eu, encontrando escape na destilação do ódio, na intolerância generalizada, há 

sempre uma conta a ser cobrada, que encontra no seu caminho bodes expiatórios que 

terminam por receber com força o resultado do cultivo da impotência. 

No gesto que imita pobremente o adulto, a criança perde a oportunidade da 

vivência da mimese em toda sua potência, ela desconstrói a naturalização do preconceito e 

a instalação do ódio, da barbárie e da ignorância, por trazer à lume a junção do que 

defendemos aqui: uma sensibilidade encarnada de história, de conhecimento, do 

entendimento do caráter real dos acontecimentos sociais por meio da arte e já na infância. 

Na mímica do ódio, perde-se a ideia do outro enquanto humano, agiganta-se, 

contraditoriamente, uma ideia de familiaridade que permite a chacota, uma proximidade 

que “destrói a tensão entre os polos, busca a totalidade, a cultura unitária e massificada, 
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com que facilmente os indivíduos de identificam e se indiferenciam” (OLIVEIRA, 2014, 

p. 46). O afastamento é necessário na riqueza das relações sujeito-objeto, e é também 

necessário para a construção de valores como respeito e entendimento do outro enquanto 

indivíduo, isso só pode ser cultivado na mimese. 

Se falamos de uma aula de arte, a questão da mimese ganha ainda mais peso, já que 

a experiência estética possível em seu processo é prenhe de elementos que trazem à tona o 

entendimento da arte como forma de conhecimento, um conhecimento sensível que nos 

leva aos mares turbulentos da reflexão filosófica. A turbulência realçada evoca o refúgio 

na arte que propicia o questionamento, que diferencia, que auxilia a ver o outro em suas 

idiossincrasias, no fortalecimento do próprio eu. 

Coloca-se a dialética negativa entre fragilidade e fortaleza, racionalidade e 

irracionalidade que o contato com a arte faz emergir na sobrevivência da mimese. Nem a 

recaída na magia, nem o peso do palavreado que tende à dominação da técnica. A 

oportunidade que se apresenta no momento em que as crianças elegem o ódio ao outro na 

organização das regras de convivência pede a retomada das atitudes sociais a que a 

infância tem tido acesso enquanto vítima do comportamento midiatizado e reforçado na 

família. 

O cultivo do ódio significa a racionalidade em sua mais viva força, a morte da 

sensibilidade, a dominação do real que anuncia que a única possibilidade é a repetição, a 

mímica, a repetição do gesto que transforma-se em sentença da barbárie. Segundo Adorno, 

“o racionalismo, que argumenta impotente contra as obras de arte, ao aplicar-lhe critérios 

de lógica e causalidade extra-estéticos, ainda não se extinguiu; o abuso ideológico da arte 

provoca-o” (ADORNO, 1970, p. 90). Na sua essência, a arte, portanto, acende uma chama 

constante que pode na educação da infância apontar para possibilidades da experiência 

estética, seja na música, nas artes visuais, no teatro ou na dança, contrariando a ideologia 

do sempre igual, da naturalização do que se ouve, do que se vê, do que se vivencia na 

sociedade do espetáculo que celebra a pobreza da experiência e o ódio.  

Contrariando a aceitação do ódio na fala da criança, a docente necessariamente 

poderia, por exemplo, trabalhar o movimento dialético negativo entre o silêncio e o som, 

buscando o entendimento de que o barulho é a repetição pobre que transforma em grito, 

algazarra, palavras de cunho pejorativo e carregadas de preconceito e raiva que repetimos 

ao serem ouvidas, que inclusive se relacionam a um devemos ou não fazer que não parte 

do sujeito, passando por instâncias do falar que não exigem pensamento e sensibilidade. 

Quando se repete o silêncio dos corpos ou da fala, sem intencionalidade, a pobreza do ato 

se presentifica, assim como a repetição do som não tem sentido formativo algum se 
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dirigida à ocupação do tempo, numa aula que não dimensiona o ato de ensinar e planejar 

em seus aspectos políticos e ideológicos. 

A escolha do que dizer articulada ao que escutar também passam pelo exercício 

estético desse movimento entre silêncios e sons, sem o que opta-se pelo barulho da 

repetição, da mímica do gesto que deforma o pensamento. As regras e combinados em sala 

de aula se destinam a exercitar o respeito pela convivência com o outro, na medida em que 

entendo que o outro deve respeitar a mim. Cria-se aí um distanciamento que pretende 

despertar uma tensão necessária na convivência em sociedade, uma tensão que mostra a 

diferença na alteridade, a riqueza da diversidade com a qual aprendo, me enriqueço e que 

faz questionar minha própria subjetividade, identidade. 

Quando me dirijo a outro ser humano em termos negativos, não reconheço nele o 

que está em mim e isso desencadeia o que me falta, onde sou falho e o que ameaça minha 

soberania. O idealismo do eu então compõe a ignorância sobre o saber sensível, a 

manifestação de uma superioridade que é mesquinha, que subjuga e diminui o outro e 

direciona para ele o que eu desejaria negar e não consigo, resta-me odiar. 

Já a mimese, revigorada no saber sensível, desvela o outro em sua inteireza, rejeita 

a ilusão de que cresço na diminuição do que não sou eu, dá-se então a antítese profícua na 

relação sujeito-objeto, quando se mostra a suspensão de uma proximidade que harmoniza 

a ponto de se perder o cunho crítico do questionar, a solidariedade da convivência entre 

desiguais. 

O êxito está justamente na introdução polêmica de uma atitude que ao não 

acomodar-se com o insulto expõe as dissonâncias, as deformidades e o conflito. A negação 

do conflito, quando a docente continua a atividade sem problematizar a fala do discente 

reforça duplamente duas ideias: a de que abandonaremos as regras e combinados, que 

ganham função puramente decorativa, numa aula de música, o que reverbera a mensagem 

de que a arte não se ocupa do conflito e do saber, e pior, robustece a barbárie, fruto do 

ódio, do rancor, da cólera, negando espaço para a sensibilidade. 

A função decorativa parece assombrar a arte desde os tempos mais remotos, 

quando se associou a pura expressão à sua finalidade, no que se amputa seu sentido de 

área do conhecimento e se celebra sua forma, em prejuízo do conteúdo. Neste verdadeiro 

epistemicídio estético, o objeto ganha força, e o sujeito consegue no máximo expor por 

meio da construção do desenho, da pintura, da dança e do teatro suas frustrações, seus 

medos, o que lhe vem na alma como forma de exorcisar anseios e subjetividades. Este 

movimento afasta da área sua caracterização como saber e aposta na destruição crescente 

do papel da arte na educação, seu caráter formativo. 
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A aula de música neste sentido perde significado para a criança que externou a 

ideia do ódio, como também para a turma. O que seria mais importante naquele momento 

do que parar a atividade anterior e não apenas continuar os combinados e discutir seu real 

objetivo, aproveitando os saberes musicais para a sensibilização das crianças? A mediação 

para a construção do saber sensível é imprescindível, o princípio educativo deste saber 

reside justamente na oportunidade de trafegar pela técnica, pela emoção, pela criação, 

conjugando esta constelação na busca do encantamento desencantado. 

Vivenciar com as crianças desde bem pequenas a sensibilidade do saber musical 

significa muito mais que apresentar a elas obras de arte de qualidade, sem a intervenção 

que enriquece este contato na medida em que problematiza questões sociais, culturais, 

econômicas, sensoriais, entre outros, que nos cercam, o caminho para a experiência 

estética parece não ter continuidade, resvala em um beco sem saída. 

Associado a isso tem-se o gérmen da barbárie no conteúdo da afirmação infantil, 

escolhe-se o ódio como solução para a comunhão entre pares. Antes de ser um 

apontamento de resistência e autonomia do ser infantil diante dos acontecimentos 

televisionados, a afirmação colabora para a percepção da gravidade da omissão na 

reificação da sensibilidade. A expressão dos sentimentos ocorre à custa da consciência, 

iludida na identificação com o que de pior se pode sentir, o ódio, o desprezo pelo 

humanamente representativo. 

A figura da presidenta simboliza a lembrança da ditadura, da opressão, o ponto 

nevrálgico que se quer exterminar quando na realidade é o que se busca na repetição que 

confirma o retrocesso e a regressão do sensível. Odiar significa abraçar o que reafirmo em 

meu combate, a injustiça, a corrupção, a perda dos valores, a família. O testemunho do 

aluno mostra o conservadorismo autoritário que inunda a escola e demais instâncias 

sociais que escandalizam com o discurso enganador a professora que não reage diante da 

brutalidade da frase. É demasiado forte que uma criança esteja a repetir sem pudor o que 

se traduz como rigidez radicalizada da repulsa, mas é necessariamente neste momento que 

a ausência do saber sensível precisa preencher de sentido o vazio imponente do 

tradicionalismo. 

Em Minima Moralia, no aforismo 5, É muito bom de sua parte, seu doutor, Adorno 

adverte que “pela adaptação à debilidade dos oprimidos confirma-se, em tal fraqueza, o 

pressuposto da dominação e revela-se a medida da descortesia, da insensibilidade e da 

violência de que se necessita para o exercício da dominação” (ADORNO, 2008, p. 14). O 

exercício da espontaneidade não pode ser inocente, já que retira a desconfiança do olhar 

para com a barbárie nascente. A infância já não é, e talvez nunca tenha sido, o repositório 

das alegrias que nos parecem isentas do compromisso com a reflexão, tanto é que pode 
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disseminar o horror se obstinada na cegueira e nas malhas da insensibilidade. Mas a ela 

também se pode voltar o afrontar a vida com espanto da consciência da negatividade. 

O combate à barbárie na infância nasce desse movimento incessante do 

descortinamento das agruras sociais pelos saberes sensíveis, que não escondem a face 

escura da vida no encontro com o ódio, mas ensinam a desnudar a repressão com a 

delicadeza do humano. 

Conclui-se reforçando a necessidade de um trabalho pedagógico com os saberes 

artísticos – compreendendo-os enquanto saberes sensíveis e, portanto, articuladores de 

cisões que, historicamente, vêm propiciando a construção consciente da alienação pelo 

sistema educativo –, como possibilidade de elaboração crítica da cena anteriormente 

descrita e de combate a outra situação que aconteceu na mesma sala de aula dois meses 

depois. Em meio a uma atividade intitulada “Batalha Musical”, o mesmo aluno que 

proferiu a odiosa sentença sobre a presidenta deposta, ao perceber que uma colega de um 

grupo “rival” havia respondido equivocadamente a uma questão feita pela professora e 

que, em função disso, abandonaria a atividade, bradou em alto e bom som: “Tchau, 

querida!”. E assim, o ódio, tão banalizado, tão trivializado, tão forte e insuspeitadamente 

arraigado naquela realidade educacional segue imune ao exercício cognitivo, sensível, 

ético e/ou político de uma mimese refletida. 
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Resumo: As análises elaboradas pelos pensadores frankfurtianos Adorno e Horkheimer, a 

partir da obra “Dialética do Esclarecimento” (1985), com referência à promessa de 

iluminação da razão, que, contraditoriamente, transformou-se em um malogro, em virtude 

de as relações entre os homens em sociedade pautarem-se pelo viés da racionalidade 

científico-instrumental, levaram o presente texto a deter-se em três objetivos específicos. 

Primeiramente, ele procura trazer à tona alguns elementos fundamentais contidos na obra 

acima aludida, os quais possibilitam o entendimento de que a limitação da filosofia pela 

sua rendição à ciência se deve, principalmente, à fragilização da capacidade reflexiva. Em 

segundo lugar, busca fazer uma aproximação aos conceitos de educação, formação e 

experiência formativa, tentando, simultaneamente, apreender os nexos que conduziram à 

ruptura, na modernidade, entre sujeito e objeto, universal e particular, teoria e práxis. Em 

terceiro e último lugar, põe em relevo os desafios postos à educação contemporânea no 

que concerne à premência de ela recuperar o processo formativo, mediante o 

desenvolvimento de uma educação para a experiência, por conseguinte, para a 

emancipação. 

 

Palavras chave: Teoria Crítica, Educação, Formação, Emancipação. 

 

1 A Dialética do Esclarecimento e a Sujeição da Filosofia à Racionalidade Científico-

Instrumental 

 

A crítica à racionalidade moderna transformou-se numa das questões fundamentais 

para a Teoria Crítica da Sociedade. Isso se constata em todas as reflexões realizadas pelos 

teórico-críticos frankfurtianos. Por exemplo, ao lançar-se o olhar para dois dos primeiros 

trabalhos realizados por Adorno, que são “A Atualidade da Filosofia” (1991a) e “A Ideia 

de História Natural” (1991b), já se detecta tal posicionamento crítico. No que tange à 

primeira produção, esta diz respeito à aula inaugural proferida por este filósofo na 

Faculdade de Filosofia da Universidade de Frankfurt, em 7 de maio de 1930, quanto à 

segunda, esta ocorreu um ano após, por intermédio de uma conferência, também, realizada 

na mesma Universidade. Ambos os trabalhos tinham uma preocupação em comum, isto é, 

indicar as contradições presentes na filosofia moderna, seja com a sua recaída no 

idealismo, seja com o seu rigoroso aprofundamento na ontologização, culminando por 
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levar à cisão “ser natural e histórico” (SCAREL, 2016). Em contraposição a esta 

perspectiva, Adorno (1991b) afirma que a ontologia não deveria tentar encontrar 

 
[...] um ser puro, subjacente ao ser histórico, ou que se encontraria nela, e 

sim compreender o próprio ser histórico como ontológico, isto é, como 

ser natural. Transformar assim em sentido inverso a história concreta em 
natureza dialética é a tarefa da ontológica mudança de orientação da 

filosofia da história: a ideia de história natural (ADORNO, 1991b, p. 

118). 

 

Entretanto, é preciso que se explicite que a crítica às insuficiências da filosofia 

moderna não se restringe somente a Adorno, pelo contrário, ela também se faz presente 

nas reflexões elaboradas por outros pensadores da Teoria Crítica especialmente 

Horkheimer, (1991a, 1991b) Benjamin (1994) e Marcuse (1967), embora reitera-se que 

neste artigo privilegiar-se-á as análises feitas pelos dois primeiros filósofos. 

Referentemente a Horkheimer, o embate contra a ideologia enraizada na racionalidade 

burguesa já se encontra latente desde os seus ensaios da década de 1930. No texto “Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica” (1991a), por exemplo, este frankfurtiano, partindo da 

distinção entre estas duas concepções, aponta a perspectiva cartesiana como o modelo 

identificador da racionalidade moderna, paradigma este que se centra numa visão 

abstracionista e técnico-científica da realidade, que, em consequência, termina por causar a 

separação entre sujeito e objeto, teoria e práxis, universal e particular. Com efeito, uma 

concepção científica 

 

[...] que em sua autonomia imaginária se satisfaz em considerar a práxis 
– à qual serve e na qual está inserida – como seu Além, e se contenta 

com a separação entre pensamento e ação, já renunciou à humanidade 

[...] A autodeterminação da ciência se torna cada vez mais abstrata. O 
conformismo do pensamento, a insistência em que isto constitua uma 

atividade fixa, um reino à parte dentro da totalidade social, faz com que o 

pensamento abandone a sua própria essência (HORKHEIMER, 1991a, p. 

68). 

 

Contudo, o questionamento tanto concernente à idealização da práxis como à 

racionalização da filosofia, por meio da ciência, não se esgota aí. No ensaio denominado 

“Filosofia e Teoria Crítica” (1991b), publicado pela primeira vez em 1937 na Revista para 

a Pesquisa Social (Zeitschrift fuer Sozialforschung), Horkheimer, dando sequência à crítica 

iniciada no ensaio “Teoria Tradicional e Teoria Crítica” (1991a), expõe não somente a 

marca distintiva desta concepção teórica, mas, sobretudo, assinala qual deve ser a tarefa 

essencial da filosofia. E, assim, ele faz o seguinte esclarecimento: 

 

A teoria crítica da sociedade [...] tem como objeto os homens como 

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

cujo único problema estaria na mera constatação e previsão segundo as 

leis da probabilidade. O que é dado não depende apenas da natureza, mas 
também do poder do homem sobre ela. Os objetos e a espécie de 

percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta dão provas 

da atividade humana e do grau de seu poder (HORKHEIMER, 1991b, p. 
69). 

 

Para este autor, é exatamente em face de esta concepção ligar-se à previsibilidade, 

à formalização e à mecanização que ela culmina por estabelecer o distanciamento da 

filosofia de sua tarefa crítica e emancipatória, em virtude de ela inclinar-se para o reino da 

equivalência, da quantificação bem como, ainda, da transformação da natureza num 

mundo abstrato. Isso terá consequências dramáticas para a convivência humana, pois, a 

partir dessa visão objetiva da realidade, as relações entre os homens tornam-se cada vez 

mais racionalizadas e pragmáticas, resultando, dessa maneira, na equiparação entre 

homens e coisas. É este processo de “desencantamento do mundo118, que, consoante 

Adorno; Horkheimer (1985), corresponde ao ceifamento do “animismo”, da magia, 

contraditoriamente, ao invés de possibilitar o esclarecimento termina por conduzir a 

realidade social à ausência de tensionamento, porquanto administrada por uma 

racionalidade que a tudo mantém sob o seu domínio, levando o mundo, por um lado, à 

derrocada do mito, mas, por outro, a perda de sentido. 

 

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera 

objetividade. O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é 

a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. O esclarecimento 
comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens. 

Este conhece-os na medida em que pode manipular. O homem de ciência 

conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. É assim que seu ‘em-
si torna para-ele’. Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se 

como sempre a mesma, como substrato da dominação. Essa identidade 

constitui a unidade da natureza (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

24; grifo no original). 

 

Mas, se, por uma via, sob o manto ideológico da lógica formal e, também, da 

aparente neutralidade, a ciência se transforma no guia seguro para o homem moderno, por 

outra, segundo já se afirmou, este mesmo homem vê-se envolto em um processo de 

alheamento mediante à sua sujeição à lógica da adaptação e da ausência de autonomia 

frente ao império da calculabilidade, por conseguinte, da sua sucumbência ao esquema da 

uniformização. “Quem fica privado da esperança não é a existência, mas o saber que no 

símbolo figurativo ou matemático se apropria da existência enquanto esquema e a perpetua 

como tal” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 39). 

                                                             
118  Não obstante Max Weber haver recebido críticas dos frankfurtianos, por exemplo, por parte de 

Adorno (2009) e por Marcuse (1968), este conceito foi tomado como empréstimo por estes autores a partir 

das análises weberianas contidas na obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” (1989). 
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Mais de sete décadas separam a afirmação acima, a qual se encontra na obra 

“Dialética do Esclarecimento” (1985), publicada em 1944, da realidade atual, e o que se 

constata é que em lugar de essa crença de cunho mecanicista ceder a uma visão mais 

totalizante da realidade, pelo contrário, ela recrudesce-se, levando os indivíduos a 

professarem incondicionalmente o seu credo a essa perspectiva que, de forma gradativa, 

foi potencializando o seu poder dominador e cerceador da liberdade de pensamento e, 

consequentemente, de ação. Para Adorno; Horkheimer (1985): 

 

A subjetividade volatizou-se na lógica de regras de jogo pretensamente 
indeterminadas, a fim de dispor de uma maneira ainda mais 

desembaraçada [...] A expulsão do pensamento da lógica ratifica na sala 

de aula a coisificação do homem na fábrica e no escritório [...] O eu 
integralmente capturado pela civilização se reduz a um elemento dessa 

inumanidade, à qual a civilização desde o início procurou escapar 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 41-42). 

 

Pode-se inferir, a partir disso, que quanto mais o homem resvala nessa 

“inumanidade” mais ele recai na barbárie. A barbárie consiste na tendência à regressão119 

institual, freudianamente expressando, e que, segundo a concepção de Adorno (1995), é 

definida da seguinte maneira: 

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 à 

sua própria civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora 

maioria experimentado a formação nos temos correspondentes ao 
conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por 

uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, que contribui para 

aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha a 
explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza (ADORNO, 

1995, p. 155). 

 

Diante desta elucidativa explicação a respeito de tal paradoxo, as perguntas que se 

impõem são estas: como é possível, na realidade atual, confrontar uma perspectiva tão 

contraditória? Até que ponto a educação, a formação e a experiência formativa seriam 

capazes de travar o combate com vistas ao empalidecimento dessa visão pragmatizada, isto 

é, “rigidamente funcionalizada”, configurando-se, em outras palavras, na “racionalidade 

instrumental”, segundo Adorno; Horkheimer (1985)? São estas questões que se procurará 

compreender a seguir, evidentemente, considerando os limites trazidos por este artigo. 

 

2 Sobre a Educação, a Formação e Experiência Formativa: apontamentos no sentido 

da formação humana sob o prisma educativo emancipatório 

                                                             
119  No seu sentido ‘temporal’, a regressão supõe uma sucessão genética e designa o retorno do sujeito a 

etapas ultrapassadas do seu desenvolvimento (fases libidinais, relações de objeto, identificações, etc.) 

(LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 440). 
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As discussões elaboradas até aqui evidenciaram que a limitação na qual a filosofia 

recaiu em face de sua rendição à ciência se deve, principalmente, à fragilização da 

capacidade reflexiva. Este foi um dos pontos cruciais abordados pela “Dialética do 

Esclarecimento” (1985). Para os autores desta obra, o “progresso irrefreável” e a redução 

de tudo a um denominador comum causou danos em profundidade tanto à capacidade de o 

homem realizar experiências intelectuais, como, também, teve implicações decisivas no 

“[...] intelecto autocrático, que se separa da experiência sensível para submetê-la” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 46-47). Ora, deduz-se, a partir disso, que esta 

separação entre conhecimento e realidade ou, de outra forma, entre sujeito e objeto acaba 

tendo consequências inimagináveis à formação dos indivíduos, uma vez que a formação 

cultural (Bildung) requer o vínculo entre “objeto e reflexão” (ADORNO, 1995, p. 63). Não 

obstante esta exigência ser inerente à formação cultural tem-se que reconhecer que, sob o 

comando dos elementos padronizadores engendrados pela lógica dominadora 

socioeconômica e científica, tal possibilidade é negada. Dessa maneira, a razão termina 

por ser reduzida a um mero apêndice dos processos anti-humanizadores. Em síntese: 

 

A unificação da função intelectual, graças à qual se efetua a dominação 

dos sentidos, a resignação do pensamento em vista da produção da 
unanimidade, significa o empobrecimento do pensamento bem como da 

experiência [...] O espírito torna-se de fato o aparelho da dominação e do 

auto-domínio, como sempre havia suposto erroneamente a filosofia 

burguesa (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 47). 

 

Premidos pela lógica da técnica, os homens anseiam tornarem-se libertos da 

experiência e entregarem-se de bom grado à novidade. Dessa forma, diante do império da 

natureza e da técnica, o homem torna-se cativo. Assim, entregue às inúmeras exigências 

cotidianas e preso a instâncias débeis e primárias, ele se satisfaz apenas com o 

imediatamente dado. Em outras palavras: “A natureza e a técnica, o primitivismo e o 

conforto se unificam completamente e, então, [...] surge uma existência que se basta a si 

mesma” (BENJAMIN, 1994, p. 119). É isso que este frankfurtiano denomina de “pobreza 

de experiência”. Mas afinal como se processa a experiência? 

 

A experiência exige a unidade da consciência. O ‘eu penso’ tem que 

‘poder’ acompanhar todas as minhas representações; pois, do contrário, 

seria representado em mim algo que não poderia de modo algum ser 
pensado, o que equivale a dizer que a representação seria impossível ou, 

pelo menos para mim, não seria nada (KANT, 1996, p. 121). 

 

Com efeito, uma consciência que se habitua a representar o que já se encontra 

pronto e acabado, isto é, o dado, está desprovida da capacidade de realização da 
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autorreflexão crítica, pois, conforme já exposto, o sujeito está separado do objeto. Se se 

rompe este vínculo joga-se para o limbo a tensão, está-se, por conseguinte, aberto o 

caminho para a entrada e permanência da pseudoformação (Halbbildung). Para Adorno 

(2004), sob o comando da pseudoformação as consciências se tornam niveladas, 

persistindo, dessa maneira, “[...] os conteúdos objetivos coisificados, com caráter de 

mercadoria da educação ao preço de seu conteúdo de verdade de sua relação com sujeitos 

vivos” (ADORNO, 2004, p. 95). Diante desta constatação aterradora, entende-se que a 

recuperação da experiência formativa passa a configurar-se numa condição sine qua non. 

Em razão disso, a educação com vistas ao esclarecimento transforma-se em uma condição 

imperante em quaisquer processos formativos. Tal empreendimento deveria ter como 

ponto de partida o combate à razão instrumental, arquitetada pela Indústria Cultural, que a 

tudo atribui um ar de aparência, em face dos seus múltiplos mecanismos ditatoriais 

“sistemáticos e programados” de produção e venda de “bens culturais com o objetivo 

precípuo de maximizar o lucro, a comercialização em grande escala, transformando, por 

isso, os bens culturais em bens de consumo. Pois, de outra maneira, não há como esquivar-

se de sua teia enganadora e, ideologicamente, repressora. “No trajeto da mitologia à 

logística, o pensamento perdeu o elemento da reflexão sobre si mesmo, e hoje a 

maquinaria mutila os homens mesmo quando os alimenta” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 48). Por isso, urge que todos os esforços sejam multiplicados no sentido de se 

educar para o esclarecimento e para a emancipação. “Uma democracia efetiva só pode ser 

imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado” (ADORNO, 1995, p. 145). 

No texto “Educação e Emancipação” (1995), escrito para um debate na Rádio de 

Hessen, que foi transmitido em 13 de agosto de 1969, Adorno, referendando-se em Kant, 

expõe que a educação só tem sentido se ela for desenvolvida no sentido de livrar as 

pessoas do tutelamento, isto é, do seu estado de menoridade, o qual é responsável por fazer 

com que a pessoa permaneça à deriva do esclarecimento. E em que consiste o 

esclarecimento para Kant (2005): 

 
Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é o culpado. 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 causa dela não se encontra na 
falta de entendimento, mas falta de decisão e coragem de ‘servir-se de si 

mesmo’ sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer 

uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento 
[Aufklärung] (KANT, 2005, p. 63-64; grifos no original) 

 

Para este filósofo, a falta de esclarecimento deriva, principalmente, da “preguiça”, 

bem como da “covardia” daquelas pessoas que, não obstante tenham sido libertadas da 

natureza, ainda, contentam-se em permanecer sob o comando de outrem. Na sua 
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perspectiva, o comportamento de dependência deve ser confrontado na sua raiz, porque ele 

redunda em consequências nefastas para a conquista do esclarecimento, pois, 

contraditoriamente, as pessoas, sob o jugo da dependência, ao invés de conquistarem a 

autonomia, pelo contrário, elas se curvam para o reino da heteronomia, mediante a 

utilização do pensamento mecânico, que é originário dos preceitos e fórmulas, os quais, na 

visão de Kant (2005, p. 64), configuram-se nos “[...] grilhões de uma perpétua 

menoridade”. 

Disso, pode-se inferir que a liberdade, considerada por Kant (2005) como a mais 

expressiva “pedra de toque da verdade”, de bona fide, ou, de outra maneira, de “bom 

grado”, é confiada aos responsáveis pela arquitetura da sociedade capitalista administrada. 

Em decorrência disso, a capacidade de o sujeito autodeterminar-se, por meio do uso 

autônomo de sua razão, sucumbe-se em favor daqueles que o mantêm sob o seu controle, 

ou seja, sob o seu aparato dominador. Nesse sentido, não são somente as “qualidades”, 

conforme asseveram Adorno; Horkheimer (1985), que são diluídas por essa lógica técnico-

científica, integradora e imediatista, mas os homens, de uma forma geral, são arrebatados 

por ela. Isso pode ser melhor compreendido na elucidação a seguir: 

 

Não há nenhum ser no mundo que a ciência não possa penetrar, mas o 
que pode ser penetrado pela ciência não é o ser. É o novo, segundo Kant, 

que o juízo filosófico visa e, no entanto, ele não conhece nada de novo, 

porque repete tão-somente o que a razão já colocou no objeto [...] Sujeito 

e objeto tornam-se ambos nulos [...] Na redenção do pensamento a uma 
aparelhagem matemática está implícita a ratificação do mundo como sua 

própria medida. O que aparece como triunfo da racionalidade objetiva, a 

submissão de todo ente ao formalismo lógico, tem por preço a 
subordinação obediente da razão ao imediatamente dado (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 38). 

 

Confirma-se, assim, que o homem, ao romper com o mito e eleger a razão como 

fundamento das verdades buscadas por ele, autodeterminando-se na ciência, pressupôs 

haver encontrado a diretriz para a solução dos problemas existentes nas sociedades pré-

capitalistas. Entretanto, paradoxalmente, tal como explicita Adorno; Horkheimer (1985), a 

combinação de ardil e razão conduziu-o a resvalar na sua própria ruína. O que parecia 

ensejar realização, libertação, culmina por direcioná-lo à alienação, marxianamente 

expressando, uma vez que este é conduzido ao estranhamento no tocante aos produtos de 

sua atividade, às instituições sociais e, também, à cultura (MARX, 2010). 

Com efeito, essa perspectiva ideológica criticada de forma contundente por Marx 

(1988), em virtude de ela minar não apenas as relações do homem com a natureza mas, 

ainda, as relações humanas, paradoxalmente, ao contrário de autonomizar o espírito, 
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reitera-se, levou à regressão da subjetividade para conformá-la à maquinaria da 

padronização social, consequentemente, transformando-se em um embuste. 

 

Quanto mais complicada e mais refinada a aparelhagem social, 
econômica e científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado 

pelo sistema de produção, tanto mais empobrecidas as vivências de que 

ele é capaz [...] Pela mediação da sociedade total, que engloba todas as 
relações e emoções, os homens se reconvertem exatamente naquilo 

contra o que se voltara a lei evolutiva da sociedade, o princípio do eu: 

meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na 
coletividade governada pela força (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

47). 

 

Entende-se que é exatamente contra essa força com pretensão de onipotência que a 

educação deve resistir de forma implacável, buscando desmistificar a realidade abstrata na 

qual o sujeito se encontra em face desse contexto opressor e responsável, em grande 

medida, não somente pela violação de sua liberdade, mas, sobretudo, de sua autonomia. 

Para Adorno (1995): 

 

[...] é preciso começar a ver efetivamente as enormes dificuldades que se 

opõem à emancipação nesta organização do mundo [...] O motivo 
evidentemente é a contradição social; é que a organização social em que 

vivemos continua sendo heterônoma, isto é, nenhuma pessoa pode existir 

na sociedade atual realmente conforme suas próprias determinações; 

enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros 
canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo absorvem e 

aceitam nos termos desta configuração heterônoma que se desviou de si 

mesma em sua consciência (ADORNO, 1995, p. 181). 

 

Ora, como se pensar na possibilidade da realização de experiências formativas 

diante de uma realidade cuja configuração é heterônoma? Por isso, compreende-se que 

emerge para a educação a tarefa premente de ela envidar todos os esforços no sentido de 

confrontar, por meio do esclarecimento, todos os elementos que vêm possibilitando a 

multiplicação dos mecanismos de separação entre os seres humanos, principalmente, no 

que tange à divisão mais relevante, que diz respeito à cisão entre “[...] trabalho físico e 

intelectual” (ADORNO, 1995, p. 164), retirando dos “[...] homens a confiança em si e na 

própria cultura” (Idem, p. 164). Hoje o combate aos inúmeros processos de barbarização 

da cultura, tais como: da violência, do genocídio, do racismo, da destruição da natureza, 

enfim, da debilitação da subjetividade, em virtude da ampliação da racionalidade técnica, 

tornou-se condição indispensável para a superação da tendência, pelo homem, à 

autodestruição. Pois, segundo a perspectiva adorniana, “[...] a tentativa de superar a 

barbárie é decisiva para a sobrevivência da humanidade” (ADORNO, 1995, p. 156).  

 

Considerações Finais 
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No Ensaio denominado “Resposta à Pergunta: que é ‘Esclarecimento’? 

(Aufklärung)”, Kant (2005, p. 69) interroga: “[...] vivemos agora em uma época 

‘esclarecida’ [aufgeklärten]?” E, em seguida, responde: “[...] não, vivemos em uma época 

de esclarecimento [Aufklärung]”. Depreende-se, a partir desta afirmação que a questão 

emancipatória para o sujeito moderno está relacionada à ideia do devir. Isso significa que 

Kant “[...] determinou a emancipação de um modo inteiramente consequente, não como 

uma categoria estática, mas como uma categoria dinâmica, como um vir-a-ser e não um 

ser” (ADORNO, 1995, p. 181). 

Ora, dirigindo-se o pensamento para a realidade sócio-histórica, verifica-se que o 

horizonte do devir exposto por Kant (1995), conforme já se refletiu até aqui, tornou-se um 

engodo. Tal realidade é captável ao deparar-se com a sucumbência do sujeito frente ao 

objeto, em face da excessiva objetivação na qual as sociedades modernas embrenharam-se, 

minando, dessa forma, a possibilidade de o sujeito galgar a sua liberdade, mediante o 

exercício da autonomia, conquistando, assim, a sua emancipação. Retomando-se a questão 

kantiana acima referida, pode-se deduzir que é justamente por isso que Kant (2005) 

assevera que se vivencia, na modernidade, uma época esclarecida e não, conforme o 

ideário iluminista, a emancipação.  

Não obstante Adorno (1995) reconheça que a ideia da emancipação ainda 

permaneça, por um lado, abstrata, e, por outro, segundo Kant (2005), vinculada ao prisma 

do devir, portanto, revestida da ótica dialética, na visão deste teórico frankfurtiano, a 

perspectiva emancipatória “[...] precisa ser inserida no pensamento e também na prática 

educacional” (ADORNO, 1995, p. 143). Na sua concepção, somente voltando-se para o 

homem, no sentido de instigá-lo ao exercício da liberdade de pensar é que, 

adornianamente expressando, este homem poderá desenvolver uma “consciência 

verdadeira”. Para Adorno (1995), 

[...] aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em 

relação à realidade, ao conteúdo - a relação entre as formas e estruturas 

de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais 

profundo de consciência ou faculdade de pensar não é apenas o 
desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde literalmente à 

capacidade de fazer experiências. Eu diria que pensar é o mesmo que 

fazer experiências intelectuais. Nesta medida e nos termos que 
procuramos expor, a educação para a experiência é idêntica à educação 

para a emancipação (ADORNO, 1995, p. 151). 

 

Daí insistir-se na ideia de a Educação impor-se frente aos processos de 

enrijecimento do espírito orquestrados de maneira astuciosa e cega pela racionalidade 

objetiva, cerceadora da liberdade humana, porquanto redutora do pensamento crítico, 

consoante Marcuse (1967), à lógica do pensamento “unidimensional”. 
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O pensamento unidimencional é sistematicamente promovido pelos 

elaboradores da política e seus provisionadores de informação em massa 
[...] A ‘finura da razão’ funciona, como frequentemente fez, no interesse 

dos poderes existentes. A insistência nos conceitos operacional e 

behaviorista se volta contra os esforços para libertar o pensamento e o 
comportamento ‘da’ realidade dada e ‘para’ as alternativas suprimidas. A 

Razão teórica e prática e o behaviorismo acadêmico e social se 

encontram em campo comum: o de uma sociedade avançada que 

transforma o progresso científico e técnico em instrumento de dominação 
(MARCUSE, 1967, p. 34-35). 

 

Este diagnóstico estarrecedor acerca do projeto societário erigido pelo homem 

moderno, metaforicamente, assemelha-se ao mito de Pandora na antiguidade grega, que, 

ao abrir a caixa deixou escapar todos os males nela contidos, porém, ao fechá-la 

permanecera lá no fundo a esperança (BRANDÃO, 2013). Mas, se, por um lado, o mito 

explica a realidade, deixando entrever que as promessas eleitas por tal racionalidade foram 

ofuscadas pelos males que ela espalhou, por outro, esse mesmo mito, ao explicar a 

realidade, pode ensejar a possibilidade de se vislumbrar a esperança de confrontação a tal 

paradoxo. E é justamente aí nesse veio que se encontra a Educação. Para tanto, 

compreende-se que tal processo de esclarecimento deve iniciar-se, em primeiro lugar, por 

perscrutar de onde derivam os mecanismos de condução dos sujeitos à incapacidade de 

realização de experiências. A problemática mais preocupante com que se depara  

 

[...] atualmente consiste em que os homens não são mais aptos à 
experiência, mas interpõem entre si mesmos e aquilo a ser experimentado 

aquela camada estereotipada a que é preciso se opor. [...] Uma educação 

efetivamente procedente em direção à emancipação frente a esses 
fenômenos não poderia ser separada dos questionamentos da psicologia 

profunda (ADORNO, 1995, p. 148-149). 

 

A Psicanálise freudiana investigou as raízes de onde procede a tendência que foi se 

generalizando na cultura moderna, levando-a a centrar-se no “princípio do prazer120”, pela 

rendição da consciência aos instintos primários, causando, por conseguinte, a fragilização 

da subjetividade. Contra esse processo de barbarização compreende-se que emerge para a 

educação, segundo Adorno (1995), a urgência de ela examinar todos os efeitos causados 

pela técnica tanto na “consciência” como no “inconsciente” do indivíduo, a fim de 

estabelecer o rompimento com todos os “[...] mecanismos de repressão”, bem ainda com 

todas aquelas “[...] formações reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à 

experiência” (ADORNO, 1995, p. 150). 

                                                             
120  No tocante ao trabalho da Psicanálise, sugere-se que seja consultado o texto “Além do Princípio do 

Prazer” (2010). 
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Em segundo e último lugar, entende-se que é preciso que se atente para o fato de 

que a Educação sob o prisma emancipatório, para além do “compromisso”, exige que a 

atenção por parte do sistema educativo tenha como ponto de partida a infância, buscando 

confrontar os múltiplos processos de aprisionamento das subjetividades pelas teias 

racionalizadas tecnicamente do “mundo administrado”. E, além disso, é necessário que se 

busque o “[...] esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e social”, 

segundo Adorno (1995, p. 123), que não possibilite a reedição da barbárie, conforme 

ocorreu com Auschwitz. Infere-se que isso somente será viável se se estabelecer “[...] um 

clima em que os motivos que conduziram ao horror tornem-se de algum modo 

conscientes” (Idem, p. 123). 

Por isso, mais do que nunca, torna-se urgente a educação para o esclarecimento, 

com vistas à resistência à heteronomia, isto é, ao tutelamento, de acordo com Kant (2005). 

Isso significa que a educação deve inclinar-se para o desenvolvimento de conteúdos 

emancipatórios, que propiciem uma formação ampla, contemplando conteúdos não 

somente ligados às ciências, mas, sobretudo, aqueles relacionados à estética, à ética e à 

humanização, buscando, dessa forma, privilegiar uma categorização não “estática”, mas 

“dinâmica”, consoante Adorno depreende-se do sentido de emancipação kantiano. Enfim, 

entende-se que este é o significado que se quer atribuir à formação para a emancipação. 
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Resumo. O presente trabalho reporta-se às considerações acerca de nossa pesquisa 

concluída em 2016 no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da Faculdade 

de Ciências e Letras da UNESP – Araraquara/SP, sob a orientação do Prof. Dr. José  

Luís Vieira de Almeida. O mesmo apresenta um recorte do objeto da pesquisa no qual 

investigamos e apresentamos o processo de mercantilização do ser em virtude das 

investidas mercadológicas, pautado nas análises filosóficas da Teoria Crítica em uma 

sociedade sobrepujada pelo apelo midiático, cujas implicações recaem sobre a atividade 

educativa no âmbito escolar, bem como nas relações interpessoais hodiernas. 

 

Palavras-chave: Indústria Cultural; Mercantilização; Sociedade Excitada. 

 

 

Introdução 

 
A repercussão contemporânea do desenvolvimento tecnológico na vida das 

pessoas apresenta ao indivíduo um conjunto de novas atribuições necessárias para a sua 

inserção na sociedade midiática. Assim, para que se sinta psiquicamente integrado no 

contexto social, é necessário que esse indivíduo se “conecte” ao mundo virtual, pois, no 

corpo social hodierno, segundo Türcke (2010), estruturou-se uma “Sociedade da 

Sensação”, na qual os impulsos sensoriais das pessoas da geração higt-tech se 

estabelecem a cada nova inserção imagética nas telas dos aparelhos midiáticos. 

