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RESUMO 

 

MARINS, Alexandre R. Educar para o pensamento crítico – um estudo sobre a teoria 

de Adorno aplicada à educação. Dissertação de mestrado, PUC, São Paulo, 2012. 

 

 

 

O mundo contemporâneo tem presenciado diversas contradições sociais que estão 

associadas a crises profundas, difíceis de serem superadas. Como consequência 

dessas crises, percebe-se o crescente descompromisso com o processo de 

humanização emancipatória, ou seja, no lugar da consciência emancipada o que se 

promove é a alienação opressora que deteriora as condições de vida e a dignidade 

humana. Além dos problemas gerados por essas crises, a educação também tem 

sofrido com a opressão regida pelas classes dominantes que tentam impor suas 

ideologias através de programas educacionais que alienam e legitimam a 

manutenção do poder em suas mãos. Ao abandonar o compromisso com a reflexão 

e com o domínio do conhecimento, a educação escolar passou a apoiar tal situação. 

Diante dessas questões, e fundamentada nas ideias de Theodor Adorno, a presente 

dissertação de mestrado assume o objetivo de investigar a teoria desse pensador a 

respeito do significado e do alcance do pensamento crítico para a emancipação 

humana, identificando no ambiente educacional elementos de alienação que 

impedem tal emancipação e propondo pistas de reflexão para superá-los. Para 

tanto, valeu-se de pesquisa qualitativa exploratória, aplicada em um grupo de alunos 

concluintes do Ensino Médio de uma escola pública de referência, no interior do 

Estado de Minas Gerais. Como resultado, apresentam-se para discussão temas 

importantes como: a relação entre alienação, formação e trabalho; a dialética diante 

da consciência coisificada; a relação entre educação e poder; o papel do 

pensamento crítico na educação. 

 

 

 

Palavras-chave: Teoria Crítica; Alienação; Emancipação; Educação; 

Esclarecimento; Dialética Negativa; Teoria Estética. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MARINS, Alexandre R. Education for a critical thinking - a study about Adorno's 

theory applied to education. Master thesis, PUC, São Paulo, 2012. 

 

 

 

The contemporary world has been facing many social contradictions associated with 

deep and overwhelming crises. As a result of such crises, we can observe a growing 

disengagement with the process of emancipatory humanization, in other words, 

instead of an emancipated consciousness, there is in fact a strengthening of 

oppressive, deteriorating conditions concerning life and human dignity. Besides all 

the problems caused by such crises, education has also suffered the oppression 

imposed by the ruling classes which try to impose their ideologies through 

educational programs that alienate and legitimize the maintenance of the status quo 

according to their concerns. Abandoning the commitment to reflection and the 

domain knowledge, school politics began to support this scenery. Facing these 

issues, and based on the ideas of Theodor Adorno, this dissertation analyzes 

Adorno’s views about the meaning and scope of critical thinking for human 

emancipation, identifying the alienation elements in the educational environment that 

prevent such emancipation. We also discuss his ideas to overcome them. To develop 

this study, we worked with a qualitative research, applied on a group of graduating 

high school students from a model public school in the State of Minas Gerais. As a 

result, we present a discussion of the most important topics we came across: the 

relationship between alienation, education and work; the dialectics concerning the 

reified consciousness; the relationship between education and power; the role of 

critical thinking in education. 

 

 

 

 

Key words: Critical Theory; Alienation; Emancipation; Education; Enlightenment; 

Negative Dialectics; Aesthetic Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e 

não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria 

igualmente questionável se ficasse nisto1.” 

(Theodor Adorno) 

  

Minha história com a educação sempre foi marcada pelo encantamento e 

pela inquietação. Encantamento com os conhecimentos adquiridos que me 

conduzem a novos patamares de pensamentos e possibilidades; inquietação diante 

dos conflitos políticos e sociais que, ou não eram discutidos ou eram tratados com 

superficialidade na sala de aula – lembro-me de certo episódio em que uma 

professora fez uma oração em agradecimento pelo impeachment do Collor e, ao ser 

questionada sobre o que a motivou para a oração, argumentou que ele só sabia 

praticar esportes e que, por isso, não podia ser presidente. Mesmo sendo ainda 

menino, já entendia que aquela resposta era muito pequena para o tamanho do 

problema.  

No final da oitava série, decidi que iria fazer o segundo grau junto com o 

curso técnico de eletrônica – na época eram quatro anos de formação 

concomitantes. Quase que paradoxalmente, foi nesse período de formação técnica 

que descobri a filosofia, através de uma aula que foi colocada no último período do 

curso, para preencher um horário que estava vazio. Esse primeiro contato com a 

filosofia me abriu os olhos para a possibilidade de uma formação crítica 

sistematizada que me permitisse entender melhor o mundo e atuar nele com mais 

propriedade. Essa experiência foi tão marcante que, três anos depois, decidi 

abandonar o curso de engenharia elétrica para me graduar em filosofia.  

Os anos de formação filosófica foram intensos. Sob a orientação de 

professores como Dom Luciano Mendes, Dom Tomé Ferreira, Dom Dimas Lara, Pe. 

                                                           
1
 ADORNO, 2006, p. 143. 
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João Batista Libânio, Pe. Giorgio Paleari, Tiago Adão Lara, dentre tantos outros, 

pude perceber o alcance e a importância do pensamento crítico na formação da 

pessoa humana. Aliás, o próprio conceito de pessoa humana passou a ter novo 

significado, enriquecido pela ideia de dignidade que fundamenta a sua essência. No 

último ano de filosofia, iniciei a minha missão docente: tornei-me um professor. Para 

mim, essa experiência foi como ter sido ordenado sacerdote, mudou a minha 

essência e o meu jeito de ser no mundo.  

Nos anos que se sucederam, vivi outra grande experiência de formação 

acadêmica: formei-me no curso superior de teologia do Instituto Teológico 

Interdiocesano São José, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Nesse período conheci a 

Teologia da Libertação e me envolvi com movimentos ligados a ela, como as CEB´s 

e o Grito dos Excluídos. Nestes movimentos, conheci outro modelo de formação, 

voltado para a reflexão crítica e para o compromisso com a comunidade. Neles, o 

professor não só ensinava, mas aprendia, e muito, e a educação era entendida 

como um processo de construção coletiva. Nessa época já era coordenador 

pedagógico na escola em que também lecionava.  

A experiência de gestão ampliou minha visão sobre a educação. O contato 

frequente com professores, alunos e pais exigiu de mim uma prática educativa bem 

articulada, com boa fundamentação teórica e planejamento participativo. Os 

subsídios para isso vieram com o curso superior de pedagogia. Nele, aprofundei-me 

em teóricos como Piaget, Montesori, Anísio Teixeira, Paulo Freire, dentre outros. Foi 

nessa fase que descobri as relações e implicações entre as ideias do pensador que 

fundamenta essa pesquisa, Theodor Adorno, e a educação. As ideias do 

frankfurtiano me chamaram a atenção pela preocupação que expressam com a 

dominação imposta pelo capitalismo, que gera alienação e degradação das 

condições de vida. Sem dúvida essa era uma boa chave de leitura para entender um 

mundo em que poucos têm muito mais do que precisam, enquanto muitos não têm 

nada.  

Essa história de vida, contada brevemente, foi a que me levou para a 

educação, acreditando ser possível promover uma formação em favor da 

emancipação humana e da consequente melhoria das condições de vida. A essa 

história, acrescento uma também breve história da caminhada da educação – do 
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medievo até nossos tempos – e uma análise de conjuntura que justifique o empenho 

dedicado a esse trabalho de mestrado. 

O modelo de escola que conhecemos hoje é fruto de um desenvolvimento 

histórico, marcado, dentre outras coisas, pela relação dialética entre formação e 

trabalho. Ou seja, foi principalmente para atender às demandas do trabalho que a 

escola surgiu e se desenvolveu como espaço formativo aberto às pessoas das 

diversas classes da sociedade. Na Idade Média a sociedade era feudal, a vida era 

predominantemente rural e as cidades eram pequenos núcleos subordinados ao 

campo. Havia, basicamente, três classes sociais: os proprietários de terras (nobres e 

clérigos), os trabalhadores rurais (servos) e os artesãos. As relações sociais eram 

tidas como naturais e passadas de geração em geração através da tradição oral. Os 

conhecimentos necessários à produção eram adquiridos no próprio processo de 

trabalho. As poucas escolas que existiam estavam ligadas às paróquias ou catedrais 

e destinadas exclusivamente às elites. Portanto, a Igreja tinha o controle sobre a 

educação e o conhecimento. Com a Idade Moderna, algumas transformações na 

forma de produzir começaram a ocorrer. Houve desenvolvimento das forças 

produtivas; produção de excedentes; incremento do comércio; surgimento de uma 

nova classe enriquecida, ávida por poder político; desenvolvimento das cidades; 

deslocamento de servos para áreas urbanas; avanço científico e tecnológico; 

desenvolvimento da manufatura e, posteriormente, da indústria. Essas mudanças 

geraram adequação da superestrutura. Surgiram novos saberes, mais sofisticados, 

que exigiram aprendizagem sistemática. Com isso, surgiu também a necessidade da 

escola para qualificar mão-de-obra, inculcar novos valores e transformar súditos em 

cidadãos. Daí a função original da escola enquanto instrumento de consolidação da 

ordem burguesa (LINS, 2003).  

As mudanças na superestrutura social foram fundamentadas pelo Iluminismo 

e pelo Liberalismo. Pelo Iluminismo, o movimento intelectual do século XVIII 

(sobretudo na França) expressava o pensamento da burguesia revolucionária, que 

nutria uma crença inabalável na capacidade da razão humana de conhecer – o 

homem é o sujeito do conhecimento e o critério de verdade não é mais a revelação, 

nem a autoridade eclesiástica, mas a evidência racional que produz esclarecimento. 

Surgem, então, o otimismo cultural, a religião natural e os direitos humanos. Já o 

Liberalismo desenvolveu-se referenciado pelos princípios de liberdade, 
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individualidade, igualdade, propriedade e democracia. Esses princípios definiram a 

missão da escola, que era a de ajudar a difundir essa nova visão de mundo para 

consolidar a ordem burguesa. Os princípios liberais tiveram reflexos na educação. A 

liberdade passou a ser vivida em dois sentidos: liberdade para ser educado 

(liberdade de conteúdos) e liberdade para educar (espaço para a iniciativa privada). 