Para Türcke (2010a, p.267), “a tela, o grande recheio do tempo livre, penetrou 

profundamente, por meio do computador, no mundo do trabalho”. Do mesmo modo, o 

computador, que é capaz de reproduzir uma infinidade de telas, tornou-se fundamental 

no mundo da educação, “de tal modo que se apresenta como o instrumento de ensino do 

futuro”, assinala o autor. O autor ainda ressalta que a sociedade tecnológica vive em 

uma busca constante de novas sensações em virtude do choque midiático 

contemporâneo, pois ela se transformou em uma “sociedade excitada”. 

 
 

1  
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Propôs-se, também, refletir sobre as implicações dos choques imagéticos das 

mídias eletrônicas na função social e formativa da educação escolar. Desse modo, 

procurou-se, ainda, discutir o processo de construção ideológica da indústria cultural e 

suas implicações no contexto educacional, bem como relacionar o contexto “fetichizado” 

da indústria cultural com a necessidade de uma reflexão crítica sobre a atividade docente 

contemporânea. 

Como fundamentação teórica da pesquisa buscaram-se - à luz do referencial 

teórico da Teoria Crítica da Sociedade, a partir da obra de Cristoph Türcke (2010a), 

explorar seus apontamentos acerca da realidade contemporânea, a qual incorporou, 

segundo o autor, uma “sociedade da sensação”. Nessa linha de análise, abordar-se-ão 

alguns aspectos da obra de Adorno, representante da primeira geração da Escola de 

Frankfurt, que, juntamente com Horkheimer, apresentaram e desenvolveram o conceito 

de “Indústria Cultural”, que também compreenderá a fundamentação teórica deste 

trabalho. 

Destarte, buscou-se dar ênfase às proposições de pesquisadores cujo  

pensamento se tem apropriado dos fundamentos da Teoria Crítica como um contraponto 

ao controle psíquico-social exercido pelas intervenções midiáticas, as quais agem em 

detrimento de um telos pedagógico de caráter emancipatório. 

 

Indústria cultural na Sociedade Excitada 

 

 

Considerando-se as ponderações apresentadas pelo referencial teórico da 

Teoria Crítica, sobre o qual se funda o pensamento contemporâneo acerca da tecnologia, 

o autor de Sociedade Excitada, ao cunhar essa expressão, está situando a realidade 

hodierna acerca do arsenal tecnológico e suas representações no sistema produtivo, com 

implicações para as relações sociais. Dentre tais implicações está o fetiche ao aparato 

imagético desenvolvido com a revolução tecnológica. 

Türcke (2010a, p.193), ao analisar a memória imagética da Revolução 

Industrial, define a técnica fotográfica como o elemento espetacular das relações e da 

existência humana. 
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O impulso de paralisar instantes e seguir o seu “olhe para cá” é maior 

que nunca. A indústria fotográfica vive um boom. Assim como o 

sistema nervoso central humano conhece memória implícita e 
explicita, ele evidentemente também conhece crença implícita e 

explicita, e onde não se pode encontrar uma crença explicita não quer 

dizer que já não haja nenhuma crença, assim como não haver uma 

ponta saindo da água não significa que não haja iceberg. Muito ao 
contrário, tudo leva a pensar que aqui se tenha iniciado um ‘retorno ao 

fundamento’2. 
 

Esses estímulos, até então exóticos, determinam o caráter da atividade 

comunicativa, pela qual o homem da sociedade midiática se vai projetar. O mecanismo 

envolto no clique da máquina fotográfica é a representação do fetiche sobre algo 

potencialmente superior à capacidade humana, cujos desdobramentos midiáticos se vão 

instalar no tecido social como uma religião. Portanto, de acordo com a premissa do 

fetiche e da compulsão à repetição traumática3, pode-se inferir que, no mundo emergido 

da Revolução Industrial, não há espaço para a sensação naquilo que não prende a 

atenção na imagem. 

Neste mesmo ponto de crítica social, em meados do século passado. T. Adorno 

e M. Horkheimer (1985, p.111) afirmavam que: 

 

[...] a indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com 
energia e de ter erigido em princípio a transferência muitas vezes 

desajeitada da arte para a esfera do consumo, de ter despido a diversão 

de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feito de 
mercadorias. 

 

Dessa forma, os filósofos de Frankfurt alertavam para a transmutação das 

representações humanas por meio da arte – pela qual se podia atribuir certa pureza ao 

seu desenvolvimento cultural – para um recrudescimento das criações artísticas em 

nome de uma subserviência à moral burguesa, alijada pelo instinto mercadológico do 

 

2 A revolução da alta tecnologia deixa reconhecer sinais claros de uma volta em direção ao arcaico, mas 

sua força propulsora é o choque audiovisual. Ele comporta a condição de um redemoinho da história da 

humanidade. 
3 “Freud (1920-1976) ensina que a compulsão é gerada pelo déficit compreendido entre o que é a pulsão 

objetiva e o que é conseguido, que alimenta a força insistentemente. Dito de outro modo, o impulso é 

gerado pela insatisfação pulsional, visto que a pulsão não se contém diante da censura, havendo ‘com- 
pulsividade’. A excitação desligada (‘des-ligada’), de caráter móvel, desliza furiosamente, não se 

descarrega nem se liga a representação alguma. Sua função é repetir, indefinida e compulsivamente. Quer 

dizer: a pulsão nunca atingirá a satisfação plena, e quanto mais se distancia dela, mais força adquire. A 

saída é o trabalho de ligação”. (B. NETO, 2010, p. 38). 
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capitalismo industrial. É neste ponto de reconsideração da atividade humana, recém- 

saída de uma barbárie sem precedentes4, e as implicações da perseguição nazista aos 

filósofos de Frankfurt, que se encontram, nos escritos de Adorno, a sustentação teórica 

para a “sociedade excitada” de Cristoph Türcke, a qual permeia as considerações deste 

estudo acadêmico sobre um problema que paira no sistema educacional hodierno. 

Deve-se ressaltar, porém, que as análises desenvolvidas por Adorno e 

Horkheimer, são a referência necessária à fundamentação do conceito de indústria 

cultural, o qual se destina a identificar os propósitos da compulsão social na obra de 

Türcke e do fetiche da mercadoria no contexto contemporâneo, marcado pela busca da 

sensação imagética e tecnológica. 

Assim, este estado de “vulgarização do comportamento de massa”5  se  

apresenta na contemporaneidade de forma arrebatadora, pois, se as representações de 

controle social se estabeleciam no plano objetivo, os novos componentes desse 

mecanismo atuam também em duas frentes: no conjunto da estrutura de consumo por 

meio da invasão do marketing e no sensório subjetivo pelo qual se visualiza o perfil 

individual do consumidor cultural, já estabelecido e padronizado. Por sua vez, em se 

infiltrando nas redes de consumo on-line, os novos impulsos fortalecendo-se cada vez 

mais, novos perfis acabam por criar novos atributos, ocorrendo, assim, uma nova 

padronização. 

Para Türcke (2010a, p.41), essa prática, 

 

 
por um lado, corresponde a uma invasão na vida privada, com meios 

que na polícia são chamados de rastreamento. [...] Por outro, é sinal de 
atenção. Ter um perfil consumidor digno de nota significa ser alguém. 

Quem nem mesmo consegue fazer-se percebido para ter tal perfil 

simplesmente não conta: não é ninguém. 
 

 

 

 

 

 

 
 

4 Reporta-se, aqui, ao período no qual Eric Hobsbawm referiu como Era da Catástrofe. Este período “[...] 

foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se 

calavam e as bombas não explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de sua era inicial de 

colapso e de catástrofe devem começar com a da guerra de 31 anos” (HOBSBAWM, 1998, p.30). 
5 Expressão elaborada por Türcke, (2010, p.38) para afirmar que ninguém está imune ao poder de 

arregimentação da propaganda. 
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Assim, a discussão levantada pelo neofrankfurtiano sobre a expressão Esse est 

percipi (“Ser é ser percebido”)6 remete à ideia de que o fato de não ser notado não 

extingue a possibilidade de alguém existir, entretanto, falando-se ontologicamente, em 

tempos de tecnologia midiática, ser alguém notado e percebido está para a vida social, 

assim como o oxigênio está para a sobrevivência de qualquer vivente no ambiente 

natural. Nesse sentido, o autor afirma: “quando a tecnologia vai tão fundo no indivíduo, 

que cada um não pode senão metamorfosear-se em um transmissor de si próprio, então 

sua radiação pessoal é obscurecida por uma etérea, que abala o próprio fenômeno do 

‘estar-aí” (TÜRCKE, 2010a, p.45). 

O “estar aí”, em ternos midiáticos, se torna possível por meio dos impulsos 

“despejados” pela emissão microeletrônica dominante que, em tempos de 

relacionamentos virtuais, a todos atinge. A mercantilização do ser e a compulsão social 

se alimentam nas determinações impostas pelo apelo midiático por meio da propaganda 

e, quando esse aspecto cultural se encontra previamente estabelecido pelo sistema de 

controle social, incorre em resistências por parte dos agentes do sistema produtivo – o 

que repercute nos alunos – quanto ao papel educativo nas instituições de ensino. A 

respeito dessa espécie de gerenciamento das instituições sociais no sentido de se 

tornarem multiplicadores dessa mercantilização cultural, Türcke (2010a, p.23) afirma 

que: 

 

[...] empresas como o McDonald’s e a Coca-Cola financiem o 
equipamento de escolas inteiras, de forma a poder oferecer seus 

produtos aos alunos no recreio; que grupos como a Microsoft e a Intel 
forneçam computadores sob condições especiais, influenciando, 

assim, de forma determinante as bases e o direcionamento do  

programa educacional como um todo, já é há muito tempo uma rotina 
na vida escolar dos Estados Unidos – e é algo tido como exemplar  

para além dos Estados Unidos. 

 

No recorte citado, evidencia-se a invasão do privado no âmbito público como 

forma de “recrutamento” dos círculos escolares para o embate frente a possíveis 

contratempos em que, porventura, alguma resistência possa altivar a voz – que  poderia 

 

6 Segundo Türcke (2010), este “ser é ser percebido”, refletido no consumo de mercadorias que fazem  

parte dos modismos da sociedade industrial, se estabeleceu nos últimos tempos com a difusão em rede de 
produtos pelos quais o mercado se encarrega de criar identidade entre os “iguais” da sociedade do 

espetáculo. 
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ganhar eco se as preocupações das políticas educacionais se pautassem no repensar das 

implicações sociais do descompasso existente entre os interesses da indústria cultural e  

o caminho do desenvolvimento sociocultural. 

E, para além das propostas educacionais, seja no âmbito político, seja na esfera 

pedagógica das unidades escolares, a sociedade contemporânea se encontra imbricada  

no contexto das sensações imagéticas, situação que acaba por referendar um quadro de 

subordinação do sujeito ao espetacular. Esse quadro se exprime na forma do consumo 

dos mais variados tipos de produtos, isto é, estímulos novos a cada momento futuro. 

Voltando a Frankfurt, dir-se-ia que a crítica social, tecida por Adorno e 

Horkheimer em meados do século passado acerca da indústria cultural, traz à tona uma 

série de inferências a respeito do predomínio técnico nas atividades cotidianas e do 

domínio exercido pela tecnologia midiática sobre as interações sociais e culturais, cujo 

desfecho compulsivo se pode observar por meio da análise da filosofia da sensação, em 

Türcke (2010). 

 

A mercantilização do ser (esse est percipi) 

 

 

Pode-se enxergar, também, por meio da teoria adorniana, que esse constructo 

de controle social é projetado e executado em sua plenitude, quando se analisam 

categorias presentes em seus escritos como indústria cultural e tecnologia midiática, as 

quais estão situadas no contexto educacional atual. Assim, a mecanização, seguida da 

informatização, elevou a indústria da diversão e do lazer para todos os âmbitos  

possíveis da atividade humana e estabeleceu um modelo social, cujas relações são 

conduzidas pela via da dominação por meio do apelo midiático, o qual, por sua vez, é 

alimentado pela obsolescência programada de produtos destinados a divertir o 

consumidor sem qualquer tipo de esforço. Este é, segundo Adorno e Horkheimer (1985, 

p.113), o projeto de mistificação das massas pelo qual 

 

o prazer acaba por se congelar no aborrecimento, porquanto, para 
continuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso,  

tem de se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações 

habituais. O espectador não deve ter necessidade de nenhum 
pensamento próprio, o produto prescreve toda reação: não por sua 

estrutura  temática  –  que  desmorona  na  medida  em  que  exige     o 
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pensamento –, mas através de sinais. Toda ligação lógica que 

pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente evitada. 

 

É nesse ambiente de espetacularização no qual se encontra a sociedade 

midiática, que se observa uma transposição das conexões passivas do sujeito reificado 

em seu mundo virtual para todo o tecido social. O caminho está posto de tal forma como 

lembram os autores, que ele é trilhado sem nenhum tipo de discernimento pelo 

indivíduo. Pois este se torna uma minúscula peça de uma complexa engrenagem 

composta pelo conjunto socioeconômico estabelecido e sistematizado. 

Essa engrenagem, pela qual se encaixam as peças do atual modelo de 

aprendizagem, se encontra emperrada na carência de objetividade dos indivíduos em 

responder aos anseios do arsenal tecnológico criado e municiado exaustivamente pelo 

mercado ultramoderno. Assim, a formação cultural se apresentaria como a redenção do 

estado de controle político que esteve presente nas rígidas imposições totalitárias 

propaladas em tempos do nazifascismo. 

No entanto, Adorno e Horkheimer já apontavam um pressuposto de 

arregimentação social pervertido na pele da indústria cultural. O prazer e o 

entretenimento não deixam oportunidade para qualquer tipo de renúncia à reificação, 

pois cultura, agora, se atrela aos símbolos da atividade mercadológica convertida em 

signos impulsivos. Faz-se necessário até e, sobretudo, para que se possa estabelecer um 

patamar de sobrevivência ante as peripécias do esclarecimento, analisar o seguinte: 

 

O logro, pois, não está em que a indústria cultural proponha diversões, 
mas no fato de que ela estraga o prazer com o envolvimento de seu 

tino comercial nos clichês ideológicos da cultura em vias de se  
liquidar a si mesma. A ética e o gosto podam a diversão irrefreada 

como “ingênua” – a ingenuidade é considerada mais grave quanto o 

intelectualismo – e impõem restrições até mesmo à potencialidade 

técnica. A indústria cultural está corrompida, mas não como uma 
Babilônia do pecado, e sim como catedral do divertimento de alto 

nível. [...] Divertir significa sempre não ter que pensar nisso, esquecer 

o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua 
própria base. É na verdade uma fuga, mas não, como afirma, uma fuga 

da realidade ruim, mas da última ideia de resistência que essa 

realidade ainda deixa subsistir. A liberação prometida pela diversão é 
a liberação do pensamento como negação. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 118) 
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Neste excerto abstraído da Dialética do Esclarecimento (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985), os autores oferecem uma das categorias a ser analisada nesta 

primeira parte do trabalho. Trata-se de um dos elementos fundamentais dos trabalhos 

frankfurtianos, a Indústria Cultural. Tal conceito tecido por Adorno e Horkheimer 

permite especular-se sobre sua validade atual e sobre suas transmutações decorrentes  

das necessárias adequações às demandas sociais vigentes. 

Ressalta-se que se buscou delimitar a análise conceitual do processo evolutivo 

da indústria cultural à atividade docente que se apresenta, hoje, como expressão da 

sociedade do espetáculo7, cujo poder de arregimentação mercadológica a todos logra um 

pouco mais a cada dia. 

Destarte, Adorno leva, por meio de suas inquietações, a aplicá-las a um 

conjunto de significados que perpassam em muito as relações interpessoais restritas aos 

assentos escolares. Dentre estes, preocupa a força desproporcional do requinte 

tecnológico, que monitora e municia os impulsos das gerações pós-modernas, embora, 

como o que se conhece do século passado pelo próprio Adorno, a experiência humana 

conduzisse ao ápice da barbárie, tendo os meios de comunicação de massa como 

ferramenta de controle social e cultural. No entanto, essa interatividade entre a elevação 

tecnológica e a barbarização instintiva do homem se coloca como parte de muitos 

problemas educacionais. 

Assim, o não processamento de informações abstraídas das redes virtuais, seja 

ele para fins de pesquisas escolares ou para o entretenimento do tempo livre, constitui 

déficit formativo. Segundo Costa (2002, p. 31), 

 

Uma das características da cultura mediática é a transformação na 
forma de o indivíduo perceber a realidade circundante, tendo como 

suporte as novas tecnologias e sua capacidade de justapor imagens, 
sons, movimentos, em alto grau de excitação sensível. A cultura 

mediática, no processo (de)formativo, requer mais o momento de 

adaptação ao ecossistema tecnológico do que propriamente uma ação 
autônoma, necessária ao processo educativo. 

 

7 É pelo princípio do fetichismo da mercadoria, a sociedade sendo dominada por coisas suprassensíveis 
embora sensíveis, que o espetáculo se realiza absolutamente. O mundo sensível é substituído por uma 

seleção de imagens que existe acima dele, ao mesmo tempo em que se faz reconhecer como o sensível por 

excelência. [...] O espetáculo é o momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social. 

Tudo isso é perfeitamente visível com relação à mercadoria, pois nada mais se vê senão ela: o mundo 

visível é o seu mundo. A produção econômica moderna estende a sua ditadura extensiva e intensivamente 

(DEBORD, 2003, p. 28-32). 
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Poder-se-ia relativizar ou questionar o fato de que a síndrome midiática pode 

ser nociva ou que traz algum tipo de prejuízo pedagógico. Como esse fato pode ser 

considerado um problema se as ferramentas informatizadas colocaram anos-luz à frente 

de gerações passadas? 

Portanto, o sistema midiático como instrumento da indústria cultural moderna e 

com a acessibilidade se avolumando cada vez mais, coloca o indivíduo diante de uma 

realidade coisificada e já decodificada pelos filósofos frankfurtianos em meados do 

século passado. Assim como no momento presente, ela é enxergada e em muito 

potencializada, cuja consequência é o contato com uma grande quantidade de 

informação, muitas vezes, sem que a mesma seja transfigurada em conhecimento. “Esse 

fenômeno é denominado disfunção narcotizante, ou seja, a exposição a uma infinidade 

de enunciados podendo entorpecer o receptor mediano dos veículos de comunicação, ao 

invés de estimulá-lo” (COSTA, 2002, p.59). 

Dessa forma, ao descarregar uma grande quantidade de aditivos sensoriais no 

receptor por meio de impulsos imagéticos, tem-se como consequência a impossibilidade 

de desenvolvimento da atividade racional por parte dele. Para Costa (2002, p.59), “isto 

resulta de uma cisão entre estar informado e agir diretamente sobre a realidade, o que 

compromete a ação social organizada”. 

Assim, observa-se o controle cada dia mais exacerbado do apelo midiático 

sobre as mentes humanas, num processo de mutilação da percepção da totalidade 

analisada e pensada concretamente. Têm-se, então, a naturalização do fetiche e o culto a 

tudo que representa essa realidade virtual. Logo, depreende-se que, 

 

A naturalização da tecnologia como meio de extensão sensorial e 
amplificadora das possibilidades comunicativas, na condição de 

mediadoras entre o sujeito e o real concreto, coloca-se como uma 
temática educacional contemporânea estratégica para a discussão 

sobre a formação do indivíduo, Ainda mais quando, no período pós- 

industrial, a experiência se defronta com a exterioridade dos fatos e a 
capacidade dos mass media de criar simulacros e representações 

simuladas. (COSTA, 2002, p.129) 

 

Para além desses efeitos colaterais do progresso tecnológico, porém, procurou- 

se buscar, por meio de representações teóricas sobre a categoria de tecnologia midiática, 
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tecer reflexões sobre suas implicações, defendendo sempre um constructo metodológico 

do posicionamento sociopolítico educacional, mesmo em um modelo já posto pelas 

políticas públicas que também se encontram imbricadas na mercantilização do  ser 

social. 

Segundo Santos (2012), “a sociedade da sensação” vive um estado de êxtase, 

isto é, a cada momento, busca novos estímulos disponibilizados pelos “mecanismos  

high tech”. Dessa forma, o homem da “sociedade excitada” se encontra, 

constantemente, na busca de satisfação para suas necessidades impulsivas e 

compulsivas. Estas representam a fórmula mais eficaz de controle social, pois, 

colocando “ser aí” por meio de uma suposta inclusão digital, estabelece-se a ordem 

necessária para o estabelecimento de um sensório sobre uma sociedade “engajada” no 

padrão mercantilista. De acordo com a resenhista de Sociedade Excitada, 

 

Em outras palavras, reconhecer na sociedade ultramoderna e 

contemporânea, baseada na mais alta dependência de meios 
tecnológicos, impulsos originários significa lembrar que toda cultura 

se baseia numa repressão da natureza, que torna possível as formas de 

dominação. Sendo assim, a crítica só pode ser efetiva se articular esses 
processos violentos que se atualizam e se reprocessam em cada 

atividade diária, em cada trabalhador sentado diante da tela de 

computador, em cada pessoa que procura distração nas salas de 

cinema ou no ambiente de estudo8; enfim, cada atividade cotidiana 

contemporânea tem embutida a relação imemorial e violenta que se 

processa entre homem e natureza. (SANTOS, 2012, p.230, grifo 

nosso) 
 

A vulgarização mercantil transcende os espaços públicos, pois o efeito 

alucinógeno referendado pala indústria cultural exerce o domínio sobre o intelecto 

preenchido pela hipermassificação cultural, ao mesmo tempo em que se torna esvaziada 

a possibilidade individual de buscar o equilíbrio racional em meio à reprodução 

sistemática da mercantilização. É para ela que funcionam as engrenagens do sistema, no 

qual o ser social flutua à deriva sem possibilidade de resistência. 

Ao se concordar com a interpretação da resenhista de que “toda cultura se 

baseia na repressão da natureza”, tem-se que salientar, também, que o espaço destinado 

à  cultura  oriunda  da  educação  escolar  que  se  estabelece  nas  mentes  inseridas   no 

 

8 Por experiência docente, entende-se que é possível transportar as apreciações interpretativas da 

Sociedade Excitada no que tange à possibilidade de atuação na atividade docente e seu telos pedagógico. 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

contexto midiático, de acordo com as análises conceituais da “Sociedade Excitada” de 

Türcke e Indústria Cultural (Adorno/Horkheimer), não atua para reverter esse cenário de 

abstinência reflexiva, como manifestavam os primeiros frankfurtianos. 

 

Falar em cultura foi sempre contrário à cultura. O denominador 
comum “cultura” já contem virtualmente o levantamento estatístico, a 

catalogação, a classificação que introduz a cultura no domínio da 

administração. Só a subsunção industrializada e consequente é 
adequada a esse conceito de cultura. Ao subordinar da mesma maneira 

todos os setores da produção espiritual a este fim único – ocupar os 

sentidos dos homens da saída da fábrica, à noitinha, até a chegada ao 
relógio do ponto, na manhã seguinte, com o selo da tarefa de que 

devem se ocupar durante o dia – essa subsunção realiza ironicamente  

o conceito da cultura unitária que os filósofos da personalidade 
opunham à massificação. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 108) 

 

Para além da representação original do conceito de cultura muito mais afetiva 

ao espírito do que ao estado mercadológico, o trecho citado estabelece uma acepção 

conceitual de cultura, quando este foi aviltado pelo processo de estabelecimento da 

dominação ideológica midiática como forma de controle social. A relação entre a mente 

humana e a máquina passa a ter como propósito a superação do conceito de relações 

afetivas, para se desdobrar em uma necessidade socioeconômica pela via tecnológica. 

Essa disseminação tecnológica atua no sentido de estabelecer, no modelo 

socioeconômico, a reprodução da força mercadológica de tais aparelhos. E se considerar 

que, atualmente, o alcance de aparelhos está anos-luz à frente de quando pensaram os 

filósofos frankfurtianos, não é difícil de entender o quanto se aumentou também o poder 

de apropriação das mentes humanas, razão pela qual se investe na capacidade produtiva 

da indústria tecnológica. 

As imagens tradicionais construídas pelo conjunto de habilidades de quem as 

produziam já tornavam o ser social mais altivo diante de suas representações culturais.  

E com a transferência de tal habilidade para os aparelhos de projeção imagética, o 

conceito de cultura também se altera. Não se podem aqui colocar dúvidas sobre o 

sentido de transmutação cultural ocorrido, sobretudo, quando o homem do 

Renascimento se apropria de conhecimentos produzidos pelos quais, desde então, tem 

conduzido a evolução tecnológica hodierna. O que permeia as preocupações nas 

fundamentações  de  atividades  acadêmicas  é  a  constatação  e  a  reflexão  sobre    um 
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problema educacional, o qual se avoluma diante da fetichização imagética em 

detrimento do saber pensado. 

 

Conclusão 

 

 

Diante do exposto, pode-se depreender que as decisões humanas seguem sua 

trajetória dentro de uma lógica na qual os estímulos imagéticos, indiferentemente do 

tempo ou da forma, estão condicionados a situações mágicas. A magia da tela que 

projeta a cada segundo uma nova imagem e quase sempre condicionada à interpelação 

de quem controla o aparelho, alimenta o receptor que, por sua vez, mesmo com um 

turbilhão de novas versões imagéticas, não se sente saciado9. 

Ressalta-se que, ao trazer um pouco das questões acerca da relação entre o 

homem e o aparelho, estão-se projetando neste estudo inquietações as quais levaram a 

direcionar as reflexões para a tecnologia no processo educativo. E, embora a questão 

técnica do aparelho ou psíquica do ser humano não seja o ponto central das 

preocupações acadêmicas deste trabalho, é inevitável que os questionamentos 

priorizados neste estudo aludam a questões como as tratadas pela Teoria Crítica quanto 

ao apelo midiático da sociedade contemporânea. 

Assim, objetivando argumentar sobre o processo dominante efetivado pelo 

mercado de aparelhos imagéticos e suas implicações para a produção de conhecimento 

concretamente pensado pelo indivíduo, diante do entendimento da realidade que  o 

cerca. E, como a realidade prossegue em constante movimento, dialeticamente falando, 

entende-se que se deva refletir sobre um embate criado pelo contexto midiático, isto é, a 

intensificação dos estímulos compulsivos, e suas implicações para a atividade  

educativa. 
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Introdução 

 O texto foi estruturado em duas partes. Na primeira, apresenta um esboço das 

emergentes possibilidades de conhecimento sobre o ensino por meio do método de 

reconstrução da hermenêutica objetiva. Na segunda, estabelece como tais pesquisas sobre 

o ensino contribuem para uma teoria crítica da educação, e que pode ser entendida 

legitimamente como uma forma de realização concreta da teoria crítica de Theodor W. 

Adorno.  

 

Para relacionar a teoria crítica de Theodor W. Adorno à hermenêutica objetiva 

 Nos estados democráticos hodiernos, a reivindicação de educar para a maioridade 

não pode mais ser negada. No entanto, o uso desta alegação, educação para maioridade 

(Erziehung zur Mündigkeit) não resultou imediatamente na sua realização. Com isso, 

localiza-se uma contradição entre aspiração e realidade. Adorno indica essa contradição. 

Para ele, é claro que na sociedade de hoje nenhum homem “pode existir na sociedade atual 

realmente conforme suas determinações (...). É claro que isto chega até as instituições”121, 

cuja missão é educar para a maioridade. Adorno abriu, por um lado, os estudos empíricos 

para investigação das práticas educativas, quando ele diz: "Se não quisermos aplicar a 

palavra 'emancipação' num sentido meramente retórico, ele próprio tão vazio como o 

discurso dos compromissos que as outras senhorias empunham frente à emancipação, 

então por certo é preciso começar a ver efetivamente as enormes dificuldades que se 

opõem à emancipação nesta organização do mundo"122. Isto é verdade não só para o 

contexto social de ofuscação (allgemeingesellschaftlichen Verblendungszusammenhang), 

                                                             
121 Adorno, Theodor W.; Becker, Hellmut; Kadelbach, Gerd 1971: 144. Cf.  Adorno, Theodor. Educação e 

Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, pp. 181-182. 
122 Adorno, Theodor W.; Becker, Hellmut; Kadelbach, Gerd 1971: 144. Cf. (Adorno 1995, pp. 181). 
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mas por meio de estudos empíricos também se pode elucidar como a prática educativa não 

realiza a maioridade e, portanto, à liberdade, mas contribui para a dominação. De acordo 

com o pensamento de Adorno, o sentido da pesquisa empírica na educação deveria 

evidenciar as contradições que marcam o processo de dominação e a não realização da 

maioridade.  

Nesta variante da pesquisa educacional empírica, aqui uma vez em destaque, os 

dados de pesquisa da prática cotidiana do ensino são construídos através do registro das 

aulas por equipamentos de áudio, as quais, posteriormente, são transcritas. A transcrição 

na forma de texto, neste caso, possibilita reconstruir o acontecido, cada momento, como 

forma de interpretação dos significados pedagógicos que estão inscritos na aula. Deste 

modo, essa variante de pesquisa sobre o ensino, seguido também pela filosofia de Adorno, 

têm o seu verdadeiro interesse: "o âmbito do não-conceitual, do individual e particular; 

aquilo que desde Platão foi alijado como perecível e insignificante e sobre o que Hegel 

colocou a etiqueta de existência pueril"123.  

O interesse é colocado sobre o particular, isso aponta para outra conexão com o 

pensamento de Adorno. O método da hermenêutica objetiva entende a si mesmo como arte 

(Kunstlehre), cujo procedimento de reconstrução lógica permite que haja uma 

aproximação mimética com a prática pesquisada. Assim, prevê-se a utopia do 

conhecimento por Adorno: "A utopia do conhecimento seria abrir o não-conceitual com 

conceitos, em equipará-los a esses conceitos"124. Através da aproximação mimética, a 

prática pode ser entendida, também, a partir de si. 

Para salientar a peculiaridade desta orientação, destacaremos brevemente a 

abordagem oposta, o comum, o pensamento de subsunção lógica da ciência, que foi 

apresentado e rejeitado, e que também foi tomado pelas ciências sociais quando o 

pensamento de subsunção lógica conforma a ordem conceitual antes mesmo do 

movimento de investigação do objeto. Isso pode ser exemplificado, quando as categorias 

para “um bom ensino” são definidas anteriormente e são sobrepostas à análise das aulas. 

Sobre tal pensamento, Adorno escreve: "A aparência de identidade é intrínseca ao próprio 

pensamento em sua forma pura. Pensar significa identificar. Satisfeita, a ordem conceitual 

coloca-se à frente daquilo que o pensamento quer conceber"125. Esta ideia apresenta-se em 

estreita conexão com o capítulo sobre Ulysses da Dialética do Esclarecimento. A forma de 

subsunção lógica do pensar é entendida como a continuação da Lista de Odysseus. Não é 

                                                             
123 Adorno, Theodor W. 1973a:20. Cf. Adorno, Theodor. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009. 
p. 15. 
124 Adorno, Theodor W. 1973a: 21. Cf. Adorno, Theodor. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009. 

p. 17. 
 
125 Adorno, Theodor W. 1973a: 17. Cf. Cf. Adorno, Theodor. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2009. p. 12. 
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realizada mais uma abrangente e enfática experiência, a diversidade qualitativa é negada. 

Muito pelo contrário, se constroi uma distância ao objeto. Isto implica, além disso, que a 

subjetividade e a experiência dos indivíduos deverão ser excluídas nesta orientação da 

ciência. A metodologia da hermenêutica objetiva considera este risco, e minimiza-o: 

através da experiência dos indivíduos e do método como arte (Kunstleher), pode-se revelar 

a diversidade qualitativa dos objetos de investigação. Duas relações da teoria crítica de 

Theodor W. Adorno para com a pesquisa sobre o ensino já foram esboçadas. Em primeiro 

lugar, no que diz respeito à necessidade de desenvolvimento prático e em segundo em 

termos da epistemologia de Adorno e da metodologia da hermenêutica objetiva. Nesse 

momento, eu gostaria de discutir a seguinte questão: Porque este tipo de investigação 

sobre o ensino pode se caracterizar como Teoria Crítica? O que chamamos de crítico aqui? 

O meu entendimento é que na Teoria Crítica de Adorno podemos identificar tanto 

(i) o significado original da crítica, no sentido da separação, abolição da diferença (im 

Sinne von trennen, unterscheiden aufgehoben), como também (ii) os sentidos do uso atual 

predominante da crítica, como crítica normativa. Desta forma, diz-se na Dialética 

Negativa, na seção "Essência e Aparência": "A essência não pode ser reconhecida senão 

junto à contradição do ente em relação àquilo que ele afirma ser"126. O momento da 

separação (i) é revogado aqui na distinção entre a pretensão de ser e a realidade do ser. Ao 

mesmo tempo, Adorno dirige-se a críticas num segundo sentido (ii), o chamado problema 

de escala em teoria crítica. Não se aplica uma escala normativa da prática, mas a prática é 

analisada de forma imanente em suas próprias reivindicações normativas. Qual seria a 

escala normativa que poderia ser utilizada nas aulas? 

Para uma melhor apresentação, eu divido, inicialmente, a escala analítica em quatro 

pontos. Em primeiro lugar, a premissa é que, acima de tudo, a educação na democracia 

sempre pretende, como compreensão da educação, educar para a emancipação. Isso se 

aplica a todas as áreas e não se limita à área exclusiva da educação para a cidadania. Por 

exemplo, também os estudantes nas aulas de Matemática devem compreender e aprender 

as tarefas de matemática, para poder emancipadamente julgá-las, se tais são válidas ou 

não. Em segundo lugar, será instaurado com a configuração dos temas, que a aula (por 

exemplo, de política) atenda as reivindicações das áreas de referência da ciência 

correspondente (por exemplo, ciência política), respectivamente, que o ensino ajude com 

que os alunos cumpram cada vez mais estas reivindicações. Em terceiro lugar: com todas 

as didáticas das disciplinas escolares (tema, assuntos, etc.) poderá ser levantada à 

reivindicação de que os alunos possam compreender o mundo objetivo, para o qual o tema 

                                                             
126 Adorno, Theodor W. 1973 a: 169. Cf. Adorno, Theodor. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009. 
p. 144. 
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didático deverá guiar, em princípio, a possibilidade de entendimento e a compreensão do 

que será ensinado. Em quarto lugar: nos atos de fala dos professores são realizadas 

reivindicações normativas, por exemplo, de que forma (didática) os objetivos devem ser 

alcançados. Qual é o argumento para a validade destas premissas, que até agora só foram 

postuladas e não fundamentadas? O argumento para a validade de tais premissas localiza-

se apenas na própria reconstrução do discurso da prática. No discurso e através do mesmo, 

as reivindicações normativas são realizadas. Estes atos de fala e sua reconstrução são a 

pedra de toque para analisar se as hipóteses são válidas ou não. Ao mesmo tempo, pode ser 

definido, se valendo dos atos de fala, uma reconstrução não só a partir das reclamações 

formuladas, mas também da realidade da própria prática. Em uma etapa posterior, esses 

dois planos irão se relacionar um com o outro. Com esta abordagem, não se abriria apenas 

a natureza, em nosso caso, a natureza do ensino, entretanto a prática poderá ser 

aconselhada sobre o caminho, no qual a mesma não atende às suas demandas. 

 

Estudo de Caso 

 As considerações gerais devem agora se desenvolver por meio do conteúdo 

referente à análise de um caso, muito reduzido à uma hora de aula de filosofia. A aula foi 

registrada em uma escola de ensino médio (Gymnasium) na Alemanha. Os estudantes 

estão no 10º ano, o que significa que eles têm geralmente entre quinze ou dezesseis anos. 

Eles frequentam a aula de filosofia por cerca de sete meses, uma vez por semana, durante 

duas horas. 

Para este estudo de caso, suponho que os professores em sala de aula de filosofia 

tenham o problema da estrutura específica, não só que os estudantes de filosofia devam ser 

ensinados, para destinarem-se aos argumentos e as posições da filosofia clássica, mas 

também pela pergunta e problematizações dos filósofos clássicos, juntamente com os 

alunos, se deverá filosofar. Segue-se a questão: com qual possibilidade eles podem se 

encontrar com esse problema estrutural e como lidam com o mesmo. 

Tematicamente é a hora de uma série de lições sobre a antropologia filosófica com 

a pergunta: "O que é o homem?” Na hora anterior, foi editado por um dos professores uma 

projeção. Nesta projeção foram exibidas diferentes imagens, as quais abordavam 

diferentes tipos de imagens humanas. Em termos de conteúdo, a aula começa com o 

seguinte discurso:  

 

"Professor:  [...], Eu gostaria que vocês fizessem anotações por 

cinco minutos  com as suas considerações anteriores, de acordo 

com a última hora, (.) Vocês possivelmente podem ter mudado 

suas considerações, (.) Sim, vocês, talvez hoje tenham claramente 
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se contradito ou também tenham perguntas, as quais se 

desenvolveram na suas cabeças, dúvidas [...] 

Aluno:  (.) Escrever? 

Professora:  (.) Sim, por favor, anotem, em tópicos."127 

 

A suposição é definida implicitamente pela professora, de que os estudantes 

lidaram com a questão da hora anterior128. Ela dirigiu-se aos alunos como filósofos, como 

se eles tivessem tido contato com questões antropológicas, tratadas com vínculo filosófico, 

antes da aula e indepenente dela. 

A fala da professora implica três premissas: (i) que os pensamentos dos estudantes 

foram pertubados com a aula anterior, (ii) que os estudantes continuarão a se ocupar com a 

questão da aula anterior por conta dessa perturbação, (iii) que os alunos foram conduzidos 

pela aula anterior por um processo formativo (Bildungsbewegung). É opcional para ela 

(iv), se os alunos modificaram suas respostas ou não. Os alunos tinham uma posição fixa, 

a qual foi abalada pela aula. Este suposto processo formativo interno, como se fosse um 

monólogo, deve ser registrado pelos alunos por escrito. Além disso, o professor considera 

que os estudantes criaram novas perguntas. Mesmo aquelas que poderia ser o resultado de 

uma reflexão pós-aula. No que diz respeito à concepção de atividades escolares 

(Arbeitsauftrages), um programa educacional pode ser reconhecido: (i) em primeiro lugar, 

uma revisão foi solicitada. Em seguida, os estudantes tiveram que mudar sua posição. (ii) 

Em segundo lugar, foi solicitada uma precisão. Neste caso, os alunos podem defender 

(melhor) suas posições contra os contra-argumentos. (iii) Em terceiro lugar, eles são 

convidados à progressão (elaboração de questões guias) (weiterführender Fragen). 

Nesta fala da professora é reivindicado implicitamente que a aula poderia iniciar-se 

a partir de processos de formação (Bildungsprozesse) e foi iniciada. O intervalo de tempo 

entre as duas aulas era a condição de possibilidade para a formação filosófica 

(Philosophische Bildung), respectivamente, para os processos de formação dos estudantes. 

O intervalo entre as aulas foi necessário para permitir um tempo e um espaço para os 

processos formativos (Bildungsbewegungen) dos estudantes, os quais foram estimulados 

pela aula, como se os alunos fossem filósofos, que refletem e assimilam suas impressões 

sobre um simpósio. 

Mediante as anotações, os estudantes deveriam fixar de modo escrito esse processo 

formativo. Nesta atividade existiria uma tensão com o processo de aprendizagem adotado 

                                                             
127 A transcrição original alemã está registrada na APAEK (www.apaek.de) no seguinte link: http://www.apaek.uni-
frankfurt.de/02617. A passagem citada procede da linha 135ff.  
128 A questão, o que é o homem, não é uma questão, sobre a qual os estudantes estão fortemente cientes. Para isso, a 
questão é pouco relacionada com a vivência (Erlebenis) imediata e as experiências. No entanto, eles, como todas as 
outras pessoas também, têm as imagens dos homens (Menschenbilder) e deixam incorporar suas classificações em 
relação aos comportamentos percebidos das pessoas, como a revisão de um filme. 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

e a demanda assim postulada. Uma anotação é um breve registro por escrito, que serve 

como um auxiliar de memória. Os alunos foram envolvidos pela professora com a forma 

adotada para colocar a questão, como se os mesmos fossem estudantes de filosofia, como 

ela pressupunha.  