Com o crescente individualismo, cada aluno passou a ser responsável pelo próprio 

sucesso ou fracasso na escola. O princípio da igualdade exigiu da escola a função 

equalizadora (instrumento de ascensão social). Quanto à propriedade, a educação 

surgiu como meio de inserção no mercado de trabalho e aquisição de posses. Por 

fim, o princípio da democracia fez da escola o lugar de preparação para o exercício 

da cidadania (LOMBARDI; SANFELICE, 2007). 

No século XX, além da concepção liberal, outras concepções nortearam o 

desenvolvimento da educação, como, por exemplo, a concepção reprodutivista, cuja 

tese principal é a de que a escola, além de não promover a equalização social, ainda 

faz o oposto: reproduz, reforça e legitima a desigualdade. Porém, foi a concepção 

dialética da educação, cuja teoria se apresenta como síntese entre as concepções 

liberal e reprodutivista, que apresentou a escola como instrumento de reprodução e 

de transformação da sociedade. Ou seja, entre educação e sociedade existe uma 

relação de determinação recíproca, embora o elemento determinante em última 

instância seja a sociedade. Portanto, as contradições da sociedade se manifestam 

também na escola (SAVIANI, 2000), ou seja, no ambiente escolar a crise também 

está presente, uma vez que a escola é um núcleo social. Afora as concepções sócio 

educacionais conflitantes, o acelerado processo de urbanização das últimas 

décadas, que transferiu a maior parte de nossa população do campo para a cidade, 

trouxe sérios problemas para a educação, como: demanda explosiva; 

empobrecimento dos recursos didático-pedagógicos; professores sem formação 

apropriada e com baixos salários; imposição da profissionalização dos alunos de 

modo universal e compulsório, entre outros.  

 

Assim, a educação pública das últimas décadas (com reflexos no 
ensino privado) foi um dos desaguadouros do intencional apartheid 
social implementado pelas elites econômicas e é a partir dele que 
podemos compreender a crise da Educação e a atuação 
político/pedagógica dos educadores. (CORTELLA, 2009, p. 13) 
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Além dos problemas gerados pela urbanização acelerada, a educação 

também sofreu com a imposição da ideologia defendida pelas elites dominantes aos 

diversos modelos e programas educacionais. A intenção era garantir a formação de 

profissionais capazes de manter a auto-reprodução do capitalismo, assegurando, 

assim, a manutenção do status quo que garante, por sua vez, a manutenção do 

poder nas mãos dos dominantes. No Brasil, a formação decorrente dessa ideologia 

dominante é caracterizada por elementos bem definidos. 

 

Num panorama amplo, podem ser contemplados alguns elementos 

dessa formação, ressalvadas exceções promissoras inseridas em 

distintas regiões e instituições: foi havendo um decréscimo dos 

estudos humanísticos e abandono da filosofia; a substituição do 

francês (e do grego e latim) pelo inglês; a tendência a valorizar os 

estudos abstratos e o formalismo; a realização de vestibulares 

informativos; a visão cultural substituída por ações de extensão; uma 

pesquisa sem conteúdo crítico; uma avaliação baseada em critérios 

quantitativos; uma acelerada expansão do ensino privatista mercantil 

nas últimas décadas com muitas instituições de baixíssima 

qualidade; forte deterioração do ensino público, entre outros 

elementos. (WANDERLEY, 2006, p. 66) 

 

Perante o atual cenário, somos chamados a uma profunda reflexão sobre as 

diversas crises sociais e sobre a degradação da formação que contribui para a 

alienação das condições de vida humana. Nem mesmo o grande desenvolvimento 

científico e tecnológico dos últimos tempos, que não encontra precedentes na 

história da humanidade2, foi capaz de impedir que a civilização contemporânea fosse 

tomada por um espírito alienante que atua desde a esfera menor até a global. Aliás, 

a formação e o aprofundamento do próprio conceito de civilização ainda não têm 

sido experimentados pela maioria das pessoas, já que muitas delas ainda vivem em 

                                                           
2
 Nunca em tão curto espaço de tempo se evoluiu tanto na ciência e na tecnologia. Há apenas 60 

anos após a construção do primeiro computador digital, que ocupava uma área de 180m
2
 de 

construção, é possível carregar no bolso um smartphone com capacidade de processamento um 
milhão de vezes superior. Outro bom exemplo deste desenvolvimento são os transplantes de órgãos 
humanos. O primeiro transplante de coração que obteve sucesso ocorreu há 40 anos – o paciente 
sobreviveu apenas 18 dias, morrendo de infecção. Hoje, só no Brasil, são realizados com sucesso 
mais de 200 transplantes por ano, segundo a Associação Brasileira de Medicina. 
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condições subumanas, sem o mínimo necessário para garantir a sua dignidade. O 

advento da chamada era planetária, tão discutida por pensadores como Morin, 

Ciurana e Motta (2003), tem evidenciado várias contradições sociais que geram 

crises profundas, bem como a dificuldade de superação das mesmas. Em todos os 

cenários sociais, tem-se a impressão de que o processo de humanização tem sido 

substituído pelo de hominização, a autonomia consciente e libertadora, tem dado 

espaço à heteronomia alienante. Exemplo disso é a prática do consumo excessivo 

incentivada pelo capitalismo monopolista – o mesmo que gerou, neste último século, 

crises, guerras e revoluções.  

Deixando de promover a reflexão e o domínio do conhecimento, a escola 

passou a reforçar tal situação social. Por isso, a questão da desalienação tornou-se 

imperativa para a educação, ou seja, a emancipação humana diante da situação de 

alienação em que se encontra a sociedade de nossos tempos se torna cada vez 

mais necessária. Aqui está a justificativa central desta pesquisa de dissertação. Para 

entendê-la melhor, é preciso assumir que por meio da educação pode-se construir 

algo significativo em favor de tal emancipação, desde que haja uma postura 

permanente de questionamento das respostas prontas e do conhecimento 

fragmentado, direcionado somente aos resultados quantificáveis, como, por 

exemplo, os exames e as competições. Essas práticas educacionais não têm 

conseguido promover a autonomia do pensamento, pelo contrário, o que fazem é 

reforçar a alienação da sociedade administrada3.  

Como já foi mencionado, o pensador cujas ideias fundamentarão a presente 

dissertação de mestrado é Theodor Adorno, um dos membros ilustres da chamada 

Escola de Frankfurt. Após quatro décadas de sua morte, percebe-se a importância e 

a atualidade de seu pensamento diante de uma alienação que toma formas cada vez 

mais diversas e arraigadas na sociedade. A chamada indústria cultural4 tem ganho 

cada vez mais força através do desenvolvimento acelerado dos meios de 

comunicação eletrônicos e virtuais. E a educação ainda não conseguiu se 

reorganizar para ser agente de mudança, pelo contrário, ainda é instrumento a 

                                                           
3
 Essa expressão foi usada por Theodor Adorno para se referir à sociedade ocidental contemporânea, 

que é administrada pelo capital. 
4
 Termo cunhado por Adorno e Horkheimer, em sua Dialética do Esclarecimento, para mostrar a 

regressão do esclarecimento à ideologia que transforma os bens culturais em bens de consumo. Cf. 
in ADORNO; HORKHEIMER, 1985, pp. 99-138. 
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serviço dessa indústria gerida pela economia capitalista. Adorno e Horkheimer 

denunciam essa realidade de submissão do saber diante da economia e de seus 

senhores logo no início da obra Dialética do Esclarecimento, ao tratarem do conceito 

de esclarecimento. Segundo eles, o poder exercido pela elite econômica submete o 

conhecimento em seu favor e reduz a razão a uma condição meramente 

instrumental. Esse poder está a serviço da economia burguesa e dos seus 

representantes, em todos os cenários em que atuam (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985). A emancipação pela razão, esperada pelos pensadores do século XVIII, que 

prometia avanços no campo do conhecimento, da ética e da sociedade, não se 

realizou. Apesar deste cenário obscuro, a racionalidade ainda não foi descartada. 

Pelo contrário, o resgate do pensamento crítico, proposto por Adorno, e por seus 

companheiros frankfurtianos, parece ser um caminho razoável para a formação 

capaz de promover a emancipação do ser humano diante das crises que o oprimem. 

Nesse sentido, uma das principais características do pensamento de Adorno é a 

resistência diante da razão condicionada à superfície das coisas, incapaz de ler em 

profundidade o objeto analisado. Ele entende que sozinha a educação não tem força 

para promover a emancipação necessária, porém, reconhece a capacidade que ela 

tem de transformar as relações sociais criando um clima espiritual, cultural e social 

que impeça a repetição de absurdos como, por exemplo, o de Auschwitz.  

 

A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a 
educação (...). Qualquer debate acerca de metas educacionais 
carece de significado e importância frente a essa meta: que 
Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige 
toda a educação. (ADORNO, 2006, p. 119) 

 

Sendo assim, os atuais desafios apontam para a necessidade de superação 

da ideia ingênua de que o progresso civilizatório e cultural excluem, naturalmente, a 

barbárie. Nesse caminho, é importante estruturar uma proposta de discussão capaz 

de contribuir na reorganização da educação, para que seja dialeticamente crítica e 

emancipatória. Crítica no sentido de livrar o homem do medo e permitir a ele o 

senhorio de si mesmo, através de uma formação emancipatória diante do caráter 

repressivo e unilateral do esclarecimento instrumentalizado e reducionista. E 

emancipatória no sentido de possibilitar a produção de uma consciência crítica, 
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autoconsciente, capaz de gerar autonomia em meio à adaptação própria do 

processo pedagógico.  

 

Da visão ingênua que crê a cultura e a civilização como caminhos de 
mão única que sempre se distanciam da incultura e da barbárie, 
passamos hoje, após os traumas que afloraram neste século, à visão 
crítica que reconhece civilização e barbárie como processos 
intercomplementares, mistos, mesclados. É essa indissolubilidade 
aparente que convém trabalhar para obter com a educação alvos tão 
necessários como a autonomia individual, a emancipação (PUCCI; 
OLIVEIRA; ZUIN, 2008, p. 14). 

 

O utilitarismo exacerbado com que a educação ainda é tratada fomenta 

continuamente a alienação da formação. Assiste-se, no cotidiano da escola, ao 

desenvolvimento do fenômeno batizado por Adorno de “semiformação”, que é a 

consciência humana dominada pela comercialização e pela banalização dos bens 

culturais. Esse processo, próprio da sociedade capitalista, é responsável por alienar 

o ser humano das suas condições de vida. Portanto, a crise da educação é, na 

verdade, a crise da formação cultural da sociedade capitalista como um todo 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Ao se tornar mero instrumento da indústria 

cultural, a educação se afastou de seu objetivo principal, que é incentivar a 

capacidade de reflexão e o domínio pleno do conhecimento. Como consequência, 

assistimos a uma atrofia progressiva da autorreflexão e da autonomia humana. O 

conhecimento e a reflexão foram instrumentalizados, tratados de forma banalizada. 

No lugar do estímulo ao raciocínio, o que se exercita é a absorção das respostas 

prontas. O conhecimento está fragmentado e direcionado à aprovação em exames e 

à aquisição de um diploma que habilite para o mercado de trabalho. Sendo assim, a 

escola não consegue promover uma formação crítica capaz de gerar emancipação. 

Como consequência, alguns sintomas se tornam evidentes, sobretudo entre os 

jovens, como: falta de perspectivas e de projeto de vida; desinteresse pela 

formação; visão utilitarista da educação; dentre outros. Este é o núcleo do problema 

que se pretende discutir. De certa forma, Adorno já aponta para esse problema ao 

evidenciar a ausência de posicionamento, na educação, em favor da emancipação.  
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Contudo, o que é peculiar no problema da emancipação, na medida 
em que esteja efetivamente centrado no complexo pedagógico, é que 
mesmo na literatura pedagógica não se encontre esta tomada de 
posição decisiva pela educação para a emancipação, como seria de 
se pressupor – o que constitui algo verdadeiramente assustador e 
muito nítido. (ADORNO, 2006, p. 172) 

 

Na sua Dialética do Esclarecimento, Adorno corrobora a necessidade de 

uma emancipação autêntica do pensamento. A despeito dos questionamentos em 

relação aos ideais iluministas de emancipação pela razão, ele dá indícios de que 

ainda espera mudanças a partir da razão, norteadas por uma formação crítica capaz 

de promover tal emancipação. Esse será o mote de análise da pesquisa aqui 

proposta, que assume o objetivo de investigar a teoria de Adorno a respeito do 

significado e do alcance do pensamento crítico para a emancipação humana, 

identificando no ambiente educacional elementos de alienação que impedem tal 

emancipação e propondo pistas de reflexão para superá-los. Ao perseguir esse 

objetivo, pretendo reconstruir as bases da minha ação pedagógica, aprofundando-as 

a partir da compreensão da realidade dos jovens estudantes do ensino médio, que 

serão meu público alvo. Em outras palavras, espero mergulhar no cotidiano de suas 

vidas para entender como a alienação atua, negando-lhes a emancipação 

necessária para que se tornem senhores da sua própria história. 

Como base teórica, a presente pesquisa buscará fundamentos nas teorias 

de Adorno sobre o pensamento crítico, sobretudo aquelas encontradas na Dialética 

do Esclarecimento, escrita em parceria com Horkheimer, bem como nas obras: 

Notas de Literatura, Minima Moralia, Dialética Negativa, Teoria da Semiformação, 

Teoria Estética e Educação e Emancipação – todas de Adorno. A metodologia 

utilizada é de cunho qualitativo e aplicada a partir de uma pesquisa exploratória 

realizada numa escola pública de referência, do interior do estado de Minas Gerais5. 

A escolha da escola pública é proposital, já que aproximadamente 85% dos alunos 

da educação básica brasileira estudam nesse tipo de estabelecimento escolar6. 

Sendo assim, parece-me razoável tomá-la como sendo o ambiente mais comum dos 

                                                           
5
 A Escola em questão será devidamente apresentada no Capítulo I. 

6
 De cada dez alunos no ensino fundamental e médio no Brasil, oito estudam em escola pública. São 

40,6 milhões de crianças e jovens (85% do total) nesta condição, segundo dados da Pnad (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios). Cf. in SAMPAIO, 2010. 
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conflitos cotidianos da educação, sem dizer que, diante do tamanho da sua 

população, toda pesquisa em educação deve considerar a escola pública. 

Os dados da pesquisa de campo serão apresentados já no primeiro capítulo, 

intitulado Educação em tempos de crise: uma pesquisa teórico-crítica. Nele, serão 

expostos os fundamentos metodológicos que norteiam este trabalho, bem como os 

resultados colhidos nas entrevistas com os sujeitos pesquisados. As entrevistas foram 

feitas através de questionário e de conversas coletivas com o grupo de alunos 

investigados. Como estratégia de ação, buscou-se levantar alguns elementos de 

alienação presentes na escola por meio de provocações feitas a partir das ideias de 

formação e trabalho, das quais surgiram outras como as de consciência coisificada e de 

poder – que são retomadas e analisadas no capítulo terceiro desse trabalho. No 

segundo capítulo, chamado O pensamento crítico de Adorno: um caminho para a 

emancipação, será apresentada a trajetória histórica de Adorno e suas implicações 

no pensamento do filósofo. Além disso, três importantes categorias de seu 

pensamento serão estudadas: o esclarecimento, a dialética negativa e a teoria 

estética. Ainda neste capítulo, são levantadas algumas implicações dessas três 

categorias na educação, destacando alguns apontamentos feitos por Adorno que 

poderão orientar tomadas de decisões em favor de uma educação emancipatória. O 

terceiro capítulo, cujo nome é Educar para o pensamento crítico e para a 

emancipação, tem um caráter analítico e traz uma apreciação crítica das principais 

ideias levantadas pela pesquisa de campo realizada para essa dissertação, sob a 

luz das teorias adornianas apresentadas no segundo capítulo. Nas considerações 

finais, alguns caminhos são apontados como possibilidades a partir dessa pesquisa. 

Os apêndices e os anexos constituem uma boa referência de sustentação e 

aprofundamento da pesquisa aqui realizada. 

Optou-se pelo estudo das categorias adornianas de esclarecimento, dialética 

negativa e teoria estética, porque representam, em boa parte, o núcleo central do 

pensamento do filósofo frankfurtiano (PUCCI; OLIVEIRA; ZUIN, 2008). Por elas, 

espera-se que as intenções de análise aqui expostas sejam proficuamente 

alcançadas, uma vez que são as principais responsáveis pela delimitação do 

conceito de pensamento crítico nas obras de Adorno. Também são essas categorias 

que fundamentam a emancipação como sendo fruto da construção de uma 

consciência crítica verdadeira, capaz de educar contra a alienação e contra a 
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barbárie, em favor de uma autêntica autonomia, de acordo com a concepção do 

filósofo Immanuel Kant, segundo a qual é necessário primeiro que os homens se 

libertem de sua auto-inculpável menoridade para que tenham condições de alcançar 

a tão almejada autonomia (Cf. in ADORNO, 2006, p. 141). 

Para que não haja confusão em relação às terminologias aqui adotadas, é 

importante ressaltar que não há, nas obras de Adorno, uma distinção clara entre os 

termos emancipação e autonomia. Aliás, há problemas com a tradução do vocábulo 

Mündigkeit para “emancipação”, já que é uma dessas palavras que não encontram 

uma correlata adequada na língua portuguesa. Ou seja, o termo “emancipação” não 

revela todo o sentido que Adorno colocou em Mündigkeit. Com essa palavra, o 

filósofo frankfurtiano aproxima o processo de formação do processo social de 

dominação por uma raiz etimológica comum, que é Mund  (boca, em português). 

Isso porque Mündigkeit significa, literalmente, a capacidade de falar pela própria 

boca, ou seja, de fazer uso da própria palavra, de ser senhor de si. Para tanto, é 

preciso que o sujeito passe por um processo de formação que lhe dê condições de 

pensar por si próprio, já que essa capacidade lhe foi tirada por outro processo social 

em vigor, o de dominação. A uma das manifestações desse processo social de 

dominação dá-se o nome de Mündel, que significa a incapacidade que o sujeito tem 

de conduzir a si mesmo e que o coloca sob tutela de outrem. Assim, com esse jogo 

de palavras e significados, Adorno propõe uma educação para a Mündigkeit  como 

caminho para a superação da Mündel, ou seja, como caminho de libertação da 

condição de tutela em que se encontra o sujeito. Portanto, entende que a 

emancipação é a capacidade que o sujeito tem de se servir do próprio 

esclarecimento, superando o estado de tutela que o limita. Vale ressaltar que, por 

vezes, parece-me que Adorno se utiliza dos termos emancipação e autonomia para 

expressar uma postura pró-ativa diante da alienação, em que o sujeito não só se 

desaliena, mas também ganha o poder de se auto-determinar através de uma 

consciência crítica legítima, sobretudo por meio de uma atuação política democrática 

que se apresenta como modelo do exercício legítimo da liberdade adquirida. 

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar minha 
concepção inicial de educação. Evidentemente não a assim chamada 
modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar as 
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pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera 
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já 
foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência 
verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância política; sua 
ideia (referindo-se a H. Becker)7, se é permitido dizer assim, é uma 
exigência política. Isto é: uma democracia com o dever de não 
apenas funcionar; mas operar conforme seu conceito, demanda 
pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 
imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado (Ibid, p. 
141-142). 

 

Com essas ideias preliminares em mente, iniciemos nossa jornada pelos 

caminhos que nos levam ao pensamento crítico, inspirados pela ideia de sermos 

conduzidos por uma educação comprometida com a emancipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Nota do pesquisador. 
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CAPÍTULO I 

Educação em tempos de crise: uma pesquisa teórico-crítica 

 

“O matagal não é nenhum bosque sagrado. É um dever eliminar dificuldades  

que surgem simplesmente da comodidade na auto-compreensão8.”  

(Theodor W. Adorno) 

 

 

 A sociedade atual enfrenta uma série de crises (econômica, social, moral) 

que exigem a busca de novos paradigmas, capazes de responder melhor as 

demandas da contemporaneidade. Neste cenário, a educação aparece como uma 

força fundamental para a instauração de uma nova ordem mundial. Para que essa 

força cresça, é preciso que a educação assuma o importante papel de desenvolver 

uma formação capaz de garantir as condições necessárias para a superação das 

diversas crises que afligem toda a humanidade, sobretudo a crise das relações 

sociais que geralmente levam à barbárie. Não é mais possível admitir 

conscientemente uma realidade em que alguém seja maltratado porque é diferente 

ou porque pensa diferente. A diversidade presente nas relações sociais precisa ser 

entendida como qualidade e não como deformidade, e isso é papel da educação 

comprometida com o desenvolvimento pleno do ser humano.  