Em seguida, os alunos tiveram suas reflexões, pelo menos, grosseiramente 

apresentadas. A publicação das anotações não acrescentaria qualquer valor. Além disso, 

eles já teriam, possivelmente, anotado suas reflexões por escrito. Consequentemente, a 

tarefa não seria necessária. Objetivamente não se pode executar essa tarefa usando 

anotações, as atividades através da tomada de notas não se encontram, porque tais 

anotações não constituem a elaboração de um satisfatório processo formativo, não permite 

que uma questão filosófica substancial seja formulada. Desta forma, a concreta realização 

da tarefa é contrária à sua reivindicação. 

 A conversão implícita dos estudantes em filósofos não é sustentada pela professora, 

como demonstra sua resposta à pergunta do aluno. A este respeito, existe uma contradição 

entre aspiração e realidade, porque se pode observar na pergunta do estudante a dúvida, ou 

seja, se ele deve registrar uma nota escrita. Pela professora essa suposta asserção é 

confirmada. O aluno, portanto, agora, novamente, é tratado como um aluno, como ele 

prórpio se reconheceu por meio da pergunta, e não mais como um filósofo. O aluno irá 

obedientemente executar a tarefa. É improvável que ele realize a tarefa em questão 

considerando seu sentido e finalidade. Enquanto a educadora não deseja representar-se 

como professora, isto seria não filosófico. Objetivamente se reduz a exigência. Não 

existem mais anotações que vão além dos tópicos, os alunos devem apenas elaborá-los. 

Agora que os tópicos já foram suficientes para cumprir a atividade, a professora alternava-

se entre (i) a exposição dos alunos (tomando notas), como um estudante, (ii) a redução 

implícita dos estudantes como filósofos e (iii) a nova abordagem (tópicos escritos) mais 

relevante do que os estudantes.  

 Novamente, após um período de trabalho de quase sete minutos, seguido de uma 

grande discussão coletiva na sala de aula:  

 "Aluna: Bem, eu tenho agora alguns tópicos registrados. 

  Professora: (.) Hmhm (.)".129 

A aluna escreveu um número indefinido de tópicos. Devido a esta incerteza, é 

improvável que estes pontos estejam relacionados aos processoes formativos 

(Bildungsbewegungen) da hora anterior, porque um processo formativo não se 

desenvolveria por alguns pontos, mas por algumas ações, nas quais estes pontos estejam 

                                                             
129 Linha 204 – 206. 
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presentes. O impedimento do processo formativo está expresso sucintamente pela adição 

do advérbio “agora”. O estudante escreveu “agora” sobre os tópicos, porque era seu 

trabalho, o qual ele teve de cumprir. A referência ao processo formativo é negada 

implicitamente.  

Isso é comentado com aprovação da professora. O cumprimento meramente formal 

da atividade é concebido por ela de forma positiva. Isto é suficiente para ela, como 

confirmação de sua expectativa, de que os alunos passaram na sequência da última hora 

por um processo formativo, pelo simples fato dos alunos não expressarem nenhuma 

resistência no próprio desenvolvimento do trabalho, o qual aconteceu sem rejeição da 

atividade pelos alunos do curso. 

Em termos de conteúdo, foi classificado positivamente pela professora “a escrita 

dos tópicos” ("Hmhm" = reação de confirmação). Os tópicos não apresentam nenhuma 

relação sistemática e não permitem vislumbrar um filosofar sistemático sobre a questão “o 

que é o homem?”. O que pode ser visto aqui e sugerido, é uma lógica de coleta de 

informações dispersas. 

O que não mais pode ser mostrado aqui, é que esta lógica de captura de teses 

permeia toda a aula. A aula de filosofia é, nessa hora, uma coleta de pontos. Estes pontos 

representam posições da filosofia à questão da natureza do homem. Nessa aula, as 

posições não foram reconstruídas em relação aos seus argumentos. Também não há o 

exercício do filosofar sobre a veracidade desses pontos, respectivamente sobre as posições. 

Assim, a aula está aquém das suas próprias reivindicações.  

Do mesmo modo, nesta pequena análise não se pôde demonstrar que o objetivo da 

aula tem um potencial para satisfazer as reivindicações auto-impostas, só porque os alunos 

estão interessados em filosofar sobre a questão “o que é o homem?”. E o que contribui 

para o suposto êxito da aula também contribui para o fomento da menoridade 

(Unmündigkeit) dos estudantes. Esta é a dialética desta aula em particular e das práticas 

pedagógicas em geral. 

 

Conclusões  

Para finalizar, eu gostaria de pontuar uma questão ao concluir: existem mais razões 

do que aquelas já mencionadas, razões pelas quais esta forma de pesquisa em educação é 

uma contribuição para a Teoria Crítica? Três pontos que eu gostaria de elucidar aqui. (i) 

Em primeiro lugar, este tipo de pesquisa empírica se sustenta na teoria da semiformação 

de Adorno e também permite deliberar empiricamente a questão se a teoria da 

semiformação está desatualizada hoje, visto que a educação como telos não se apresenta 

mais tão fortemente. (ii) Em segundo lugar, pode se comprovar a tese de Adorno de que o 
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problema da educação é a sua falsidade (Unwahrheit) imanente. Que "seu objeto de 

trabalho é feito sob a medida dos destinatários e, portanto, seu trabalho acaba por não ser 

puramente objetivo, por não ser motivado pelo prórprio tema. Isto é antes 

pedagogizado"130. Se os estudantes, desse modo, “se sentem inconscientemente 

enganados” (unbewusst betrogen fühlen)131, como Adorno continua a expor, deveria ser 

investigado empiricamente, embora muitas análises de aulas já indiquem esta 

compreensão. (iii) Em terceiro lugar, este tipo de pesquisa é uma resistência contra a 

prática falsa. Ela se impõe, para ficarmos com o exemplo dessa aula de filosofia analisada, 

porque os estudantes não filosofam vinculados à questão da natureza do homem. Isso 

remeteria também às questões éticas que envolvem o processo de maioridade. Uma análise 

detalhada desta aula também mostra como as oportunidades de ensinar e aprender são 

perdidas, o que seria um potencial de resistência contra demagogos e políticos populistas. 
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Política da Diferença ou Política Universal? Charles Taylor e Jürgen 

Habermas na Teoria do Reconhecimento 

Rubia de Araujo Ramos 

 

Resumo: A partir de duas linhas teóricas, o liberalismo substantivo de Charles Taylor e o 

Liberalismo de Jürgen Habermas, buscamos problematizar o debate teórico sobre 
Políticas de Reconhecimento e Estado Democrático de Direito. Considerando o problema 
central – garantia de direitos e reconhecimento de minorias políticas – inicialmente 
tratado por Taylor, avaliaremos sua solução a partir das críticas de Habermas. Depois, a 
abordagem deste que reforça sua tese de facticidade e validade. Por fim, uma breve 
análise das propostas, concluindo que a radicalização habermasiana da via 
procedimental do direito não garante igual reconhecimento factual. 
Palavras-Chave: Reconhecimento, Democracia, Autonomia, Charles Taylor, Jürgen 
Habermas. 
 

Introdução 

  Desde o início dos anos de 1990, quando o debate sobre reconhecimento e políticas de 

afirmação coletiva ganha maiores proporções incluindo problemas de imigração na 

América (TAYLOR, 2000, [1995]), desigualdades sociais e políticas advindas da 

diversidade cultural no mundo globalizado revelaram com maior força os “novos 

movimentos sociais” como demandas que se somam às necessidades do mundo do 

trabalho. Desde então, como parte do desenvolvimento de sociedades complexas, esses 

movimentos ganham contornos de demandas abrangentes, nas quais o caráter do 

reconhecimento coloca a cultura e suas diversas formas de vida no centro das disputas 

sociais, políticas e jurídicas. Trata-se de lutas identitárias, de movimentos feministas, 

negros, gays, ambientalistas, indígenas, nacionalistas, regionais, movimentos sociais 

urbanos, entre outros, que aparecem como afirmações de minorias políticas, ações que 

permeiam questões de alteridade e justiça.  

  Com as mudanças do mundo social contemporâneo, a busca por diagnósticos de tempo 

permitiu o desenvolvimento de novos modelos explicativos, no qual o reconhecimento 

aparece como uma categoria fundamental da agenda política contemporânea e que 

permite abordar origens de lutas reivindicatórias e motivações de atuações políticas. 

Entre os modelos explicativos, a Política do Reconhecimento de Charles Taylor e a Luta 

por Reconhecimento de Jürgen Habermas são as duas reflexões teóricas centrais para o 

desenvolvimento desta exposição, em razão de suas contribuições normativas, e 

também por suas análises do ponto de vista factual sobre obstáculos e potencialidades 

de coexistência eqüitativa das diferenças. 

  Sendo assim, na primeira seção abordarei a proposta normativa de Charles Taylor, de 

modo a discorrer sobre sua lógica política ancorada na relação estreita entre identidade e 

reconhecimento na modernidade, entendendo que reconhecimento é uma necessidade 

humana que acompanha mudanças da estrutura social, e a partir disso, de que modo o 

não reconhecimento gera relações de opressão e desigualdade em sociedades 
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complexas. O segundo ponto a ser destacado da Política do Reconhecimento está na 

capacidade de interpretação explicativa da cultura ocidental moderna, que se refere a 

valores democráticos e princípios morais de igualdade em consonância com identidades 

individualizadas.  

  Na seção seguinte, nos dedicaremos à solução de Taylor para o problema do 

reconhecimento e tudo o que ele pode malograr, valendo-se da crítica de Habermas: 

primeiro sobre o caráter paternalista do paradigma socioestatal não garantir 

emancipação de grupos e identidades minoritárias e, segundo, a excessividade do 

aspecto jurídico. No primeiro, a interpretação de Taylor sobre o sistema de direitos não 

consegue aplicar o conceito de autonomia plena, tratando-se apenas de “meia 

autonomia”, os cidadãos são referidos apenas como destinatários, o que, segundo 

Habermas, indica que Taylor não teria compreendido o projeto jurídico-político do Estado 

democrático de direito. No segundo ponto destacado da crítica, Habermas busca evitar 

intervenções de padronização de formas de vida e valorizar a participação ativa dos 

concernidos no processo constitutivo de novas políticas e de conquistas de direitos. Em 

outras palavras, o reconhecimento formal não assegura diretamente o reconhecimento 

factual. A partir da “dialética entre as igualdades jurídica e factual” Habermas (2002, 

p.235) questiona se o modo como Taylor propõe a Política do Reconhecimento dá conta 

de garantir igual reconhecimento das diferenças no plano factual.   

  Na terceira e última seção, concluo com uma breve reflexão sobre os argumentos de 

Habermas e sua radicalização procedimental do Estado democrático de direito. A 

hipótese é de que o autor teria caído num excesso de normatividade ao tornar extrema 

sua concepção procedimental do direito, ou seja, ao entender que o sistema de direitos 

por vias democráticas seria o único caminho capaz de assegurar a autonomia plena; ele 

teria ignorado a diversidade de condições factuais na participação política, tendo em 

vista que certos grupos não chegam a participar de pautas públicas. O abandono do que 

chamou de patriotismo constitucional e que trataremos nessa mesma seção, registra 

uma decisão do autor que favorece minha hipótese.  

 

A Política do Reconhecimento de Charles Taylor 

  Inicialmente é necessário considerar que a Política do Reconhecimento de Charles 

Taylor apresenta um novo modelo teórico normativo: o liberalismo substantivo132 que tem 

como princípio assegurar a identidade particular e coletiva, sem que para isso os direitos 

individuais sejam ameaçados. Nesse sentido, o Estado assumiria uma definição de boa 

vida sem colocar em risco a identidade daqueles que não partilham da mesma definição 

de bem comum.  

                                                             
132Considerado por muitos como um representante da corrente comunitarista, Charles Taylor se auto-define como um 

liberal. Neste texto iremos tratá-lo do modo como o autor se apresenta. 
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  Do ponto de vista do Estado liberal, este deve ser neutro diante das diversas 

concepções de boa vida. Entende-se por “boa vida” uma concepção substantiva que 

define o modo de vida da comunidade, trata-se de um padrão por meio do qual as 

preferências das pessoas são avaliadas (MULHALL; SWIFT, 1985, p.264). Mas para 

problematizar a política do reconhecimento não basta pensar apenas nos termos e 

atribuições do Estado, pois a formação de identidades e formas de vida torna-se 

indispensável na concepção holista de Taylor. Para ele, a formação da identidade 

depende, em parte, da sociedade ou do grupo onde se vive e se relaciona com outras 

pessoas.  

  Uma vez que a identidade depende do reconhecimento de sua comunidade, do não 

reconhecimento, ou ainda do falso reconhecimento, anseios por afirmação ou 

transformação da interpretação de si ressoam em correntes coletivas, movimentos em 

favor de minorias políticas, e modos de vida alternativa à concepção comum de boa vida.  

A tese é de que nossa identidade é moldada em parte pelo 
reconhecimento ou por sua ausência, frequentemente pelo 
reconhecimento errôneo por parte dos outros, de modo que uma 
pessoa ou grupo de pessoas pode sofrer reais danos, uma real 
distorção, se as pessoas ou sociedades ao redor deles lhes 
devolverem um quadro de si mesmas redutor, desmerecedor ou 
desprezível. (TAYLOR, 2000, p.241) 
 

  A estreita relação entre reconhecimento e identidade (a compreensão de quem somos) 

mostra o não reconhecimento como concepção substantiva que reduz a identidade do 

outro, distorce e gera danos a esse outro, seja na forma de diferença de tratamento ou 

na forma de opressão. Em seu texto A política do Reconhecimento, Taylor mostra que o 

problema da identidade e do reconhecimento é uma preocupação própria de sociedades 

modernas, que passaram por experiências da globalização, com altos fluxos migratórios 

e com desdobramentos de uma cultura democrática. Nesse aspecto, o autor identifica 

duas mudanças fundamentais na modernidade que teriam contribuído para a emergência 

de questões sobre reconhecimento tal como vemos atualmente. A primeira delas seria o 

colapso das hierarquias sociais de honra e desigualdades que dão lugar a noção 

moderna e universal de “dignidade”, uma qualidade inerente ao Homem, e que 

pressupõe igualdade e as tendências democratizantes.  

  Para Taylor, a mudança da honra para a dignidade significou avanços da cultura 

democrática, pois “a democracia introduziu uma política de reconhecimento igual que 

assumiu várias formas ao longo dos anos e que agora voltou na forma de exigências de 

igual status de culturas e de gênero.” (TAYLOR, 2000, p.243) A noção de dignidade 

possibilitou a instalação da democracia em sociedades modernas do século XVIII, posto 

que se a dignidade é pertença de todos os homens, nenhum homem merece mais ou 

menos respeito.   

  A segunda mudança se refere ao ideal de autenticidade: uma compreensão da 

identidade individual que teria se tornado mais individualizada e independente de papéis 
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sociais. A descoberta e o respeito pela identidade particular, pela maneira singular de 

cada um ser, a intuição a cerca de valores de certo e errado conectada com os próprios 

sentimentos, abriu caminho para o princípio da originalidade, da autenticidade. Na 

compreensão moderna, a identidade deriva da autenticidade de cada um ou de cada 

grupo, isto é, a identidade é oriunda da interioridade de cada um, não dependendo 

exclusivamente de categorias sociais previamente definidas, como no antigo regime.  

  O valor atribuído à autenticidade se deve em parte ao pressuposto de que o Homem é 

íntegro. A forma moderna de pensar o “nós mesmos como seres dotados de 

profundidades interiores” (TAYLOR, 2000, p. 244) aparece tanto na forma religiosa 

quanto no pensamento secular do “contrato social”, de Santo Agostinho a Rousseau, 

para usar exemplos do próprio autor. Desse modo, a moral que se serve do sentido de 

ser humano pleno avança amplamente na cultura moderna, seja pela via religiosa ou 

pela via do amor próprio, mais individualista. Essa moralidade se manifesta sob dois 

níveis de aplicação: o singular e o coletivo. O primeiro diz respeito à fidelidade a si 

mesmo como indivíduo, e o segundo a fidelidade à cultura entre outros povos, cabendo a 

este o aspecto do nacionalismo moderno. Nesse sentido do coletivo, o reconhecimento é 

obtido por meio de troca intersubjetiva com os outros, isto é, a autorealização, um valor 

tipicamente moderno, depende do reconhecimento da autenticidade.  

  A ênfase que estamos dando à noção de autenticidade trazida por Taylor se deve à sua 

relevância no processo de certo enfraquecimento do reconhecimento por meio de papeis 

sociais, posições hierárquicas da sociedade que definem o quanto o indivíduo pode ou 

não ser reconhecido. Com a valorização da autenticidade cabe ao Homem descobrir sua 

maneira de ser original. Mas para melhor compreender o reconhecimento nas relações 

sociais modernas não basta trabalhar apenas com o argumento monológico da moral da 

integridade, há de se considerar também capacidades dialógicas dos seres humanos 

como categoria ontológica indispensável para compreender o vínculo entre identidade e 

reconhecimento.  

  A linguagem em seu sentido amplo segue o sentido da definição utilizada por Taylor, 

que diz que a autodefinição (autenticidade) é construída a partir de intercâmbios entre 

pessoas. Por meio de interações de linguagem adquirimos novas linguagens, “outros 

significados” (MEAD, 1950). “Definimos nossa identidade sempre em diálogo com as 

coisas que nossos outros significativos desejam ver em nós – e por vezes em luta contra 

essas coisas.” (TAYLOR, 2000, p.246) Portanto, a identidade, os processos dialógicos e 

o reconhecimento são, do ponto de vista normativo, elementos de estreita relação na 

modernidade, onde a identidade  e o reconhecimento dependem das relações dialógicas 

para formação, manutenção e desconstrução.  

  Ao pensar a autenticidade com bases holísticas, o aspecto individualista na “era da 

autenticidade” implica relações de convivência e diálogo com o outro, a identidade 

individual depende de negociação dialógica com o outro, e em razão disso, o ideal de 
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identidade cria uma nova importância ao reconhecimento. Desse modo, o problema não 

está na autenticidade, e sim no reconhecimento, que enquanto problema cultural e social 

passa ser uma exclusividade tipicamente moderna.  

  O reconhecimento moderno pode ser da identidade original ou tratar-se de política de 

igual reconhecimento, executada com base nas ideias de dignidade e autenticidade, uma 

nova dimensão política que busca responder às necessidades de identidades modernas. 

Dessa forma, o discurso do reconhecimento tornou-se familiar para nós em dois níveis: 

na esfera íntima, quando compreendemos que a formação da identidade e do self ocorre 

num continuum dialógico e em luta com outros significativos; na esfera pública, quando a 

política do igual reconhecimento desempenha importante papel. E é nessa segunda 

forma que Taylor expõe seu modelo da política do reconhecimento como alternativa 

crítica ao modelo universalista, cujo princípio seria a igual cidadania, a equalização de 

direitos e privilégios, amplamente aceita e ignorando formas de diferenciação entre os 

cidadãos.  

   A proposta do autor passa pela política da igual dignidade e pela política da diferença, 

que lutam pela não discriminação e se tratam, respectivamente, de direitos universais 

sob o princípio da dignidade, e de reconhecimento de identidades peculiares sob o 

princípio das diferenças, seja do indivíduo ou do grupo, valendo aquilo que o distingue de 

todos os outros. A justificativa para a proposta de Taylor estaria na noção moderna de 

identidade, a “era da autenticidade”, trazida pelo próprio autor. A crítica se dirige para a 

ausência do elemento distintivo da identidade na política universalista. Segundo Taylor 

(2000) a diferença não cabe na política universal porque esta sempre terá uma 

identidade dominante que distorce todas as outras e as tornam assimiladas, obtendo 

uma suposta neutralidade política como reflexo da hegemonia cultural que mascara a 

posição discriminatória. Por outro lado, a política universal caberia na política da 

diferença porque esta prevê o igual respeito a todas as potencialidades e autenticidades.  

   A política da diferença favorece o que Taylor chama de “discriminação reversa”, que 

seria vantagens competitivas em empregos e vagas nas universidades, como ocorre no 

Brasil desde 2012 com o sistema de cotas para ingresso em universidades públicas 

destinado a grupos historicamente desfavorecidos, que carregam experiências de 

discriminação, e, em razão do padrão de desigualdade construído, busca-se diminuir ou 

compensar a condição de desvantagem dos desfavorecidos em luta por iguais condições 

de cidadania. O fato é que essas medidas políticas geram polêmica entre os próprios 

favorecidos, entre a população como um todo, incluindo intelectuais, como veremos na 

seção seguinte com a crítica de Habermas à proposta tayloriana. Taylor (2000, p. 254) 

reconhece que essas políticas são incompatíveis, pois do ponto de vista universalista a 

política da diferença viola o princípio da não discriminação, ao passo que do ponto de 

vista da política da diferença, os universalistas negam a identidade ao homogeneizar, 

contribuindo para a discriminação.  
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  O caso problematizado por Taylor se deu em razão da adoção da Carta de Direitos 

Canadense, em 1982, que buscou reconhecer a igual dignidade entre os cidadãos. A 

carta tinha por objetivo assegurar direitos e imunidades iguais para todos, mas o 

problema, segundo o autor, diz respeito a como relacionar a pauta única, destinada a 

servir de base à revisão judicial da legislação, com reivindicações particulares como dos 

habitantes de Québec e dos povos aborígines, por exemplo. A questão posta por Taylor, 

e que se choca com a política universalista - o liberalismo da igual dignidade -, se refere 

à sobrevivência de povos e a exigências de autogoverno.  

  Em Quebec algumas leis específicas chegaram a ser aprovadas, regulamentando que 

francófonos e imigrantes em Quebec só poderiam matricular seus filhos em escolas de 

língua francesa; que empresas com mais de cinquenta funcionários adotassem a língua 

francesa; e placas comerciais fossem escritas em francês.  Esses exemplos trazidos pelo 

autor ilustram as regulamentações específicas à província. 

  A problemática trazida por Taylor nos mostra duas concepções liberais distintas: a 

primeira se refere à política que reconhece o que é comum entre os cidadãos, e que 

podemos caracterizar a Carta de Direitos Canadense, e a segunda faz referência à 

política da diferença, onde se torna central o tema da não discriminação e aplicação de 

emendas constitucionais e revisões judiciais passam a ser mecanismos para assegurar 

direitos. Sobre o segundo modelo, Taylor entende como liberalismo substancial, 

considerando possível combinar liberalismo e respeito a princípios da diferença, onde o 

Estado assume metas coletivas sem agredir o princípio da igual dignidade.   

  Nesse sentido, o liberalismo substantivo, proposto por Taylor, tem como objetivo aceitar 

e lidar com distinções substantivas – capacidade que, segundo sua avaliação, falta ao 

liberalismo procedimental. Este ponto é central na proposta de Taylor, pois, para ele, 

políticas afirmativas não se sobrepõem a direitos individuais, isto é, não restringem 

liberdades fundamentais. A formulação do que chama de liberalismo substantivo tem sua 

origem no pensamento de Kant, a respeito da dignidade humana estar em sua 

autonomia, cada pessoa determinar por si mesma uma concepção de boa vida. Dessa 

forma, em sua origem o modelo se coloca neutro em relação à concepção de boa vida, 

cabendo ao cidadão ser o sujeito da escolha.133 

  De modo geral, os modelos criticados por Taylor são aqueles que insistem na 

uniformização das regras que definem direitos, e também aqueles que suspeitam de 

metas coletivas, ambos intolerantes a questões próprias da diferença cultural. Mas o 

ponto alto da crítica tayloriana ao liberalismo procedimental está no fato de este se dizer 

neutro em relação a referências culturais. Nas palavras dele, “o liberalismo também é um 

                                                             
133 Taylor destaca formulações de Dworkin, que considera que uma sociedade liberal não adota nenhuma visão particular 

sobre objetivos de vida, concepções de boa vida, e deve agarrar-se ao compromisso procedimental de tratar os diferentes 
com igual respeito. No sentido de Dworkin, a sociedade liberal é mais procedimental do que substantiva, sendo o primeiro 
inviolável. Feita essas considerações, o distanciamento de Taylor a esse modelo se torna claro à medida que ele 

apresenta sua proposta política para o caso de Quebec.  
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credo em luta” (TAYLOR, 2000, p.266), ele seria expressão política de algumas culturas, 

o que significa dizer que, por outro lado, seria incompatível com outras.  

  Preocupado com as exigências de reconhecimento, a proposta de Taylor delineia uma 

política liberal voltada para a formação da identidade e da própria imagem, passando por 

relações de intersubjetividade e reconhecimento, isto é, pelo igual valor de diferentes 

culturas. Ele propõe o que chama de “fusão dos horizontes” 134, reconhecer minorias 

políticas por meio de revisão das imagens construídas, e pelo desenvolvimento de novos 

vocábulos de comparação, transformando padrões através de intercâmbio. (TAYLOR, 

2000, p.270) 

 

Liberalismo substantivo e a óptica de Jürgen Habermas 

   Em “A luta por reconhecimento no Estado democrático de direito” Habermas (2002) 

deu continuidade à discussão sobre as políticas de reconhecimento apontando para 

ambigüidades na abordagem de Charles Taylor. Para ele, Taylor pouco compreendeu o 

projeto do Estado democrático de direito, e por isso teria desenvolvido sua concepção de 

liberalismo substantivo, como uma espécie de correção do próprio entendimento que 

atacou princípios do liberalismo e colocou em questão o cerne individualista da 

compreensão moderna de liberdade. O modelo de Taylor, sob o ponto de vista de 

Habermas, teria resultado de pouco rigor para interpretar o exemplo de Quebec e para 

se utilizar de referência jurídica a respeito da questão. 

  A partir do pressuposto de que direitos que decorrem do direito moderno asseguram 

direitos das pessoas individuais, Habermas considera que quando a teoria do direito é 

interpretada corretamente as diferenças sociais não são isentadas. E por esse caminho, 

ele indaga: “Será que uma teoria dos direitos de orientação tão individualista pode dar 

conta de lutas por reconhecimento nas quais parece tratar-se sobretudo da articulação e 

afirmação de identidades coletivas?” (HABERMAS, 2002 [1996], p. 229) Em outras 

palavras, a questão central é se experiências coletivas são conciliáveis com a teoria do 

direito, cuja base é individualista.  

  A resposta de Taylor para a pergunta de Habermas seria certamente negativa. Como 

demonstrado na seção anterior, para Taylor o direito coletivo colide com o direito de 

liberdades individuais, e por isso a prioridade atribuída à política da diferença, que, 

segundo sua perspectiva atenderia exigências de preservação de grupos e 

particularidades do respeito ao indivíduo, e desvantagens da política da dignidade 

universal seriam compensadas. Diferentemente, para Habermas (2002) não há razão 

para a oposição construída e esmiuçada por Taylor, entre política da diferença e política 

do universalismo, com base nos conceitos de bom e justo da teoria moral. Para ele, a 

luta por reconhecimento já é parte do projeto jurídico-político do Estado democrático de 

                                                             
134 O conceito de “fusão de horizontes” vem de Gadamer. Seu sentido cerca o da aprendizagem pela troca, do diálogo sem 

preconceito. A fusão de horizontes resulta em novas formas de compreender a vida. 
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direito, equivale dizer que não há necessidade de novas políticas porque a política liberal 

vigente suporta e prevê as novas demandas por reconhecimento.  

  Nessa discussão, a abordagem habermasiana adota a noção de neutralidade ética da 

ordem jurídica, como fazem Rawls e Dworkin, atribuindo créditos ao conhecimento e a 

ética jurídica - o que coloca Habermas e Taylor em duas extremidades opostas. Se para 

Habermas o modelo alternativo de Taylor resultou de pouco rigor interpretativo do projeto 

político democrático liberal, podemos dizer que do ponto de vista deste autor Habermas 

teria creditado demasiada confiança na neutralidade jurídica.  

  Em linhas gerais, a crítica de Habermas ao modelo de Taylor se refere basicamente a 

dois pontos: primeiro a ausência de autonomia plena dos concernidos, e segundo, a 

separação entre paradigma liberal e paradigma socioestatal. Sobre o primeiro, Habermas 

vê na interpretação tayloriana do sistema de direitos uma forma paternalista ao defender 

que o Estado deve definir o bem e a noção de boa vida, desconsiderando a atuação dos 

destinatários do direito como possíveis autores das leis que eles mesmos se submetem 

enquanto sujeitos privados do direito. A ausência do conceito de autonomia plena, no 

sentido kantiano135, na proposta do liberalismo substantivo fez com que Habermas se 

dedicasse ao exercício conjunto da autonomia do cidadão, isto é, ao nexo entre 

autonomia pública e autonomia privada, para o fato de que há uma concatenação interna 

e necessária entre as autonomias, de modo que não se trata de complementar a 

autonomia privada, como demonstrado por Taylor, mas sim de um conjunto claro sobre 

interesses e relevâncias.  

  Para Habermas, a seriedade atribuída à concatenação interna entre o Estado de direito 

e a democracia tende a revelar que o sistema de direitos não fecha os olhos para 

condições de vida sociais desiguais e diferenças culturais. Em suas palavras: “o princípio 

do direito igual para todos encontra validação tão somente sob a forma de uma 

autonomia juridicamente apoiada.” (HABERMAS, 2002, p.234) Nesse sentido, os direitos 

culturais não precisam concorrer com o projeto jurídico político, pois este coloca em 

movimento a conexão entre as autonomias. Em outras palavras, quando a teoria dos 

direitos é bem interpretada exige políticas de reconhecimento, o que inclui a preservação 

do indivíduo e de sua identidade, sem que haja necessidade de modelos alternativos ou 

opostos para corrigir aspectos individualistas do sistema de direitos. 

  Sem demonstrar preocupação em superar o viés individualista do ponto de vista 

normativo, Habermas se atém à coerência desse mesmo viés, tendo em vista que sem 

movimentos sociais e sem lutas políticas mais difícil a realização da política do 

reconhecimento. Esse aspecto é decisivo para sua crítica, pois a igualdade jurídica por si 

só não garante liberdade em sua forma prática, ela abre espaço para liberdades de 

                                                             

135 A autonomia em Kant vincula-se a uma noção social do homem, a capacidade cidadã e a liberdade ativa na produção 
das leis. Equivale dizer que ser autônomo é agir obedecendo as leis que damos a nós mesmo, como resultado da 
expressão de nossa razão prática. Tal concepção é encontrada em Kant, I. (2015) A crítica da Razão Prática. São Paulo: 

Folha de S. Paulo 
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atuação que em nada são iguais quanto à forma de vida e posicionamento político, e não 

garantem sua realização. O fato é que nesse debate Habermas está olhando para o 

movimento feminista como um exemplo de nexo entre as autonomias, e que segue “uma 

dialética entre as igualdades jurídica e factual” (HABERMAS, 2002, p.235).  

  Como Habermas parte da autonomia como um núcleo dogmático, a luta por 

reconhecimento, para ele, traz à tona a legitimidade democrática, um elemento 

fundamental do Estado de direito. Nessa discussão com Taylor, Habermas retoma sua 

tese de Facticidade e Validade sobre a cooriginalidade do direito e da democracia, 

atentando ainda para a necessidade de cuidado com intervenções de padronização das 

situações de vida e de posições de poder factuais, preocupando-se com a tendenciosa 

chance de limitar a liberdade dos concernidos – como vê a defesa de direitos específicos 

para os habitantes de Quebec.  

   Tendo em vista que não se deve normativizar o diverso factual, e sim buscar manter o 

máximo possível a autonomia das diversas formas e valores de vida, o segundo ponto de 

crítica se refere à separação em dois paradigmas jurídicos – o liberal e o socioestatal. 

Segundo Habermas (2002, p.235), essa separação corresponde a restrição de formas 

que asseguram a autonomia privada, bem como obscurece o nexo existente entre 

direitos subjetivo das pessoas e a autonomia publica dos cidadãos. Refletindo a respeito, 

ele se utiliza da crítica feita por feministas, que diz que, se por um lado a política liberal 

fez evidenciar a desigualdade de tratamento factual em relação às mulheres, contraria a 

sua igualdade formal, por outro lado, a política socioestatal apresenta conseqüências 

ambivalentes, ações paternalistas que corroboram para estereótipos sobre a identidade 

de gênero, como por exemplo, compensações sociais em relação a maternidade que 

acabam por resultar na crescente “feminização da pobreza”. 

  Dessa perspectiva, ambas as políticas são paternalistas, não resolvem problemas de 

reconhecimento e colocam os cidadãos como meros destinatários. Além da crítica 

feminista aos diferentes modelos políticos, a importância maior que Habermas atribui a 

elas se deve, sobretudo, ao caráter procedimental do direito, isto é, a configuração 

democrática que ele encontra no discurso feminista e valoriza como processo capaz de 

assegurar a um só tempo as autonomias privada e pública, políticas de objetivos gerais, 

e também fins coletivos que se articulam como lutas por reconhecimento (HABERMAS, 

2002, p.244). Trata-se do esclarecimento do movimento feminista sobre suas próprias 

carências, obtido por meio de debate e opinião pública. Em outros termos, vale dizer que 

apenas o reconhecimento formal não resolve as demandas da diferença, é necessário 

garantir o reconhecimento factual, e este só se torna real pela via democrática, com a 

participação ativa dos concernidos, conforme demonstrado pelo movimento feminista. 

  Na lógica de Habermas, o sistema de direitos por vias democráticas se torna efetivo 

quando se considera as diferenças com alta sensibilidade e, nesse sentido, a 

universalização dos direitos seria o motor da diferenciação progressiva do sistema de 
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direitos, porque, segundo Habermas, essa universalização assegura a integridade dos 

sujeitos jurídicos tratados de forma igual, ao passo que os próprios cidadãos monitoram 

e constroem a própria identidade individual. Com a lógica do asseguramento jurídico dos 

direitos fundamentais e a participação ativa dos cidadãos enquanto agentes do processo 

de conquistas de direitos, Habermas busca mostrar a desnecessária contraposição de 

Taylor ao que chama de política universalista. 

  Movimentos que lutam por reconhecimento de identidades coletivas, tais como 

feministas, nacionalistas, minorias étnicas e culturais, imigrantes, minorias nacionais, 

como curdos e bascos, e outras lutas que se estabelecem como resistência a opressão e 

a marginalização, são movimentos de emancipação que se definem em primeira 

instância pela afirmação cultural, ainda que desvantagens políticas, sociais e econômicas 

também façam parte do jogo. Trata-se de diferentes lutas políticas por reconhecimento, 

de movimentos que possuem peculiaridades e situações bastante diferentes, mas que 

têm em comum o objetivo de superar a cisão ilegítima da sociedade. é relevante 

observar que a dimensão da legitimidade do direito aparece com muita relevância para 

Habermas, que tem em conta a formalidade do direito moderno, o caráter individualista e 

coercitivo da sanção estatal, sendo apenas o procedimento democrático o processo que 

garante leis legítimas. Nas palavras do próprio autor (HABERMAS, 2002, p.242-243): 

Uma ordem jurídica é legitima quando assegura por igual a 
autonomia de todos os cidadãos. E os cidadãos só são 
autônomos quando os destinatários do direito podem ao mesmo 
tempo entender-se a si mesmos como autores do direito. E tais 
autores só são livres enquanto participantes de processos 
legislativos regrados de tal maneira e cumpridos sob tais formas 
de comunicação que todos possam supor que regras firmadas 
desse modo mereçam concordância geral e motivada pela razão.  

 

  Nota-se que para Habermas, do ponto de vista normativo, não existe Estado de direito 

sem democracia, todo direito é legítimo quando se respeita os direitos fundamentais 

garantindo a soberania dos povos. Desse modo, pensar a emancipação, seja pelo 

reconhecimento ou por qualquer outra forma de luta, depende de mínimas condições do 

Estado de direito. Assim, a presença dos vários movimentos coletivos na esfera pública 

indica que o projeto desse mesmo Estado ainda não está realizado, e enquanto houver 

movimentos de luta o projeto jurídico-político não acaba. Por isso, Habermas avalia como 

desnecessária a separação entre o que Taylor chama de política universalista e política 

da diferença, pois a primeira ainda não se esgotou, os movimentos sociais e a via 

procedimental do direito permitem a legitimidade que a via formal não garante. 

  Taylor e comunitaristas estariam confundindo as formas direito e política, pois objetivos 

políticos de grupos coletivos não poderiam dissolver a estrutura do direito, isto é, sua 

ordem jurídica, porque ela expressa o contexto interacional de uma sociedade concreta, 

onde as decisões do legislador e suas interpretações efetivam o sistema de direitos. 
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Habermas (2002, p.246) diz: “À medida que a formação política da opinião e da vontade 

dos cidadãos orienta-se pela ideia de efetivação de direitos, ela certamente não pode ser 

equiparada a um auto-entendimento ético-político, como bem sugerem os comunitaristas 

(...)”. A proposta de Taylor revelaria, então, ausência de diferenciação entre vontade 

política e sistema de direitos, entre ética de uma comunidade jurídica e a neutralidade 

ética da ordem jurídica estatal. Habermas defende uma eticidade do direito estatal, a 

qual seria posta em questão caso movimentos e cidadãos não se orientassem pela 

efetivação dos direitos, restando apenas um auto-entendimento político.  

  Buscando expor a fraqueza da proposta de Taylor, Habermas afirma que quando a 

igualdade factual e jurídica é vista apenas sob a perspectiva valorativa da cultura - como 

fez Taylor no caso de Quebec -, questões de reconhecimento não são resolvidas e seus 

problemas são apenas deslocados de uma cultura para outra. É certo que reivindicações 

jurídicas são sempre necessárias, faz parte da defesa de diferentes formas de vida, mas 

elas não têm sentido de uma “preservação da espécie”. Portanto, os direitos coletivos 

num Estado democrático de direito seriam questionáveis do ponto de vista normativo, 

pois, segundo Habermas, estariam para além dos limites de uma teoria do direito 

ajustada para atender pessoas individuais.  

 

Estado Democrático de Direito e a radicalização do caráter procedimental 

  A crítica de Habermas ao modelo de política de reconhecimento proposto por Taylor 

tem seu núcleo na liberdade da pessoa individual. Para ele, a equidade de formas de 

vida em sociedades multiculturais significa segurança e liberdade para o cidadão crescer 

em seu universo cultural, poder criar seus filhos sem perturbações e fazer suas escolhas, 

dando continuidade a sua cultura de origem, transformando-a ou ainda rompendo com 

ela (HABERMAS, 2002, p.252).  Como em sociedades modernas a integração não se dá 

apenas entre indivíduos de um mesmo princípio ético no interior do Estado, com 

influências de imigração ela se dá também entre comunidades distintas, de diferentes 

referenciais de valores éticos e culturais, e tornando as relações de reconhecimento mais 

difíceis. Uma vez que sociedades complexas não são coesas, a integração entre 

cidadãos leais a uma mesma cultura política, isto é, o teor ético do que Habermas 

chamou de patriotismo constitucional permitiria o convívio solidário em meio à diferença, 

e acabaria por aguçar a sensibilidade para a pluralidade de formas de vida, garantindo 

integridade e coexistência das comunidades integradas. 

   A saída pelo patriotismo constitucional, pela cultura política comum localizada num 

determinado contexto histórico, aparece como uma resposta à política da diferença de 

Charles Taylor. Habermas propôs, naquele período do debate, refletir sobre problemas 

de imigração, de sociedades compostas por vários grupos étnico-culturais, onde a 

necessidade de socializar e, em certa medida, assimilar a cultura dominante no todo 

social confronta com a defesa da identidade e dos valores de origem. A solução pela 
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assimilação ético-política, que trata da concordância com a cultura política, com a forma 

institucional da autonomia do cidadão, e mais especificamente, com princípios da 

autocompreensão ético-política dos cidadãos do país que acolhe, tem a função de não 

interferir nos costumes e na identidade coletiva de quem acolhe e de quem é acolhido.   

  Com a proposta do patriotismo constitucional Habermas não se deu conta, naquele 

momento, de que a socialização pela via da cultura política também não garantiria 

factualmente o igual reconhecimento dos diferentes. Surge uma aporia na teoria 

habermasiana com a ideia do universalismo dos princípios jurídicos repercutir em 

consenso procedimental circunscrito por um patriotismo constitucional (HABERMAS, 

2002, p.255). O problema é que esse patriotismo contradiz a própria noção 

procedimental do direito, pois esta atribuiria neutralidade e legitimidade ao Estado, por 

meio de consenso racional entre cidadãos politicamente integrados, ao passo que o 

patriotismo constitucional não é em sua essência eticamente neutro, pois toda cultura 

política possui princípios institucionais que resultam de uma construção histórica 

específica, de experiências e particularidades políticas. Hoje podemos dizer que se trata 

de um termo conceitual solto no conjunto de obras do autor, pois não teve continuidade 

em trabalhos posteriores. 