 

Confrontada com a crise das relações sociais, a educação deve, 
pois, assumir a difícil tarefa que consiste em fazer da diversidade um 
fator positivo de compreensão mútua entre indivíduos e grupos 
humanos. A sua maior ambição passa a ser dar a todos os meios 
necessários a uma cidadania consciente e ativa, que só pode 
realizar-se, plenamente, num contexto de sociedades democráticas. 
(DELORS, 1998, p. 52) 

 

                                                           
8
 ADORNO, 2001, p. 74. 
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 Destarte, toda pesquisa em educação deve considerar o atual cenário social 

para que possa se apresentar como uma importante ferramenta de transformação e 

de conhecimento sistemático da realidade. Caso contrário, corre o risco de se tornar 

infundada ou, o que é pior, puramente especulativa e descompromissada com o 

espaço e com os sujeitos que lhe apoiam, o que em última análise significa 

descompromisso com a própria educação. Em outras palavras, quando se trata de 

educação, pesquisar significa, habitualmente, comprometer-se com a realidade 

estudada, o que exige o máximo de acertividade e empenho por parte do 

pesquisador. Daí a importância de se escolher uma boa base metodológica, que 

propicie as condições necessárias para se atingir o objetivo proposto e, assim, 

assumir o compromisso de subsidiar a construção de uma educação que ajude a 

superar as crises e construir um mundo melhor para todos. Ciente e envolvido com 

esse compromisso, apresento os fundamentos metodológicos que nortearam a 

investigação aqui desenvolvida e, na sequência, descrevo os dados colhidos na 

pesquisa exploratória. 

 

 

1.1 – Fundamentos metodológicos 

 

A presente pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório, e é fundamentada 

na teoria crítica de Theodor Adorno, um dos principais representantes da corrente de 

pensamento que ficou conhecida como Escola de Frankfurt. A opção por esse tipo 

de pesquisa se deu por conta de ser a mais adequada ao objetivo que o trabalho se 

propõe. Segundo Chizzotti, a pesquisa qualitativa tem caráter transdisciplinar e, 

sendo assim, envolve as ciências humanas e sociais, assume diversos paradigmas 

de análise, adota métodos variados de investigação e procura encontrar e interpretar 

o sentido do fenômeno e o significado que lhe é dado. Suas tradições derivam da 

fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, do construtivismo e, obviamente, da 

teoria crítica (CHIZZOTTI, 2010, p. 28). Ainda de acordo com o mesmo autor, 
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o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos 
e locais que constituem objetos de pesquisa, pra extrair desse 
convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
perceptíveis a uma atenção sensível (CHIZZOTTI, 2010, p. 28). 

 

Sendo assim, a pesquisa qualitativa é apropriada ao objetivo proposto por 

este trabalho de mestrado, pois se adequa muito bem às exigências próprias do 

campo de pesquisa e dos sujeitos em questão. Tal adequação se torna ainda mais 

evidente se considerarmos o fato de que o pensador tomado como referência para 

as interpretações e reflexões dos dados coletados será Adorno – isso porque, além 

de ser um teórico-crítico, sua dialética negativa9 constitui-se num grande referencial 

teórico-metodológico de cunho qualitativo. Em diversos escritos, o frankfurtiano 

indica caminhos e princípios para a construção do conhecimento. O seu itinerário 

metodológico aponta para o esforço pertinaz que tira o indivíduo do isolamento em 

que se encontra em relação ao conhecimento. 

 

O conhecimento só consegue estender-se até onde de tal modo se 
aferra ao indivíduo que, por causa da insistência, se quebra o seu 
isolamento. Também isso supõe uma relação com o geral, não uma 
relação de subsunção, mas quase a sua contrária. A mediação 
dialéctica não é o recurso a algo mais abstracto, mas o processo de 
dissolução do concreto em si mesmo (ADORNO, 2001, p. 65). 

 

Para Pucci,  os elementos da dialética negativa formam uma metodologia 

altamente contributiva para as pesquisas na área das Ciências Humanas e Sociais, 

sobretudo na Educação (PUCCI, 2012, p.3). Além de promover a consciência de 

não-identidade entre sujeito e objeto, o método negativo supera os limites do 

positivismo quantitativo que não valoriza adequadamente o alcance da crítica 

qualitativa.  

A pesquisa de campo foi realizada para servir de base exploratória para o 

desenvolvimento das ideias abordadas nessa dissertação de mestrado. Segundo 

Gil, a pesquisa exploratória é responsável por promover maior familiaridade com o 

problema levantado, tornando-o mais compreensível. Também visa a construção de 
                                                           
9
 O conceito de Dialética Negativa será aprofundado no Capítulo II. 
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hipóteses e o aprimoramento de ideias. Geralmente envolve levantamento 

bibliográfico e entrevistas com pessoas envolvidas com o objeto pesquisado (GIL, 

2002, p.41). Nessa linha, adotou-se o método da entrevista, através de questionário 

(APÊNDICE 1) e conversas coletivas com os sujeitos, a partir de temas motivadores 

desenvolvidos através da técnica do brainwritting e registrados em folhas 

apropriadas para esse fim (APÊNDICES 3 e 5). O questionário da pesquisa foi 

elaborado para que se pudesse conhecer melhor os sujeitos, estabelecendo um 

primeiro contato a partir do contexto familiar e social, da concepção que têm sobre 

formação e trabalho e de suas perspectivas de futuro após o Ensino Médio. Nas 

conversas coletivas, procurou-se o aprofundamento da pesquisa, tomando como 

ponto de partida as respostas dadas ao questionário, no intuito de entender melhor o 

significado de cada uma delas para, daí, passar a outras questões relacionadas à 

alienação, à formação e ao trabalho. Nessa fase, a técnica do brainwritting ajudou a 

criar uma dinâmica de grupo em que as ideias de cada participante foram retro-

alimentadas pelos outros.  

 

O uso da técnica é simples porque utiliza várias folhas nas quais se 
escreve um tema na parte superior e vão sendo passadas aos 
participantes para que vão anotando as suas ideias. A vantagem de 
escrever é que oferece maior liberdade às pessoas quando chega o 
momento de apresentar e falar da ideia em público. (ALGARVE, 
2010, p. 38) 

 

A estruturação da entrevista a partir das ideias de formação e trabalho teve 

como finalidade auxiliar na abordagem específica do objeto proposto nesta 

pesquisa: a alienação. Com isso, buscou-se revelar e entender a relação que existe 

entre esses temas e a alienação, mais especificamente como os alunos pesquisados 

se relacionam com eles. A articulação entre as ideias de alienação, formação e 

trabalho na elaboração da entrevista foi inspirada no que Maar chamou de 

“revolução copernicana de Marx”, ou seja, na afirmação de que “a realidade efetiva 

da história é uma ‘formação pelo trabalho’” (MAAR, in ADORNO, 2006, p.17). Mais 

ainda, na afirmação de que é preciso reconhecer que, “embora o trabalho fosse 

formador, o que se observava era a universalização da forma social do trabalho 

alienado, deformador (...)” (Ibid, p. 17). Para Adorno e Horkheimer, tal alienação é 
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consequência da autoconservação afiançada por essa forma social do trabalho, que 

é essencialmente burguesa. 

 

O trabalho social de todo indivíduo está mediatizado pelo princípio do 
eu na economia burguesa; a um ele deve restituir o capital 
aumentado, a outro a força para um excedente de trabalho. Mas 
quanto mais o processo da autoconservação é assegurado pela 
divisão burguesa do trabalho, tanto mais ele força a autoalienação 
dos indivíduos, que têm que se formar no corpo e na alma segundo a 
aparelhagem técnica. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.36) 

 

Um bom exemplo dessa mediatização do trabalho social aplicada à escola 

está explícita no primeiro número da série Educação e Trabalho, lançada em 2005 

pelo SENAI do Rio de Janeiro. O texto trata da qualificação profissional, sobretudo 

de jovens, no Brasil e enfatiza a importância da preparação de mão-de-obra 

especializada para apoiar o processo de industrialização do país. Direcionado ao 

empresariado, logo na apresentação, o texto diz o seguinte: 

 

Atualmente, o mercado de trabalho requer trabalhadores 
competentes, com perfis multifuncionais, capazes de compreender o 
funcionamento global da cadeia produtiva. Consequentemente, uma 
educação profissional que atenda esses novos requisitos deve 
proporcionar formação ampla e sólida, compreendendo 
competências básicas, específicas e de gestão. (SENAI, 2005, p. 7) 

 

Percebe-se que, apesar de propor uma formação ampla e sólida, o texto 

explicita o objetivo maior dessa formação, que é atender os novos requisitos do 

mercado de trabalho que exige cada vez mais competência técnica e multifuncional, 

além de conhecimento global da cadeia produtiva. Portanto, a formação proposta se 

refere especificamente ao mercado de trabalho – técnico, profissional e empresarial 

– sem mencionar a realidade maior do mundo do trabalho, que envolve outras 

dimensões do ser humano (política, social, ecológica, espiritual, etc. Sendo assim, a 

formação é tomada como pré-requisito instrumental necessário para o bom 

funcionamento e desenvolvimento desse mercado. Como é um texto feito para 

atender as expectativas do empresariado, que é o seu destinatário, configura-se 
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num exemplo típico de ideologia dominante que se impõe aos demais. Os jovens 

estudantes, aos quais a formação se destina, são vistos como mais um elemento na 

cadeia produtiva, receptáculos carentes de treinamento técnico, cuja única reflexão 

exigida está ligada exclusivamente à condução de sua profissão. Dessa forma, o 

trabalho se torna opressor e alienante.   

 

Os remadores que não podem se falar estão atrelados a um 
compasso, assim como o trabalhador moderno na fábrica, no cinema 
e no coletivo. São as condições concretas do trabalho na sociedade 
que forçam o conformismo e não as influências conscientes, as quais 
por acréscimo embruteceriam e afastariam da verdade os homens 
oprimidos. A impotência dos trabalhadores não é mero pretexto dos 
dominantes, mas a consequência lógica da sociedade industrial, na 
qual o fado antigo acabou por se transformar no esforço de a ele 
escapar. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, pp. 41 e 42) 

 

Na definição dos sujeitos da pesquisa, optou-se pelo grupo de alunos terceiro-

anistas do Ensino Médio por conta da fase de vida em que se encontram, a 

adolescência. Foram dez selecionados, todos concluintes do Ensino Médio – um 

com 16 anos, oito com 17 anos e um com 19 anos. No auge da crise de identidade, 

vivem conflitos afetivos, sociais e morais potencializados pela exigência de escolhas 

certas – inclusive quanto ao seu futuro profissional – em uma sociedade que 

apresenta uma diversidade enorme de opções. Ao tratar dessa fase, Hellmut Becker, 

amigo e interlocutor de Adorno no livro Educação e Emancipação, afirma que “existe 

um estágio no desenvolvimento humano em que todos os modelos ideais estão 

ameaçados” (BECKER, in ADORNO, 2006, p.142). Becker entende que a ameaça 

surge por causa da mania por modelos ideais que ocorre na adolescência, o que por 

si só gera mais alienação do que emancipação. Porém, a ameaça é resolvida 

quando se considera a demanda por esclarecimento, também própria dessa idade. 

Para o psicanalista Erik Erikson, é nessa fase que o adolescente adquire uma 

identidade psicossocial que lhe permite entender o seu lugar no mundo (ERIKSON, 

1972).  

No caminho dessa construção, a escola tem grande responsabilidade, uma 

vez que apresenta tanto elementos que potencializam as crises quanto outros que 

ajudam a superá-las. A escola em questão integra a rede estadual de ensino de 
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Minas Gerais10. Foi fundada em 25 de maio de 1995 e atualmente possui 1327 

alunos, dos quais 442 estão no Ensino Fundamental (de 6º ao 9º ano), 717 estão no 

Ensino Médio e 168 estão no EJA11. Convidada em 2004 a fazer parte do Projeto 

Escolas-Referência12, com o objetivo de resgatar a excelência da educação pública 

no Estado, tem desenvolvido projetos em diversas áreas, sobretudo nas que 

envolvem a formação continuada de seus gestores e professores e a formação 

específica de seu corpo discente. Um bom exemplo é o projeto denominado 

Aprofundamento de Estudos, desenvolvido junto aos alunos dos segundos e 

terceiros anos do Ensino Médio, em aulas extra turno, num total de quinze aulas 

semanais. É dividido por áreas do conhecimento, a saber: exatas, humanas e 

biológicas. Nessas aulas, os alunos têm a oportunidade de aprofundar os conteúdos 

trabalhados nas diversas disciplinas, com foco na preparação para os diversos 

processos seletivos, em especial, para o ENEM e para os vestibulares regionais. 

Apesar desse projeto ser citado com muito orgulho pela gestão da escola, o senso 

comum entre os alunos deixa entender que esse tipo de formação soa redundante, 

uma vez que todo o Ensino Médio já é direcionado para a aprovação nos 

vestibulares e para o sucesso no ENEM. Uma outra marca importante da escola é a 

ênfase nas regras de conduta (ANEXO 1), tomadas como principal instrumento para 

disciplinar os alunos, que se sentem muito incomodados e oprimidos por elas. Aliás, 

o controle é uma marca característica da pedagogia da escola. Por exemplo, há 

controle de: entrada e saída dos alunos; ocorrências disciplinares; entrega de tarefas 

e trabalhos escolares; desempenho individual do aluno (a partir da entrega de 

tarefas e trabalhos, frequência e notas); participação dos pais nas reuniões e em 

visitas à escola. Esses instrumentos de controle geram indicadores de qualidade e 

de desempenho que ainda não foram usados em nenhum projeto específico de 

intervenção13. Por enquanto, servem apenas para serem apresentados em reuniões 

pedagógicas e subsidiarem o trabalho isolado de cada professor. Os alunos têm 

acesso a algumas dessas informações e, mesmo assim, as recebem 

individualmente, sem que haja uma leitura global dos dados como, por exemplo, o 

                                                           
10

 Por motivos éticos, a escola não será identificada no corpo dessa dissertação. Alguns dados 
referentes à escola estão apresentados no APÊNDICE 8. 
11

 Cf. APÊNDICE 8. 
12

 Projeto da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Cf. in Projeto Escolas-Referência – A 
reconstrução da excelência na escola pública. Belo Horizonte, 2004. 
13

 Segundo a gestão da escola pesquisada, esses indicadores também são usados na maioria das 
escolas da cidade. 
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rendimento da sala toda num determinado período. Os pais também recebem parte 

dessas informações individualmente. Segundo uma das coordenadoras pedagógicas 

da escola, houve uma tentativa de exposição desses indicadores numa das reuniões 

de pais, mas alguns não concordaram com as comparações feitas entre as salas e 

houve grande confusão, que resultou numa carta dos pais exigindo que os filhos 

fossem remanejados para as salas que tiveram melhor desempenho. Depois desse 

episódio, a direção da escola decidiu não apresentar mais os indicadores em 

reuniões de pais.  

Considerando os elementos apresentados até aqui, a pesquisa qualitativa 

exploratória pretende assumir o papel de condutora de um conhecimento mais 

crítico, capaz de refletir as diversas dimensões da vida humana e de propor novas 

formas de ensino-aprendizagem para as gerações futuras. Considerar o alcance 

desse tipo de pesquisa exige comprometimento com o rigor de seu método e 

reconhecimento de seu papel na construção da sociedade. 

 

Cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é 
uma prática válida e necessária na construção solidária da vida 
social, e os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao 
se decidirem pela descoberta de novas vias investigativas, não 
pretenderam nem pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas 
reconhecem que a experiência humana não pode ser confinada aos 
métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la (CHIZZOTTI, 2010, 
p. 58). 

 

 

1.2 – Os dados da Pesquisa Exploratória 

 

Como mencionado, a entrevista com os alunos concluintes do Ensino Médio 

foi desenvolvida em duas etapas: a primeira, individual, feita através de um 

questionário simples; a segunda, coletiva, realizada em dois momentos, com uma 

dinâmica (a do brainwritting). Na primeira etapa, todos os alunos se reuniram numa 

sala cedida especificamente para esse fim. Antes de responderem ao questionário, 
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receberam uma explicação pormenorizada a respeito da pesquisa, de seus objetivos 

e do papel de cada um enquanto sujeitos pesquisados. Também foram orientados a 

se manterem tranquilos e responderem às questões sem pressa e somente após 

terem entendido e feito uma boa reflexão sobre cada uma delas, principalmente a 

partir da terceira questão. Com isso, buscou-se criar um clima ideal para que todos 

se sentissem a vontade e não participantes de uma atividade avaliativa, cujo objetivo 

é encontrar a resposta certa de cada questão.  

A organização das perguntas do questionário seguiu uma estrutura de 

acordo com as áreas de interesse que se pretendia conhecer. Os resultados desse 

primeiro momento estão tabulados no APÊNDICE 2, que apresenta as questões 

divididas de acordo com as seguintes áreas de interesse: contexto familiar e social 

(questões 1, 2, 3, 4 e 5); concepção de trabalho e formação (questões 6, 7, 8, 9 e 

10). 

Segundo a escola, os dez alunos pesquisados pertencem às classes C, D e 

E. Mais especificamente, seis alunos são da classe C, três da classe D e apenas um 

da classe E (APÊNDICE 7). Essa e outras informações foram repassadas pela 

coordenadora do Ensino Médio, que acompanhou todo o processo de 

preenchimento do questionário e fez questão de atestar, repetidas vezes, a alta 

qualidade acadêmica dos sujeitos selecionados para a pesquisa.  

Todos os alunos afirmaram que pelo menos um dos pais tem Ensino Médio 

completo – desses, seis tiveram experiência com Ensino Superior (quatro concluíram 

o curso em que ingressaram) e um concluiu o Ensino Técnico. No que se refere ao 

trabalho, dentre todos os pais e mães envolvidos, apenas três mães não trabalham 

fora. Segundo a coordenadora, quatro deles moram com o pai e a mãe biológicos, 

três moram com a mãe e o padrasto e três moram somente com a mãe (APÊNDICE 

7). Essa divisão de composição do núcleo familiar reflete a realidade da escola, que 

tem 42% dos alunos morando com pai e mãe, enquanto os outros 62% moram com 

um ou com o outro. Porém, no que se refere à formação e ao trabalho, os alunos 

pesquisados estão acima da média do restante da escola – do total, 60% desses 

alunos têm pelo menos um dos pais com experiência no Ensino Superior e 85% dos 

pais estão empregados. Esses dados foram apresentados pela coordenadora 
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porque a escola havia acabado de fazer uma sondagem sobre a composição familiar 

de seus alunos14. 

Os alunos também responderam a questões relacionadas com o contexto 

social. Disseram do que gostam de fazer no dia-a-dia, qual leitura preferem e as 

atividades que realizam além dos estudos. Sete deles citaram atividades 

relacionadas ao computador, internet ou televisão como sendo as que mais gostam 

de fazer cotidianamente; também citaram esportes, música e leitura. Como leitura 

preferida, quatro citaram romance e três citaram suspense. Também foram citados: 

ficção, clássicos, aventura, comédia e ação, além de anúncios e noticiários. 

Interessante o fato de que os livros da saga Crepúsculo, foram citados como 

exemplos pelos que gostam de romance, suspense e ficção. No que se refere às 

atividades extras, cinco alunos buscam formação complementar, seja na área 

técnica ou na de línguas. Um frequenta academia, dois citaram somente o trabalho e 

dois não realizam nenhuma outra atividade além dos estudos. 

Em relação ao trabalho, cinco alunos já estão no mercado e os outros cinco 

ainda não. Dos que já estão trabalhando, quatro o entendem como: meio para 

realizar um objetivo; atividade que dá prazer; maneira de se sentir útil; modo de ter 

uma função na sociedade. Dos que ainda não trabalham, quatro afirmam que o 

trabalho é uma atividade remunerada ou uma oportunidade de ser financeiramente 

independente. Seis alunos demonstraram o desejo de cursar o Ensino Superior – 

desses, três pretendem, antes, fazer um curso técnico. Os outros quatro pretendem 

concluir um curso técnico para depois ingressarem no mercado de trabalho. 

Oito alunos entendem que as coisas que acontecem na escola têm valor e 

significado para as suas vidas. Porém, apenas um deles citou que o valor e o 

significado vêm especificamente da aprendizagem. Os outros citaram as amizades e 

o crescimento pessoal como fontes de valor e significado. Quando o foco mudou 

para o objetivo do Ensino Médio, nove alunos afirmaram o seu caráter preparatório 

para o ENEM, para o vestibular, para o mercado de trabalho ou para a vida. 