   Habermas desconsiderou as condições desiguais de participação na esfera pública e 

levou às últimas conseqüências suas conclusões teóricas sobre o caráter procedimental 

e neutro do direito. As razões para o julgamento da proposta de Taylor acabaram se 

repetindo contra ele mesmo ao ignorar importantes aspectos factuais. Ao propor uma 

cultura política comum, isto é, única, e somada a princípios jurídicos universais, ele não 

identificou que estava restringindo a luta de minorias políticas que não fazem parte do 

conjunto ético-político em vigor. Apesar de observar a ampla perspectiva da crítica 

feminista e de se posicionar em defesa da atuação dos movimentos sociais, contra o 

liberalismo substantivo, em que o Estado define a noção de boa vida, Habermas não 

conseguiu, até então, encontrar um caminho para libertar das amarras que ainda 

perduram no Estado democrático de direito.  

   No caso de Quebec, que é específico e não se enquadra em situações de formação de 

uma nação que exige seu próprio Estado de direito, trata-se de uma minoria que 

reivindica tornar-se juridicamente e culturalmente autônoma, o que para Habermas 

simplesmente trocaria a cultura majoritária inglesa pela cultura francesa, permanecendo 

o mesmo problema. Dedicado à liberdade individual e aos direitos universais, Habermas 

entra no debate da imigração a partir da perspectiva da dignidade humana e enfatiza a 

crescente interdependência econômica mundial. Graças ao mercado capitalista global e 

a comunicação eletrônica em massa, obrigações morais e responsabilidades políticas 

colocam as sociedades em situação de maiores vínculos umas com as outras, no sentido 

de ter obrigações em assegurar auxílio e preservar a vida como um todo. Obrigações 

específicas e comprometimento moral surgem como resultantes da história da 
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colonização e da modernização capitalista, a exemplo dos altos fluxos migratórios dos 

séculos XIX e XX que muito favoreceram a Europa.  

  Se Habermas não atentou para a desigualdade de participação política para efetivação 

do caráter procedimental do Estado democrático de direito, satisfatoriamente ele tratou 

de uma ampla dimensão do reconhecimento abordando sua complexidade, seja pela 

crítica feminista ou pela imigração, sem perder de vista o fundamento do autogoverno e 

da autorealização individual como motivação do debate e das lutas. 
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Resumo. O presente trabalho reporta-se às considerações acerca de nossa pesquisa 

concluída em 2016 no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da Faculdade 

de Ciências e Letras da UNESP – Araraquara/SP, sob a orientação do Prof. Dr. José  

Luís Vieira de Almeida. O mesmo apresenta um recorte do objeto da pesquisa no qual 

investigamos e apresentamos o processo de mercantilização do ser em virtude das 

investidas mercadológicas, pautado nas análises filosóficas da Teoria Crítica em uma 

sociedade sobrepujada pelo apelo midiático, cujas implicações recaem sobre a atividade 

educativa no âmbito escolar, bem como nas relações interpessoais hodiernas. 
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Introdução 

 
A repercussão contemporânea do desenvolvimento tecnológico na vida das 

pessoas apresenta ao indivíduo um conjunto de novas atribuições necessárias para a sua 

inserção na sociedade midiática. Assim, para que se sinta psiquicamente integrado no 

contexto social, é necessário que esse indivíduo se “conecte” ao mundo virtual, pois, no 

corpo social hodierno, segundo Türcke (2010), estruturou-se uma “Sociedade da 

Sensação”, na qual os impulsos sensoriais das pessoas da geração higt-tech se 

estabelecem a cada nova inserção imagética nas telas dos aparelhos midiáticos. 

Para Türcke (2010a, p.267), “a tela, o grande recheio do tempo livre, penetrou 

profundamente, por meio do computador, no mundo do trabalho”. Do mesmo modo, o 

computador, que é capaz de reproduzir uma infinidade de telas, tornou-se fundamental 

no mundo da educação, “de tal modo que se apresenta como o instrumento de ensino do 

futuro”, assinala o autor. O autor ainda ressalta que a sociedade tecnológica vive em 

uma busca constante de novas sensações em virtude do choque midiático 

contemporâneo, pois ela se transformou em uma “sociedade excitada”. 
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Propôs-se, também, refletir sobre as implicações dos choques imagéticos das 

mídias eletrônicas na função social e formativa da educação escolar. Desse modo, 

procurou-se, ainda, discutir o processo de construção ideológica da indústria cultural e 

suas implicações no contexto educacional, bem como relacionar o contexto “fetichizado” 

da indústria cultural com a necessidade de uma reflexão crítica sobre a atividade docente 

contemporânea. 

Como fundamentação teórica da pesquisa buscaram-se - à luz do referencial 

teórico da Teoria Crítica da Sociedade, a partir da obra de Cristoph Türcke (2010a), 

explorar seus apontamentos acerca da realidade contemporânea, a qual incorporou, 

segundo o autor, uma “sociedade da sensação”. Nessa linha de análise, abordar-se-ão 

alguns aspectos da obra de Adorno, representante da primeira geração da Escola de 

Frankfurt, que, juntamente com Horkheimer, apresentaram e desenvolveram o conceito 

de “Indústria Cultural”, que também compreenderá a fundamentação teórica deste 

trabalho. 

Destarte, buscou-se dar ênfase às proposições de pesquisadores cujo  

pensamento se tem apropriado dos fundamentos da Teoria Crítica como um contraponto 

ao controle psíquico-social exercido pelas intervenções midiáticas, as quais agem em 

detrimento de um telos pedagógico de caráter emancipatório. 

 

Indústria cultural na Sociedade Excitada 

 

 

Considerando-se as ponderações apresentadas pelo referencial teórico da 

Teoria Crítica, sobre o qual se funda o pensamento contemporâneo acerca da tecnologia, 

o autor de Sociedade Excitada, ao cunhar essa expressão, está situando a realidade 

hodierna acerca do arsenal tecnológico e suas representações no sistema produtivo, com 

implicações para as relações sociais. Dentre tais implicações está o fetiche ao aparato 

imagético desenvolvido com a revolução tecnológica. 

Türcke (2010a, p.193), ao analisar a memória imagética da Revolução 

Industrial, define a técnica fotográfica como o elemento espetacular das relações e da 

existência humana. 
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O impulso de paralisar instantes e seguir o seu “olhe para cá” é maior 

que nunca. A indústria fotográfica vive um boom. Assim como o 

sistema nervoso central humano conhece memória implícita e 
explicita, ele evidentemente também conhece crença implícita e 

explicita, e onde não se pode encontrar uma crença explicita não quer 

dizer que já não haja nenhuma crença, assim como não haver uma 

ponta saindo da água não significa que não haja iceberg. Muito ao 
contrário, tudo leva a pensar que aqui se tenha iniciado um ‘retorno ao 

fundamento’2. 
 

Esses estímulos, até então exóticos, determinam o caráter da atividade 

comunicativa, pela qual o homem da sociedade midiática se vai projetar. O mecanismo 

envolto no clique da máquina fotográfica é a representação do fetiche sobre algo 

potencialmente superior à capacidade humana, cujos desdobramentos midiáticos se vão 

instalar no tecido social como uma religião. Portanto, de acordo com a premissa do 

fetiche e da compulsão à repetição traumática3, pode-se inferir que, no mundo emergido 

da Revolução Industrial, não há espaço para a sensação naquilo que não prende a 

atenção na imagem. 

Neste mesmo ponto de crítica social, em meados do século passado. T. Adorno 

e M. Horkheimer (1985, p.111) afirmavam que: 

 

[...] a indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com 
energia e de ter erigido em princípio a transferência muitas vezes 

desajeitada da arte para a esfera do consumo, de ter despido a diversão 

de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feito de 
mercadorias. 

 

Dessa forma, os filósofos de Frankfurt alertavam para a transmutação das 

representações humanas por meio da arte – pela qual se podia atribuir certa pureza ao 

seu desenvolvimento cultural – para um recrudescimento das criações artísticas em 

nome de uma subserviência à moral burguesa, alijada pelo instinto mercadológico do 

 

2 A revolução da alta tecnologia deixa reconhecer sinais claros de uma volta em direção ao arcaico, mas 

sua força propulsora é o choque audiovisual. Ele comporta a condição de um redemoinho da história da 

humanidade. 
3 “Freud (1920-1976) ensina que a compulsão é gerada pelo déficit compreendido entre o que é a pulsão 

objetiva e o que é conseguido, que alimenta a força insistentemente. Dito de outro modo, o impulso é 

gerado pela insatisfação pulsional, visto que a pulsão não se contém diante da censura, havendo ‘com- 
pulsividade’. A excitação desligada (‘des-ligada’), de caráter móvel, desliza furiosamente, não se 

descarrega nem se liga a representação alguma. Sua função é repetir, indefinida e compulsivamente. Quer 

dizer: a pulsão nunca atingirá a satisfação plena, e quanto mais se distancia dela, mais força adquire. A 

saída é o trabalho de ligação”. (B. NETO, 2010, p. 38). 



ISSN 1984-2392 

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRÍTICA 

capitalismo industrial. É neste ponto de reconsideração da atividade humana, recém- 

saída de uma barbárie sem precedentes4, e as implicações da perseguição nazista aos 

filósofos de Frankfurt, que se encontram, nos escritos de Adorno, a sustentação teórica 

para a “sociedade excitada” de Cristoph Türcke, a qual permeia as considerações deste 

estudo acadêmico sobre um problema que paira no sistema educacional hodierno. 

Deve-se ressaltar, porém, que as análises desenvolvidas por Adorno e 

Horkheimer, são a referência necessária à fundamentação do conceito de indústria 

cultural, o qual se destina a identificar os propósitos da compulsão social na obra de 

Türcke e do fetiche da mercadoria no contexto contemporâneo, marcado pela busca da 

sensação imagética e tecnológica. 

Assim, este estado de “vulgarização do comportamento de massa”5  se  

apresenta na contemporaneidade de forma arrebatadora, pois, se as representações de 

controle social se estabeleciam no plano objetivo, os novos componentes desse 

mecanismo atuam também em duas frentes: no conjunto da estrutura de consumo por 

meio da invasão do marketing e no sensório subjetivo pelo qual se visualiza o perfil 

individual do consumidor cultural, já estabelecido e padronizado. Por sua vez, em se 

infiltrando nas redes de consumo on-line, os novos impulsos fortalecendo-se cada vez 

mais, novos perfis acabam por criar novos atributos, ocorrendo, assim, uma nova 

padronização. 

Para Türcke (2010a, p.41), essa prática, 

 

 
por um lado, corresponde a uma invasão na vida privada, com meios 

que na polícia são chamados de rastreamento. [...] Por outro, é sinal de 
atenção. Ter um perfil consumidor digno de nota significa ser alguém. 

Quem nem mesmo consegue fazer-se percebido para ter tal perfil 

simplesmente não conta: não é ninguém. 
 

 

 

 

 

 

 
 

4 Reporta-se, aqui, ao período no qual Eric Hobsbawm referiu como Era da Catástrofe. Este período “[...] 

foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se 

calavam e as bombas não explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de sua era inicial de 

colapso e de catástrofe devem começar com a da guerra de 31 anos” (HOBSBAWM, 1998, p.30). 
5 Expressão elaborada por Türcke, (2010, p.38) para afirmar que ninguém está imune ao poder de 

arregimentação da propaganda. 
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Assim, a discussão levantada pelo neofrankfurtiano sobre a expressão Esse est 

percipi (“Ser é ser percebido”)6 remete à ideia de que o fato de não ser notado não 

extingue a possibilidade de alguém existir, entretanto, falando-se ontologicamente, em 

tempos de tecnologia midiática, ser alguém notado e percebido está para a vida social, 

assim como o oxigênio está para a sobrevivência de qualquer vivente no ambiente 

natural. Nesse sentido, o autor afirma: “quando a tecnologia vai tão fundo no indivíduo, 

que cada um não pode senão metamorfosear-se em um transmissor de si próprio, então 

sua radiação pessoal é obscurecida por uma etérea, que abala o próprio fenômeno do 

‘estar-aí” (TÜRCKE, 2010a, p.45). 

O “estar aí”, em ternos midiáticos, se torna possível por meio dos impulsos 

“despejados” pela emissão microeletrônica dominante que, em tempos de 

relacionamentos virtuais, a todos atinge. A mercantilização do ser e a compulsão social 

se alimentam nas determinações impostas pelo apelo midiático por meio da propaganda 

e, quando esse aspecto cultural se encontra previamente estabelecido pelo sistema de 

controle social, incorre em resistências por parte dos agentes do sistema produtivo – o 

que repercute nos alunos – quanto ao papel educativo nas instituições de ensino. A 

respeito dessa espécie de gerenciamento das instituições sociais no sentido de se 

tornarem multiplicadores dessa mercantilização cultural, Türcke (2010a, p.23) afirma 

que: 

 

[...] empresas como o McDonald’s e a Coca-Cola financiem o 
equipamento de escolas inteiras, de forma a poder oferecer seus 

produtos aos alunos no recreio; que grupos como a Microsoft e a Intel 
forneçam computadores sob condições especiais, influenciando, 

assim, de forma determinante as bases e o direcionamento do  

programa educacional como um todo, já é há muito tempo uma rotina 
na vida escolar dos Estados Unidos – e é algo tido como exemplar  

para além dos Estados Unidos. 

 

No recorte citado, evidencia-se a invasão do privado no âmbito público como 

forma de “recrutamento” dos círculos escolares para o embate frente a possíveis 

contratempos em que, porventura, alguma resistência possa altivar a voz – que  poderia 

 

6 Segundo Türcke (2010), este “ser é ser percebido”, refletido no consumo de mercadorias que fazem  

parte dos modismos da sociedade industrial, se estabeleceu nos últimos tempos com a difusão em rede de 
produtos pelos quais o mercado se encarrega de criar identidade entre os “iguais” da sociedade do 

espetáculo. 
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ganhar eco se as preocupações das políticas educacionais se pautassem no repensar das 

implicações sociais do descompasso existente entre os interesses da indústria cultural e  

o caminho do desenvolvimento sociocultural. 

E, para além das propostas educacionais, seja no âmbito político, seja na esfera 

pedagógica das unidades escolares, a sociedade contemporânea se encontra imbricada  

no contexto das sensações imagéticas, situação que acaba por referendar um quadro de 

subordinação do sujeito ao espetacular. Esse quadro se exprime na forma do consumo 

dos mais variados tipos de produtos, isto é, estímulos novos a cada momento futuro. 

Voltando a Frankfurt, dir-se-ia que a crítica social, tecida por Adorno e 

Horkheimer em meados do século passado acerca da indústria cultural, traz à tona uma 

série de inferências a respeito do predomínio técnico nas atividades cotidianas e do 

domínio exercido pela tecnologia midiática sobre as interações sociais e culturais, cujo 

desfecho compulsivo se pode observar por meio da análise da filosofia da sensação, em 

Türcke (2010). 

 

A mercantilização do ser (esse est percipi) 

 

 

Pode-se enxergar, também, por meio da teoria adorniana, que esse constructo 

de controle social é projetado e executado em sua plenitude, quando se analisam 

categorias presentes em seus escritos como indústria cultural e tecnologia midiática, as 

quais estão situadas no contexto educacional atual. Assim, a mecanização, seguida da 

informatização, elevou a indústria da diversão e do lazer para todos os âmbitos  

possíveis da atividade humana e estabeleceu um modelo social, cujas relações são 

conduzidas pela via da dominação por meio do apelo midiático, o qual, por sua vez, é 

alimentado pela obsolescência programada de produtos destinados a divertir o 

consumidor sem qualquer tipo de esforço. Este é, segundo Adorno e Horkheimer (1985, 

p.113), o projeto de mistificação das massas pelo qual 

 

o prazer acaba por se congelar no aborrecimento, porquanto, para 
continuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso,  

tem de se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações 

habituais. O espectador não deve ter necessidade de nenhum 
pensamento próprio, o produto prescreve toda reação: não por sua 

estrutura  temática  –  que  desmorona  na  medida  em  que  exige     o 
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pensamento –, mas através de sinais. Toda ligação lógica que 

pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente evitada. 

 

É nesse ambiente de espetacularização no qual se encontra a sociedade 

midiática, que se observa uma transposição das conexões passivas do sujeito reificado 

em seu mundo virtual para todo o tecido social. O caminho está posto de tal forma como 

lembram os autores, que ele é trilhado sem nenhum tipo de discernimento pelo 

indivíduo. Pois este se torna uma minúscula peça de uma complexa engrenagem 

composta pelo conjunto socioeconômico estabelecido e sistematizado. 

Essa engrenagem, pela qual se encaixam as peças do atual modelo de 

aprendizagem, se encontra emperrada na carência de objetividade dos indivíduos em 

responder aos anseios do arsenal tecnológico criado e municiado exaustivamente pelo 

mercado ultramoderno. Assim, a formação cultural se apresentaria como a redenção do 

estado de controle político que esteve presente nas rígidas imposições totalitárias 

propaladas em tempos do nazifascismo. 

No entanto, Adorno e Horkheimer já apontavam um pressuposto de 

arregimentação social pervertido na pele da indústria cultural. O prazer e o 

entretenimento não deixam oportunidade para qualquer tipo de renúncia à reificação, 

pois cultura, agora, se atrela aos símbolos da atividade mercadológica convertida em 

signos impulsivos. Faz-se necessário até e, sobretudo, para que se possa estabelecer um 

patamar de sobrevivência ante as peripécias do esclarecimento, analisar o seguinte: 

 

O logro, pois, não está em que a indústria cultural proponha diversões, 
mas no fato de que ela estraga o prazer com o envolvimento de seu 

tino comercial nos clichês ideológicos da cultura em vias de se  
liquidar a si mesma. A ética e o gosto podam a diversão irrefreada 

como “ingênua” – a ingenuidade é considerada mais grave quanto o 

intelectualismo – e impõem restrições até mesmo à potencialidade 

técnica. A indústria cultural está corrompida, mas não como uma 
Babilônia do pecado, e sim como catedral do divertimento de alto 

nível. [...] Divertir significa sempre não ter que pensar nisso, esquecer 

o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua 
própria base. É na verdade uma fuga, mas não, como afirma, uma fuga 

da realidade ruim, mas da última ideia de resistência que essa 

realidade ainda deixa subsistir. A liberação prometida pela diversão é 
a liberação do pensamento como negação. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 118) 
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Neste excerto abstraído da Dialética do Esclarecimento (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985), os autores oferecem uma das categorias a ser analisada nesta 

primeira parte do trabalho. Trata-se de um dos elementos fundamentais dos trabalhos 

frankfurtianos, a Indústria Cultural. Tal conceito tecido por Adorno e Horkheimer 

permite especular-se sobre sua validade atual e sobre suas transmutações decorrentes  

das necessárias adequações às demandas sociais vigentes. 

Ressalta-se que se buscou delimitar a análise conceitual do processo evolutivo 

da indústria cultural à atividade docente que se apresenta, hoje, como expressão da 

sociedade do espetáculo7, cujo poder de arregimentação mercadológica a todos logra um 

pouco mais a cada dia. 

Destarte, Adorno leva, por meio de suas inquietações, a aplicá-las a um 

conjunto de significados que perpassam em muito as relações interpessoais restritas aos 

assentos escolares. Dentre estes, preocupa a força desproporcional do requinte 

tecnológico, que monitora e municia os impulsos das gerações pós-modernas, embora, 

como o que se conhece do século passado pelo próprio Adorno, a experiência humana 

conduzisse ao ápice da barbárie, tendo os meios de comunicação de massa como 

ferramenta de controle social e cultural. No entanto, essa interatividade entre a elevação 

tecnológica e a barbarização instintiva do homem se coloca como parte de muitos 

problemas educacionais. 

Assim, o não processamento de informações abstraídas das redes virtuais, seja 

ele para fins de pesquisas escolares ou para o entretenimento do tempo livre, constitui 

déficit formativo. Segundo Costa (2002, p. 31), 

 

Uma das características da cultura mediática é a transformação na 
forma de o indivíduo perceber a realidade circundante, tendo como 

suporte as novas tecnologias e sua capacidade de justapor imagens, 
sons, movimentos, em alto grau de excitação sensível. A cultura 

mediática, no processo (de)formativo, requer mais o momento de 

adaptação ao ecossistema tecnológico do que propriamente uma ação 
autônoma, necessária ao processo educativo. 

 

7 É pelo princípio do fetichismo da mercadoria, a sociedade sendo dominada por coisas suprassensíveis 
embora sensíveis, que o espetáculo se realiza absolutamente. O mundo sensível é substituído por uma 

seleção de imagens que existe acima dele, ao mesmo tempo em que se faz reconhecer como o sensível por 

excelência. [...] O espetáculo é o momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social. 

Tudo isso é perfeitamente visível com relação à mercadoria, pois nada mais se vê senão ela: o mundo 

visível é o seu mundo. A produção econômica moderna estende a sua ditadura extensiva e intensivamente 

(DEBORD, 2003, p. 28-32). 
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Poder-se-ia relativizar ou questionar o fato de que a síndrome midiática pode 

ser nociva ou que traz algum tipo de prejuízo pedagógico. Como esse fato pode ser 

considerado um problema se as ferramentas informatizadas colocaram anos-luz à frente 

de gerações passadas? 

Portanto, o sistema midiático como instrumento da indústria cultural moderna e 

com a acessibilidade se avolumando cada vez mais, coloca o indivíduo diante de uma 

realidade coisificada e já decodificada pelos filósofos frankfurtianos em meados do 

século passado. Assim como no momento presente, ela é enxergada e em muito 

potencializada, cuja consequência é o contato com uma grande quantidade de 

informação, muitas vezes, sem que a mesma seja transfigurada em conhecimento. “Esse 

fenômeno é denominado disfunção narcotizante, ou seja, a exposição a uma infinidade 

de enunciados podendo entorpecer o receptor mediano dos veículos de comunicação, ao 

invés de estimulá-lo” (COSTA, 2002, p.59). 

Dessa forma, ao descarregar uma grande quantidade de aditivos sensoriais no 

receptor por meio de impulsos imagéticos, tem-se como consequência a impossibilidade 

de desenvolvimento da atividade racional por parte dele. Para Costa (2002, p.59), “isto 

resulta de uma cisão entre estar informado e agir diretamente sobre a realidade, o que 

compromete a ação social organizada”. 

Assim, observa-se o controle cada dia mais exacerbado do apelo midiático 

sobre as mentes humanas, num processo de mutilação da percepção da totalidade 

analisada e pensada concretamente. Têm-se, então, a naturalização do fetiche e o culto a 

tudo que representa essa realidade virtual. Logo, depreende-se que, 

 

A naturalização da tecnologia como meio de extensão sensorial e 
amplificadora das possibilidades comunicativas, na condição de 

mediadoras entre o sujeito e o real concreto, coloca-se como uma 
temática educacional contemporânea estratégica para a discussão 

sobre a formação do indivíduo, Ainda mais quando, no período pós- 

industrial, a experiência se defronta com a exterioridade dos fatos e a 
capacidade dos mass media de criar simulacros e representações 

simuladas. (COSTA, 2002, p.129) 

 

Para além desses efeitos colaterais do progresso tecnológico, porém, procurou- 

se buscar, por meio de representações teóricas sobre a categoria de tecnologia midiática, 
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tecer reflexões sobre suas implicações, defendendo sempre um constructo metodológico 

do posicionamento sociopolítico educacional, mesmo em um modelo já posto pelas 

políticas públicas que também se encontram imbricadas na mercantilização do  ser 

social. 

Segundo Santos (2012), “a sociedade da sensação” vive um estado de êxtase, 

isto é, a cada momento, busca novos estímulos disponibilizados pelos “mecanismos  

high tech”. Dessa forma, o homem da “sociedade excitada” se encontra, 

constantemente, na busca de satisfação para suas necessidades impulsivas e 

compulsivas. Estas representam a fórmula mais eficaz de controle social, pois, 

colocando “ser aí” por meio de uma suposta inclusão digital, estabelece-se a ordem 

necessária para o estabelecimento de um sensório sobre uma sociedade “engajada” no 

padrão mercantilista. De acordo com a resenhista de Sociedade Excitada, 

 

Em outras palavras, reconhecer na sociedade ultramoderna e 

contemporânea, baseada na mais alta dependência de meios 
tecnológicos, impulsos originários significa lembrar que toda cultura 

se baseia numa repressão da natureza, que torna possível as formas de 

dominação. Sendo assim, a crítica só pode ser efetiva se articular esses 
processos violentos que se atualizam e se reprocessam em cada 

atividade diária, em cada trabalhador sentado diante da tela de 

computador, em cada pessoa que procura distração nas salas de 

cinema ou no ambiente de estudo8; enfim, cada atividade cotidiana 

contemporânea tem embutida a relação imemorial e violenta que se 

processa entre homem e natureza. (SANTOS, 2012, p.230, grifo 

nosso) 
 

A vulgarização mercantil transcende os espaços públicos, pois o efeito 

alucinógeno referendado pala indústria cultural exerce o domínio sobre o intelecto 

preenchido pela hipermassificação cultural, ao mesmo tempo em que se torna esvaziada 

a possibilidade individual de buscar o equilíbrio racional em meio à reprodução 

sistemática da mercantilização. É para ela que funcionam as engrenagens do sistema, no 

qual o ser social flutua à deriva sem possibilidade de resistência. 

Ao se concordar com a interpretação da resenhista de que “toda cultura se 

baseia na repressão da natureza”, tem-se que salientar, também, que o espaço destinado 

à  cultura  oriunda  da  educação  escolar  que  se  estabelece  nas  mentes  inseridas   no 

 

8 Por experiência docente, entende-se que é possível transportar as apreciações interpretativas da 

Sociedade Excitada no que tange à possibilidade de atuação na atividade docente e seu telos pedagógico. 
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contexto midiático, de acordo com as análises conceituais da “Sociedade Excitada” de 

Türcke e Indústria Cultural (Adorno/Horkheimer), não atua para reverter esse cenário de 

abstinência reflexiva, como manifestavam os primeiros frankfurtianos. 

 

Falar em cultura foi sempre contrário à cultura. O denominador 
comum “cultura” já contem virtualmente o levantamento estatístico, a 

catalogação, a classificação que introduz a cultura no domínio da 

administração. Só a subsunção industrializada e consequente é 
adequada a esse conceito de cultura. Ao subordinar da mesma maneira 

todos os setores da produção espiritual a este fim único – ocupar os 

sentidos dos homens da saída da fábrica, à noitinha, até a chegada ao 
relógio do ponto, na manhã seguinte, com o selo da tarefa de que 

devem se ocupar durante o dia – essa subsunção realiza ironicamente  

o conceito da cultura unitária que os filósofos da personalidade 
opunham à massificação. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 108) 

 

Para além da representação original do conceito de cultura muito mais afetiva 

ao espírito do que ao estado mercadológico, o trecho citado estabelece uma acepção 

conceitual de cultura, quando este foi aviltado pelo processo de estabelecimento da 

dominação ideológica midiática como forma de controle social. A relação entre a mente 

humana e a máquina passa a ter como propósito a superação do conceito de relações 

afetivas, para se desdobrar em uma necessidade socioeconômica pela via tecnológica. 

Essa disseminação tecnológica atua no sentido de estabelecer, no modelo 

socioeconômico, a reprodução da força mercadológica de tais aparelhos. E se considerar 

que, atualmente, o alcance de aparelhos está anos-luz à frente de quando pensaram os 

filósofos frankfurtianos, não é difícil de entender o quanto se aumentou também o poder 

de apropriação das mentes humanas, razão pela qual se investe na capacidade produtiva 

da indústria tecnológica. 

As imagens tradicionais construídas pelo conjunto de habilidades de quem as 

produziam já tornavam o ser social mais altivo diante de suas representações culturais.  

E com a transferência de tal habilidade para os aparelhos de projeção imagética, o 

conceito de cultura também se altera. Não se podem aqui colocar dúvidas sobre o 

sentido de transmutação cultural ocorrido, sobretudo, quando o homem do 

Renascimento se apropria de conhecimentos produzidos pelos quais, desde então, tem 

conduzido a evolução tecnológica hodierna. O que permeia as preocupações nas 

fundamentações  de  atividades  acadêmicas  é  a  constatação  e  a  reflexão  sobre    um 
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problema educacional, o qual se avoluma diante da fetichização imagética em 

detrimento do saber pensado. 

 

Conclusão 

 

 

Diante do exposto, pode-se depreender que as decisões humanas seguem sua 

trajetória dentro de uma lógica na qual os estímulos imagéticos, indiferentemente do 

tempo ou da forma, estão condicionados a situações mágicas. A magia da tela que 

projeta a cada segundo uma nova imagem e quase sempre condicionada à interpelação 

de quem controla o aparelho, alimenta o receptor que, por sua vez, mesmo com um 

turbilhão de novas versões imagéticas, não se sente saciado9. 

Ressalta-se que, ao trazer um pouco das questões acerca da relação entre o 

homem e o aparelho, estão-se projetando neste estudo inquietações as quais levaram a 

direcionar as reflexões para a tecnologia no processo educativo. E, embora a questão 

técnica do aparelho ou psíquica do ser humano não seja o ponto central das 

preocupações acadêmicas deste trabalho, é inevitável que os questionamentos 

priorizados neste estudo aludam a questões como as tratadas pela Teoria Crítica quanto 

ao apelo midiático da sociedade contemporânea. 

Assim, objetivando argumentar sobre o processo dominante efetivado pelo 

mercado de aparelhos imagéticos e suas implicações para a produção de conhecimento 

concretamente pensado pelo indivíduo, diante do entendimento da realidade que  o 

cerca. E, como a realidade prossegue em constante movimento, dialeticamente falando, 

entende-se que se deva refletir sobre um embate criado pelo contexto midiático, isto é, a 

intensificação dos estímulos compulsivos, e suas implicações para a atividade  

educativa. 
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O COMPROMISSO SOCIAL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: análise e 

discussão a partir da Teoria Crítica 

José Paulo Gatti 

 

RESUMO: 

Desde seus primórdios, o ensino superior no país esteve ligado a grupos de poder atendendo 

finalidades por eles estabelecidas. No período colonial, o Brasil não possuía universidades como nas 

colônias espanholas, porém, tanto aqui como lá, as diferentes instituições voltavam-se às 

necessidades específicas do projeto colonialista. A partir da Revolução Industrial, adquiriu novas 

funções, acompanhando as transformações da sociedade. Com a criação da Universidade de Berlim, 

a formação acadêmica articulou-se à ideia de pesquisa científica. Na Universidade de Cambridge, foi 

criado um programa de cursos de extensão universitária para atender as reivindicações da classe 

trabalhadora explorada. Nos Estados Unidos, a extensão chegou como prestação de serviços. Assim, 

ensino, pesquisa e extensão consolidaram-se como funções identificadoras da universidade. A partir 

dos anos 1970, o modelo de desenvolvimento adotado no pós-guerra manifestou sinais de 

esgotamento; a crise sepultou o Estado do Bem-Estar Social. O neoliberalismo impôs a 

desregulamentação econômica e austeridade fiscal nos governos. A universidade tornou-se área 

estratégica para conduzir ao desenvolvimento através do conhecimento tecnológico e científico. 

Também surgiram diferentes instituições de ensino para atender um mercado ansioso por 

profissionais de nível técnico atentos às inovações. A universidade tem sido palco de diferentes 

perspectivas conceituais, pesquisa e inovação, compromisso e transformação da realidade, crises e 

expectativas. As funções desenvolvidas ao longo de sua trajetória - entre elas a extensão - 

representam importante conquista nessa diversidade. Dentre os defensores da extensão universitária, 

destaca-se o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, o 

FORPROEX. Criado em 1987, atua na legitimação da extensão como articuladora das relações 

universidade e sociedade. No modelo de desenvolvimento neoliberal, porém, não é estranho 

encontrar as instituições de ensino comportando-se como empresas devotadas ao comércio da 

educação. Segundo Theodor Adorno, “a cultura converteu-se, satisfeita de si mesma, em um valor”. 

Reconhecido o valor de troca dos bens culturais, eles consolidam-se na esfera do mercado como 

produtos comercializáveis. Porém, a formação consolidada é distorcida, é semiformação, espécie de 

caricatura educativa cuja intenção é a reprodução acrítica do existente. As instituições de ensino 

superior, comprometidas com as diretivas do Estado que as submetem ao imperativo da legislação 

nacional, são instadas a desenvolver uma formação para a reprodutibilidade técnica instrumental. 

Sob essa perspectiva, elas constroem seus modelos de ensino, pesquisa e extensão. Para Adorno, o 

defeito maior na atualidade é a dificuldade que os homens têm de fazer experiências. A tarefa de 

intermediar uma consciência da realidade envolve teoria e prática, uma vinculação forte entre 

reflexão e experiência da realidade. Resta saber se essa relação está presente nas ações 

extensionistas, a ponto de impactar a formação do estudante e ser capazes de promover a 

transformação social. 



 
 
 
 
 
 

595 
 
 
 
 
 

 

 

1. Introdução 

 

O presente texto faz parte de um estudo do marco teórico da extensão universitária buscando 

avaliar o sentido da extensão e da universidade no atual contexto histórico. Tal estudo tenta 

contextualizar a instituição universitária dentro do modelo de desenvolvimento econômico 

neoliberal, esclarecendo algumas das implicações na organização da vida acadêmica, de maneira 

especial o papel que a extensão tem desempenhado na dinâmica de interligar universidade e 

sociedade. 

 Desde seu surgimento, no século XIX, a extensão universitária, tanto no modelo europeu 

como no norte-americano, mais do que transmitir conhecimentos profissionais e culturais 

socialmente legitimados – o que fazia o ensino, porém com pequena repercussão nas camadas 

inferiores da pirâmide social – tinha o sentido de aproximar a instituição universitária dos problemas 

concretos, amenizar as distorções sociais e fortalecer a concepção de que o próprio sistema é capaz 

de corrigir suas contradições. 

Essa perspectiva da ação extensionista, contudo, foi se refinando ao longo do tempo, 

absorvendo críticas e desenvolvendo uma nova concepção acerca de sua identidade, de modo que, na 

atualidade, as instâncias mais comprometidas com a extensão universitária, no Brasil, têm articulado 

a ideia de que extensão é uma prática acadêmica, cujas ações devem ser geradoras de novos 

conhecimentos, integrar saberes complementares – populares e científicos – necessários à formação 

técnica e cidadã dos universitários, ao mesmo tempo capaz de impactar o meio social e a dinâmica 

das instituições que as articulam. 

Desse modo, existem distintas percepções coexistindo no atual cenário da extensão 

universitária. Resta saber como tais sentidos se conjugam no contexto mais amplo das 

transformações pelas quais passa o modelo de desenvolvimento econômico. 

 

2. Ensino Superior e Universidade 

 



 
 
 
 
 
 

596 
 
 
 
 
 

Luiz Antônio Cunha (1986), analisando os primórdios do ensino superior no país, mostra 

como a universidade sempre esteve ligada a determinados grupos de poder para atender finalidades 

específicas por eles estabelecidas. Destaca que se no período colonial o Brasil não possuía 

universidades como na maioria das colônias espanholas, o que existia tanto aqui como no domínio 

hispânico era praticamente a mesma coisa: um ensino superior voltado para atender a necessidade 

específica do projeto colonialista, um ensino superior ministrado como um saber superior, 

hegemônico.  

Durante muito tempo, a universidade nas colônias espanholas e as outras instituições de 

ensino em território brasileiro estiveram exclusivamente voltadas para a transmissão dos saberes 

dominantes responsáveis pela consolidação de uma determinada ordem social. 

Se diferentes instituições se voltavam para a formação de nível superior, aos poucos a 

universidade vai se destacando dentre elas, à medida em que vai incorporando novos elementos que a 

conduzem a desenvolver características peculiares nessa formação.  

Assim, de uma função meramente instrutiva, focada no ensino para a transmissão de saberes 

legitimados por uma tradição ancestral, alinhada aos interesses das classes dominantes, a 

universidade vai assumindo novas funções a partir da Revolução Industrial, quando profundas 

transformações na sociedade afetam seu modo de atuação.  

Na Alemanha, em 1810, foi criada a Universidade de Berlim, sob a direção de Wilhelm Von 

Humboldt, que orientou a instituição a desenvolver uma formação acadêmica articulada à ideia de 

pesquisa científica (Mirra, 2009). Depois, em 1871, na Universidade de Cambridge, Inglaterra, foi 

criado talvez o primeiro programa formal de cursos de extensão universitária, através dos quais os 

docentes voltavam-se para as populações mais carentes com cursos de literatura, ciências físicas e 

economia política, com o intuito de atender as reivindicações dos trabalhadores. 

A extensão chegou aos Estados Unidos da América em 1892, através da criação da American 

Society for the Extension of University Teaching, na Universidade de Chicago. Em seguida, em 1903, 

a Universidade de Wisconsin incorporou a extensão colocando seus professores como technical 

experts do governo do estado a serviço da agricultura.  

Assim, no século XX, ensino, pesquisa e extensão consolidaram-se como funções 

identificadoras da instituição universitária, conferindo-lhe uma especial relevância como aparelho 
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ideológico do Estado na consolidação de uma unidade nacional, na legitimação de uma língua e 

cultura nacionais. A universidade, como instituição aliada ao Estado, concretizava a construção de 

um projeto para o país. 

Essa trajetória, no entanto, foi modificada, no final do século XX, por conta de significativas 

transformações do sistema capitalista em âmbito mundial. 

 

3. Universidade, compromisso social e transformações do capitalismo 

 

A instituição universitária sempre esteve de alguma forma voltada para os interesses da 

sociedade, pelo menos de uma parte dela. E, na maioria das vezes, sua atuação consistiu na 

transferência de saberes legitimados, capazes de amenizar ou deslocar o foco das contradições que o 

modelo de desenvolvimento em curso engendrava, compensando discrepâncias. Nesse sentido, se é 

verdade que uma nova percepção de universidade, surgida a partir da revolução industrial, estruturou 

uma instituição responsável pela produção e difusão de conhecimentos úteis e necessários à melhoria 

das condições de vida e trabalho na sociedade, a realização desse princípio seguiu um 

direcionamento funcional, atendendo maiormente aos interesses do sistema.  

Assim, as concessões criadas pelo capitalismo, a partir das lutas empreendidas pelos 

movimentos sociais, nunca impediram o acirramento de suas desigualdades, de modo que nem 

mesmo o surgimento do Estado de Bem-Estar Social, ao final da Segunda Guerra, com suas políticas 

sociais de regulação da desigualdade e da exclusão, puderam impedir o colapso do modelo de 

desenvolvimento em curso.  

Ao final do século XX, a partir de 1970, Europa e Japão, anteriormente desestabilizados, já 

estavam reconstruídos, aumentando a competitividade no âmbito empresarial; por outro lado, uma 

crise produtiva de grandes proporções ameaçou o abastecimento do petróleo – principal fonte de 

energia na produção e distribuição de mercadorias. Somam-se a essa conjuntura a revolução 

tecnológica, com o surgimento dos primeiros microcomputadores pessoais. 

Segundo Chesnais (1996), o acirramento da crise energética levou os governos, a começar 

por Estados Unidos e Reino Unido, a mudarem sua política em relação ao capital concentrado, dando 

condições para que pudesse atuar livremente. Nas décadas seguintes (1980 e 1990), essa 
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reestruturação do modelo de desenvolvimento ocasionou uma reestruturação do sistema financeiro 

global: a desregulamentação econômica, associada à revolução da informática, das telecomunicações 

e aos novos instrumentos financeiros, fez com que o mercado financeiro global crescesse três vezes 

mais que o comércio internacional de importações e exportações. 

Os governos nacionais perderam seu poder de gerenciamento da economia, que passou a ser 

articulada em escala transnacional, sob o domínio das grandes corporações empresariais e dos 

bancos. Nesse sentido, a reestruturação pôs fim ao chamado Estado do Bem-Estar Social, com a 

imposição da austeridade fiscal e a redução de gastos por parte dos governos. Desenvolveu-se o 

modelo neoliberal, de desregulamentação da economia e do mercado de trabalho para atrair 

investimentos e diminuir taxas de desemprego. Em um esforço de assegurar algum controle sobre a 

situação, os Estados nacionais se uniram e estabeleceram tratados comerciais com seus vizinhos e se 

viram na situação contraditória de tentar regulamentar as atividades do capital financeiro 

internacional, ao mesmo tempo criando condições para atraí-lo. A participação no mercado global 

tornou-se condição necessária para o crescimento econômico e o progresso. 