A segunda etapa da pesquisa, referente às conversas coletivas, foi realizada 

em dois encontros distintos, também em sala cedida pela escola especificamente 
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 O resumo desta sondagem está no ANEXO 4. 
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para esse fim. Antes do início do primeiro encontro coletivo, o pesquisador (que 

atuou aqui como um moderador do grupo) convidou os alunos a se (re)apresentarem 

a partir da pergunta “quem sou eu?”. Após esse momento, todos se 

cumprimentaram e o moderador fez uma breve memória das respostas dadas ao 

questionário durante a primeira etapa da pesquisa. 

 

O objetivo aqui é estabelecer boa relação entre os participantes. No 
final desta etapa, os vários indivíduos devem estar interagindo e 
começando a se organizar em torno do tema. É dever do moderador 
fazer a transição de uma etapa para a seguinte de forma fluida, sem 
rompimentos bruscos. (KIND, p. 131, 2004) 

 

Foi entregue uma folha para cada um dos alunos para que anotassem suas 

percepções em relação às principais situações de alienação presentes na escola. A 

pergunta da folha era a seguinte: quais são as principais situações de alienação na 

escola?  

Antes que a questão colocada fosse respondida, o pesquisador fez uma 

breve exposição sobre o conceito de alienação a partir das ideias de Entäusserung  

e Entfremdung15, deixando claro que a alienação que se buscava descortinar no 

ambiente escolar era aquela relacionada à ideia de Entfremdung. Depois de 10 

minutos escrevendo sobre as situações de alienação na escola, os alunos trocaram 

as folhas uns com os outros para que pudessem ler os apontamentos dos colegas, 

compará-los com os seus e fazer anotações complementares – foram realizadas 

contribuições em forma de novas ideias que completaram ou desenvolveram as 

anteriores. Dessa forma, as primeiras anotações funcionaram como desencadeantes 

do processo reflexivo do grupo todo. 

As situações elencadas no 1º encontro estão tabuladas no APÊNDICE 4 

dessa dissertação. Espontaneamente, o grupo pesquisado apontou situações de 

alienação referentes a três grupos distintos da escola: alunos, professores e gestão 

da escola. Por isso, a tabulação das respostas seguiu essa organização. Em relação 

aos alunos, as principais situações de alienação descritas foram: desconhecimento 

                                                           
15

 Essas ideias serão desenvolvidas mais a frente. 



31 
 

do projeto da escola, pouca participação no Grêmio Estudantil, indisciplina e 

desrespeito dos alunos. Outras situações menos citadas foram: desinteresse dos 

alunos em relação aos estudos e postura de classe inferior, inculta. O debate do 

grupo sobre essas situações foi polêmico, sobretudo no que se refere à participação 

dos alunos no Grêmio Estudantil. Isso porque dois alunos defenderam a ideia de que 

há outras formas de desenvolver a cidadania na escola – citaram como exemplo a 

participação em campanhas promovidas pela escola, como a de doação de 

agasalhos e alimentos para instituições carentes. Os três pesquisados que citaram a 

postura de classe inferior e inculta como uma situação de alienação dos alunos, 

deram como exemplo as constantes pichações que estes fazem nos muros da 

escola – este debate também foi polêmico porque uma parte do grupo defendeu as 

pichações como uma forma de expressão dos alunos. Quanto às situações que 

envolvem os professores, apesar de concordar com as situações elencadas, o grupo 

também concordou com o fato de que nem todos os professores se enquadram em 

tais situações, pois há aqueles comprometidos com o ensino, com a disciplina e com 

o projeto da escola. No quesito “autoritarismo”, uma ideia forte foi a de que em 

determinados momentos o professor precisa ser autoritário para manter a ordem. A 

conotação dada aqui à ideia de autoritarismo estava bastante ligada a outras, como: 

braveza, rispidez, embrutecimento, etc. Nas situações que envolvem a gestão da 

escola ficou claro que os alunos se referiam, principalmente, às vice-diretoras e à 

coordenadora do Ensino Médio, que são as responsáveis pela disciplina e pelos 

projetos desenvolvidos pela escola. Como não há espaços democráticos para 

discussão dos projetos e de outras situações do cotidiano da escola, foi consenso a 

ideia de que as regras são autoritárias e injustas, frutos de um ambiente pouco 

participativo. Também citaram o pouco compromisso dos gestores com a preparação 

para o ENEM, para os vestibulares e para a vida – isso porque os projetos criados 

para esses fins (como, por exemplo, o cursinho preparatório para o ENEM) não são 

acompanhados de perto e, por conta disso, apesar de começarem muito bem, 

desestruturam-se rapidamente. 

O segundo encontro coletivo buscou levantar as ideias que o grupo 

considera mais importantes sobre trabalho e formação. Foi pedido a cada um dos 

participantes que apresentasse cinco ideias importantes relacionadas ao trabalho e 

outras cinco relacionadas à formação. Os resultados estão tabulados no APÊNDICE 
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6 dessa pesquisa. Muitas das respostas dadas neste encontro já haviam aparecido 

no questionário e foram mais bem desenvolvidas durante o debate do grupo.  

A maioria dos pesquisados entende que o trabalho serve como fonte de 

renda e como meio para se alcançar o reconhecimento social. O debate acerca 

desses pontos foi bem interessante. Um dos alunos levantou a questão de que o 

cargo desempenhado no trabalho define o papel e a importância de cada um, 

estabelecendo uma espécie de divisão de castas na sociedade. Por exemplo, um 

pedreiro desempenha um importante papel na construção, mas não é tão 

reconhecido quanto o engenheiro que, em muitos casos, mal aparece na obra. 

Socialmente, o engenheiro é chamado de “doutor” e é muito respeitado, enquanto o 

pedreiro é chamado de “peão” e considerado sem cultura. A maioria concordou que 

isso ocorre por conta da diferença de formação que há entre ambos – um aprende o 

serviço com a experiência do dia-a-dia, o outro o aprende a partir da universidade. 

Outra discussão interessante se deu a partir da ideia de satisfação que o trabalho 

traz por promover a independência financeira da pessoa. Parte do grupo defendeu a 

ideia de que essa independência é relativa, uma vez que promove a “prisão” na 

rotina do trabalho. Portanto, o que deveria ser bom acaba produzindo algo muito 

ruim, pois a pessoa “independente” acaba se tornando escrava do trabalho em 

jornadas cada vez maiores e mais estressantes. Um dos membros do grupo citou 

Marx para defender a ideia de que o trabalho é uma atividade que explora o 

trabalhador. 

A ideia mais citada, referente à formação, foi a de que essa é a melhor 

maneira de se conseguir um bom emprego. Segundo o grupo, sem uma boa 

formação é impossível arrumar um emprego que remunere bem. Ao serem 

questionados quanto à importância das condições de trabalho na definição de um 

bom emprego, todos os membros do grupo concordaram que tais condições estão 

diretamente ligadas ao valor da remuneração, ou seja, quanto melhor for o salário, 

tão melhores serão as condições de trabalho. O exemplo do pedreiro e do 

engenheiro – citado no parágrafo anterior – foi retomado para ilustrar a importância 

da formação para a obtenção do respeito da sociedade. Porém, segundo o grupo, a 

formação só será garantia de respeito se for capaz de promover ascensão 

profissional, caso contrário, poderá ser motivo de desconfiança – por exemplo, um 

bacharel em direito que trabalha como office-boy de uma advocacia é visto como um 



33 
 

incompetente que não consegue ser promovido. Três membros do grupo 

defenderam a ideia de que a formação é a melhor maneira de se preparar para 

determinada atividade. Segundo eles, a realização satisfatória de uma atividade 

requer uma boa formação prévia. Por isso, essa é uma das principais ideias da 

formação. Outros três alunos retomaram o conceito de crítica, abordado no encontro 

anterior, para defenderem a ideia de que a formação é a melhor forma de se libertar 

da alienação, uma vez que é por ela que se desenvolve a consciência crítica que 

garante um entendimento mais amplo da realidade. Neste momento, foi possível 

perceber que boa parte do grupo já tinha se apropriado de algumas ideias da 

pesquisa; sobretudo os conceitos de alienação e de crítica já não eram estranhos a 

eles. Por fim, dois alunos afirmaram que pela formação se adquire cultura – se 

referiam, principalmente, ao caráter erudito da cultura. Segundo eles, o Brasil ainda 

é considerado um país de “baixa cultura” porque oferece uma formação precária 

para a sua população. Como argumento, citaram o péssimo desempenho do Brasil 

nas avaliações internacionais da educação. 

Ao final do encontro, logo após o agradecimento ao grupo e à coordenação 

do Ensino Médio, que estava presente neste momento, alguns alunos fizeram 

questão de externar a satisfação em participar dessa pesquisa. Para eles, essa 

prática deveria fazer parte do currículo da escola, pois incentiva a reflexão dos 

alunos, levando-os a pensarem sobre pontos importantes da vida escolar. Diante 

dessa colocação, a coordenadora se posicionou afirmando a dificuldade de tornar 

essa experiência uma rotina prevista no currículo, isso por causa do grande tempo 

que tomaria e, segundo ela, por causa do desinteresse da maioria dos alunos. 

Dessa forma, a pesquisa de campo se encerrou com uma situação que denuncia a 

dificuldade de ouvir e entender aqueles que deveriam ser os principais sujeitos da 

educação: os alunos. 

Ao identificar que os jovens do Ensino Médio estão associando a formação 

que recebem na escola a uma preparação para o trabalho apenas como ocupação 

de postos no mercado de trabalho, e que os conflitos vividos no ambiente escolar 

prejudicam o desenvolvimento da consciência, a pesquisa exploratória desenvolvida 

aqui confirma a hipótese de que a escola não consegue promover uma formação 

crítica capaz de gerar emancipação. Essa visão alienada, reforçada pelos conflitos 

cotidianos, reduz o conceito de trabalho, desconsiderando que ele é a base material 
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da existência. E a não percepção dessa fundamentalidade do trabalho leva a uma 

falsa noção de que a formação é meramente instrumental, ou seja, no lugar de uma 

formação crítica, o que se tem é o reforço da alienação promovida pela ideologia 

capitalista. Evidenciado o problema, é momento de trazer Adorno para discuti-lo à 

luz de sua teoria crítica. Para tanto, o próximo capítulo apresentará três importantes 

categorias adornianas – o esclarecimento, a dialética negativa e a teoria estética – e 

suas implicações na educação. 
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CAPÍTULO II 

O pensamento crítico de Adorno: um caminho para a emancipação 

 

“Se não quisermos aplicar a palavra ‘emancipação’ num sentido meramente retórico, (...), 

então por certo é preciso começar a ver efetivamente as enormes dificuldades que se 

opõem à emancipação nesta organização do mundo16.” 