Essa mudança de cenário político e econômico mundial repercutiu fortemente em todas as 

instâncias da vida em sociedade, inclusive na esfera da educação universitária. No Brasil, as 

pretensões de alçar o país ao nível de desenvolvimento dos países ricos por meio do avanço 

tecnológico e científico tornaram as instituições universitárias área estratégica de investimentos. 

As ações governamentais voltadas ao incremento do ensino superior no país tiveram direções 

distintas, segundo as perspectivas ideológicas dos governos que chegaram ao poder. Uma alinhada 

ao processo de globalização neoliberal, acelerando a financeirização do setor educacional, 

promovendo a expansão do ensino através de instituições privadas, com ênfase na qualificação 

profissional, fundamentalmente restrita à função do ensino e formação profissionalizante. Outra 

voltada para a expansão da rede pública, através da interiorização das instituições federais de ensino 

superior, como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), lançado em 2007, e a adoção de políticas voltadas para a democratização do 

acesso ao ensino superior público, como o Enem/SiSu e a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). 

Os desdobramentos dessas políticas, tanto considerando-se o forte apoio à expansão da rede 

privada como o incremento à rede pública, não produziram, no entanto, resultados positivos 
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duradouros para a universidade, mas conduziram as instituições a um quadro de crise, desencadeado 

devido às transformações do sistema. No início da década de 2000, Trindade (2001), analisava os 

muitos fatores dessa crise e sua avaliação continua válida: são fatores ligados ao declínio das 

ideologias, aos modelos conservadores ultrapassados, às novas imposições dos organismos 

internacionais, às políticas neoliberais de efeitos desagregadores, à adoção de novos critérios como o 

de “eficiência” e “produtividade”, à privatização do ensino superior, à mercantilização de serviços, 

às mudanças que restringiram o financiamento universitário, à massificação do ensino, entre tantas 

outras. Santos (1999) fala no fim do Estado de Bem-Estar Social, com o declínio das políticas 

públicas voltadas para o controle da desigualdade e da exclusão na sociedade. A crise, portanto, 

refere-se aos novos desdobramentos da ordenação do capital que vai impondo transformações nas 

instituições como um todo, e designa, sobretudo, “a transformação das universidades em empresas 

lucrativas, ou parecidas com as lucrativas, ou como parte de empresas lucrativas” (Casanova, 2001, 

p.218).  

 

4. A extensão universitária: intenções e entendimentos versus tensões e desentendimentos 

 

 A extensão universitária é a atividade mais recente no tripé ensino, pesquisa e extensão que 

consolidou a identidade da universidade na modernidade. Criada no final do século XIX, como 

vimos, conduzia a instituição a construir uma interação com a sociedade. Traduzia sua preocupação 

de reduzir as desigualdades sociais por meio da concessão de saberes superiores, articulados por ela, 

junto às classes sociais mais desfavorecidas. No bojo da iniciativa subsistia a crença de que o acesso 

ao conhecimento legitimado produziria a transformação social.  

Ao longo de sua trajetória, a perspectiva da extensão foi se alterando e assumindo novas 

manifestações: transmissão de saberes, prestação de serviços, difusão da cultura, parceria para 

produção de novos conhecimentos, expressão da função social da universidade, entre outras. Nem 

sempre, porém, as práticas extensionistas foram consideradas positivas, mas também foram alvo de 

críticas, como a de domesticação das consciências, processo de dominação cultural, modo de 

compensar um ensino e uma pesquisa alienantes, forma de privatizar a educação superior pública, 

instrumento para treinamento de mão-de-obra para o mercado, entre outras. 



 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 

 São muitas tensões decorrentes de uma multiplicidade de entendimentos acerca da extensão: 

se deve existir como estrutura, como deveria estar organizada, quais suas funções no interior da 

universidade, para citar algumas. Tais tensões, no entanto, refletem o contexto mais amplo da própria 

universidade, com seus direcionamentos e projeções em função do perfil institucional que foi 

configurando ao longo do tempo. Nesse sentido, já vimos que as transformações no sistema 

capitalista engendraram mutações no âmbito das instituições que o integram. 

Dentre as muitas transformações ocorridas com a instituição universitária, uma das mais 

significativas e que está em curso refere-se ao modelo de conhecimento científico consolidado pelas 

universidades e que vem perdendo espaço para outro tipo de conhecimento, mais pragmático, 

desenvolvido não só nas instituições de ensino, mas também em outros centos de pesquisa ligados ao 

setor produtivo.  

De acordo com Santos (1999; 2011), trata-se de um conhecimento contextual, de aplicação 

imediata, construído na interação entre pesquisadores e utilizadores; conhecimento transdisciplinar, 

produzido de forma aberta, provisória. Seu desenvolvimento acontece, predominantemente, nos 

centros de pesquisas patrocinados pelas grandes empresas multinacionais, como as farmacêuticas, 

alimentares e biotecnológicas, mas também ocorre nas parcerias universidade-indústria. É possível 

encontrá-lo, ainda, em meio a espaços não comerciais, de cooperação solidária, entre universidade e 

movimentos sociais, ONGs e sindicatos. Congregando interesses diversos, segundo a natureza e a 

finalidade das investigações, o elemento novo comum dessa ciência é que a sociedade deixa de ser 

apenas espaço onde passivamente grupos humanos e ambientes são analisados e passa a integrar 

também a pesquisa, através dos saberes acumulados e que são resgatados e assimilados ao longo do 

processo de sua construção. Nem sempre, porém, os resultados dessa interação se traduzem em 

benefícios para as comunidades, como no caso da biopirataria. 

Quando a construção desse conhecimento envolve a universidade, esta sofre uma pressão do 

modelo neoliberal, que tensiona sua transformação em empresa produtora de conhecimento útil – 

vale dizer comercializável – e sofre uma pressão social, que tensiona sua transformação em espaço 

público heterogêneo com grandes responsabilidades perante a sociedade. 

Esse é o quadro atual da universidade, e nele se articulam ensino, pesquisa e extensão como 

estratégias, funções, espaços que a instituição construiu ao longo de sua trajetória e que são 
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responsáveis pela pluralidade de perspectivas, com múltiplas atividades e interlocutores, em 

constante confronto e busca de legitimidade. 

É nesse sentido que a noção de extensão como fonte de captação de recursos acabou se 

somando a outras perspectivas já existentes, como a de responsabilidade social da instituição, 

estratégia de inclusão social, formação de recursos humanos, simples prestação de serviços, entre 

outras tantas através das quais a universidade se viu capaz de interferir no meio social.  

 Dentre aqueles que na atualidade defendem a existência de uma extensão universitária menos 

instrumentalizada e mais integrada ao processo ensino-pesquisa-aprendizagem, capaz de impactar a 

sociedade ao mesmo tempo em que defende sua identidade na construção e difusão de 

conhecimentos, destaca-se o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação 

Superior Públicas Brasileiras, o FORPROEX. 

 

5. O FORPROEX e a nova percepção da Extensão Universitária 

 

O FORPROEX foi criado em 1987 e teve que debruçar-se sobre os desafios da extensão 

universitária na tentativa de delimitar seu âmbito de referências. A primeira atenção foi dada ao 

conceito de extensão, pois percebeu-se que sem uma clareza a esse respeito não seria possível propor 

caminhos para sua institucionalização ou financiamento, questões também fundamentais para sua 

consolidação em sintonia com o ensino e a pesquisa.  

 

A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e 
sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico.  No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento.  
Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a extensão é um 

trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social (Fórum, 2012, p.8 – grifo do 

autor).  

 

O Fórum tem sido uma importante instância de discussão da temática extensionista, 

organizando a Rede Nacional de Extensão (RENEX) e destacando-se também pela elaboração de 

uma série de documentos cujo objetivo maior é a consolidação da extensão universitária como 
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dinâmica formativa, capaz de articular as atividades de ensino e pesquisa com a realidade social. 

Alguns desses documentos e vários relatórios em que se divulgam as reflexões sobre a extensão 

universitária no país estão disponibilizados no endereço <http://www.renex.org.br>. Os principais 

são: 

1.Plano Nacional de Extensão (2001), atualizado em 2005, foi elaborado entre 1997/1998 e 

apresenta o conceito da extensão estabelecido desde 1987, aponta objetivos e metas de organização 

da extensão e da articulação com a sociedade, além de mencionar a metodologia e o processo de 

avaliação;  

2.Sistema de dados e informações: Base Operacional de acordo com o Plano Nacional de 

Extensão (2001), atualizado em 2007, o documento apresentava propostas para uma uniformização 

das ações extensionistas que pudessem compor uma base nacional de dados sobre a extensão. Foi 

substituído pelo sexto volume, segundo informação do site do FORPROEX; 

3.Avaliação Nacional da Extensão (2001), em que se consolidam pressupostos, indicadores e 

aspectos metodológicos relativos à avaliação das ações extensionistas para auxiliar as universidades 

a produzirem seus processos internos de avaliação da extensão;  

4.A indissolubilidade ensino-pesquisa-extensão (2006), em que se discute a flexibilização 

curricular e sua relação com a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, apresentando 

experiências de diversas universidades nesse sentido;  

5.Institucionalização da Extensão (2007), em que se comparam os resultados de duas 

pesquisas diagnosticando a extensão universitária no país: uma de 1993 e a outra de 2004, 

evidenciando as diferentes concepções de extensão em cada momento;  

6.Extensão Universitária: organização e sistematização (2007), que substitui o segundo 

volume da coleção do FORPROEX e propõe uma estruturação para as ações extensionistas, com 

áreas e linhas de extensão, uma tipologia identificadora das ações, além de indicadores para os 

processos de avaliação;  

7.Política Nacional de Extensão Universitária (2012), em que se reafirma e atualiza o 

conceito de extensão de 1987 e as diretrizes das ações extensionistas: interação dialógica; 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade; indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; impacto 

na formação do estudante; e impacto e transformação social; 
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8.Avaliação da Extensão Universitária: práticas e discussões da Comissão Permanente de 

Avaliação da Extensão (2013), em que se apresentam os referenciais teóricos, metodológicos e 

práticos utilizados por esta Comissão do FORPROEX na capacitação de equipes das instituições 

federais com o objetivo de implementar o processo interno de avaliação da extensão.  

Resta saber em que medida o sentido de extensão apontado pelo FORPROEX prevalece sobre 

as demais perspectivas já reveladas e que historicamente compõem o quadro das ações extensionistas 

em andamento no interior das instituições de ensino superior pelo país.  

 

6. Discussão 

 

Não é objetivo desse texto analisar práticas extensionistas de distintas instituições de ensino 

superior, mas apenas evidenciar os diferentes sentidos que a extensão desenvolveu ao longo do 

tempo e avaliar os desdobramentos de alguns desses sentidos alinhados ao modelo neoliberal de 

desenvolvimento.  

Por exemplo, partindo do conceito de saber dominante dentro da moderna sociedade, não 

será estranho encontrar as instituições de ensino superior comportando-se como empresas devotadas 

ao comércio de um bem cuja Constituição Federal (1988) afirma ser um direito de todos e um dever 

do Estado e da família. Educação, enquanto processo de formação cultural do ser humano, necessário 

à sua incorporação à vida em sociedade, torna-se preponderantemente, no âmbito da nova 

configuração das instituições de ensino superior, processo de aquisição de um saber dominante, 

capaz de inscrever as pessoas na esfera restrita dos conhecimentos que distinguem e possibilitam o 

trânsito pelas camadas sociais. E está agora disponível no mercado. Segundo Adorno (2010, p.10) “a 

cultura converteu-se, satisfeita de si mesma, em um valor”. Valor de troca, na verdade, para utilizar 

um conceito bem conhecido do marxismo. A partir do momento em que se atribui valor de troca aos 

bens culturais, eles passam a fazer parte da esfera do mercado, como bens comercializáveis pelas 

empresas de serviços educacionais.  

Sendo assim, a formação que garante um retorno rápido do capital investido é aquela 

destinada ao treinamento e qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho, voltada para o 

desenvolvimento de projetos de rápida implementação – uma formação para as necessidades do aqui 
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e agora, desenvolvida por instituições que trabalham com aplicação imediata, sem compromisso com 

a pesquisa ou com a crítica. Num certo sentido, trata-se de uma educação distorcida, semiformação, 

espécie de caricatura educativa cuja intenção é a reprodução acrítica do que já existe, pois só reforça 

a adaptação dos sujeitos.  

Adorno (1995) vê com preocupação essa realidade, pois ela parece oferecer as condições para 

que se repita a barbárie, a existência de uma percepção de mundo na qual a eliminação de seres 

humanos seja de algum modo aceitável. Auschwitz é a expressão máxima da barbárie: o ódio e a 

violência contra qualquer possibilidade de tolerância e convivência com a diversidade. A diferença, a 

singularidade, é percebida como uma espécie de anomalia, da qual é preciso livrar-se. E muitas 

instituições tornam-se ferramentas desse processo de massificação, construindo uma coesão social 

pelo aniquilamento de toda singularidade. 

Haveria ainda algum espaço onde educadores e educandos, universidade e organizações 

sociais, pudessem realizar ações capazes de fortalecer a resistência, o pensamento crítico? Poderia a 

ação extensionista representar um rompimento desse processo, ao mesmo tempo revelando as 

contradições presentes?  

As diretrizes propostas na Política Nacional de Extensão Universitária (Fórum, 2012) 

projetam o resgate do estudante como sujeito que toma consciência do mundo, que faz experiências. 

Para Adorno (1995) esse é o defeito maior na atualidade: a dificuldade que os homens têm de fazer 

experiências. Uma inaptidão. Em grande medida isso se refere ao papel que a tecnologia tem 

ocupado sobre a consciência e o inconsciente das pessoas, estabelecendo padrões aceitáveis, 

previsíveis, de comportamento.  

Adorno (1995) entende que existe uma pressão social impelindo à agressividade, difícil de ser 

rompida. Trata-se de uma espécie de asfixia, com a qual as pessoas se deparam no processo de 

socialização. Nele, as pessoas não conseguem se expressar em sua singularidade, sendo absorvidas 

por uma grande rede cuja malha espessa impede qualquer evasão ou manifestação singular. Para ele, 

“isto reforça a fúria contra a civilização. Violenta e irracionalmente protesta-se contra ela” (1995, 

p.107).  

Assim, a tarefa de intermediar uma consciência da realidade envolve teoria/prática, uma 

vinculação forte entre a reflexão e a experiência da realidade, o que deve constituir-se na gênese da 
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aprendizagem, o desenvolvimento de um espírito reflexivo e a recuperação das tensões inerentes à 

experiência dos homens no mundo.  

Para isso, é fundamental que, na prática universitária, a extensão deixe de ser “residual, 

eventual, acessória e voluntária” (Fórum, 2013, p.18), ou, segundo o professor Fernando S. C. 

Meirelles136, é preciso que ela perca certo caráter de  militância, credo, vocação. A extensão é uma 

das dimensões da universidade, com a qual se articula à sociedade para a construção e comunicação 

do conhecimento. 

De forma geral, educação deve implicar em mudança, e, portanto, impactar o sujeito de modo 

singular ao longo de seu processo formativo, sobretudo tornando-o mais consciente de suas 

responsabilidades frente à sociedade, não como um mero técnico à serviço da perpetuação de 

desigualdades, mas como sujeito emancipado, capaz de reconhecer como própria a maneira de 

enxergar e responder aos desafios da vida.  

 

7. Outras Considerações 

 

Que sentidos têm, então, a extensão no atual contexto das instituições universitárias? As 

instâncias reguladoras indicam uma diversidade de situações: se, de um lado, prevalece a polissemia 

e continuam as ações de caráter eminentemente assistencial, colonizador ou de propaganda, há 

também sinais de algum reconhecimento e institucionalização, com estruturação de programas e 

projetos interdisciplinares, articulados juntamente com movimentos e outros atores sociais, 

desenvolvidos com financiamento e avaliação integrados aos demais critérios de credenciamento. 

Mas são poucas experiências nesse sentido. Também se ressente a falta de estudos acerca do impacto 

das ações extensionistas na formação dos graduandos. Se, apesar dos dispositivos legais, a maioria 

das instituições encontra obstáculos para a legitimação e sistematização da extensão na vida 

acadêmica, muito mais no que se refere à pesquisa acerca de suas ressonâncias. 

Denunciada em sua versão colonizadora e criticada como equívoco responsável pela 

descaracterização da instituição universitária, a extensão segue buscando seu espaço e sua relevância 

                                                             
136 Entrevista disponível em <http://w3.ufsm.br/pre/index.php/pagina-inicial1/noticias/203-fernando-

meirelles-conversa-sobre-a-avaliacao-da-extensao> Acessado em 12.09.2016. 
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no interior da universidade, em diálogo com a sociedade. Tal espaço e relevância, no entanto, 

vincula-se, em grande medida, à identidade da instituição e seu alinhamento político. Não pode ser 

encarada como um resíduo da ação institucional, nem como um serviço de ação social 

compensatória. Ensino, pesquisa e extensão, desde que estejam definitivamente articulados na 

atividade acadêmica com todas as características formais que compõem a vida universitária, tornam-

se fundamentais na formação humana e profissional dos graduandos. 
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Esta comunicação, que tem como fundamento as contribuições dos autores da chamada 

Teoria Crítica da Sociedade, Max Horkheimer e Theodor Adorno, versa sobre o procedimento de 

razão que fundamenta a indústria cultural, na medida em que discorre sobre a forma e o conteúdo 

que a substancializa. Anos após a publicação de “Indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas”, texto da obra “Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos” 

(Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente), parece não haver algo novo a se a dizer 

sobre uma esfera tão regressiva e de tão grande expansão: a indústria cultural. Horkheimer e Adorno 

(1947/1985) foram precisos e objetivos ao analisarem os objetos culturais que emergiam e se 

desenvolviam no momento histórico em que puderam presenciar: a televisão, o rádio e o cinema. 

Tais formas refletiam a absoluta formalização de conteúdos que muito pouco têm a dizer, a não ser 

sobre o progresso da sociedade capitalista desenvolvida. 

O progresso, que deveria servir ao desenvolvimento das formas de objetivação humana e 

conduzir à superação do empobrecimento – em todos os sentidos –, na indústria cultural universaliza 

o consumo de mercadorias, unifica os desejos humanos e é tomado pelo refinamento da técnica. Para 

Horkheimer e Adorno (1947/1985), “O progresso da sociedade industrial, que devia ter eliminado 

como que por encanto a lei da pauperização que ela própria produzira, acaba por destruir a idéia pela 

qual o todo se justificava: o homem enquanto pessoa, portador de razão” (p. 190). A razão, cuja 

promessa histórica é a libertação dos mitos, traz ao sujeito a possibilidade de domínio dos objetos e 

consequente coisificação destes e de si mesmo. As esferas que substanciam a vida estão 

pauperizadas; a aparelhagem econômica e o maquinário industrial e tecnológico invadem todas as 
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esferas da vida e ofuscam os sentidos e o pensamento. O empobrecimento da experiência revela não 

só uma organização social como fábrica de indivíduos para o trabalho, como também torna opaco o 

que encobre a coisificação da consciência. A racionalidade que fomenta a individualização e a 

desconsideração pela humanidade do outro é engendrada na própria lógica da sociedade capitalista 

desenvolvida como ideologia – justificação e mascaramento de desigualdades e formalização do 

ordenamento dos homens. Tal racionalidade, como fundamento do capitalismo, se espalha a todos os 

campos. 

Sem dúvida, está ficando difícil separar o progresso técnico, não da civilização mas da 

prostração na idiotia, em tal medida os homens estão sendo marginalizados do processo de 

produção de bens. A técnica é dona não só do corpo como do espírito dos homens e há uma 

cortina de mistificação tecnológica, tal como existe uma ‘cortina monetária’, de que a teoria 

econômica nos fala (Horkheimer; Adorno, 1956/1973, p. 99; grifos no original). 

Nada escapa ao poder absoluto do capital. A lógica da indústria cultural não discrimina 

pessoas e coisas: reduz as pessoas às coisas pela qualificação para a eficiência no mercado, e é assim 

que, “Sob pena de uma rápida ruína, os membros de cada camada social devem engolir sua dose de 

orientações” (p. 187). Tudo está pré-determinado, os lugares estão definidos137 e cada um e todos 

ocupam um espaço fixo em um todo cuja forma é coerente e abstrata. A identidade forçada entre 

pessoas e coisas é o expoente máximo da violência e da racionalidade de domínio da indústria 

cultural. Para Horkheimer e Adorno (1947/1985), “[...] o terreno no qual a técnica conquista seu 

poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A 

racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da 

sociedade alienada de si mesma” (p. 114). 

O procedimento de razão que substancia a indústria cultural é a expressão da formalização da 

razão e de conteúdos que não comunicam a formação. Representa a técnica instrumentalizada do 

processo industrial estendida às esferas do conhecimento. Neste procedimento, forma e conteúdo 

estão comprometidos de antemão e funcionam para o entretenimento, diferente do que ocorre em 

                                                             
137 “A indústria só se interessa pelos homens como clientes e empregados e, de fato, reduziu a humanidade inteira, bem 

como cada um de seus elementos, a essa fórmula exaustiva. Conforme o aspecto determinante em cada caso, a ideologia 

dá ênfase ao planejamento ou ao acaso, à técnica ou à vida, à civilização ou à natureza. Enquanto empregados, eles são 

lembrados da organização racional e exortados a se inserir nela com bom-senso. Enquanto clientes, verão o cinema e a 

imprensa demonstrar-lhes, com base em acontecimentos da vida privada das pessoas, a liberdade de escolha, que é o 

encanto do incompreendido. Objetos é que continuarão a ser em ambos os acasos” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1947/1985, p. 137). 
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outros procedimentos de razão que requerem concentração e precisão no movimento da forma e do 

conteúdo. Distraídos da exigência intelectual do pensamento, os trabalhadores buscam no prazer da 

diversão138 as forças necessárias para manterem-se como trabalhadores úteis à maquinaria do sistema 

industrial. O entretenimento funciona como sustentáculo de conteúdos repetidos que, por meio de 

mercadorias, só aparentemente mostram alguma variação. 

A função é a paralisia, quase total, da capacidade imaginativa e intelectual. Os conteúdos que 

entretêm a todos não comunicam a diferença: seguem a lógica formalizada para manter necessidades 

que a própria sociedade industrial fomenta, e que a indústria cultural promete satisfazer e as satisfaz. 

A montagem, a forma específica – seja nos programas televisivos ou radiofônicos, na literatura 

“rasa”, na música de notas repetidas, na comunicação instantânea pelos aplicativos de mensagens de 

celular, na educação escolar voltada para estruturas curriculares com conteúdos moldados que 

formatam os modos de pensar e agir, ou no cinema que resolve o conflito e as emoções do 

espectador – é racionalizada. Sua meta é servir para alguma coisa, e o pensamento, alimentado por e 

reduzido a conceitos vazios, é quase totalmente absorto pela “divertida” irracionalidade e 

exacerbação técnicas. 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por 

quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições 

de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa 

em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das 
mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber outra coisa senão 

as cópias que reproduzem o próprio trabalho. O pretenso conteúdo não passa de uma fachada 

desbotada; o que fica gravado é a seqüência automatizada de operações padronizadas 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p. 128). 

Na indústria cultural, a forma e o conteúdo já estão rebaixados à priori e ambos se 

formalizam: tornam-se caricaturas miméticas e utilitárias. A mecanização do humano como 

prolongamento da padronização do movimento da máquina relembra a imitação como mimese, como 

disposição natural do homem. Em Aristóteles, é por meio da imitação que o homem aprende os 

modos de viver. A aprendizagem pelo imitar os objetos é da capacidade do humano, do homem. Essa 

capacidade está relacionada à experiência dos objetos, ao experimentá-los. Há aqui uma relação com 

o conhecimento e com a objetividade. A mimese em Aristóteles diz da atividade humana do 

                                                             
138 “A diversão favorece a resignação, que nela quer se esquecer” (HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p. 133). 

Nesse sentido, “Divertir significa sempre: não ter que pensar nisso, esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é 

mostrado” (p. 135). 
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conhecer. Sendo assim, se a mimese em Aristóteles era, por meio da forma trágica, representação 

pela imitação de ações nobres; e se, com Adorno (1970/1988), a mimese na arte é a conservação dos 

impulsos miméticos do artista na tensão entre forma e conteúdo; assim como, nos “Elementos do 

antissemitismo”, Horkheimer e Adorno (1947/1985) afirmam a mimese como projeção e paranoia, 

na indústria cultural, a mimese é imitação não refletiva e cega de comportamentos padrões. 

O que era, em Aristóteles, representação da realidade se transforma, na indústria cultural, em 

imitação cega. A imitação na indústria cultural é mais que falsa projeção: é a total falta de projeção; 

o movimento de ódio ao próximo, ao supostamente diferente, é reprimido pela repressão que os 

produtos exercem sobre os sujeitos. Os sujeitos não expressam ódio e, individualizados, são 

desprovidos de qualquer tipo de resistência. Os produtos que, por sua forma e conteúdo, são sempre 

os mesmos não apresentam um desafio ao pensamento. Eles resolvem na forma formalizada o que 

era para ser trabalho para o pensamento. Esse processo revela a satisfação do indivíduo de estar “[...] 

afinal dispensado de esforço da individuação pelo esforço (mais penoso, é verdade) da imitação” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p. 146). 

A novidade na indústria cultural é ausência do novo sustentado pela falsa novidade. Todo 

conteúdo que poderia trazer algum indício do novo é atordoado pelo movimento rápido de objetos 

coisificados. O ritmo acelerado da produção, o mecanicismo da reprodução e a substituição constante 

das coisas ditam a apreensão dos objetos pelos sujeitos – nesse caso, pelos indivíduos. As coisas são 

sempre trocáveis; as pessoas, substituíveis; tudo em nome da máxima do capital: a produção de 

capital. Assim, “O menor acréscimo ao inventário cultural comprovado é um risco excessivo” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p. 126). O procedimento racional que rege a indústria 

cultural impede, por princípio, a quebra do pacto social: os sujeitos “plenamente” satisfeitos se 

recusam a renunciar à falsa satisfação e gratificação. Essa cumplicidade pactual revela que todos e 

cada um esforçam-se desmedidamente para manter a miséria humana, objetiva e subjetiva, sem que 

isso possa ser considerado um princípio individual inato e natural, e sim algo socialmente 

compartilhado. 

Dessa maneira, com o desenvolvimento das forças objetivas e sociais, é difícil admitir que a 

indústria cultural não seja ideologia ou que não tenha se consolidado diante de “progressos” 

inimagináveis. Como procedimento (ir)racional, comunica conteúdos contrários à emancipação: na 



 
 
 
 
 
 

612 
 
 
 
 
 

indústria cultural, a formação cultural é obstaculizada e negada. Nela, forma e conteúdo já são 

regressivos a priori: o que é negado socialmente não pode ser revelado por tal procedimento. Se é 

possível afirmar, mais do que mimese da mimese e/ou decadência da mimese (imitação), a indústria 

cultural representa a cegueira completa e a imitação sem reflexão. 

Em meio a tudo isso, torna-se importante mencionar: o empobrecimento da forma, dos 

conteúdos e dos materiais na indústria cultural reverbera também em outros campos, como na 

educação e na arte. Essas esferas, em suas contradições, são prontamente acolhidas pela indústria 

cultural. Como tudo é determinado para que seja consumido, elas não escapam. 

A indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com energia e de ter erigido em 

princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte para a esfera do consumo, de ter 

despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das 

mercadorias (HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p. 126). 

A educação e a arte são procedimentos racionais que revelam, cada uma a seu modo, formas 

de proceder que ou preservam e mantêm a tensão entre a forma de exposição e o conteúdo exposto, 

ou perdem tal tensão e formalizam ambas, forma e conteúdo. A educação, como socialização e 

formação cultural, é uma contra força à violência e possibilidade de questionamento de ideologias. 

Como procedimento de razão, permite o conhecimento do mundo e é pela qual se insere o humano 

na humanidade. Já a arte mantém a tensão forma-conteúdo na aproximação com os objetos e 

fidelidade a eles, o que a torna capaz de revelar as antinomias históricas e sociais. Em ambas, ainda é 

possível apostar em um procedimento racional que preserve os conteúdos e se mostre, pela forma e 

pelo contéudo, crítica ao conhecimento formalizado. Ainda que sua forma e conteúdo possam ser 

capturadas e rebaixadas pelas amarras da ideologia da sociedade industrial, são, contrárias a esta, 

capazes de conter resistência e revelar o que há nesta sociedade. 

Sobre o sentido da educação, Adorno (1967[65]/2011) é categórico: a educação é uma esfera 

importante para o estabelecimento de um clima cultural que não venha disseminar a repetição do que 

foi o horror. Para ele, a educação tem um sentido específico: opor-se à barbárie. Ao reconhecer que, 

com o progresso técnico e instrumental, avançam também os elementos que promovem a frieza, a 

indiferença, a paralisia social e a falta de comunicação entre os homens, o autor afirma: “[...] é 

preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. A 

educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica” (p. 121). A 

autorreflexão potencializa a resistência diante de um clima cultural propenso ao terror e à dissolução. 
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Refletir sobre si e sobre as condições materiais que constituem a vida parece ser algo revelador e, 

epistemologicamente, capaz de des-opacizar o véu que encobre o entendimento das configurações 

objetivas e subjetivas que produzem um tipo de consciência coisificada. A indiferença à própria dor 

e à dor do outro resulta da “[...] incapacidade total de levar a cabo experiências humanas diretas” (p. 

129). 

É por meio da educação que se desvelam os impedimentos à humanização; essa é uma aposta 

que o autor considera, já que a educação é uma esfera que contém algo de esclarecimento. Para 

Adorno (1967[65]/2011), “[...] a educação precisa levar a sério o que já de há muito é do 

conhecimento da filosofia: que o medo não deve ser reprimido” (p. 129). A elaboração do medo e a 

contenção da violência, sobre si e sobre o outro139, permitiriam a consideração pela universalidade do 

outro e a manutenção dos fins éticos da vida. 

Contudo, para Adorno (1967[65]/2011), se a conformação dos homens às normas culturais é 

uma exigência para a constituição da civilização, a possibilidade de os conteúdos da educação 

comunicarem e afirmarem os aspectos ideológicos da civilização não pode ser desconsiderada. Isso 

porque, paradoxalmente, a educação, como uma dimensão intrínseca à cultura, é também reprodução 

de ideologia e de desumanização. Por um lado, a educação é capaz de produzir experiências e 

apresentar as possibilidades de resistência à forma racionalizada da sociedade e, portanto, da 

indústria cultural; por outro lado, ela apresenta a necessidade crucial de adaptar os homens à vida 

social, política e cultural. As formas e os conteúdos orientados pela racionalidade ideológica da 

sociedade capitalista se fundamentam em modelos ideais preestabelecidos140, cujos princípios são a 

competição, a eficiência e a funcionalidade; basicamente, o fortalecimento de indivíduos 

individualizados. Nesse sentido, “Em sua configuração atual – e provavelmente há milênios – a 

sociedade não repousa em atração, em simpatia, como se supôs ideologicamente desde Aristóteles, 

mas na persecução dos próprios interesses frente aos interesses dos demais” (ADORNO, 

1967[65]/2011, p. 134). 

                                                             
139 Em uma passagem, Adorno (1967[65]/2011), afirma: “Quem é severo consigo mesmo adquire o direito de ser severo 

também com os outros, vingando-se da dor cuja manifestações precisou ocultar e reprimir” (p. 128). 
140 Discutidos por Freud (1927/1974; 1930[29]/1974) e tomados por Adorno (1967[66]/2011), os modelos 

identificatórios constituem os homens e são responsáveis pela inserção destes na cultura, assim como são capazes de 

fomentar a adesão ao irracional pelo exercício cego da autoridade. 
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A racionalidade que fomenta a individualização e a desconsideração pela humanidade do 

outro são engendradas na própria lógica da sociedade capitalista desenvolvida. Como ideologia, a 

educação também adere ao que não tem sentido, e se aproxima da lógica da indústria cultural. Tanto 

mais se aproxima da possibilidade de provocar nos homens um pensamento como ação capaz de 

resistir aos ditames da cultura, mais corre o risco de levá-los à adaptação irrestrita. A sociedade da 

técnica alimenta uma educação escolar voltada para estruturas curriculares com conteúdos moldados 

que formatam os modos de pensar e agir, tanto no meio escolar como no próprio sistema 

educacional. Os valores preconizados pela ideologia da sociedade industrial expõem o culto ao 

imediatismo e ao consumo. 

Pensar um projeto educacional que, em sua forma e conteúdo, tenha como finalidade refletir 

acerca da superação da barbárie e de uma educação que atenda aos interesses racionais e sensíveis 

dos homens constitui para Adorno (1968/2011) um sentido para a educação e, consequentemente, 

uma contrapartida à industria cultural. Desvelar o que obstaculiza a liberdade humana e a igualdade 

de condições para o exercício das diferenças ainda se faz necessário. A “desbarbarização”, a 

educação contra a barbárie como processo necessário e premente, em certa medida, indica uma 

possibilidade para a educação que não se amarras às ciladas do ritmo da indústria e do mercado. Para 

tanto, um dos recursos disponíveis no alcance desse projeto é a persistente e constante tentativa de 

dissolução de uma autoridade não reflexiva e violenta. É importante que o ato de educar desperte a 

vergonha acerca da rudeza e da prática da violência. Nas condições atuais, ao menos sentir vergonha 

por exercer a violência já se mostra um caminho para o estreitamento dos vínculos afetivos. 

A “desbarbarização” na educação é um convite aos educadores ao enfrentamento e à reflexão 

sobre suas práticas escolares e educativas, suas características ideológicas e seus paradoxos. Nesse 

intento, algo se faz de extrema importância para a educação: que sua forma e seu conteúdo 

resguardem fins transparentes e humanos. Atenta-se para que o olhar se volte às condições sociais 

concretas e o que elas produzem em termos de uma consciência social que invista na possibilidade de 

resistência. Para Adorno (1968/2011), é imprescindível “[...] desacostumar as pessoas de se darem 

cotoveladas. Cotoveladas constituem sem dúvida uma expressão da barbárie” (p. 162). Isso constitui, 

acima de tudo, a regressão a um estado de violência já superado pela humanidade, mas que, como 

uma nuvem densa, paira todo momento sobre a cabeça dos homens. Enquanto tais atos não forem 
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superados, ainda será importante clamar pelo exercício da delicadeza refletiva e da civilidade. O 

importante é, segundo Adorno (1969/2011), que não se mantenham e se reproduzam no sistema 

educacional as desigualdades de classe, e que os homens se sirvam de seu próprio entendimento – 

em alusão à prerrogativa kantiana – e que toda sua força esteja direcionada para uma educação que 

reconheça as contradições sociais e históricas. Esse processo traz também as aporias da 

racionalização e formalização do conhecimento e da técnica, própria da lógica da indústria cultural. 

Com relação à tensão entre forma e conteúdo na arte, e o que a distancia do procedimento 

racional de formalização da razão na indústria cultural, em Adorno (1970/1988), a arte antítese 

social da sociedade, é uma forma de conhecimento específico e crítico às condições sociais de 

barbárie e desigualdade. Ela diz do que está obstaculizado aos sujeitos e aos objetos e, por meio de 

sua forma – que é conteúdo sedimentado –, é capaz de manter viva as contradições históricas e 

sociais. Seu conteúdo é o que recusado e extirpado da experiência humana, o que é negado pela 

realidade. Está posta a relação entre arte e sociedade para Adorno (1970/1988) com relação à forma e 

conteúdo: como procedimento racional que renega a realidade, a arte opera de outra forma e, pela 

forma, os conteúdos expõem a recusa a compactuar com a coisificação – inerente à indústria cultural. 

Ao se comunicar pela crítica, a arte participa da racionalidade irracional, que é a 

materialidade, como aparição de um outro: ela traz o aparecimento da irracionalidade que se oculta, 

assim como apresenta outra possibilidade diante do ainda não possível. Mediante a aparente 

realidade reconciliada, a arte revela sua radicalidade e não aceita os critérios lógicos do 

cientificismo. A desconfiança de que tenha que servir a algo faz com que a arte remeta ao negativo, 

remeta ao que dispensa uma forma padronizada na revelação de conteúdos também padronizados. A 

arte, nesse sentido, “[...] despista as regras da razão orientada para a práxis” (ADORNO, 1970/1988, 

p. 70) e se mostra como conhecimento por ser crítica por excelência. Ao criticar a racionalidade 

mediante uma forma própria e reivindicar a transcendência do que existe – do horror em que a 

humanidade se transformou –, a arte comunica o novo e provoca “estremecimento” diante de uma 

realidade contraditória. 

Para Adorno (1970/1988), “O momento estético da forma encontra-se assim ligado à ausência 

de violência” (p. 18); ausência de violência entre os impulsos miméticos, o conteúdo, a expressão e o 

material. Como síntese e mediação entre tais elementos e o que está fora – a objetividade –, a forma 



 
 
 
 
 
 

616 
 
 
 
 
 

é a substância que os une na elaboração de um todo coerente. Para o autor, “[...] a consonância das 

obras de arte é o que se pode chamar a sua forma” (p. 162); ela é a articulação e o entrelaçamento das 

partes que constituem a arte, o que torna as obras capazes de participar da logicidade social como 

crítica. Como coerência dos artefactos, é pela forma que a obra é o que é: expressão de um conteúdo 

preciso que só pode ser expresso na precisão de uma forma “precisa”. Nesse sentido, “A forma é em 

si mediatizada pelo conteúdo, mas não como se lhe acontecesse alguma coisa que lhe é simplesmente 

heterogénea, e o conteúdo é mediatizado pela forma; ambos devem ser distinguidos na sua 

mediatização” (p. 391). O processo artístico é a totalidade do movimento da tensão entre impulsos 

miméticos, expressivos, forma e conteúdo. 

A elaboração de uma obra de arte por meio do processo de criação artístico traz a 

negatividade da arte pela forma. A forma se faz através do conteúdo – não como sustentáculo do 

conteúdo, mas como mediação para o seu aparecimento; nesse sentido, a forma é a forma de um 

conteúdo, e o conteúdo é o conteúdo de uma forma – e se constitui no contato com o que nega: a 

totalidade totalizante. Como especificidade das obras, a forma faz seus elementos falarem, os tornam 

significantes. Os conteúdos sedimentados na forma revelam a força e a profundidade da arte, sua 

capacidade de revelar as mediações contraditórias da esfera objetiva. Como forma e conteúdo de 

objetivação humana, a arte possibilita a experiência de suspensão e recusa de um mundo de 

destroços. Sua racionalidade, ao se afastar da ciência e da razão instrumental, é tomada como 

irracional e condenada à inverdade, pois supõe um procedimento que não se prega imediatamente ao 

mundo.  

Entretanto, é impossível negar que a arte, assim como a educação, não apresente contradições 

e que sua história não esteja ligada ao desenvolvimento e aprimoramento da técnica e da 

formalização. A tecnificação da arte é o rebaixamento da tensão forma e conteúdo, na qual os 

conteúdos estão inteiramente dados de antemão e dispostos em uma forma produzida para ser 

consumida facilmente. Disso dão prova os produtos artísticos mercadológicos da indústria cultural 

que, determinados pelo modo em que são produzidos e não somente em sua reprodução141, ou seja, 

determinados por uma forma e um conteúdo funcionalmente utilitários, estão cada vez mais 

                                                             
141 “Toda a obra, enquanto destinada a uma pluralidade, é já, segundo a ideia, a sua reprodução. Que Benjamim, na 

dicotomia da obra de arte aurática e da obra de arte tecnológica, reprimisse este momento de unidade em favor da 

diferença, seria de facto a crítica dialéctica à sua teoria” (ADORNO, 1970/1988, p. 46-47). 
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impregnados pela lógica formal objetiva. Ao ceder na forma e, afirmativamente, abdicar da condição 

de desvelar as antinomias sociais, a arte acaba deixando de ser uma maneira diferenciada de 

expressão da objetividade; iguala-se a esferas que reforçam a lei do mercado e torna-se produto do 

processo de produção industrial. 

Assaltada pelo procedimento que rege a lógica da produção das mercadorias, e, como forma e 

conteúdo, a arte tem sua potencialidade crítica obstaculizada, transforma-se em arte produzida para 

efeitos específicos ou para “passar” uma mensagem. Fabricada pelo e para o comércio, a arte presa 

ao entretenimento e à diversão cede na crítica à sociedade; tal é a sua aporia. Nada nessa “arte” passa 

a causar estranhamento a não ser a adesão como produto à esfera da produção; o alívio das emoções 

– à lembrança da “purificação” catártica aristotélica – passa a ser o predominante absoluto de sua 

forma. Como mercadoria irrestrita, as obras compõem o mercado, já que sua produção está, de 

antemão, comprometida e o seu conteúdo de verdade está adaptado à comercialização como um bem 

de consumo. A “arte” se fetichiza em detrimento de sua autonomia e da possibilidade de revelar as 

contradições próprias da sociedade ideológica. O mundo racionalizado toma a arte que se deixa 

tomar por seus encantos técnicos. Nesse contexto, a arte – e os nexos constitutivos de sua história 

denunciam sua adequação quase irrestrita ao mercado –, como procedimento racional, fica impedida 

de se opor aos ditames do capital. 

Esses procedimentos, educação, arte e indústria cultural, são procedimentos racionais e 

emblemas nos quais forma e conteúdo se relacionam de modo específico. Os dois primeiros, 

educação e arte, ainda mantêm e desvelam as contradições sociais por meio de seus modos de 

proceder e de seus conteúdos, ainda que se revelem contraditórios e que possam ser enredados pelo 

mercado e transformados em mercadorias. Na indústria cultural, ao contrário, forma e conteúdo são 

reflexos e, ao mesmo tempo, compõem o escopo da sociedade capitalista. Em seu procedimento, a 

formalização da razão, a padronização da produção e a decadência da formalização indicam o estado 

caótico em que se encontra a humanidade. 
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A obra de Graciliano Ramos é vista por Candido (2012) como um arco, um vetor, que tem 

como ponto de partida a observação do mundo e como destino a descrição do eu, ou seja, sua obra 

parte da ficção e chega à confissão.  

A obra de Graciliano é como um vetor cujo vértice aponta para um desfecho cada 

vez mais assumidamente pessoal quanto à forma. Conforme se trilha o caminho de 
volta, ao ponto de sua origem, porém, percebe-se que a forma (autobiográfica) é 

mais uma consequência do que escolha: é um desdobramento natural de toda a 

trajetória percorrida pelo desejo íntimo do escritor de significar a si mesmo: a forma 
possível de significar simultaneamente a história do homem que foi Graciliano e a 

história do homem como ser social. Do menino maltratado ao homem encarcerado, a 

trajetória de Graciliano simboliza o desvalimento do homem histórico em vários 

aspectos, fazendo refletir a dinâmica do seu modo abstrato de ser em uma forma de 
gênero aproximadamente concreta. Ou seja, a autonarrativa será tanto mais definida 

com relação à forma quanto mais imperiosa sua necessidade de representar o 

homem, apresentando-se a si mesmo. (AMORIM, 2010, p. 78). 
 

Amorim (2010) sintetiza de forma bastante satisfatória a obra de Graciliano, evidenciando os 

traços mais marcantes de sua produção literária, em que o escritor, “memorialista por impulso e 

ficcionista pelo domínio da técnica” (SILVA, 2014, p. 184), trouxe de diversas maneiras o drama 

social filtrado pelo drama do indivíduo.  

Afinal, usar a elaboração discursiva para reconstruir partes da própria vida através 

da memória significa, em certa medida, lançar mão da ficção, especialmente quando 

os fatos distam mais de dez anos do momento da narrativa, como em Memórias do 
cárcere. Neste livro, o ponto de vista do eu narrado (...) só pode ser resgatado pela 

visão do eu narrador que se debruça e julga seu próprio passado. É este eu narrador, 

pois, quem reproduz as experiências do outro, passando-se por ele e relatando, a 

partir de uma realidade totalmente nova, as atrocidades ocorridas há uma década. 
(AMORIM, 2010, p. 90). 
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Dessa forma, a memória atua como forma de percepção da própria existência, a partir da 

reelaboração da realidade por meio de uma atitude ficcionalizante. Em Graciliano Ramos, a 

transformação interna do indivíduo e o caráter exemplar da mudança fornecem o assunto para o 

discurso narrativo no qual o eu é tanto sujeito como objeto. Vemos, na obra do alagoano, a 

individualidade da autobiografia e o caráter coletivo da memória alinhados à construção de uma 

experiência  

conjugada ao conceito de verossimilhança: antecedendo a arte existe a vida, que 

deve ser comunicada de forma convincente e orgânica. É preciso sacar de dentro de 
si aquilo que tenha a faculdade de produzir um efeito real ou aproximado da 

experiência de outros homens. A representação, assim, tem para ele um potencial 

referencial que esteia em experiências subjetivas, reiteradas na coletividade. Dessa 

forma, compreende-se o paradoxo de ser e não ser personagens, não havendo 
incoerência entre as duas afirmações. (AMORIM, 2011, P. 346-7). 

 

Nesse sentido, podemos aproximar as considerações de Amorim (2011) às de Benjamin 

(2006). De acordo com este último, é a partir da absorção dos estímulos da sociedade do choque que 

se pode constituir a experiência moderna, vista por ele como a “destruição da aura na vivência do 

choque” (BENJAMIN, 2006, p. 148). Dessa forma, a experiência moderna estaria intimamente 

ligada à consciência da perda da autenticidade e do caráter místico, de forma geral, da obra de arte, 

como alternativa para estabelecer um novo tipo de relação com a vivência da modernidade. 

Os estudos de Benjamin (2012; 2006) descrevem a existência de uma memória que diverge e 

se distancia da experiência concreta do presente, mas cujo acesso é necessário para compreender a 

própria vivência. É preciso, por conseguinte, ter a consciência de que essa memória pode agir de 

diferentes formas sobre a experiência e sobre o processo de recordação. Benjamin, perspicazmente, 

considera que é a recordação propriamente dita que norteia e conduz a obra literária, em termos 

estruturais e semânticos. Diferentemente de outros teóricos que se debruçam sobre o gênero 

autobiográfico, em “A imagem de Proust”, Benjamin (2012, p. 39) afirma que “a unidade do texto 

está apenas no acto purus da própria rememoração, e não na pessoa do autor, e muito menos na 

ação”. Uma vez que, para ele, “Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera 

do vivido, ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é apenas uma chave para 

tudo que veio antes ou depois” (BENJAMIN, 2012, p. 38). Se há vários tipos de lembrança, haverá 

várias conformações literárias de textos autobiográficos, tais como prosa, poesia, cartas, etc. 
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Benjamin reconhece a finitude do fato vivido, mas afirma que a memória é marcada pela amplitude 

de possibilidades encaminhadas pelo fluxo da lembrança. 

As reflexões benjaminianas sobre a memória, concebendo-a como ferramenta de recuperação do 

vivido, reafirmam a necessidade e a dificuldade de reconstrução do passado de maneira artística, 

procurando ressignificá-lo. Nesse sentido, podemos considerar a memória como possibilidade de 

leitura para as narrativas “O relógio do hospital” e “Paulo” que integram a coletânea de contos 

Insônia, de Graciliano Ramos, publicada em 1947.  

Faz-se necessário destacar tal possibilidade de leitura para esses contos, uma vez que o próprio 

Graciliano, ao relatar sua experiência na prisão, revive e reflete o processo de escrita dessas 

narrativas, no segundo volume de Memórias do cárcere: 

A lembrança do hospital se agravava quando me abatia preguiçoso no colchão, de 

barriga para cima, a olhar os casebres do monte, os indivíduos que subiam e desciam 
a ladeira vermelha. E o desejo me chegou de narrar sonhos, doidice, rumor de ferros 

na autoclave, os gritos horríveis de uma criança, um rosto sem olhos percebido na 

enfermaria dos indigentes e as ronceiras pancadas de um relógio invisível. Já me 
surgira a idéia de escrever isto. Voltava agora com insistência. Naquele tempo, no 

delírio, julgava-me dois. A parte direita não tinha nada comigo e se chamava Paulo. 

Estava podre. (...) Enfim a necessidade urgente de escrever dois contos: pegar de 

qualquer jeito o relógio do hospital e Paulo. Seriam contos? Não sei fazer contos: 
precisava livrar-me daquilo, afastar o hospital e dormir. (RAMOS, 1985, p. 207) 

(...) entrei a mexer no relógio do hospital, vagaroso. Vagarosos, eu e o relógio. O 

tique-taque se arrastava com preguiça, e a composição também rolava assim. Duas, 
três linhas, suspensão e bocejos. Desviava-me da folha, distraía-me ouvindo os 

comentários de Pompeu Accioly ao jogo famoso de Capablanca. Imergia depois no 

trabalho, jogava com esforço no papel o homem sem olhos, máscara de esparadrapo 

vista na enfermaria dos indigentes, a agonia da criança, os ferros na autoclave, 
delírios, a impertinência do mecanismo roufenho e desconchavado. (...) A 

composição me trazia enorme cansaço, deve ter rolado bem uma semana. De quando 

em quando emperrava. (RAMOS, 1985, p. 208) 
Duas semanas, ausentes os encadernadores, ia isolar-me na sala atravancada, 

apossava-me de uma banca pulverosa e embrenhava-me a custo em sofrimentos 

velhos. Findei o "Relógio do Hospital" e o desvario que me desdobrara. Iniciei o 
terceiro conto. Mas esse era lastimoso e pingava com extrema dificuldade. 

Realmente a composição marchava sem dar-me interesse; absorvia-me nela para 

livrar-me das conversas tumultuosas, de confidências e planos insensatos. 

Desânimo. (RAMOS, 1985, p. 212). 

  

Desse modo, “O relógio do hospital” e “Paulo” apresentam-se como narrativas que relatam 

fragmentos de memória do escritor Graciliano Ramos relacionadas ao período em que ele esteve 
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internado, mas que foram redigidas durante a experiência prisional do escritor. Sendo assim, o 

espaço do hospital relatado nesses dois contos muito dialogam com o espaço do cárcere em que o 

autor se encontrava no momento da escrita. O conhecimento de que os eventos narrados nesses dois 

contos têm ligação com a vivência na prisão permite que se desenvolvam novas leituras para as peças 

mencionadas, contemplando tanto os aspectos memorialísticos como os aspectos ficcionais.  

Ambos narrados em primeira pessoa, os contos desmembram-se em dois temas principais: a 

percepção do tempo diante de experiências traumáticas e a percepção da existência do duplo. A 

figura do relógio em “O relógio do hospital” atua como elo falho com a realidade, lembrando o 

protagonista da vida cotidiana, mas, ao mesmo tempo, marcando ritmicamente os pensamentos e, 

portanto, o tempo psicológico do narrador. As batidas do relógio se confundem com as batidas do 

coração e assumem importância vital para ele, uma vez que se relacionam com a certeza de sua 

própria existência. A ausência de batidas é, para o narrador, sinônimo de morte, o que é demonstrado 

no trecho a seguir de “O relógio do hospital”: 

Silêncio. Por que será que esta gente não fala e o relógio se aquietou? Uma ideia 

acabrunha-me. Se o relógio parou, com certeza o homem dos esparadrapos morreu. 
Isto é insuportável. Por que fui abrir os olhos diante da amaldiçoada porta? Um 

abalo na padiola, uma parada repentina – e a figura sinistra começara a aperrear-me, 

a boca desgovernada, as órbitas vazias negrejando por detrás da grade alvacenta. Por 

que se detiveram junto àquela porta? Dois passos aquém, dois passos além – e eu 
estaria livre da obsessão. 

O relógio bate de novo. Tento contar as horas, mas isto é impossível. Parece que ele 

tenciona encher a noite com a sua gemedeira irritante. (RAMOS, 2013, p. 37) 

 

 Já o conto “Paulo” trata da assimilação da presença do duplo, que, visto com o horror e 

reconhecimento pelo narrador, ganha proporções grotescas e tamanha concretude a ponto de receber 

o nome de Paulo. 

Realmente Paulo é inexplicável: falta-lhe o rosto, e o seu corpo é esta carne que se 

imobiliza e apodrece, colada à cama do hospital. Entretanto sorri. Um sorriso 

medonho, sem dentes, sorriso amarelo que escorre pelas paredes, sorriso 
nauseabundo que se derrama no chão lavado a petróleo. (RAMOS, 2013, p. 49) 

 

 A construção do enredo e os temas das narrativas de “O relógio do hospital” e “Paulo”, 

brevemente explanadas neste trabalho, demonstram a comunhão entre o tratamento da matéria 

ficcional e da matéria memorialística recorrente na obra de Graciliano Ramos. 



 
 
 
 
 
 

623 
 
 
 
 
 

 É possível pensar, portanto, que houve uma intensificação no arco que direciona o percurso 

de criação de Graciliano na produção de seus contos, devido, sobretudo, às próprias especificidades 

do gênero, já que este último requer  

(...) um estilo no qual os elementos formais e expressivos se ajustem, sem a menor 

concessão, à índole do tema, lhe deem a forma visual a auditiva mais penetrante e 
original, o tornem único, inesquecível, o fixem para sempre no seu tempo, no seu 

ambiente e no seu sentido primordial. O que chamo de intensidade num conto 

consiste na eliminação de todas as ideias ou situações intermédias, de todos os 
recheios ou fases de transição que o romance permite e mesmo exige. 

(CORTÁZAR, 1999, p. 157). 

 

 Há nos contos “O relógio do hospital” e “Paulo” essa concisão, que procura apresentar 

concomitantemente os personagens, o ambiente e a história narrada, originando “um estilo baseado 

na intensidade e na tensão” (CORTÁZAR, 1999, p. 157); e que, ao mesmo tempo, se coloca ao lado 

de outros títulos autobiográficos de Graciliano, ao retratar extratos de memória do autor. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte de um projeto de dissertação sobre a infância no cinema e suas 

ressonâncias em uma perspectiva educacional contrária a barbárie, que está sendo desenvolvido junto 

a um projeto de extensão em interface com a pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Lavras. O projeto em questão busca analisar criticamente as imagens da 

infância presentes em dois filmes, o primeiro “Na idade da inocência” (1976), do cineasta francês F. 

Truffaut, o segundo “Minions” (2015) de Pierre Coffin e Kyle Baldasão. Tal análise toma como 

categoria chave o conceito de indústria cultural e seu objetivo geral é problematizar as vivências de 

infância mobilizadas por estes filmes e reconhecer como elas dialogam com uma perspectiva 

educacional crítica e, ao mesmo tempo estética. Para esta comunicação será realizada uma análise do 

filme “Minions”na qual são destacadas sequências fílmicas para a melhor compreensão do tema. 

Na sociedade contemporânea, marcada pelo avanço das mídias, se torna necessário o estudo 

das linguagens midiáticas no processo da produção de conhecimento. É preciso fazer um estudo que 

compreenda uma análise crítica dos recursos que tem sido utilizados, quais são os objetivos e os 

interesses a que eles têm atendido. O cinema é uma linguagem midiática que, através de suas obras, 

transmite diversas mensagens aos espectadores sejam eles adultos ou crianças. Os professores 

utilizam a exibição de filmes como um dos recursos da prática pedagógica, mas ao selecionar ou 

oportunizar as obras que serão assistidas pelas crianças, na maioria das vezes, eles optam por 

apresentar algo que as agradem por alguns momentos, mas não se atentam que esse período também 

proporciona formação, pois as imagens estão carregadas de ideologias e podem contribuir para uma 

alienação sensorial que começa a ser praticada muito cedo. 

O ambiente escolar passa a ser usado como um espaço que agrada sobremaneira os objetivos 

da indústria cultural e o cinema, que poderia contribuir para a formação, não é capaz de desenvolver 
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os princípios estéticos na infância, passando a ser usado como um veículo de propaganda. Por não ter 

feito parte da formação dos professores, o cinema tem pouco espaço e o seu potencial não é 

explorado no ambiente escolar. O momento dispensado à exibição do filme deve ser considerado 

como um espaço formativo; se o professor compreende a função do cinema na escola, certamente 

terá um olhar crítico e usará esse momento não apenas como um entretenimento, mas com 

funcionalidade pedagógica de forma a propiciar uma formação para a autonomia e liberdade das 

crianças. 

O objetivo deste trabalho é analisar o filme “Minions” com base nos textos de Belarmino 

César Guimaraes da Costa e Susan Buck-Morss e no filme “O triunfo da vontade” (Leni Riefensthal) 

observando os processos de alienação sensorial provocados no espectador, em especial nas crianças, 

a partir das estratégias utilizadas pela indústria cultural. 

 

NOTAS SOBRE O FILME 

O filme “Minions” é uma continuação do “Meu malvado favorito”, ambos produzidos pela 

Universal Pictures. De acordo com o site Tecmundo, este foi o terceiro filme com a maior bilheteria 

no ano de 2015 no Brasil, sendo um grande sucesso entre crianças e adultos. Costa (1994) mostra 

como os estudos da teoria crítica e seu conceito de indústria cultural contribuíram para pensar os 

meios de comunicação não de uma forma manipuladora como se os indivíduos fossem impotentes e 

passivos frente aos estímulos, mas sim de uma forma que supere esta visão mostrando que eles se 

relacionam com as pessoas, pois este processo é amplo sendo impossível separar os indivíduos da 

sociedade. Assim, o cinema, como objeto da indústria cultural, busca proporcionar prazer e 

satisfação apresentando aos espectadores personagens que sejam aceitos e no qual as pessoas 

desejem adquirir tamanha a sedução que eles proporcionam. 

O enredo se desenvolve com a apresentação dos Minions que são criaturas coloridas, 

travessas e desastradas que passam a maior parte do filme com um macacão jeans azul que contrasta 

bastante com a cor de seus corpos que é amarela. Os Minions, fisicamente falando, não se 

assemelham com os seres humanos e usam todos o mesmo tipo de roupas como se fizessem parte de 
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um exército ou de uma corporação. Em relação ao enquadramento, eles estão sempre em evidência, a 

câmera os focaliza sempre bem de perto, de uma forma aproximada fazendo-os ocupar boa parte da 

tela, mesmo quando mostram um plano mais aberto eles se destacam na cena pelo colorido que tem. 

São raras as cenas que têm close-up e os movimentos de câmera são bem rápidos.  

Os personagens têm uma linguagem própria (não é possível entender a maior parte das 

palavras que eles falam) que se apresenta como uma pantomima, com muitos gestos e movimentos 

expressivos, mexem muito com o corpo, principalmente com os olhos, a boca e as mãos fazendo com 

que o espectador compreenda muitas situações através deles. A maior parte dos diálogos acontecem 

entre eles e existem momentos em que várias cenas são exibidas, durante alguns minutos, sem que 

nenhuma palavra seja pronunciada, mas sem prejuízo da compreensão do enredo.  

Os Minions são simpáticos e fofinhos, dão muitas risadas, são unidos e lutam por um objetivo 

comum: encontrar um vilão bem malvado para ser seu chefe. Seus hábitos se assemelham muito aos 

dos seres humanos e chamam mais a atenção pela composição estética que os envolve do que pela 

mensagem que passam, dando a impressão de que as pessoas serão mais felizes se tiverem um 

exemplar deles em casa – é como se tornassem algo de estimação para os espectadores, “todo 

produto veiculado pela indústria cultural passa a ser uma mercadoria, produzida e distribuída no 

contexto das relações capitalistas. ” (Costa, 1994, p.188). A indústria cultural tem a capacidade de 

ludibriar o telespectador distraindo a sua atenção para imagens “fofas, interessantes”, anestesiando os 

seus sentidos com o objetivo de ocultar a realidade que é mostrada. 

O narrador aparece logo no início do filme e também se faz presente em muitas cenas 

contextualizando os fatos e emitindo mensagens carregadas de significados e intenções, tais como: 

“Eles se sentiam vazios, sem um mestre ficaram sem objetivos e tornaram-se desmotivados e 

deprimidos.” Após a morte de seu chefe, os Minions se encontram em uma profunda depressão 

quando percebem que não têm mais a quem servir. A partir daí Kevin, Stuart e Bob decidem viajar 

pelo mundo à procura de um novo chefe malvado para que tenham a quem servir novamente. O trio 

embarca, então, em uma jornada de grandes aventuras. Enquanto isso, os demais Minions não 

aguentam mais aguardar o retorno dos amigos e viajam ao seu encontro “onde terão que enfrentar o 
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maior desafio de suas vidas: salvar todos os Minions da aniquilação”, diz o narrador, “pois não 

conseguem sobreviver sem um líder”. 

 

ANÁLISE CRÍTICA 

No período de exibição do filme, os espectadores têm acesso a um grande número de 

estímulos, as imagens passam rapidamente, é preciso atenção para acompanhá-las, tudo é 

rapidamente mostrado e também rapidamente esquecido, prejudicando a formação da memória. 

Desta forma, o sistema perceptivo do ser humano apara os choques que o organismo teria mediante a 

esses estímulos e ele passa a ser capaz de contemplar inúmeras imagens sem ser tocado por elas, sem 

refletir sobre elas. Pouco tempo depois elas não farão tanto sentido mais para o telespectador, não 

fará parte de sua experiência, pois não terá tido tempo de refletir sobre elas, logo estará exposto a 

mais imagens e assim sucessivamente. Estes aspectos influenciam quem assiste transformando a 

realidade vivida durante o filme numa fantasmagoria, pois tem “o efeito de anestesiar o organismo, 

não por entorpecimento, mas pela inundação dos sentidos” diz Buck-Morss (2012, p.174). A 

exposição a este número enorme de imagens e estímulos faz com que o tempo de experiência seja 

diminuído e construído a partir das experiências dos outros que já vem carregadas de conceitos, pré-

conceitos, filosofias e valores que não se apresentam de forma neutra. 

Isto provoca uma alienação sensorial que começa desde cedo ao transferir a capacidade 

crítica que poderia ter para outra pessoa. Parece que o adulto vai ao cinema justamente para esquecer 

da vida que tem lá fora, como se naquele período ele estivesse dedicando ao esquecimento de todos 

os seus problemas e assim passa a viver a vida do outro, a sentir como o outro, a ter o mesmo gosto 

que os outros causando um embrutecimento da sensibilidade. A vida, os sentidos e os gostos ficam 

privados de serem vivenciados e são elaborados a partir de um modelo e de um esquema que lhe é 

mostrado, suas experiências vão se basear nele. “Assim, a simultaneidade entre a estimulação 

excessiva e o torpor é característica da nova organização sinestésica como anestesia”, Buck-Morss 

(2012, p.169). É possível dizer que ocupando a mente, acabam por distrair também todos os sentidos 

do sistema perceptivo que ficam anestesiados, e assim o cinema pode fazer da pessoa o que quiser, 

pois a anestesia suspende a sensibilidade, de forma parcial ou total, ficando submissos à vontade dos 
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outros e assim ficam privados de suas próprias sensações e experiências dando condições para a 

possibilidade do aparecimento do fascismo que se aproveita dessa situação quase acrítica das 

pessoas. Os choques vão fazendo parte da vida e vão gerando também a indiferença. As pessoas 

recebem os estímulos e vão devolver esses estímulos na forma de reprodução porque não tem 

condições de avaliar o que está recebendo, vão se adaptando e vão vivenciar as ideias que foram 

embutidas em sua mente assim como acontece na cena em que Scarlet entra no palco da Expo 

Vilões, isto acontece aos 33 minutos do filme e dura 5 minutos. No momento de apresentação, ela 

chega voando, num show pirotécnico com efeito de luzes e ao som de uma música impactante dando 

rodopios no ar e dizendo:  

-“Ah... não é bom demais ser do mal?!” (Enquanto é ovacionada pela plateia que grita o seu 

nome repetidamente, ao que ela responde) “Ah Gente, obrigada”.(Pede silêncio) “Quando eu 

comecei, todos diziam que uma mulher nunca poderia roubar um banco tão bem quanto um homem... 

pois é, só que não, né gente... Eu vejo todos esses rostos aqui, somos todos tão diferentes, mas temos 

uma coisa em comum, nós temos grandes sonhos e vamos fazer de tudo para realizá-los. ” 

Durante todo o momento da apresentação é possível notar uma plateia extasiada que faz 

lembrar de várias partes do filme “O triunfo da vontade” que mostra as cerimônias militares em 

muitas cenas seguidas de discursos inflamados conclamando o povo a acreditar que somente através 

de seu líder eles poderão vencer as dificuldades – a representação da figura do líder seduz a 

multidão. O povo aclama Hitler como se fosse um herói, pareciam hipnotizados diante das exibições 

públicas e de seus discursos, na hora do pronunciamento ocorria uma aclamação enfática do público 

e quando ele começava a falar, um silêncio geral. As imagens do público sempre mostravam alegria, 

diversão e contentamento, não é possível perceber alguma insatisfação em estarem ali, tal qual nesta 

cena do filme Minions. As pessoas são vistas de forma coletiva, é mais conveniente vê-las a partir do 

todo, a subjetividade é anulada e sacrificada em prol do todo. Os Minions são semelhantes entre si e 

também possuem desejos semelhantes, são vistos como um todo e não como indivíduos com 

necessidades específicas. Como diz Costa (1994) com a influência da Indústria cultural as pessoas 

perdem a sua dimensão subjetiva, pois a racionalidade técnica prevê as coisas e não dá espaço para o 

desenvolvimento do sujeito por causa de sua capacidade de normatizar padrões morais, estilos de 

vida e da pauperização do senso estético. A forma como as cenas são exibidas – com perfeição e 
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sincronia – transmite a ideia de um espetáculo estético que é feito em torno de Hitler e Scarlet. As 

estratégias utilizadas nestes filmes e em tantos outros são capazes de induzir o público a seguir suas 

sugestões, possuem um grande poder de persuasão. As estratégias de marketing usadas pela indústria 

cultural são capazes de seduzir as pessoas com qualquer produto que queira “através da legitimação 

que a indústria cultural confere à lógica do sistema capitalista, naturalizando-a em forma de 

entretenimento ”Costa (1994, p.181-182).  

Uma outra cena bem marcante do filme acontece aos 24’ 55” e se inicia quando os Minions 

estão na estrada para pegar carona para ir para Orlando, um carro com uma família de bandidos com 

3 filhos oferece para levá-los, mas no meio do caminho param para fazer um assalto a um banco. 

“Esperem aqui, já voltamos” (colocam as máscaras, ficando só os 3 minions e o bebê no carro 

e saem armados para assaltar um banco. Na fuga o alarme toca, eles entram no carro e saem 

rapidamente seguindo em alta velocidade, mas mesmo assim começam a ser perseguidos pela 

polícia.) 

“Chuchu beleza, siga em frente” (diz o pai ao entrar de volta no carro) 

“Pai, é a polícia, eu disparei o alarme sem querer, que mancada! ” (Responde a filha –Tina) 

“Ah... Todos erramos pimpolha, aprende com o papai (põe o corpo para fora do carro e 

começa a trocar tiros com a polícia). 

“Seu pai tem razão Tina, ele não se tornou tão mal da noite para o dia, sua hora vai chegar” (e 

recarrega a arma para o marido, mas a arma entope e ele não consegue mais atirar. Vendo que a 

polícia se aproxima, Stuart tenta ajudar fazendo o mesmo que o motorista estava fazendo, encontra 

uma arma e lança um tiro, que acerta a fiação elétrica que cai e derruba um reservatório de água que 

se esparrama pela pista fazendo com que os carros da polícia percam o controle e batam sendo 

impedidos de continuar a perseguição. A cena é mostrada com bastante movimento e tentando levar 

o espectador a torcer para que o carro possa escapar da polícia, afinal os Minions estão com eles, em 

seguida os adultos elogiam a atitude dos Minions. Todos estes acontecimentos são exibidos em 

apenas 3 minutos num show de movimentos, luzes e cores em que a violência é transmitida de forma 

cômica, como algo naturalizado. 

A forma como as cenas destacadas se desenvolvem é capaz de provocar uma alienação 

sensorial em todos os espectadores (em especial nas crianças) que se encantam de tal forma com o 
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que vêem na tela e com o espetáculo que é mostrado, que vão absorvendo as mensagens que são 

passadas de uma forma natural gerando a possibilidade de reprodução. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os filmes têm um potencial imenso pois são exibidos em muitos lugares e para muitas 

pessoas que sem terem tempo de refletir sobre suas mensagens, vão consumindo os discursos que lhe 

são apresentados e formando sua experiência a partir da “sugestão” de outros, assim vai sendo 

formado um exército de pessoas que são levadas a pensar da mesma forma. O público se distrai com 

as estratégias da indústria cultural, com o colorido do filme e com as cenas de ação absorvendo as 

ideias que são passadas sem se posicionar criticamente frente a elas: “Vocês precisam de um líder; 

não têm como sobreviver sem ele; A maldade pode ser aprendida; é bom demais ser do mal. ” Os 

filmes, principalmente os infantis, devem ser um meio pelo qual os espectadores resgatem a 

percepção dos seus sentidos, sejam capazes de observar atentamente, expressar livremente a 

criatividade e a sensibilidade e não uma forma de aniquilar todas essas possibilidades gerando a 

alienação dos sentidos. 

A cada dia que passa as pessoas são expostas a um número maior de imagens, mas retêm 

pouco do que vêem, justamente porque vêem de forma excessiva e assim prejudicam a formação da 

memória sendo capazes de assimilar apenas alguns fragmentos em relação ao todo. A privação dos 

sentidos através da alienação provoca também uma degeneração no desenvolvimento do ser humano 

enquanto sujeito do conhecimento, pois as experiências estéticas estão bloqueadas, anestesiadas. 

Quando isso acontece, o pensamento crítico não se desenvolve e através do conteúdo do filme as 

crianças vão construindo a sua identidade por tudo que têm visto e não pelas experiências que têm 

vivido.  
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Resumo 

O presente estudo propõe a busca de proximidades e semelhanças no pensamento de José Carlos 

Mariátegui e Walter Benjamin. Os autores produziram trabalhos em que estão presentes o 

romantismo, a partir da concepção de Michael Löwy e Robert Sayre sobre a corrente, e valorização 

da história e tradição. São críticos da modernidade, da cultura burguesa e propõe a inter-relação entre 

passado, presente e futuro. Analisar e compreender como alguns conceitos e concepções são 

desenvolvidos e em que direção apontam pode revelar passado e tradição como potencial caminho 

para a superação de contradições do modo de vida capitalista vigente. 

 

Palavras-chave: Walter Benjamin. José Carlos Mariátegui. Romantismo revolucionário. Tradição.  

 

Introdução 

O capitalismo consolidado modifica as formas pelas quais se vivia, os elementos do 

mundo moderno ou se adaptam à nova lógica ou desaparecem. O ethos capitalista assume um caráter 

de máxima ética, transforma-se em sentido, em motivação, em finalidade que orienta a vida. Essa 

nova ordem dá fim à subjetividade, coisifica os indivíduos, que passam a ser representados pelo seu 

poder de consumo enquanto as mercadorias ganham alma. 

Walter Benjamin (1894 - 1940) e José Carlos Mariátegui (1894 – 1930) falam em seus 

trabalhos de passado e tradição relacionados ao presente e ao futuro. Ambos desenvolvem um 

pensamento crítico da modernidade, do sistema capitalista e do próprio marxismo ortodoxo, 

impregnado de conceitos positivistas.  

O estudo busca compreender como são elaborados alguns conceitos e concepções em 

Benjamin e Mariátegui, o que propõem como história, tradição, cultura e que papel reservam para 

estes elementos na composição de uma nova organização de sociedade. O pensamento dos autores 

escolhidos suscita discussões e abre caminhos para novos estudos e propostas de superação de 

problemas políticos, econômicos e sociais dos dias atuais. O que nos têm a dizer dialoga de maneira 
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instigante com questões correntes, ainda que tenham escrito em um século anterior, e pode responder 

a duas perguntas que Jeanne-Marie Gagnebin (1998, p.214) lança em seu artigo Verdade e memória 

do passado: “por que falamos hoje tanto em memória, em conservação, em resgate?” O que 

ganhamos procurando os rastros da nossa memória? 

A busca pelos elementos em comum entre os dois autores se faz a partir da compreensão 

de romantismo para Löwy e Sayre, como será visto adiante. 

 

Romantismo 

Löwy e Sayre (2015) desconstroem alguns conceitos sobre o romantismo e o propõem 

como uma maneira de estar na sociedade que se expressa em algumas obras, nas artes ou na filosofia, 

em oposição ao capitalismo. “É uma visão de mundo. Partindo de uma análise marxista é um 

protesto cultural contra a civilização capitalista moderna, contra a economia burguesa”, argumenta 

Löwy (2015). 

Na modernidade o mundo é visto e explicado através da ciência, que pretende a 

objetividade e a racionalidade da verdade e do conhecimento. Aliada a este cientificismo, a lógica 

capitalista transforma a experiência humana de trabalho e relações sociais em atividades automáticas, 

inanimadas. O sujeito perde a autoconsciência e, apresentando características de um autômato, passa 

a realizar processos antes dinâmicos e criativos de maneira fixa e passiva. Os românticos percebem 

que existia algo que foi perdido, contradições e ambiguidades que não cabem na exatidão do mundo 

moderno. Um mundo desencantado, carente da face espiritual e sensível. 

Löwy e Sayre (2015) apontam quatro tipos de romantismo: retrógrado, conservador, 

desencantado e revolucionário. O revolucionário sente a nostalgia do passado e quer transformações, 

quer re-encantar o mundo. Para Löwy o romantismo revolucionário é “uma volta pelo passado em 

direção ao futuro utópico, pós-capitalista. Portanto, uma visão dialética, se refere ao passado para 

atacar o presente burguês com vistas ao futuro” (LÖWY, 2015). 

Partindo desta tipologia, Benjamin e Mariátegui podem ser considerados românticos 

revolucionários. Estão presentes em seus trabalhos a crítica à ciência, à racionalidade, à 

quantificação e mecanização do mundo, à padronização, à abstração racionalista e à dissolução dos 



 
 
 
 
 
 

635 
 
 
 
 
 

vínculos sociais, características que aproximam romantismo e marxismo. A nostalgia do passado 

aparece em suas obras, porém em forma de tensão revolucionária, propondo mudanças.  

Benjamin ataca duramente a concepção de progresso difundida na modernidade, enxerga 

no frenesi humano pelo avanço da técnica um engodo, uma ilusão de avanço. O cotidiano cada vez 

mais mediado pela tecnologia promove transformações não só funcionais, mas no modo como as 

pessoas veem e se relacionam com o mundo e com os outros. Há, para ele, um esvaziamento, um 

enorme empobrecimento na vida humana. Pensadores e artistas são por ele chamados de 

“construtores”, que projetam conceitos e obras úteis, pragmáticas, mas sem um caráter humanizador. 

Desenvolvem produtos para indivíduos modificados pela tecnologia, mobilizados para a 

transformação da realidade em prol do trabalho. Filosofia e arte não tratam mais de interioridade, 

fogem da semelhança com o humano. É a humanidade reproduzindo o ambiente estéril das fábricas 

em seu mundo particular, construindo prédios de vidro que não permitem que deixem suas 

impressões ou que haja algo de particular, de privado. As histórias passadas de pai para filho, riqueza 

herdada e valorizada durante diversas gerações desvanece e se perde no atual, em que as horas são 

marcadas objetivamente e contam o tempo de produzir e consumir. “Ficamos pobres. Abandonamos 

uma depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a 

um centésimo do seu valor, para recebermos em troca a moeda miúda do atual”, afirma Benjamin 

(2012, p.128).  

A intensa produção de ideias que surge com o desenvolvimento da técnica para ele não é 

renovação, é galvanização. Os sujeitos modernos lhe parecem formados para a vida funcional, para 

desprezar ou ignorar suas raízes, seu passado, interessados apenas na ilusão tecnológica de seu 

mundo inóspito. Sobre o efeito da supressão da vida, afirma: “ela o impele a partir para a frente, a 

começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita 

nem para a esquerda” (BENJAMIN, 2012, p.125). 

Benjamin enfatiza a importância do conhecimento, do patrimônio cultural que só são 

autênticos quando acompanhados da possibilidade de se compartilhar uma tradição. A experiência 

passada de geração a geração, tradição vivenciada e ressignificada a partir de novas experiências, 

uma cultura comunitária viva, dinâmica, comunicada. E lamenta: “uma forma completamente nova 
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de miséria recaiu sobre os homens com esse monstruoso desenvolvimento da técnica” (BENJAMIN, 

2012, p.124). 

Mariátegui, por sua vez, recebe a herança revolucionária europeia e a trata como método, 

reconstruindo essa apropriação pela ótica latina. Antidogmático, rejeita o culto ao progresso, ao 

historicismo, à evolução, assim como Benjamin. 

Outro ponto que aproxima os dois autores é a visão dialética entre o materialismo 

histórico e a teologia, a tentativa de superar a dicotomia entre o material e o espiritual, ou sensível. 

“La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia; está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es 

una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del Mito” (MARIÁTEGUI, 2010, p. 51). Para 

Mariátegui a revolução é a maneira de re-encantar o mundo.  

Pertencente a uma geração que pretendia novos projetos para sociedade do Peru, 

Mariátegui (1975) faz transparecer em sua obra um relativo otimismo, mas não deixa de criticar a 

civilização burguesa e seus desdobramentos. Nostálgico em relação ao trabalho artesanal dos povos 

indígenas e indignado com a mecanização do mundo, refere-se ao homem como escravo da máquina 

e denuncia o trabalho como uma atividade deformada, em seus fins e essência. A autenticidade do 

trabalho estaria na “realização amorosa” presente na sociedade inca.  

 

História e tradição 

Benjamin e Mariátegui criticam o historicismo positivista, que concebe a história como 

uma narrativa linear e parcial. Para Benjamin (2005, p. 70), “todo aquele, que até hoje, obteve a 

vitória, marcha junto no cortejo de triunfo que conduz os dominantes de hoje a marcharem por cima 

dos que, hoje, jazem por terra”. Propõe a leitura dessa narrativa procurando o não dito, o que está 

implícito, mas não revelado, a interpretação a partir do ponto de vista dos vencidos, dos oprimidos, 

dos não eleitos, utilizando o materialismo histórico, o que ele chama de “escovar a história a 

contrapelo” (BENJAMIN, 2005, p. 70). Acredita na articulação histórica entre presente e passado, na 

tradição rememorada e reconstruída. Não quer a volta do que já foi, mas novo sentido e significado 

para elementos do passado. 

 



 
 
 
 
 
 

637 
 
 
 
 
 

 Para Löwy (2005) a ideia original do autor alemão é criada a partir de três pontos de 

vista a priori contraditórios ou incoerentes: o romantismo, o messianismo judaico e o marxismo, não 

em busca de uma síntese, mas “de invenção, a partir destas, de uma nova concepção” (LÖWY, 2005, 

p.17).  

Dois conceitos fundamentais são ressaltados por Löwy (2005) a partir de sua leitura das 

teses de Benjamin sobre o conceito de história: a rememoração e a redenção messiânica. A 

rememoração, o olhar para o que já foi, a consciência de injustiças cometidas, ganham uma 

“qualidade redentora”, tornando-a capaz de transformar o sofrimento das vítimas do passado. É 

colocada ainda, como condição para a felicidade pessoal. Porém, é preciso ainda que os objetivos 

pelos quais lutaram sejam alcançados, que seja reparado seu sofrimento, toda a desolação vivida. 

A redenção pode ser compreendida pelo viés profano e teológico. “Em termos seculares 

ela significa a emancipação dos oprimidos” (LÖWY, 2005, p.51). A partir dessa perspectiva, pode-se 

afirmar que a redenção messiânica de Benjamin é a revolução, uma missão herdada dos 

antepassados.  

A sociedade moderna impõe ao indivíduo um cotidiano repetitivo, subordinado às 

mercadorias. Não só o modo de produção reserva uma vida mecânica ao sujeito, o ethos capitalista o 

condena a um único propósito, ao progresso. A única maneira de escapar desse inferno é a redenção 

(revolução), que possibilita a construção do paraíso futuro, ou a sociedade sem classes. Löwy (2005) 

esclarece que a sociedade sem classes que Benjamin propõe como o novo paraíso compreende “a 

síntese dialética de todo o passado da humanidade. A verdadeira história universal, baseada na 

rememoração universal de todas as vítimas, sem exceção” (LÖWY, 2005, p.95). 