(Theodor W. Adorno) 

 

 

Filósofo, sociólogo, músico, ensaísta. Theodor Wiesengrund Adorno foi um 

dos principais pensadores do século XX. A profundidade de suas ideias aliada às 

experiências adquiridas durante sua marcante trajetória de vida conferem a ele o 

poder do esclarecimento emancipatório que somente o pensamento crítico é capaz 

de proporcionar. Sua habilidade de tornar compreensível a realidade é uma das 

marcas mais fortes de seus escritos, que têm o poder de conferir força crítica e 

clareza à razão e ajudá-la a desvelar os diferentes aspectos da realidade para, daí, 

levar o seu interlocutor a um novo nível de análise e, portanto, de consciência. De 

fato, não é possível tocá-lo e continuar inconsciente e passivo diante da realidade, 

sem perceber a tensão existente entre a vida e o pensamento e as condições 

propícias à alienação e à barbárie. Adorno sempre se mostrou sensível às tensões 

sociais, sobretudo àquelas que nascem da dominação opressora e alienante do que 

ele chamava de sociedade administrada17. Na obra Minima Moralia, ele demonstra o 

choque de consciência diante da dura realidade imposta por esta sociedade. 

 

Bem cedo, na minha infância, vi pela primeira vez os varredores, 
limpando a neve com umas roupas ligeiras e coçadas. À minha 
pergunta respondeu-se que eram homens sem trabalho, e que lhes 
era dada essa ocupação para ganhar o pão. "Então, ainda bem que 
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 ADORNO, 2006, p. 181. 
17

 Como mencionado anteriormente, para o frankfurtiano, “sociedade administrada” é a expressão 
que melhor simboliza a atual sociedade capitalista administrada pelos interesses do capital. 
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têm de limpar a neve", exclamei furioso, para logo chorar 
desconsoladamente (ADORNO, 2001, p.182). 

 

Essa sensibilidade diante do mundo marcou profundamente seus textos. 

Enquanto escritor, propunha que o exercício correto da escrita deve exigir uma 

constante e insistente desconfiança diante de cada fato, de cada ideia e de cada 

vocábulo. A atenção do escritor deve estar focada nos objetivos que pretende 

alcançar e, ao mesmo tempo, na sua maneira  própria de captar a realidade. Para 

tanto, é preciso humildade para reconhecer os alcances e limitações das inspirações 

que se sucedem na escrita do texto, como, por exemplo, a vontade de escrever com 

densidade e adequação à profundidade do objeto. A forma de seus textos era uma 

das expressões mais latentes do conteúdo dos mesmos, e isso significava o 

compromisso que o filósofo frankfurtiano tinha com a coerência de seu pensamento 

enquanto fruto de uma dialética negativa que subverte toda afirmação dominadora, 

incapaz de enxergar os pobres limpadores de neve como sujeitos oprimidos pela 

sociedade administrada pelo capital. 

Apesar de não ser considerado um teórico da educação, no sentido estrito 

do termo, Adorno dedicou sua vida para entender os processos de formação do 

homem na sociedade. Para ele, a crise da formação cultural da sociedade capitalista 

se reflete na crise da educação, cujo maior problema é ter se tornado um 

instrumento a serviço do que ele e Horkheimer convencionaram chamar de indústria 

cultural18. Ao se instrumentalizar, a educação se afastou dos seus dois maiores 

objetivos: promover o domínio pleno do conhecimento e potencializar a capacidade 

de reflexão. Sensível a essa situação, foi um dos primeiros pensadores a propor a 

educação para o pensamento crítico como forma de emancipação humana. 

No intuito de conhecermos melhor o pensamento de Adorno, veremos neste 

capítulo as principais passagens de sua significativa caminhada histórica para, 

depois, nos determos em três importantes categorias do seu pensamento: o 

esclarecimento, a dialética e a estética. Por último veremos a relação dessas 

categorias com a educação. Com isso espera-se estabelecer as bases teóricas 

                                                           
18

 O conceito de “indústria cultural” será tratado no subcapítulo intitulado Esclarecimento e 
dominação. 



37 
 

necessárias para a análise da pesquisa realizada para esta dissertação de 

mestrado.  

 

 

2.1 – Nos caminhos da história 

 

Adorno (1903-1969) é considerado um dos principais expoentes da corrente 

de pensamento conhecida como Escola de Frankfurt, que ofereceu grande 

contributo para o renascimento intelectual da Alemanha no período do pós-guerra. 

De origem judaica, viveu sua infância e juventude numa atmosfera social, política e 

cultural bastante confusa e perigosa – isso porque a Alemanha assumiu um papel 

central nos conflitos mundiais. Apesar disso, recebeu diversos estímulos formadores 

que o levaram ao estudo da filosofia, sociologia, psicologia e música. Desde cedo, 

conviveu com a elite cultural europeia, de quem tirou as condições necessárias para 

um rico diálogo com as correntes mais avançadas do pensamento ocidental.  

Aos 22 anos de idade, partiu para estudar composição em Viena, com Alban 

Berg (1885-1935), grande expoente da revolução musical do século XX. Nesse 

período sofre duas importantes influências. A primeira, do escritor judeu Karl Kraus, 

para quem a verdade não era apenas o que se dizia, mas o como se dizia – o que 

torna a forma inseparável do conteúdo. A outra, do músico e compositor Arnold 

Schönberg, de quem tirou a ideia de que a criatividade do compositor consiste em 

sua habilidade para desenvolver as potências objetivas do material – a filosofia de 

Adorno se inspira nas técnicas atonais de composição de Schönberg. Esse período 

é determinante para a elaboração de seu pensamento. “A temporada vienense 

reforça em Adorno uma extrema fidelidade às formas culturais, exigência rigorosa 

que o acompanhará pelo resto de sua vida e que lhe valerá, por parte de seus 

críticos, a acusação de elitismo” (PUCCI, 2008, p. 24-25). De volta à Alemanha, 

retoma seus estudos acadêmicos e desenvolve seus trabalhos a partir das 

influências de Viena. 

http://educacao.uol.com.br/filosofia/escola-de-frankfurt.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u309.jhtm
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Em 1931, toma posse como professor de Filosofia da Universidade de 

Frankfurt e profere o famoso discurso “A atualidade da filosofia”, em que defende o 

exercício de uma sistemática crítica imanente, capaz de conjugar tradição e novos 

acréscimos. Nesse discurso, Adorno apresenta as bases de sua filosofia dialética e 

sua oposição à totalidade.  

 

Quem hoje opta por dedicar-se à profissão filosófica, deve, desde o 
princípio, desistir da ilusão anteriormente colocada ao projeto 
filosófico: de que seria possível abranger a totalidade do real pela 
força do pensamento (ADORNO apud PUCCI, 2008, p. 27). 

 

No ano seguinte, Adorno escreve um artigo intitulado “A situação social da 

música” para o primeiro número da nova revista do Instituto de Pesquisa Social, 

então dirigido por Max Horkheimer. Essa contribuição marca o início de seus 

trabalhos no Instituto e esboça as linhas principais de uma estética materialista da 

música como método para a prática filosófica. O estilo de análise a partir de 

elementos sociológicos, técnico-musicais e estéticos o acompanhou por toda a vida 

– tanto que sua última obra, publicada postumamente, foi justamente a parte final de 

sua Teoria Estética. 

Com a ascensão do nazismo e a perseguição aos judeus, Adorno sente a 

necessidade de se exilar na Inglaterra, onde passa a lecionar filosofia na 

Universidade de Oxford. Nesse mesmo período, o Instituto de Pesquisa Social havia 

sido fechado e seus bens confiscados pela Gestapo, o que levou Horkheimer a 

transferir os trabalhos do Instituto para Nova Iorque. 

Após se casar com a conterrânea Gretel Karplus, em 1938 Adorno aceita o 

convite de Horkheimer e muda-se para os Estados Unidos, onde trabalha no Instituto 

de Pesquisa Social e no setor de pesquisa da rádio de Princeton. Posteriormente, 

com a mudança do Instituto para a Califórnia, assume a vice-direção do projeto de 

pesquisas sobre discriminação social da Universidade da Califórnia, em Berkeley. 

Este período em que morou nos Estados Unidos (de 1938 a 1950) foi bastante 

produtivo para Adorno, que se valeu de sua experiência enquanto pensador em terra 

estranha para desenvolver suas principais teorias. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/max-horkheimer.jhtm
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O exílio forçado numa sociedade profundamente diferente da pátria 
natal traz a Theodor W. Adorno a estranheza e a lucidez do excluído, 
do diverso. A sociedade democrática de massas norte-americana 
surpreende-o em suas linhas básicas e dessa surpresa resultarão 
múltiplas e potentes reflexões e estudos de caráter sociológico e 
filosófico, que constituirão a matéria-prima de sua vasta produção 
acadêmica (PUCCI, 2008, p. 36) 

 

Nesse período escreve, dentre outras tantas obras, clássicos como: Dialética 

do Esclarecimento, em 1940 (em parceria com Horkheimer); Minima Moralia, entre 

1944 e 1947; A personalidade autoritária: estudos sobre o preconceito, em 1950. A 

profundidade de seus escritos atesta a riqueza de experiências que marcaram 

Adorno nos anos em que viveu nos Estados Unidos. 

 

De sua vivência nos Estados Unidos, Adorno trará uma nova visão 
da necessidade da pesquisa empírica devidamente temperada pela 
reflexão crítica, que selecione os aspectos positivos e exclua os 
fortes e paralisantes vínculos metodológicos positivistas. Trará 
também o reconhecimento de aspectos existenciais originais da 
sociedade ianque, que, em suas palavras, abrangem a 
‘substancialidade das formas democráticas’, o ‘potencial de 
humanidade real’ e momentos de ‘boa vontade, amenidade e 
grandeza’ que revelam, em contraste com a sociedade alemã, raízes 
democráticas fincadas com firmeza na mentalidade de seus 
habitantes” (Ibid, p. 38) 

 

Em 1950, juntamente com outros companheiros, retorna ao seu país natal e 

é nomeado professor de Filosofia da Universidade Johann Wolfgang Goethe. 