De maneira semelhante ao autor alemão, Mariátegui propõe um resgate da história dos 

vencidos de seu país. O autor analisa e interpreta a história de seu país a fim de apontar caminhos 

viáveis para a superação de problemas de seu povo, como a servidão e os latifúndios. Em defesa ao 

regime incaico, argumenta que este garantia a subsistência de uma população de dez milhões de 

nativos autônomos. Após 300 anos sob o regime colonial, a nação estava reduzida a uma massa 

servil de um milhão de pessoas. Para Mariátegui, é evidente que o pensamento ocidental eurocêntrico 

cristão condenou a antiga cultura peruana à dependência e à servidão. A saída para seu povo é, então, 
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a recuperação do espírito indo-americano, a partir da elaboração de novos padrões de relacionamento 

entre as nações. 

Acreditando na pureza original das culturas nativas que sobreviveram, defende o vínculo 

com antigos elementos identitários de seu povo, que preservavam características comunais de 

economia e sociedade, ainda que sob a opressão europeia, como potencial de redenção e superação 

da humanidade. Mariátegui propõe conhecer as tradições quíchuas, seu modo de produção 

comunitária.  

A comunidade, em compensação, de um lado demonstra capacidade real de 

desenvolvimento e transformação e, do outro, apresenta-se como um sistema de 
produção que mantém vivos no índio os estímulos morais necessários para o seu 

máximo rendimento como trabalhador (MARIÁTEGUI 1975, P. 60). 

 

Aposta na desconstrução da ideologia eurocentrista que pinta os ameríndios de maneira 

depreciativa, sempre associados à ignorância, ao atraso. Propõe que sejam agregados à cultura nativa 

indo-americana elementos da cultura ocidental considerados por ele positivos, como algumas 

dimensões do conhecimento científico e da vida social, que confeririam um caráter expansivo e 

dinâmico ao novo projeto de sociedade socialista. Surgiria, assim, uma nova alma para o mundo, o 

impulso para a construção de formas igualitárias de organização, baseados na partilha, na 

colaboração, em valores das tradições indígenas mesclados com elementos trazidos pelo 

colonialismo que contribuam para um programa revolucionário para o Peru. Seus adversários 

peruanos o acusaram de eurocentrismo e alguns autores soviéticos de populismo nacional. Löwy 

elucida:  

Na realidade, seu pensamento caracteriza-se justamente por uma fusão entre os 
aspectos mais avançados da cultura europeia e as tradições milenares da comunidade 

indígena e, por uma tentativa de assimilar a experiência social das massas 

camponesas numa reflexão teórica marxista (LÖWY, 2006, p.18). 

 

Löwy (2005) levanta a questão de que na produção do autor peruano a palavra mística é 

recorrente, no sentido de fé e compromisso com a causa revolucionária. A mística de Mariátegui, 

então, pode remeter ao messianismo abordado por Benjamin. Assim, como em Benjamin, a tarefa de 

um messias passa a ser da humanidade, a força motriz religiosa, em Mariátegui, passa a ser humana.  

 

Considerações finais 
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Benjamin e Mariátegui percebem e reconhecem a importância do sujeito para as 

transformações, mas de um sujeito autônomo, conhecedor de uma cultura autêntica, relacionada às 

suas experiências, cientes de suas tradições e de seus compromissos com o passado, capazes de 

romper com a lógica capitalista. Ambos veem na valorização da cultura, no conhecimento das 

tradições e modo de vida de gerações passadas a ponte para a construção de um futuro mais justo. 

Críticos da cultura burguesa, cada autor vive em um contexto diferente e faz referências a uma 

tradição distinta. Ainda assim revelam uma visão dialética, propõem não o simples retorno ao que já 

foi, mas a reelaboração do passado, conferindo novo sentido aos elementos do mundo moderno. Para 

os autores a cultura é viva, dinâmica e a tradição constantemente ressignificada. 

Trazem à tona o componente teológico, religioso, mítico entrelaçado ao mundo material. 

A força messiânica de Benjamin ou a mística de Mariátegui correspondem à força revolucionária, 

que move a humanidade em direção de sua emancipação.  

Tanto Benjamin como Mariátegui apostam numa sociedade com valores comunistas. Em 

Benjamin, depois de concretizada a redenção (revolução), os indivíduos alcançariam o paraíso (a 

sociedade sem classes). Mariátegui acredita na construção de um sistema baseado nos valores 

indígenas tradicionais, ou seja, no modo de vida comunitário, em que se há a partilha, a comunhão. 

A partir desse estudo surgem, também, novas questões: como fazer o resgate, a redenção 

do passado hoje? Em que medida a tradição pode ser um contraponto à coisificação do indivíduo, ao 

fetiche da mercadoria?  

A relação entre passado, presente e futuro concebida por Benjamin e Mariátegui, dialética, 

rica e complexa, é em parte expressa na afirmação de Gagnebin: “a memória vive essa tensão entre a 

presença e a ausência, presença do presente que se lembra do passado desaparecido, mas também 

presença do passado desaparecido que faz sua irrupção em um presente evanescente” (GAGNEBIN, 

1998, p. 218). Benjamin e Mariátegui, ao abordarem passado e tradição como matrizes para o futuro, 

ampliam as possibilidades de reflexão e ação do sujeito para a ruptura de um sistema desumanizante.  
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Resumo 

A mineradora Vale S.A., ativamente atuante na região de Mariana e Ouro Preto, no Estado de Minas 

Gerais, idealizou um projeto direcionado à Educação Patrimonial que durante 8 anos foi considerado 

como um dos principais projetos com viés cultural da região. Neste contexto, considerando que a 

Educação Patrimonial é de extrema importância para a formação da identidade cultural e social do 

indivíduo autônomo, objetiva-se analisar, sob a perspectiva crítica, as inter-relações entre o 

Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale com o conceito que carrega a Indústria Cultural, 

conforme cunhado pelos teóricos críticos Theodor Adorno e Horkheimer no livro “Dialética do 

Esclarecimento” (1985).  Para tanto, para a realização da análise empírica utilizou-se como categoria 

de sentido a tese de Francisco Rüdiger (2004) sobre os esquematismos interpretativos comumente 

presentes nas práticas da Indústria Cultural.  

Palavras-chaves: Indústria Cultural; Educação Patrimonial; Esquematismo; Trem da Vale. 

 

Introdução  

As cidades de Mariana e Ouro Preto, localizadas ao longo da Estrada Real, no Estado de 

Minas Gerais, carregam em sua arquitetura e tradições imateriais, inestimável valor para o 

Patrimônio Cultural brasileiro - e mundial. Neste contexto, a mineradora Vale S.A., inserida e 

ativamente atuante na região, tanto na perspectiva econômica quanto na ambiental, idealizou o 

Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale, que foi um dos principais projetos culturais da 

região. 

De acordo com Florêncio et al. (2014) a Educação Patrimonial é constituída por todos os 

processos educativos formais - e não formais - que detém o patrimônio cultural como ator principal. 

E os processos educativos desta educação patrimonial devem buscar a construção coletiva e 
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democrática do conhecimento, através do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e 

pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, nas quais 

coexistem diversas noções de Patrimônio Cultural. 

Considerando que a Educação Patrimonial é de extrema importância para a formação da 

identidade cultural e social do indivíduo autônomo, objetiva-se analisar, sob a perspectiva da Teoria 

Crítica, a existência de traços da Indústria Cultural no Programa de Educação Patrimonial Trem da 

Vale, conforme o conceito de Indústria Cultural cunhado pelos teóricos críticos Theodor Adorno e 

Horkheimer no livro “Dialética do Esclarecimento”. 

Para tanto, utiliza-se da tese de Francisco Rüdiger (2004) sobre os esquematismos 

interpretativos comumente presentes nas práticas da Indústria Cultural, como orientação para a 

análise empírica dos dados, coletados através da análise fílmica do “Documentário Projeto Trem da 

Vale” e da análise do discurso como método de investigação, tendo como referência o livro “Outras 

memórias, outros patrimônios: relato técnico do Programa de Educação Patrimonial Trem da 

Vale”.  

Os esquematismos propostos, utilizados para direcionar as análises preliminares deste estudo, 

são de relevante importância, contudo, não se busca aqui reduzir ou positivar a análise crítica da 

Indústria Cultural aos esquemas propostos. 

 

Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale 

O Trem da Vale, inaugurado em maio de 2006 por meio da Lei Rouanet nº 8.313/91, Lei 

Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, foi um projeto financiado e realizado pela 

Fundação Vale - instituição do grupo da mineradora Vale S.A.- juntamente ao Santa Rosa Bureau 

Cultural, parceiro executor do programa, entre outros parceiros institucionais como a Universidade 

Federal de Ouro Preto e a Ferrovia Centro-Atlântica. Em 2008, o projeto passou a ser denominado 

Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale devido à estrutura e abrangência das ações na 

região (FUNDAÇÃO VALE, 2010). 

Este projeto foi responsável pela recuperação de 18 quilômetros de linha férrea e de quatro 

estações existentes entre as cidades de Mariana e Ouro Preto, sendo apresentado pelos seus 

idealizadores como o maior projeto de Educação Patrimonial do Brasil e como forte atrativo turístico 
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para a região. Inicialmente era composto por três subprogramas, a saber (FUNDAÇÃO VALE, 

2010): 

● Vale Conhecer: compreendia ações pontuais nas escolas de ensino 

fundamental de Mariana e Ouro Preto com professores e alunos junto a funcionários do 

programa a fim de promover noções básicas do patrimônio cultural destas cidades. Englobava 

também a formação de professores e ações com estudantes a partir da pré-adolescência em 

atividades nos espaços do trem; 

● Vale Registrar: tratava-se da realização de registros audiovisuais, da produção 

e capacitação nas áreas de vídeo e atuação sobre a história oral dos moradores, a fim de criar 

um acervo histórico da região, sobre algum tema especifico como mineração e ferrovia; 

● Vale Promover: com cunho turístico, desenvolvia atividades nas estações 

voltadas para os turistas que faziam o passeio de trem ou que pretendiam conhecer os espaços, 

objetos e informações históricas ali expostas. 

 

Esquematismo de Rüdiger e a Indústria Cultural 

Conforme elucidado por Rüdiger (2004), o termo Indústria Cultural, cunhado pelos teóricos 

críticos Adorno e Horkheimer em dissonância ao conceito ideológico de cultura de massa, não se 

trata do conjunto de empresas produtoras ou das formas de difusão dos bens culturais, mas sim do 

processo histórico de transformação da mercadoria em um determinante da vida social, e por 

consequência, da cultura em mercadoria, ou seja, mais vale seu valor de troca/consumo do que seu 

valor de uso. O foco está no processo social e não exclusivamente no produto em si.  

O esvaziamento crítico da cultura produz indivíduos felizes, já que estão adequados ao 

sistema. Essa previsibilidade gera para o indivíduo uma espécie de serenidade, pois usurpa dele a 

responsabilidade de interpretar as coisas, de ter que estar atento à sua vida concreta: “a Indústria 

Cultural executa o esquematismo como primeiro serviço a seus clientes (...). Para os consumidores 

nada há mais para classificar que não tenha sido antecipado no esquematismo da produção” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 145. Grifo nosso). 

Isso é chamado de “reprodução simples do espírito” em que há uma espécie de catarse da 

necessidade de transcendência do indivíduo, sem que isso signifique esforço e comprometimento 
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“sem que ocorra qualquer amadurecimento, qualquer crescimento espiritual” (DUARTE, 2003, p. 

56). 

Deturpados pela indústria cultural, os esquemas vêm a constituir uma espécie de estrutura 

articuladora do fetichismo de mercadoria, com um poder guardado dentro de si que é de satisfazer 

integralmente todas as nossas necessidades (RÜDIGER, 2004). A utilização de esquemas impostos 

às mercadorias culturais pela indústria facilita a vida e agiliza o processo de compreensão dos 

fenômenos, pois “entrega ao seu aparato perceptivo uma realidade repleta de respostas prontas” 

(SILVA, 2013) em que os esforços de reflexão não são mais necessários, uma vez que se aprende a 

pensar o mundo de uma maneira pré-determinada, ao aceitar que só existe uma única interpretação 

padronizada para cada coisa. 

 Neste sentido, o autor destaca os principais esquemas abordados por Adorno que podem ser 

comumente encontrados nas práticas da indústria cultural, a conhecer: padronização; pseudo-

individuação; glamourização; hibridização; esportização; aproximação; personalização e 

estereotipagem (RÜDIGER, 2004).  

A padronização refere-se às formas e estruturas dos produtos que apresentam as mesmas 

características de outros do mesmo gênero, ao mesmo tempo em que devem apresentar 

especificidades que os diferencie e torne possível sua comercialização, caracterizando a ocorrência 

do esquema de pseudo-individuação.  

A glamourização busca embutir aspectos promocionais que engrandecem até as mais simples 

características das mercadorias, como forma de desviar a atenção do sujeito da verdadeira essência 

ou intenção imersa nos bens culturais.  

A hibridização refere-se ao agrupamento de gêneros associados ao produto cultural, que nos 

apresenta uma variedade de formas e/ou visões na qual determinado fenômeno pode ser apresentado 

buscando representar superficialmente uma variedade de consumidores.  

No esquema de esportização as mercadorias passam as ser esquematizadas com base em 

“roteiros”, que definem todo um processo de estruturação e interpretação a ser seguido. O 

esquematismo de aproximação, através do consumo, atribui aspectos as mercadorias que fazem com 

que o sujeito sinta-se parte integrante de sua essência, tornando possível acessá-la de forma imediata 

e da maneira que desejar, apropriando-se desta como uma representação social e pessoal.  
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Já o esquema de personalização- que se entende como uma des-historização- refere-se à 

associação dos fatos a pessoas, isoladamente, desconsiderando todo o processo ideológico, político e 

cultural que culminou em sua ocorrência. O último esquema a estereotipagem, consiste em meios de 

apresentar o material cultural reduzindo sua complexidade e simplificando a compreensão dos seus 

significados. 

O objetivo do Rüdiger (2004) ao sintetizar estas categorias não é reduzir a indústria cultural a 

oito fenômenos, aliás, isto seria papel da própria indústria cultural. Sua proposta foi organizar as 

práticas mais comuns da indústria cultural no que chamamos de categorias de sentido - categorias 

como organização de ideias, que não se restringem a elas, mas a ultrapassam e, em grupo, constroem 

uma constelação de ideias. Vale ressaltar, que não são categorias positivas, ou seja, que se esgotam 

na complexidade do tema, mas categorias que normalmente são encontradas nos bens oriundos da 

Indústria Cultural, ressaltando que “não se pretende afirmar que ele seja o único ou que as 

mercadorias culturais sejam meramente agenciamentos de esquematismos” (RÜDIGER, 2004, p. 

196). 

 

Metodologia 

Esta pesquisa, de caráter descritiva analítica, para análise empírica dos dados teve como 

corpus o “Documentário Projeto Trem da Vale” e o livro “Outras memórias, outros patrimônios: 

relato técnico do Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale”.  

Para a análise fílmica, optou-se pela técnica de decupagem. O documentário foi divido em 12 

sequências, buscando agrupar os eventos de forma lógica permitindo uma análise de interligação 

entre as diferentes sequências e os possíveis esquematismos correspondentes. 

Considerando os objetivos do estudo e, tendo como referência de dados o livro “Outras 

memórias, outros patrimônios: relato técnico do Programa de Educação Patrimonial Trem da 

Vale”, optou-se por realizar uma análise preliminar dos depoimentos dos coordenadores técnicos 

responsáveis pela implantação e gestão do programa entre os anos de 2003 e 2010 presentes em uma 

seção do livro, compreendida entre as páginas 216 e 357.  

 

Resultados e Conclusões 
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Considerando a amplitude dos dados e a complexidade como estão apresentados, optou-se, 

neste estudo, por discutir como vertentes da Indústria Cultural podem nos servir de apoio para 

analisar o Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale, à luz da Teoria Critica. De fato não há 

problemas no investimento do setor privado, no caso da empresa Vale S.A., de recursos em 

programas de Educação Patrimonial, deve-se, no entanto, analisar as mensagens subliminares que 

podem se apresentar emaranhadas neste tipo de ação.  

A partir da análise fílmica e dos depoimentos do livro permitiu-se, além da associação 

imediata dos esquematismos, realizar outros apontamentos que despertam e/ou fazem alusão, e que 

também se faz necessário citar, às indicações políticas, econômicas, ambientais e religiosas 

disseminadas nesta apresentação institucional do Projeto Trem da Vale.  

É como se estes aspectos não tão evidentes no filme, por exemplo, estabelecessem uma 

espécie de trilha temática de sentidos e significados que os idealizadores do projeto buscavam para 

criar um elo sentimental com os espectadores, focando, obviamente, em seu público-alvo: cidadãos 

das cidades de Mariana, Ouro Preto e distritos. 

O trem não é apenas um Programa de Educação Patrimonial, ele é um meio para a Vale se 

promover, para sinalizar a contribuição da mesma para a região, que é diretamente afetada pelas suas 

atividades, haja vista o desastre ocorrido na região no último 05 de novembro de 2015.  

No documentário, nota-se que a promoção do programa e de suas vantagens é mais presente 

do que aspectos históricos sobre o trem ou sobre os objetivos de um projeto voltado para a Educação 

Patrimonial, que consiste em desenvolver ações educativas que visem à preservação do patrimônio, 

da cultura e das tradições, sejam elas materiais ou imateriais, de determinada comunidade, a fim de 

preservar a identidade local e, principalmente, formar sujeitos críticos, autônomos e reflexivos que 

sejam capazes de reconhecer e compreender suas origens e a organização social e cultural na qual 

estão inseridos. 

O Trem da Vale é uma caricatura; é o que a empresa quer falar sobre ele. O trem é um 

apêndice do programa, uma vez que no documentário praticamente não é mencionado a real história 

da malha ferroviária da qual este trecho faz parte, que a viagem do trem em si tem cunho turístico e 

não de passageiros. 
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Já na análise de cada depoimento do livro, identificou-se a presença de esquematismos, que 

implícita ou explicitamente, são elucidados nos relatos analisados, são eles: padronização; pseudo-

individuação; glamourização; aproximação; personalização; hibridização e estereotipagem.   

Já de início, o nome: “Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale”, apresenta-se como 

uma forma de fetichizar a proposta do trem, dado que as ações desenvolvidas no programa estão 

mais direcionadas para a preservação - de memórias e espaços - do que para formar agentes críticos, 

ao restringir o processo de Educação Patrimonial aos objetivos que se enquadram em sua “definição” 

de Educação Patrimonial. 

Acredita-se que, ao se trabalhar com esta metodologia de forma restrita, perde-se a 

oportunidade de formar indivíduos com capacidade crítica, enquanto cidadãos atuantes na 

comunidade. Assim, as pessoas não tomam consciência, por exemplo, de como a Vale se apropria e 

explora seus bens, sejam eles ambientais ou patrimoniais, como a figura da maria-fumaça, que foi 

reduzida e caricaturizada apenas como o Trem da Vale, deixando de lado (ou omitindo-se) para as 

pessoas que desconhecem a história do transporte feito por ela décadas atrás, o valor histórico deste 

bem.  

O projeto tem estrutura, ou objetivo de uma educação patrimonial, mas não é exatamente para 

educar criticamente o cidadão. Assim, estudos críticos como este não visam menosprezar, e tão 

pouco, não reconhecer a importância e o valor de um projeto como este, em uma região carente de 

projetos que inspirem o reconhecimento do bem patrimonial (material e imaterial) como sendo 

propriedade de cada indivíduo, e não apenas responsabilidade de órgãos governamentais como o 

IPHAN. 

Neste sentido, reflexões sobre a forma como se configurou o Projeto de Educação 

Patrimonial Trem da Vale se fazem necessárias. Apresentado como um apêndice do programa, o 

Trem da Vale acaba por se tornar protagonista, um produto fim que contribui para alavancar a 

imagem da empresa. Um sinal de que a Educação Patrimonial ficou em segundo plano é o fato de 

que, no momento de crise, a empresa encerrou o Programa de Educação Patrimonial e manteve 

apenas o passeio turístico. O arcabouço cultural nada mais é que um caminho para vender uma 

imagem e/ou um produto. 
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Através dessas análises preliminares, expõe-se que a comunidade inserida no programa de 

Educação Patrimonial, não recebeu estímulos suficientes para despertar a consciência de um cidadão 

crítico, que está além de um cidadão comum que apenas figura na comunidade. Esse cidadão 

questiona as relações sociais e a sociedade em que vive, observando o seu dever de conhecer, 

valorizar, preservar e difundir o bem e a memória cultural. É preciso apreender a concepção de que 

uma Educação Patrimonial deteriorada contribui efetivamente para a disseminação da herança da 

Indústria Cultural, tornando-se apenas mais uma vertente para fortalecê-la. 
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Este pôster ora apresentado tem por objetivo realizar uma reflexões acerca do sentido do trabalho da 

categoria funcional do Técnico em Assuntos Educacionais, servidor público, presente na legislação 

brasileira. Portanto, neste estudo serão tomados como referência teórica aspectos do pensamento do 

filósofo alemão Karl Marx e de autores que o estudaram, em relação ao conceito de trabalho e, como 

o trabalhador que antes aparecia como o sujeito do processo de produção, agora no novo modo de 

produzir o capitalista, incorporou as características de objeto, transformando-se meramente em mais 

um componente do processo produtivo; em destaque as teorizações de Christoph Türcke sobre o 

procedimento de distanciamento do trabalhador do meio de produção. Como considerações parciais 

finais, este estudo acena de acordo com Marx (2004) a seguinte premissa: o homem é um ser humano 

que se autoproduz por meio de seu próprio trabalho, tornando-se o principal sujeito e responsável 

direto por cada ação e, em conjunto com os outros homens, criam a sua própria história e 

simultaneamente as relações sociais presente nas conjunturas das sociedades em cada momento 

histórico. Considerando-se também o que ChristophTürck nos aponta com relação ao processo 

viciador de expansão do modo de produção capitalista, que provêm da organização dos seres 

humanos e que, entretanto atravessa por estes a ponto de não mais se identificar com os mesmos, 

representando o distanciamento do trabalhador do processo de produzir. Para o mesmo autor é um 

procedimento que se transformou, em proporção mundial, numa necessidade autorreferente e 

autorreforçadora. 

 

 

Capitalismo contemporâneo e trabalho produtivo 

 

Em plena juventude, os escritos de Karl Marx, apresentavam uma visão bem ampliada do trabalho, 

este irá estudar o modo de produzir capitalista do ponto de vista do processo de trabalho. Significa 
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dizer, que o autor o estuda no que ele apresenta de comum à produção em qualquer época da história, 

independente das relações sociais vigentes. Este analisa os componentes que estão presentes neste 

procedimento, significa destacar: os meios de trabalho, o objeto de trabalho e a atividade humana 

transformadora. Portanto, o trabalho produtivo nessa perspectiva aparece como sendo aquele que irá 

produzir valores de uso. Porém, o mesmo autor afirma que, esse apontamento que define o trabalho 

produtivo, tal como resultado do processo simples de trabalho – produção de valor de uso – não será 

suficiente para ser aplicado ao processo de produção capitalista: 

[...] A produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, mas 
essencialmente produção de mais-valor. O trabalhador produz não para si, mas para 

o capital. Não basta, por isso, que ele produza em geral. Ele tem que produzir mais-

valor. Só é produtivo o trabalhador que produz mais-valor para o capitalista ou serve 
à autovalorização do capital [...] (MARX, 2013, p. 578). 

 

Dessa maneira, o conceito de trabalho produtivo não implica somente na relação entre atividade e 

efeito de uso, entre trabalhador e produto do trabalho, para ser considerado produtivo de acordo com 

Carcanholo (2008), o trabalho precisa produzir mais-valia, significa dizer que tem que ser 

assalariado pelo capital, particularmente pelo capital produtivo. É especificamente uma relação de 

produção social, surgida historicamente onde o trabalhador carrega consigo a valorização do 

capitalista. O conceito de trabalho produtivo vai abranger tanto o processo de trabalho (o conteúdo 

material) quanto ao processo de valorização (sua forma social e histórica). Também, para o mesmo 

autor, é trabalho produtivo, aquele realizado, pelos trabalhadores que fazem parte do “trabalhador 

coletivo” e que não se dedicam diretamente à transformação da matéria prima. 

 

A produção de mais-valia para Marx (2013) ocorre ao mesmo tempo na produção de mercadorias 

“materiais”, quanto na de serviços produtivos (mercadorias-serviço). O que ocorre com a 

mercadoria-serviço, é que está tem seu consumo concomitante com o da produção. Para o mesmo 

autor de acordo com Carcanholo (2008), o conceito de trabalho produtivo acontece também para as 

atividades que estão relacionadas à circulação, por exemplo: no caso do transporte, expedição, 

armazenagem, conservação entre outras. Não é considerado trabalho produtivo aquelas atividades 

que derivam especificamente do capital especulativo, certamente que não é trabalho produtivo aquele 
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relacionado ao capital comercial (tanto o capital de comércio de dinheiro, como o capital de 

comércio de mercadorias), existe uma diferença entre a atividade comercial no sentido estrito, 

realizado por uma empresa considerada comercial, das outras inúmeras ações produtivas que 

usualmente essa empresa realiza e que estão diretamente ligadas ao comércio, pode-se destacar 

aquelas já mencionadas anteriormente e que são desenvolvidas por uma empresa; transporte, 

armazenagem, embalagem e conservação, portanto: 

 

 

[...] Poderíamos atrever a dizer que a atividade estritamente comercial não é a mais 

importante realizada por tal tipo de empresa, muito mais que a comercial, as 
mencionadas atividades produtivas que se estendem na circulação normalmente 

tendem a serem as que mais trabalho exige e, podemos categoricamente afirmar que 

os trabalhadores, enquanto dedicados a essas atividades, exercem trabalho 
produtivo. Outro exemplo significativo é o caso de um supermercado: ao lado das 

atividades estritamente comerciais e das mencionadas atividades produtivas que se 

estendem na circulação, ocorrem as que se poderiam chamar rigorosamente 
produtivas, como são, por exemplo, as ligadas à padaria, açougue, peixaria, 

fabricação de comida congelada (CARCANHOLO, 2008, p. 210). 
 

 

Para Carcanholo (2008), baseado no pensamento de Marx, a particularidade do trabalho produtivo na 

sociedade capitalista parte do ponto de vista, ao mesmo tempo do processo de produção 

(conteúdo/material) e do processo de valorização (da forma social e histórica), são duas 

determinações contraditórias, mas fundamentais para se entender o trabalho produtivo no 

capitalismo. Do ponto de vista da produção de conteúdo, o trabalho produtivo é aquele que produz 

valores de uso, já do ponto de vista do processo de valorização capitalista, da forma, esse mesmo 

conceito de trabalho, se restringe e amplia ao mesmo tempo: 

 

Ela se restringe, por que agora, desse novo ponto de vista, não basta produzir valor 

de uso para que o trabalho possa considerar-se produtivo. Ele precisa produzir mais-
valia. Em outras palavras, para ser produtivo o trabalho precisa ser trabalho 

assalariado. Mas não só isso: necessita trocar-se por capital e trocar-se por capital 

produtivo [...] (CARCANHOLO, 2008, p. 212). 
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Portanto, para ser produtivo o trabalho necessita produzir valores de uso e, concomitantemente, ser 

trocado por capital. Importante destacar, de acordo com Marx, que nesse momento o conceito de 

trabalho produtivo se confunde com o de trabalho subsumido diretamente ao capital, pelo fato de 

que, nem todo trabalho que produz valor de uso esta ligado ao capital, pode-se dizer dos produtores 

familiares (do camponês ou artesão), do trabalho doméstico e, por conseguinte de trabalhadores do 

serviço público, por exemplo: os da educação e saúde. Daí o conceito de trabalho produtivo na 

sociedade capitalista se restringir (o trabalho produtivo precisa ser assalariado). Em destaque, agora, 

nas palavras do mesmo autor, em que sentido o trabalho produtivo se amplia: 

 

O homem isolado não pode atuar sobre a natureza sem o emprego de seus próprios 

músculos, sob o controle de seu próprio cérebro. Assim como no sistema natural da 

cabeça e as mãos estão interligadas, também o processo de trabalho conecta o 
trabalho intelectual ao trabalho manual. Mais tarde, eles se separam até formar um 

antagonismo hostil. O produto, que antes era o produto direto do produtor 

individual, transforma-se num produto social, no produto comum de um trabalhador 

coletivo, isto é, de um pessoal combinado de trabalho, cujos membros se encontram 
a uma distância maior ou menor do manuseio do objeto de trabalho. Desse modo, a 

ampliação do caráter cooperativo do próprio processo de trabalho produtivo e de seu 

portador, o trabalhador produtivo. Para trabalhar produtivamente, já não é mais 
necessário fazê-lo com suas próprias mãos, basta, agora, ser um órgão do 

trabalhador coletivo, executar qualquer uma de suas subfunções (MARX, 2013, p. 

577). 
 

 

Isso significa objetivamente que, anteriormente, era primordial o ser humano “colocar a mão na 

massa” para ser considerado trabalho produtivo ou, em outros dizeres, era necessário tocar 

diretamente na matéria prima através dos meios de trabalho, atualmente, uma série de serviços 

realizados por mulheres e homens trabalhadores assalariados deve ser considerada parte do que 

realiza o trabalhador coletivo. Podem-se citar os serviços da construção civil, decoradores, os 

trabalhos dos arquitetos, engenheiros, projetistas, calculistas e desenhista. São considerados 

trabalhadores produtivos quando forem assalariados pelo capital. Estes produzem valor, mais-valia e, 

juntamente com os demais membros do trabalho coletivo, produzem valores de uso.  

 

De acordo com Carcanholo (2008) quanto aos serviços de educação e saúde, não existe divergência 

sobre o fato de que ambos, quando realizados por meio de empresas privadas ao consumidor e 
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quando essas operam com trabalhadores assalariados, constituem ações capitalistas produtivas e seus 

trabalhadores são considerados produtivos (o trabalho, que não se converte em mercadorias também 

é considerado produtivo – educação e saúde). Essas atividades vão produzir serviços, quando 

realizadas para os trabalhadores considerados produtivos e os demais, são serviços que irão 

contribuir para a reprodução de suas forças de trabalho.  

 

Existe também, em oposição à situação anterior, o caso dos professores e profissionais da saúde que 

vão trabalhar por conta própria e que, a princípio, para Karl Marx, são considerados trabalhadores 

improdutivos. Esses por sua vez, produzem valor e, caso não desfrutem vender seus serviços pelo 

valor produzido, situação que vem se apresentando vez mais no capitalismo. Deve-se, entretanto 

pontuar que estes produzem excedente-valor como também transferem pelo menos alguma parte, 

para os seus clientes. O que ocorre de fato, é que o valor produzido por esses profissionais, diga-se 

de passagem, o valor excedente, vai repor o valor desgastado da força de trabalho de trabalhadores 

assalariados do capital ou de seu aprimoramento. Os trabalhadores, agora com a sua força de 

trabalho restabelecida ou aprimorada, ao receberem seus salários de parte do capital que os 

empregam, não necessariamente serão reembolsados integralmente, com o que gastaram com os 

profissionais autônomos, na realidade estes não pagaram absolutamente nada pelo excedente-valor 

produzido por aqueles profissionais (ou não os pagaram em sua totalidade). O capital na realidade 

paga ao trabalhador assalariado, um salário inferior àquele correspondente ao verdadeiro valor das 

suas forças de trabalho. Nas palavras de Carcanhoto (2008), isso reduz o tempo de trabalho 

primordial para repor o valor correspondente ao salário recebido e aumenta o trabalho excedente, que 

significa dizer, que é a fonte de lucro da sociedade capitalista. 

 

Para o mesmo autor, o valor-excedente produzido pelos profissionais da saúde e professores que 

atuam por conta própria, apropriados provisoriamente por trabalhadores produtivos do capital, estará 

fundamentalmente nas mãos do capitalista na forma de lucro adicional, esses profissionais 

autônomos colaboram para elevar o montante total dos lucros do capital, de acordo com Carcanhoto 

(2008): São trabalhadores produtivos também explorados indiretamente pelo capital, apesar de não 

serem trabalhadores assalariados. Situação similar acontece com os profissionais da educação – com 
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destaque para o trabalho do Técnico em Assuntos Educacionais no contexto da EAD na IFES - e da 

saúde pública, mas não exatamente da mesma maneira. Os profissionais autônomos produzem valor 

e excedente-valor que, como foi visto, não é pago pelos trabalhadores assalariados que desfrutam de 

seus serviços, que têm o valor da sua força de trabalho reposta ou ampliada. Na situação do servidor 

público o que ocorre é que o excedente produzido por eles e, também o próprio valor reaparece nas 

mãos dos capitais que irão contratar os trabalhadores que desfrutaram dos serviços públicos, sem que 

ao capitalista custe algum valor. Se os servidores públicos são considerados produtivos, o valor e o 

excedente se transformam em mais lucros para o capital global. A atividade dos referidos servidores 

públicos se caracteriza duplamente, não somente o excedente que estes produzem, mas todo o valor 

reaparece como lucro para o capital. 

 

De acordo com Türcke, o capitalista recebe muito mais do que dá, essa desigualdade quantitativa 

corriqueira irá apresentar uma nova aparência, pois há muito tempo não mais representa a mera 

obtenção de vantagem ou incremento de poder. Essa desigualdade transforma-se em algo para cuja 

causa se vive e, portanto, se consegue sentido: essa é a regra do mercado. Desta maneira, esse 

sentido aqui descrito desmente a si próprio, pois representa sentido apenas na condição de ser um 

comparativo que consiste meramente no ter mais que o outro, pode-se dizer que esse aspecto acarreta 

o fato de que, sempre que existe uma pessoa mais rica, outra se torna mais pobre: 

 

E mesmo o mais ricos possuem, no final das contas, menos do que poderiam ter, 

pois precisariam ser ainda mais habilidoso na venda de seus produtos. O sentido, 

quando atua no comparativo, é um não sentido: nunca é autossuficiente, pois é 

sempre ameaçado pelo prejuízo e pelo excedente, ocorrendo sempre ausência de 
sentido até tornar um substituto do sentido: algo que se subtrai quando se faz 

presente. O sentido comparativo da mercadoria faz dela própria um sintoma de 

abstinência, pois fornece a ela, também no aspecto teorético-pulsional, um caráter 
fetichista, e revela a dinâmica de expansão do capitalismo como viciadora. 

(TÜRCKE, 2010, p. 241). 

 
 

O processo viciador de expansão do modo de produção capitalista, que provêm da organização dos 

seres humanos e que, entretanto atravessa por estes a ponto de não mais se identificar com os 

mesmos, representa o distanciamento do trabalhador do processo de produção. É um procedimento 

que se transformou, em proporção mundial, numa necessidade autorreferente e autorreforçadora de 
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acordo com o pensamento de Türcke (2010). O singelo desejar mais do que se possuir converteu 

numa teimosia penetrante, tenaz e sistemática, e a dinâmica sistematicamente viciadora tornou-se o 

pano de fundo social do qual se servem todos os comportamentos viciadores particulares presentes 

no âmbito da vida em sociedade. 
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Sendo a ideologia um termo que abarca diversos conceitos, significados e entendimentos, neste texto 

utilizaremos a concepção demarcada pelos pensadores da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt que, 

historicamente, está associada ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt (IPS - Institut fuer 

Sozialforschung) e, aos seus membros: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Eric Fromm, Hebert 

Marcuse e Walter Benjamin. Vale ressaltar, todavia, que este último nunca foi membro do instituto 

oficialmente (PAES DE PAULA, 2008). Para Vilela (2005) o objetivo do instituto era reforçar, 

dentro do contexto universitário, o marxismo como uma teria social, de postura política e reflexiva 

frente ao momento histórico, tanto no cenário acadêmico, quanto no movimento operário alemão de 

apropriações e revisionismos da teoria marxista. 

 

Para Maranhão (2010) as análises dos frankfurtianos sempre se debruçaram atentamente sobre as 

questões relativas ao imbricamento ideológico do capitalismo na esfera cultural, moldando as 

relações entre as pessoas, conformando-as em uma dada maneira de experienciar o mundo. A 

educação foi um dos pilares para o desenvolvimento destas críticas. Portanto, a razão que despontou 

com a valorização da ciência cada vez mais evidente, tratava-se de uma razão instrumental. Assim, o 

que se tinha era uma racionalidade de cunho positivista que visava à dominação e intervenção na 

natureza a serviço do poder do capital, estendendo-se esta dominação, também, aos homens cada vez 

mais alienados dos processos sociais em que estavam envolvidos. Logo, a ciência não seria 

imparcial, mas controlaria o exterior e o interior do homem. 

 

Feita essa demarcação, a acepção do conceito de ideologia a qual nos referimos, clarifica o fato da 

mesma proporcionar uma assimilação das consciências. Essa assimilação faz jus à relação positiva 

entre crença e ação, de tal forma que, a interiorização - isto é a crença - da ideologia irá afetar ou até 

mesmo determinar o Sujeito. Isso implica na aceitação de valores que, por definição, não são 

suscetíveis à validação experimental, visto que a ideologia imbuída de funções cognitivas pode e 

pretende nos dizer como as coisas são ou foram. Dessa forma, como um modo de auto-interpretação, 

a ideologia é principalmente persuasiva e secundariamente prescritiva (CARLTON, 1984). 

 

Desta forma, Shilds (1968) reitera que as ideologias por serem fechadas, explícitas e inflexíveis a 

qualquer tipo de inovação, implantam-se de maneira dócil e cativante, a fim de garantir o empenho 

total de seus adeptos. Torna-se a própria consciência humana. Leva-a a conformidade sobre o real 

concomitante à abdicação de transformá-la, por meio da dispensa de uma crítica ontológica que 

permita o conhecimento da racionalidade do ser e da essência das coisas. 

 

O pensamento de Marx já nos indicava que a nossa relação com a natureza é social, na medida em 

que envolve certo conhecimento da realidade que vai sendo compartilhada pela comunidade a qual 
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pertencemos. Assim, é possível que a ideologia, ao adentrar no tecido social que compõe a 

construção e entendimento da realidade compartilhada pela comunidade em que vivemos, vai 

mascarando o discurso ou ação sobre a realidade compreensível, sobre o objeto, mostrando-se apenas 

sua aparência. Igualmente, para Gramsci (1930-1935) o mundo a que temos acesso é historicamente 

subjetivo, sendo situado no tempo, e ao mesmo tempo universalmente subjetivo, quando 

compartilhado por outros (SUCHÈRE, 2015). 

 

A vivência em sociedade nos permite várias formas de compartilhar a realidade cognitiva. 

Naturalmente, desde os primeiros anos de nossa existência compartilhamos nossas primeiras 

experiências de vida com nossos pais, demais familiares, vizinhos, educadores e tantos outros 

profissionais que de alguma forma contribuem para a nossa formação. É de casa para a escola que a 

nossa relação com o mundo vai sendo ampliada. Não obstante, ali também encontramos 

determinantes sociais da educação autoritária, que podem determinar as relações sociais e ditar como 

entendemos e compreendemos os fatos.  

 

Segundo Saviani (1992; 2007) a partir do pressuposto da neutralidade científica, a pedagogia 

tecnicista, inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, advogou na primeira 

metade do século XX, a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional, assemelhando-se, portanto, ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendendo a objetivação 

do trabalho pedagógico.  

 

Da mesma maneira, o trabalho no campo didático se coopta ideologicamente aos interesses mais 

compatíveis às metas e aos objetivos do mercado e das empresas. Derber (1982) expõe a existência 

de uma proletarização ideológica que dilacera todo e qualquer pensamento crítico, reflexivo e 

especulativo sobre a realidade. O papel da Educação passa a ser valorizado por sua técnica e 

objetividade quantitativa: “o importante não é o valor de seu trabalho, mas, sim, realizá-lo 

‘cientificamente’” (CONTRERAS, 1997). 

 

Mediante o exposto observamos, em um sistema neoliberal, a primazia da subsunção à Economia em 

diversos âmbitos e práticas. Podemos observá-la, inclusive, no sistema educacional. Assim, tanto “no 

plano mais geral quanto na prática pedagógica diária da escola, trata-se do enfraquecimento da lógica 

própria e da autonomia da Formação e da Educação como ordenadoras da cultura”, o que naturaliza 

o fato da lógica interna exigir de outros âmbitos que sigam o imperativo econômico (GRUSCHKA, 

2008, p. 175, apud CARVALHO, 2015). 

 

Para Paulo Freire (2001), do ponto de vista crítico é tão impossível negar a natureza política do 

processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. A inviabilidade de uma 

educação neutra, mostrada por Paulo Freire, revela que a educação não pode ser entendida como um 

que fazer puro, a serviço da formação de um tipo ideal de ser humano desencarnado do real, virtuoso 

e bom. A educação deve ser vista como algo que promove o desenvolvimento do ser humano, que 

promove o potencial das pessoas, aumenta a capacidade de aprender e perceber do indivíduo, a 

liberdade, o saber em seu sentido puro. 
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A contribuição da Teoria Crítica para este estudo jaz na exortação feita por Paulo Freire no parágrafo 

anterior, já que em oposição à teoria tradicional, essa fundava uma filosofia engajada na 

transformação do mundo, buscando compreender a sociedade e suas instituições na totalidade da 

vida social concreta, desvendando as relações e os acontecimentos sociais na dialética das relações 

sociais historicamente determinadas. “Na Teoria Crítica não existe lugar para uma crítica sem 

consequências”. A teoria tradicional, de fundamentação positivista, pretensamente neutra, fornecia 

uma análise descontextualizada e com pretensão de universalidade, reproduzindo uma imagem 

fetichista do mundo, tal como ele era numa categoria de aparentemente dado (das ist), por isso 

tratava de justificar o mundo e de reproduzi-lo (VILELA, 2006, p. 18).  

 

Segundo Saviani (2007) a pedagogia tecnicista, supostamente neutra, buscou planejar a educação de 

modo a torná-la uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que 

pudessem colocar em risco sua “eficiência”. Dessa forma, era necessário operacionalizar os objetivos 

e mecanizar o processo. Daí a proliferação de propostas pedagógicas como o enfoque sistêmico, o 

microensino, o telensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar e etc. Houve também um 

parcelamento do trabalho pedagógico culminando na especialização de funções técnicas de 

diferentes matizes. Assim, Saviani (1992, p. 75) propõe uma pedagogia histórico-crítica, no intuito 

de “reter o caráter crítico de articulação com as condicionantes sociais que a visão reprodutivista 

possui, vinculado, porém à dimensão histórica que o reprodutivismo perde de vista”. 

 

A educação - baluarte das expressões culturais - é transpassada por interesses que retiram a essência 

filosófica na teoria do conhecimento, reduzindo-a a uma simples visão dogmática que, segundo 

Hessen (2003), retrata a concepção epistemológica primitiva sendo, portanto, um parecer ingênuo e 

incompleto do mundo, por retratar um pensar ausente de espanto e provocação para admirar e 

problematizar o mundo e os homens, instrumentalizando a razão para o alcance de determinado fim, 

calculando utilidades e resultados. O próprio exercício falacioso dos slogans de políticas e programas 

educacionais aplicados nos últimos anos no país criam ideias repletas de aura e capazes de exercer 

domínio sobre os discursos evitando os debates e as discussões sobre as mesmas (CONTRERAS, 

1997). 

 

Portanto, torna-se necessário questionar-se sobre a seguinte questão: Como se estabelecerá um 

discurso plausível e minimamente racional, se o conhecimento é respaldado por ideologias que 

dogmatizam conceitos, podando ou colonizando qualquer tipo de pensamento fora do escopo 

defendido por ela? É evidente a percepção de que grande parte do trabalho científico elaborado 

atualmente nas Academias respondem a uma pseudo concreticidade sobre a realidade, justamente 

pela falta de uma visão crítica sobre a mesma, que seja capaz de discutir, debater conceitos e 

tensionar o pensamento humano evitando a apatia e a passividade - caminhos que preponderam à 

barbárie. Os assoberbados artifícios da Indústria Cultural cumprem o papel de massificação e 

“coisificação” da consciência humana, revelando a ausência de preparo psicológico para a 

autodeterminação (ADORNO, 1995, p. 108). 

 

O questionamento anterior traz à tona o que se trata de um verdadeiro cercear das liberdades da 

reflexão e ação autônoma do homem, ainda que por meios, muitas vezes, imperceptíveis e atraentes - 

o que tornam as armadilhas ideológicas mais perniciosas e graves à emancipação do conhecimento 
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intuitivo e da possibilidade de uma vivência cotidiana não automatizada. “Símbolo de uma 

consciência que renunciou à autodeterminação, prende-se de maneira obstinada, a elementos 

culturais aprovados. Sob seu malefício gravitam como algo decomposto que se orienta à barbárie” 

(ADORNO, 1996, p. 01). 

 

Alheios aos instrumentos sedutores da Indústria Cultural e a objetivação do homem - comum ao 

ideário numulário - expressivas massas da sociedade brasileira acabam por coibir, ainda que 

involuntariamente, a possibilidade de portarem uma visão crítica sobre as incoerências sistemáticas, 

capaz de enxergar os latentes prejuízos dessas artimanhas no processo de desenvolvimento de uma 

individualidade genuína. “A formação cultural controlável, que se transformou a si mesma em norma 

e em qualificações equivale à cultura geral que se degenera no palavrório dos vendedores” 

(ADORNO, 1996, p. 13).  

 

Cria-se um panorama favorável para a alienação dos cidadãos, pois influenciados às modas atraentes 

ditadas pelo ambiente em que vivem, cultivam em si um desinteresse pela autorreflexão e 

especulação filosófica, elementos que para Adorno (1996) são fundamentais para o reconhecimento 

do homem em sua essência e a para afirmação do papel de autor de sua própria existência. “O 

semiformado culturalmente se coloca todas às vezes entre os salvos, e, entre esses, inclui quem está 

no poder, a que este reino serve de mediador. E, portanto, condena tudo que poderia colocar sob 

julgamento sua opção. [...] exclui os contatos que poderiam trazer à luz algo de seu caráter suspeito” 

(ADORNO, 1996, p. 22-23). 

 

Uma vez imersa na sociedade neoliberal da livre informação e tecnologização do conhecimento, os 

sintomas da semiformação coíbem a capacidade da autorreflexão e da consciência humana plena de 

si, criando indivíduos absortos de sua liberdade e imersos em um falso ideário de inovação - as ações 

dos indivíduos são “pré-produzidas” - sem o conhecimento pleno de si que os tornam multifacetados, 

emancipados de fato. “O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após sua eliminação da 

consciência, está livre da plurivocidade do pensamento mítico bem como de toda significação em 

geral, (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 36-37), isso porque nas ideias dos autores a “própria 

razão se tornou um mero adminículo da aparelhagem econômica que a tudo engloba.”  

 

Esse panorama tétrico evidencia-se nos ensejos de produtivismo acadêmico nos projetos de pesquisa 

- tais estudos, assim como grande parte do conhecimento reduz-se a uma visão institucionalizada que 

desconsidera a dimensão praxiológica - o que para Elliott (1989, p. 259) constitui-se em uma relação 

dialética, na qual a prática é gerada a partir da teoria e a teoria a partir da prática. O que existe 

atualmente é apenas a fragmentação de um grande compêndio teórico e não um aumento da 

compreensão dos conteúdos abordados pela Academia. Norteada pelos interesses de um mercado 

cada vez mais acirrado, o conhecimento torna-se um capital utilizado perniciosamente como 

vantagem competitiva. As instituições de ensino distanciam-se da realidade em que estão inseridas e 

perdem a visão da totalidade, ao se convertem em espaços de produção em série, pelo qual seus 

membros produzem deliberadamente sem terem ao menos trabalhado no aprofundamento das 

temáticas como gostariam ou como poderiam fazer (LOPES, 2014). 
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São pela ousadia, pela maturação da compreensão teórica e pelo domínio epistemológico que se 

conduzem os estudos e os pensamentos a um desenvolvimento contínuo e mais profícuo, pois as 

conclusões científicas extrapolam o nível das hipóteses e passam a não explicar apenas 

mecanicamente os fenômenos - subjetivizando e relativizando problemas graves e reais - pelo 

contrário, o saber transmitido passa a encontrar-se em estado permanente de construção devido a sua 

constante crítica, impedindo que o pérfido tecnicismo dê a ele um fim em si mesmo. 

“Desenvolvimento científico não conduz necessariamente à emancipação, por encontrar-se vinculado 

a uma determinada formação social, também acontece no plano educacional [...] a formação cultural 

pode conduzir ao contrário da emancipação, à barbárie” (ADORNO, 1995). 

 

Na construção do processo contínuo de formação esclarecedora, o autoconhecimento é essencial para 

uma ação dialética. Ao se propor uma práxis que substitui a prática, Ghedin (2005, p. 134-135) 

deseja que a inserção da reflexão filosófica nas metodologias pedagógicas interrompa que toda 

ideologia continue sua diligência deturpadora da realidade e vinculada à dissimulação de interesses. 

Revisitando as ideias do autor, “a escola, por ser resultado da sociedade na qual está culturalmente 

inserida, oferece os saberes deste sistema social, que não possui a preocupação com a formação do 

cidadão, mas apenas em “formar” o empregado”. É essa mesma escola quem seleciona os alunos 

para atuarem no mercado de trabalho, tratando-se, portanto, da produção e transmissão do 

conhecimento arraigados em um sistema de pós-revolução industrial e tecnológica que opera dentro 

da “ilógica (irracionalidade) da divisão de trabalho que esfacela e divide o saber do ensino e da 

pesquisa”. 

 

Enfim, ao reiterar o papel social e político que a Educação concretiza na sociedade em que se insere, 

prevê-se que a mesma seja repleta de uma apurada autonomia capaz de reconhecer seu caráter 

ontológico na transformação crítica das consciências. Não apenas a didática e as metodologias 

educacionais em si, mas todo o campo sociológico deve ser refletido dialeticamente, uma vez que os 

objetos, os conceitos e suas relações são considerados em sua totalidade (LIBÂNEO, 2005). “A 

reflexão só é legítima quando nos remete sempre [...] ao concreto, cujos fatos busca esclarecer, 

tornando assim possível nossa ação mais eficiente sobre eles.” (FREIRE, 1976, p. 135).  

 

Se um sistema educacional propicia a autorreflexão e uma visão crítica nos parâmetros políticos 

voltados para a área, é possível galgar um novo rumo social desvinculado às ideologias exploratórias 

do trabalho e da mente humana. A reflexão não se resume a uma gama de procedimentos a serem 

utilizados como manuais, mas aborda uma visão ampla e integrada da realidade e seus problemas 

(ZEICHNER; LISTON, 1996,). Para Ghedin (2005), todo ser humano é um sujeito reflexivo porque 

porta em si traços da cultura humana e de sua cultura social local. Entretanto, existem níveis 

diferenciados de reflexão que variam de acordo com as condições históricas e objetivas daquele que 

reflete e de seu trabalho - força de sua ação e sua condição. É por meio de sua práxis que o sujeito 

consolida historicamente sua essência no tempo e permite o processo de instituição de seu ser.  

 

Além disso, torna-se necessário empregar o exercício de estranhamento dos padrões e valores 

estabelecidos que devam deixar de serem vistos com dados naturais e relativizados sob a concepção 

de se tratam de composições histórico-sociais, pois “ao mesmo tempo em que se iludem, os 

indivíduos inquietos podem questionar suas próprias ilusões” (KONDER, 2002, p. 259).  
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O fomento da crítica no espaço social é essencial para a entronização de uma prática reflexiva que 

reconheça a partir de um pensamento crítico sobre a realidade não somente o que convém 

particularmente ao indivíduo, mas aquilo que traga benefícios equivalentes a todos. A tarefa de 

educar deve basear-se em valores éticos humanistas e no seu viés antropocêntrico, não ao considerar 

o homem como centro do universo, mas ao ampliar a medida de seu papel no julgamento de seus 

próprios valores e percepções que ganham significação apenas se relacionadas à sua existência 

(FROMM, 1970).  
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Antes de dar início à pesquisa propriamente dita é importante mencionar a trajetória que 

culminou neste trabalho. O Centro de Atenção Psicossocial é o local onde trabalho há mais de oito 

anos e cenário de incipientes pesquisas142 sobre os processos educativos que ocorrem nesses espaços. 

Esta pesquisa teve como propósito, sob os pontos de vista social e científico, analisar as práticas 

pedagógicas que podem contribuir com a emancipação do sujeito toxicômano. Para tal intento 

buscou-se analisar e refletir sobre o projeto social de construção de subjetividades que se referenda 

na manutenção da semiformação143, que Adorno aborda em suas obras Teoria da Semicultura, 

Educação e Emancipação, Dialética do Esclarecimento, dentre outras. 

É importante dizer que este trabalho trata-se de uma pesquisa realizada com base nos 

pressupostos teórico-metodológicos da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, a partir de concepção 

crítica de educação no campo da saúde pública. O problema de pesquisa foi desenvolvido pela 

seguinte pergunta: Como as concepções de corpo, saúde e felicidade são construídas sócio 

historicamente e quais são suas possíveis relações com a dialética da (de)formação do sujeito 

toxicômano? A pesquisa se fundamenta em uma abordagem qualitativa144, consolidada por seus 

aportes teóricos e bibliográficos, bem como foi realizada análise documental. 

                                                             
142 Aqui cabe o destaque de algumas pesquisas em áreas próximas à pesquisa aqui realizada: Wachs (2008), Furtado et al 

(2015), Cirqueira (2011), entre outros autores. 
143 No Brasil, existe a discussão no meio acadêmico acerca deste conceito de Adorno que no alemão é halbidung, mas 

traduzido como semiformação e pseudoformação. De acordo com Neuvald e Guilhermeti (2006, p. 2), “Halbidung um 

termo alemão formado pela justaposição das palavras Halb (que pode significar meio, metade ou pseudo) e Bildung (que 
significa, ao mesmo tempo, cultura, formação cultural, formação da personalidade ou educação num sentido amplo). No 

entanto, Halbidung não pode ser simplesmente traduzido por meia formação ou falsa formação, pois Adorno imprime um 

sentido dialético ao termo no qual, simultaneamente, indica uma falsidade ou limitação do processo formativo, quando 

este perde sua articulação entre autonomia e dominação; mas também indica uma formação real e efetiva, apenas como 

dominação. Por isso, semiformação é um termo que vem sendo mais utilizado pelos tradutores, como Maar (1992), 

Pucci, Zuin e Ramos de Oliveira”. 
144 A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 

e das atitudes. O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da 

intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa [...] (MINAYO, 2012, p. 21).  
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1º -  Desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade em Platão e Descartes 

No primeiro tópico dialogamos com Platão (2004) e Descartes (1999) buscando compreender o 

desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade. É importante compreender que, em Platão, 

o conceito de corpo advém do grego corpus que significa cadáver, o qual se fundamenta no dualismo 

platônico evidenciado pelas noções de mundo sensível e mundo inteligível. Em Platão (2004) é 

evidenciada a superioridade do mundo inteligível sobre o mundo sensível resultando na 

superioridade da alma sobre o corpo o qual se expressa no Mito da Caverna. A hipótese que aqui se 

apresenta é que a cisão trabalho intelectual e trabalho manual que será desenvolvida na modernidade 

ulteriormente já tem seu germe nas concepções de homem e de mundo presentes em Platão.      

Em relação ao conceito de saúde na obra A República a medicina se apresenta como o campo 

central de ações de saúde e de intervenções sobre o corpo, pois para Platão: 

[...] para isso que a arte médica foi inventada: por que o corpo é defeituoso e não lhe é 

suficiente ser o que é. Por isso, para lhe proporcionar vantagens, a arte organizou-se. 

(PLATÃO, 2004, p. 24) 

No que se refere ao conceito de felicidade existe uma questão central posta em A República: 

“[...] O que se deve ser e que caminho se deve seguir para atravessar a vida da melhor maneira 

possível?” (PLATÃO, 2004, p. 49). No transcorrer da obra, é defendida a tese de que o próprio 

advento das cidades e a sua organização visando o bem comum são fundamentais para a construção 

de uma vida feliz ao homem (PLATÃO, 2004, p. 54). Aqui levanta-se a hipótese que esses elementos 

da república idealizada por Platão podem ter sido o germe para construção ulterior do Estado 

Democrático de Direito. 

Em relação ao desenvolvimento das categorias corpo, saúde e felicidade em Descartes (1999) 

o seu conceito de corpo permanece a manutenção da dualidade corpo e alma. Além disso, reafirma a 

superioridade da alma sobre o corpo. A caracterização do dualismo cartesiano está presente nos 

conceitos de res cogitum e res extensa. O res cogitum é a substância que pensa, ou a alma. A res 

extensa é a substância material, ou seja, o corpo, que é comandada pela res cogitum. O invólucro que 

preenche a alma no corpo está localizado na glândula pineal. Quando o corpo morre a alma se separa 

dele. A hipótese defendida por estudiosos de Descartes é que a afirmação de que a alma se separa do 

corpo que morre foi fundamental para os estudos sobre o corpo (anatomia, fisiologia, etc.). Uma 
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outra compreensão importante é do corpo como máquina. Assim, ao distinguir o corpo da alma, 

coloca-se o corpo como objeto de estudo para ser compreendido em detalhes com fins de 

potencializar suas capacidades e aperfeiçoar esta “máquina perfeita”, que Deus nos concedeu para 

bem viver (DESCARTES, 1999, p. 70).                 

O conceito de saúde aparece de forma mais explícita no final da obra O Discurso do método, 

quando Descartes menciona os propósitos dos seus estudos, a finalidade do conhecimento para a 

humanidade é a conservação da saúde como fim último da vida humana e fundamento de todos os 

seus objetivos (DESCARTES, 1999). 

Acerca da categoria felicidade, Descartes menciona que a sua realização plena só será dada 

em outra vida, quando a alma for separada do corpo e basta que, nesta vida, contemplemos a 

majestade divina de Deus (DESCARTES, 2011, p. 82). 

2º - Bases da psiquiatria em Foucault 

 Neste tópico iremos discorrer acerca do papel sócio histórico da psiquiatria na modernidade, a 

partir de Foucault (1999). Assim, busca-se refletir acerca do processo histórico que perdura até os 

dias de hoje, apesar de lutas e conquistas da classe trabalhadora nesse campo, e as práticas impostas 

diante das necessidades produtivas da sociedade capitalista, como a normalização e a 

disciplinarização do louco e, posteriormente, do toxicômano.  

Dessa forma, neste trabalho é importante compreender que na psiquiatria e sua estrutura asilar 

tem como fundamento: 

O poder do médico lhe permite produzir doravante a realidade de uma doença mental 

cuja propriedade é a de reproduzir fenômenos inteiramente acessíveis ao conhecimento. 

A histérica era a doente perfeita pois que fazia conhecer. Ela retranscrevia por si própria 

os efeitos do poder médico em formas que podiam ser descritas pelo médico segundo um 
discurso cientificamente aceitável. [...] Charcot produzia efetivamente a crise de histeria 

que descrevia. Tem-se aí mais ou menos o equivalente à descoberta feita por Pasteur de 

que o médico transmitia as doenças que devia curar. (FOUCAULT, 2007, p. 70-71)        

Diante disso, como forma de justificar o confinamento dos loucos, Esquirol enumerou cinco 

razões: 1. garantir a segurança pessoal dos loucos e de suas famílias; 2. liberá-los das influências 

externas; 3. vencer suas resistências pessoais; 4. submetê-los a um regime médico; 5. impor-lhes 

novos hábitos intelectuais e morais (Ibidem). 
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3° - Relações entre razão instrumental, toxicomanias e semiformação 

Neste momento iremos apresentar o panorama que apresenta a categoria razão instrumental e os 

reflexos deste procedimento de razão nos processos de semiformação humana, a partir da Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt. Nesse sentido, desenvolveu-se historicamente a razão instrumental 

como procedimento de razão hegemônico a partir da modernidade que ao se colocar como elemento 

de Desencantamento do Mundo mitificou-se em nome da sobreposição da razão meio (subjetiva) 

sobre a razão fim (objetiva). A razão meio – ideológica, pragmática, utilitarista, empírico-analítica, 

positivista e que atende os interesses da classe dominante – se impôs sobre a razão fim e seus fins 

últimos, tais como: “[...] ideia do bem supremo, o problema do destino humano e o modo de 

realização dos fins últimos (HORKHEIMER, 2002, p. 11).  

 É importante também mencionar a partir de Marcuse (1967) que o sujeito toxicômano é uma 

das expressões do “sujeito da consciência feliz”, pois o uso prejudicial de substâncias psicoativas é 

justamente uma das formas mais trágicas de conformação com o real. Até porque ao homem que é 

obstacularizado do pensamento e reflexão, não consegue sublimar as frustrações e é regido pela 

satisfação imediata. Nesse sentido, tal conformação, vinculada à satisfação imediata, pode se dar no 

consumo prejudicial dessas substâncias psicoativas. Assim a conformação se dá pelo imobilismo 

político e crítico, posto pelo “oásis” de um curto momento de prazer, que reflete uma subsunção à 

ordem capitalista. Dessa forma, a barbárie está posta e aqui, como em outros lugares, Auschwitz se 

repete (MARCUSE, 1967, p. 92).  

No que se refere a semiformação esta é para Adorno (2005) em síntese “o espírito 

conquistado pelo caráter de fetiche da mercadoria” (p. 11). É importante compreender o 

semiformado como o padrão médio do indivíduo produzido pela Indústria Cultural (ADORNO, 

2005). 

4º - O mal-estar na civilização, toxicomanias e proibicionismo 

Neste tópico busca-se refletir acerca do mal-estar na civilização e sua relação com as 

toxicomanias, em Freud (2010), a caracterização do sujeito toxicômano na psicanálise de 
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Olievenstein (1985) e a reflexão acerca da política proibicionista das drogas nos séculos XX e XXI e 

a sua vinculação com a semiformação humana. 

Uma primeira reflexão concernente ao mal-estar na civilização é que os indivíduos, devido as 

pressões sociais presentes na cultura capitalista tem entregado, cada vez mais, suas vidas ao consolo 

do prazer imediato obtido por meio da intoxicação crônica ou mesmo se rebelando de tal maneira 

com a psicose (FREUD, 2010). 

Juntamente com essa compulsão de repetição vinculada às pulsões de vida e de morte, 

identificamos o lugar em que o sujeito toxicômano se encontra em sua relação perniciosa 

estabelecida com as substâncias psicoativas. Na impossibilidade de sublimação, prevalece a pulsão 

de morte (FREUD, 2010). 

Em Olievenstein (1985) refletimos acerca da caracterização do sujeito toxicômano que está vinculado ao 

tripé: personalidade, substância e ambiente sociocultural. Este tripé apresenta a complexidade das mediações 

postas e refuta a tendência das pesquisas e tratamento das toxicomanias que biologiciza o indivíduo e centra seus 

esforços no “combate” a droga. Diante desse quadro bastante complexo, a droga age tal qual um “[...] cimento 

tapa a brecha”, contribuindo para dar vazão a um turbilhão de sensações represadas e mesmo inimagináveis. 

Dessa forma, a droga aparece como uma ponte, até então destruída, em todo conteúdo de desejo recalcado 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p. 21). 

 Em relação à política proibicionista da drogas é importante compreender que ao longo de 

praticamente toda a história da humanidade, o ser humano não havia estabelecido relações severas de 

regulação e controle do uso dessas substâncias, e que até o início do século XIX, com a “Guerra do 

Ópio” entre Inglaterra e China, em 1839, não representava maiores problemas nos diversos contextos 

socioculturais em que seu uso acontecia (D’ELIA FILHO, 2007, p. 78). 

No decorrer do século XX, as bebidas alcoólicas, o tabaco e determinados medicamentos 

desvinculam-se como que por encanto do rol das substâncias consideradas perigosas. A maconha, a 

cocaína, o ópio, a heroína, dentre outras substâncias, tornam-se alvo de uma “Guerra às Drogas” 

instaurada pelo então presidente estadunidense Richard Nixon, nos idos de 1970. O marco histórico 

dado pela “Guerra às Drogas” mundializou-se e permanece até hoje como política hegemônica da 
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relação de interdição da produção, circulação, distribuição e consumo de substâncias psicoativas em 

boa parte do planeta (D’ELIA FILHO, 2007, p. 92). 

5º - Reforma Psiquiátrica e possibilidades pedagógicas críticas na Saúde Mental 

Neste último tópico refletiremos acerca das concepções de saúde na modernidade e dos 

movimentos sociais em nosso país que desenvolveram, pelo menos nos marcos legais, a Reforma 

Psiquiátrica a partir da Lei 10.216/2001. Ainda realizaremos reflexões acerca dos processos 

terapêutico-pedagógicos da Educação Física nos CAPS-AD145, cujo propósito foi apresentar 

possíveis saídas para a construção de projetos de educação crítica nessa unidade de saúde pública 

que possa contribuir com a emancipação do sujeito toxicômano balizada pela Teoria Crítica 

adorniana. 

Em relação a Reforma Psiquiátrica no Brasil é importante compreender que: 

Fundado, ao final dos anos 70, na crise do modelo de assistência centrado no hospital 

psiquiátrico, por um lado, e na eclosão, por outro, dos esforços dos movimentos sociais 

pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, o processo da Reforma Psiquiátrica brasileira é 

maior do que a sanção de novas leis e normas e maior do que o conjunto de mudanças 

nas políticas governamentais e nos serviços de saúde. (BRASIL, 2005, p. 6) 

O advento do primeiro CAPS146 demonstrou, na prática, que era possível construir formas de 

intervenção no campo da saúde mental que poderiam criar condições e possibilidades concretas para 

um tratamento rigoroso do ponto de vista científico e ao mesmo tempo humanizado, respeitando e 

acolhendo as pessoas em sua condição de sofrimento na lógica do tratamento em liberdade 

(BRASIL, 2005, p. 7).     

Mesmo com todos os avanços inerentes às novas formas de cuidado em saúde mental 

oriundos deste novo reordenamento institucional no Brasil, cabe uma breve reflexão acerca de seus 

principais limites. Trata-se da sua subsunção à lógica da “sociedade de controle”. Assim, “estamos 

entrando nas sociedades de controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle 

contínuo e comunicação instantânea” (DELEUZE, 2008, p. 216). 

                                                             
145 A sigla trata-se dos Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e outras Drogas que foram construídos no Brasil a partir 

do advento da Lei 10.2016/2001 (BRASIL, 2005). 
146 A sigla trata-se dos Centros de Atenção Psicossocial que foram construídos no Brasil a partir do advento da Lei 

10.2016/2001 (BRASIL, 2005).  
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Dialogando com Franz Kafka, em sua obra O Processo, Deleuze (1992, p. 226) chega a 

afirmar que “[...] os anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os buracos de uma 

toupeira”. Pode se depreender que esse autor pretende alertar acerca de que o investimento de poder 

na sociedade de controle é mais acirrado e difuso, ao mesmo tempo. E, na contradição de ser e não 

ser ao mesmo tempo, o CAPS, por exemplo, que funciona na lógica de hospital-dia pode sucumbir e 

muitas vezes sucumbe aos ditames da sociedade de controle. 

Um aspecto a refletir sobre o papel da Educação Física e o potencial das práticas corporais 

podem constituir uma das experiências em que é possível ser canalizado o nosso instinto de 

agressividade, assim como sublimar, pelo menos, uma parcela pequena que seja do nosso mal-estar 

na civilização. No entanto, é importante dizer que o professor de Educação Física, nos CAPS-AD, 

desenvolve o que é possível diante de determinadas condições objetivas, subjetivas, materiais e 

imateriais da existência suas práticas terapêutico-pedagógicas. Assim, 

[...] “obrigar” o indivíduo a se situar em relação a alguma moral pode ser útil enquanto 

fantasma de emancipação perante o sofrimento, uma vez que não se trata de substituir 

uma dependência por outra e nem de utilizar nenhuma das técnicas de “reforçamento” 

que os métodos costumam aplicar sem reflexão ética. (OLIEVENSTEIN, 1985, p. 163) 

Sob este prisma, ainda temos um projeto de semiformação oriundo, inclusive, da Indústria 

Cultural referente às substâncias psicoativas para subsunção à condição de sujeito toxicômano ou 

não. O que deve ser garantido nesse processo é a limitação e ou mesmo a negação do pensar e agir 

crítico emancipado. Portanto, a emancipação do sujeito toxicômano trata-se de um processo bastante 

complexo e de difícil construção, no atual momento histórico, pois 

A indústria cultural derruba a objeção que lhe é feita com a mesma facilidade com que 

derruba a objeção ao mundo que ela duplica com imparcialidade. Só há duas opções: 

participar ou omitir-se. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 138) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Adorno (2003), uma das esferas da vida social que pode corroborar alterações no atual 

quadro de controle da Indústria Cultural são os processos formativos no campo da Educação, nos 

quais “[...] a única concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas 

interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a 

contestação e para a resistência” (ADORNO, 2003, p. 183). 
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É importante compreender que não existirá uma radical emancipação do sujeito toxicômano 

sem que toda a humanidade seja emancipada e supere: a lógica produtiva do capital, a quase 

anulação da razão meio sobre a razão fim e a dominação do homem sobre o homem. Para que a 

construção de um corpo verdadeiro, uma saúde verdadeira e uma felicidade verdadeira sejam uma 

realidade concreta é fundamental, respeitando as singularidades culturais, que os espaços de luta, 

formação e resistência sejam fortalecidos, sem os quais o mundo continuará resplandecendo “sob o 

infortúnio triunfal da barbárie” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19).   
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Introdução 

 

 O conceito de Medium aparece nos primeiros textos de Walter Benjamin sobre arte e 

linguagem da década de 1910, apresentando ao leitor uma característica epistemológica que o 

acompanhou ao longo de toda sua trajetória intelectual, especialmente em seus trabalhos mais 

importantes de crítica literária da década de 1930, a saber: a imediatez na abordagem do objeto. O 

objetivo deste trabalho é compreender a origem e as implicações epistemológicas desta característica 

de imediatez do método crítico de Benjamin. Neste estudo abordamos o ensaio Sobre a linguagem 

em geral e a linguagem do homem (1916) e a tese de doutorado O conceito de crítica de arte no 

romantismo alemão (1919). Para as análises deste material, realizamos uma leitura crítica de um 

ponto de vista estritamente conceitual e metodológico, procurando captar e expor o movimento do 

pensamento de Benjamin em função da característica de imediatez própria do conceito de Medium. 

Assim, analisamos este conceito em dois contextos teóricos distintos, porém complementares: em 

primeiro lugar, quando Benjamin investiga a essência da linguagem e a caracteriza como o Medium-

da-comunicação e, em segundo lugar, quando o jovem filósofo analisa a especificidade da crítica na 

reflexão estética do primeiro romantismo alemão, caracterizando a arte como o Medium-da-reflexão. 

Por fim, a partir destas duas análises, concluímos que a origem da imediatez na filosofia de Benjamin 

está situada no próprio conceito de Medium e suas respectivas implicações epistemológicas mais 

fundamentais são as seguintes: imanência e infinitude em relação ao objeto. 
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A linguagem como Medium-da-comunicação 

 

 No ensaio Sobre a linguagem em geral e a linguagem do homem encontramos reunidas as 

principais concepções de Benjamin sobre a linguagem, ocasião na qual o jovem filósofo investiga a 

essência da linguagem em uma relação imanente com o judaísmo, atribuindo ao ato da Criação uma 

natureza eminentemente linguística. Suas proposições filosóficas fundamentais se encontram 

condensadas no seguinte trecho: 

 

A linguagem de um ser é o meio [Medium] em que sua essência espiritual se 
comunica. O fluxo ininterrupto dessa comunicação percorre toda a natureza, 

do mais baixo ser existente ao homem e do homem a Deus. O homem 

comunica-se a Deus através do nome que dá à natureza […] e ele dá nome à 
natureza segundo a comunicação que dela recebe, pois também a natureza 

toda é atravessada por uma língua muda e sem nome, resíduo da palavra 

criadora de Deus, que se conservou no homem como nome que conhece […]. 

A linguagem da natureza pode ser comparada a uma senha secreta, que cada 
sentinela passa à próxima em sua própria língua, mas o conteúdo da senha é a 

língua da sentinela mesma. Toda linguagem superior é tradução de uma 

linguagem inferior, até que se desdobre, em última clareza, a palavra de Deus, 
que é a unidade desse movimento da linguagem (BENJAMIN, 2013, p. 72-

73). 

 

 

 É possível observar que os primeiros escritos de Benjamin sobre linguagem, em grande 

medida, se abstêm de formulações teórico-filosóficas, pois toda a discussão se encontra orientada 

particularmente por motivos teológicos e interesses filológicos. Assim, esta análise benjaminiana da 

linguagem desprivilegia a univocidade da análise materialista e historiográfica, apresentando uma 

concepção bastante peculiar de linguagem que, a partir de influências do pensamento mágico, 

metafísico e teológico da tradição judaica, estabelece uma relação subterrânea, necessária e de amplo 

alcance com a teoria do conhecimento, da tradução, da arte e da própria história que parece estar 

ausente em suas primeiras formulações. No método crítico do jovem Benjamin, esta relação 
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subterrânea se apresenta em uma trama complexa em que se encontram implicados reciprocamente 

mito e história. 

 É necessário observar que a linguagem aqui é encarada explicitamente como o  Medium-da-

comunicação, determinando três características fundamentais na abordagem benjaminiana, a saber: 

imediatez, imanência e infinitude. Quando Benjamin afirma enfaticamente que é na linguagem – e 

não por meio [Mittel] dela – que as essências espirituais se comunicam, ele ressalta especificamente 

que esta comunicação ocorre de maneira imanente e imediata dentro dos limites de possibilidades da 

própria linguagem e nunca fora deles. A imediatez do fenômeno linguístico caracteriza sua magia 

essencial e essa comunicação, que se realiza em diversas formas de expressão, percorre também toda 

a natureza, desde as coisas inanimadas, passando pelo ser humano, até alcançar Deus que, nos termos 

do mito, se caracteriza como o ponto absoluto, a infinitude da língua pura e perfeição do 

conhecimento, que todo o movimento da linguagem tem como meta. Nesta interpretação 

benjaminiana do fenômeno linguístico, o ser humano pode se comunicar com Deus a partir do 

conhecimento do nome verdadeiro das coisas, dos seres e dos eventos da natureza. A nomeação 

verdadeira das coisas é possível porque se realiza com base na comunicação que o ser humano 

recebe da natureza, uma vez que a natureza também é dotada de uma linguagem, lutuosamente muda 

e sem nome, que corresponde ao resíduo da palavra criadora de Deus. Entretanto, o conhecimento 

humano depende de um processo de tradução que eleva esta linguagem muda e sem nome da 

natureza, desdobrando-a em um movimento de ampliação de suas formas de expressão. 

 Em relação ao problema da pluralidade das línguas humanas, a sua reunificação depende 

também de múltiplos processos de tradução de suas várias formas de expressão – de seus modos de 

visar os objetos – que diferem, mas se completam uns aos outros. Em última instância, este 

movimento da linguagem se orienta em direção à reconciliação das diversas línguas humanas entre si 

e delas com a palavra infinita de Deus, que constitui a unidade de todas as formas finitas, 

incompletas, fragmentadas, limitadas e imprecisas de linguagem. Portanto, a afinidade entre todas as 

línguas humanas se torna mais evidente na tradução, em especial de obras de arte poéticas e 

prosaicas, pois é a tradução que permite o reconhecimento de que todas as línguas humanas são 

formas finitas e imperfeitas de uma única forma perfeita e infinita de linguagem. 
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A arte como Medium-da-reflexão 

 

 A tese de doutorado O conceito de crítica de arte no romantismo alemão (1919) pode ser 

considerada também uma das obras de juventude de Walter Benjamin que, no entanto, se encontra 

em um período ainda mais fundamental de sua formação intelectual. Neste trabalho, o jovem 

filósofo, ainda com pretensões acadêmicas, investiga especificamente o idealismo mágico dos 

primeiros românticos, tendo como principal intenção atingir o cerne racional de sua teoria estética a 

partir de seu legado praticamente incontestável no que se refere à crítica de arte moderna. Segundo a 

análise de Benjamin: 

 

Do ponto de vista do método, o conjunto da teoria da arte romântica repousa 

sobre a determinação do medium-de-reflexão enquanto arte, ou, melhor 
dizendo, enquanto Idéia da arte. Dado que o órgão da reflexão artística é a 

forma, logo a Idéia da arte é definida como medium-de-reflexão das formas. 

Neste relacionando-se constantemente todas as formas-de-exposição 

[Darstellungsformen], transformando-se umas nas outras e se unindo na 

forma-da-arte absoluta, que é idêntica à Idéia da arte. A Idéia romântica da 

unidade da arte assenta-se portanto na Idéia de um continuum das formas 
(BENJAMIN, 2002, p. 92). 

 

 

 Em comparação com o ensaio sobre a linguagem, mencionado anteriormente, é possível 

observar a existência de uma inversão peculiar na abordagem benjaminiana, pois, neste caso da 

análise do conceito moderno de crítica de arte, a metafísica romântica é abordada de um ponto de 

vista histórico, em grande medida, orientado teoricamente a partir de uma teoria filosófica 

especulativa. De todo modo, na filosofia estética do primeiro romantismo alemão, representada 

fundamentalmente pelas obras de Friedrich Schlegel e Novalis, Benjamin observa uma 

sistematicidade essencial proporcionada pela concepção de Medium, que permite aos leitores uma 

apreensão coordenada do conjunto aparentemente disperso de aforismos e fragmentos sobre arte dos 

primeiros românticos. Neste contexto, a concepção de Medium se apresenta propriamente como um 

recurso interpretativo empregado por Benjamin para sistematizar a teoria estética do primeiro 

romantismo em função da exigência da crítica de arte. Na interpretação benjaminiana, a concepção 
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de Medium se encontra diretamente associada ao conceito de reflexão de inspiração fichtena, 

caracterizando a arte especificamente como um Medium-da-reflexão das formas. Isto implica 

novamente na determinação daquelas três características principais na abordagem benjaminiana do 

objeto: imediatez, imanência e infinitude. Nas palavras de Benjamin: 

 

Todo conhecimento crítico de uma conformação, enquanto reflexão nela, não 

é outra coisa senão um grau de consciência mais elevado da mesma, gerado 

espontaneamente. Esta intensificação da consciência na crítica é, a princípio, 

infinita; a crítica é, então, o medium no qual a limitação da obra singular liga-
se metodicamente à infinitude da arte e, finalmente, é transportada para ela, 

pois a arte é, como já está claro, infinita enquanto medium-de-reflexão 

(BENJAMIN, 2002, p. 74). 
 

 

 Assim, a crítica no pensamento dos primeiros românticos é interpretada por Benjamin como 

uma reflexão imediata, imanente e infinita na obra em relação ao Medium determinado como arte. 

Neste processo reflexivo, a especificidade da crítica é promover o movimento de autoconhecimento e 

superação formal na própria obra, tendo em vista a apreensão da forma artística absoluta que é 

entendida como Ideia da arte. Quando Benjamin afirma enfaticamente que é na obra de arte – e não 

por meio [Mittel] dela – que a crítica se realiza, ele ressalta especificamente a imanência e a 

imediatez necessárias do processo de reflexão da obra em relação ao absoluto da arte. Este absoluto 

da arte implica necessariamente uma infinitude do processo reflexivo desenvolvido pela crítica, pois 

a forma absoluta da arte nunca se realiza empiricamente, sendo possível apenas uma apreensão cada 

vez mais sistemática do continuum das formas artísticas ao longo da história da arte. 

 

 

Considerações finais 

 

 Nos dois contextos analisados, a característica de imediatez se encontra diretamente associada 

ao desenvolvimento analítico do conceito de Medium, cujas implicações epistemológicas consistem 

em imanência e infinitude em relação aos objetos investigados. No primeiro contexto, no ensaio 

sobre a linguagem, em que a mesma se apresenta como o Medium-da-comunicação, a imediatez 
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implica uma abordagem metodológica que compreende, por um lado, as condições imanentes de 

possibilidade da comunicação dentro dos limites da própria natureza da linguagem e, por outro, o 

potencial linguístico de produção infinita de variadas formas de expressão. No segundo contexto, em 

sua tese de doutorado, em que a arte se apresenta como o Medium-da-reflexão, a imediatez implica 

uma abordagem metodológica que, por um lado, proporciona uma análise estética imanente atenta à 

construção interna da obra de arte e, por outro, um procedimento crítico que vincula reflexiva e 

sistematicamente a obra de arte particular com a própria Ideia da arte que abarca a infinitude de suas 

formas-de-exposição (Darstellungsformen). 
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