Também reassume seus trabalhos no Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt 

que, na década de 60, inicia uma nova linha de pesquisa com intelectuais como 

Alfred Schmidt e Jürgen Habermas. Como era de se esperar, Adorno continua sua 

intensa produção e, em 1958, lança o primeiro volume da célebre coleção Notas de 

Literatura, em que desenvolve análises críticas sobre temas artísticos e literários a 

partir de um quadro sociocultural amplo. No inicio da década de 60 se envolve em 

uma longa polêmica com positivistas e neopositivistas, principalmente com Karl 

Popper. Esse embate o ajuda a reforçar a convicção de que a ciência social só será 



40 
 

verdadeira se for inteiramente comprometida com a sociedade – verdade científica e 

sociedade verdadeira são ideias que necessariamente se completam. Entre 1959 e 

1969, realiza uma série de conferências e entrevistas sobre educação, com temas 

como: A educação contra a barbárie e Educação e emancipação.  

Com a aposentadoria de Horkheimer, assume a direção do Instituto de 

Pesquisa Social em 1967. Nesse mesmo ano, publica uma de suas principais obras: 

a Dialética Negativa, em que defende a libertação da dialética do caráter afirmativo 

que lhe tem sido imposto desde os tempos clássicos da filosofia ocidental. Adorno 

assumiu a direção do Instituto no período das grandes rebeliões estudantis, e isso 

lhe trouxe sérios problemas com os estudantes e com alguns de seus colegas. Em 

janeiro de 1969, por ter chamado a polícia para os alunos que interromperam a sua 

aula no intuito de continuar, dentro do Instituto, os protestos que tomavam as ruas 

das capitais europeias, Adorno foi duramente criticado por seu colega, Herbert 

Marcuse, que entendia não só como legítima, mas necessária a manifestação dos 

jovens. Fragilizado por esses embates, em agosto do mesmo ano, enquanto 

passava férias na Suíça, Adorno faleceu subitamente, vítima de problemas 

cardíacos. 

É incontestável o fato de que Adorno foi uma das mentes mais brilhantes da 

chamada Escola de Frankfurt. Sem suas ideias, a teoria crítica não teria a força e a 

difusão que a tornam uma das correntes marxistas mais respeitadas na atualidade, 

com penetração em diversos campos do conhecimento. O rigor e a profundidade de 

seus estudos possibilitaram um entendimento mais crítico da vida prejudicada por 

uma sociedade administrada, deformadora, cúmplice do capitalismo opressor e 

alienante. Sua história de vida é, ao mesmo tempo, coerência sofrida e inspiração 

cativante para a proposta de emancipação humana que se apresenta como projeto 

universal de libertação a partir do pensamento crítico. 

A biografia de Adorno nos serve de estudo propedêutico ao seu 

pensamento. Por isso, sem perder de vista as implicações da história na construção 

de sua teoria, trataremos, agora, de três importantes categorias que permeiam o 

conjunto de suas obras: o esclarecimento, a dialética e a estética. Colocadas as 

categorias, veremos seus impactos na educação. 
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2.2 – Esclarecimento e dominação 

 

Adorno escreve a Dialética do esclarecimento em parceria com Horkheimer 

no período em que estão exilados nos Estados Unidos. O contexto mundial era de 

choque diante da enorme destruição produzida pelos ideais do nacional-socialismo 

que levaram à Segunda Guerra Mundial ainda em curso. Apesar de apoiar o fim da 

guerra, boa parte da economia mundial se alimentava dela. No âmbito cultural, o 

cinema norte-americano se desenvolvia com mais vigor e as rádios ditavam as 

regras e selecionavam as músicas que seriam popularizadas. É neste cenário que 

Adorno e Horkheimer lançam a sua dialética, afirmando que, ao tentar promover o 

esclarecimento, a razão foi instrumentalizada e, assim, acabou reforçando a 

irracionalidade e a barbárie como frutos de uma alienação opressora, que não 

permite a emancipação proposta pelo esclarecimento. 

Para os frankfurtianos, a racionalidade se desenvolve juntamente com a 

realidade social que a produz, sempre buscando o esclarecimento necessário para 

livrar o homem do medo diante das ameaçadoras forças naturais. Porém, ao tentar 

se estabelecer, o esclarecimento acaba impedindo a união entre razão e natureza. 

 

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, 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(...) Contudo, a credulidade, a 
aversão à dúvida, a temeridade no responder, o vangloriar-se com o 
saber, a timidez no contradizer, o agir por interesse, a preguiça nas 
investigações pessoais, o fetichismo verbal, o deter-se em 
conhecimentos parciais: isto e coisas semelhantes impediram um 
casamento feliz do entendimento humano com a natureza das coisas 
e o acasalaram, em vez disso, a conceitos vãos e experimentos 
erráticos. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 17) 
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A sociedade ocidental, essencialmente capitalista, propunha há tempos o 

esclarecimento como meio de promoção do progresso humano. O que não esperava 

é que esse viesse acompanhado por um fenômeno degradante: a barbárie. Aqui 

está o conflito dialético do esclarecimento: ao tentar promover a libertação do mundo 

através da razão, acabou forjando uma sociedade totalitária e repressora, que 

assume o culto à técnica e à racionalidade como princípios epistemológicos básicos. 

Desse modo, o sonho de libertação da humanidade se transformou no pesadelo da 

dominação. A barbárie produzida pela Segunda Guerra proclama a degradação 

humana em seu estágio mais baixo. Adorno e Horkheimer não vacilaram em acusar 

o uso instrumental reduzido da razão como causador da irracionalidade e do mal. 

Para eles, o culto à razão busca o “saber que é poder” para usá-lo como princípio 

teórico-metodológico no domínio da natureza e dos homens. Esse movimento é o 

que gera a barbárie social que desconsidera os sujeitos e suas individualidades. 

 

O saber que é poder não conhece nenhuma barreira, nem na 
escravização da criatura, nem na complacência em face dos 
senhores do mundo. (...) A técnica é a essência desse saber, que 
não visa conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento, mas o 
método, a utilização do trabalho de outros, o capital. (...) O que os 
homens querem aprender da natureza é como empregá-la para 
dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais importa. 
(Ibid., p. 18) 

 

O domínio da natureza conduz, frequentemente, ao domínio sobre os 

homens. Isso por causa do olhar do dominador que objetiva a natureza na pretensão 

de dominá-la. Ao objetivar a natureza, o dominador acaba também objetivando e 

degradando o homem, tornando-o apenas mais um elemento da natureza dominada. 

O saber/poder que promove tal domínio reduz o pensamento à mera cientificidade 

pregando que o único modo legítimo de pensar e ser no mundo é através da ciência, 

principalmente porque essa oferece todos os meios necessários para que a técnica 

se desenvolva no sentido de dominar cada vez mais a natureza e os homens. Essa 

postura é típica do totalitarismo e não é exclusiva de um único tipo de sistema 

político-social, pelo contrário, em todas as sociedades em que haja o princípio de 
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dominação da natureza também haverá dominação sobre os homens. Nesse 

sentido, o esclarecimento, fruto da razão instrumental, pode gerar um sistema 

totalitário como outro qualquer, pois desconsidera as qualidades da natureza e da 

sociedade, e as submete à quantificação técnica do cálculo, da lógica e da 

uniformização. Ora, esta é justamente a maior contradição do esclarecimento, que 

prega a desconstrução do mito como caminho de libertação e a consequente 

instituição dos homens como senhores do mundo, mas o que promove é a 

radicalização do controle da natureza pela técnica e a submissão do homem diante 

desse controle.  

Essa modalidade de controle, promovida pelo esclarecimento, encontrou na 

modernidade um local bastante adequado para se desenvolver, o mercado. Existem 

vários tipos de mercado: o financeiro, o de trabalho, o de ações etc. Para nos 

apropriarmos do termo, seguiremos uma definição bastante razoável do conjunto de 

características comuns aos diversos tipos de mercado. 

 

Definiremos aqui o mercado como um conjunto de instituições sociais 
em que se verifica normalmente um grande número de trocas de 
mercadorias de um tipo específico, sendo essas trocas facilitadas e 
estruturadas por essas instituições. A troca, como já referimos, 
implica acordo contratual e intercâmbio de direitos de propriedade, e 
o mercado consiste, em parte, de mecanismos para estruturar, 
organizar e legitimar essas atividades. Em resumo, os mercados são 
trocas organizadas e institucionalizadas. A ênfase é conferida às 
instituições de mercado que ajudam a regular e a estabelecer 
consensos sobre os preços e, de uma forma mais geral, a comunicar 
informação quanto aos produtos, preços, quantidades, compradores 
potenciais e vendedores potenciais. (HODGSON, 1994, p. 175) 

 

O predomínio do mercado como lugar de controle está no fato de ser 

globalizado, presente em todos os cantos do mundo. E sua eficácia vem da técnica 

oferecida pela ciência – técnica essa que transforma homens em máquinas sob a lei 

da concorrência livre. Dessa maneira, a sociedade se torna totalmente administrada 

e, por conseguinte, alienada.  

Em relação às origens dos sujeitos que o procuram para realizar a troca de 

mercadorias, o mercado se mostra indiferente, quase democrático. Entretanto, ao 
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acolhê-los, automaticamente exige deles qualidades modeladas de acordo com a 

produção das mercadorias, tornando-os também objetos de troca. Dessa maneira, o 

controle acontece a partir da coisificação gerada por uma indiferença automatizada 

que esvazia o sujeito. Esse movimento se fundamenta na ciência, que também o 

utiliza para promover o domínio sobre a natureza, construindo um mundo objetivado 

ao extremo, de acordo com os princípios da indiferença e isenção científicas. A 

automatização do pensamento acontece justamente por conta de sua indiferença e 

imparcialidade diante dos sujeitos e do mundo. Sendo assim, o pensamento que se 

pretendia democrático torna-se alienado, alienante e, consequentemente, opressor. 

Na medida em que desconsidera as consequências de seus posicionamentos se 

empobrece, pois já não é capaz de promover reflexão. Por conta disso, o 

pensamento crítico – ferramenta indispensável para a autonomia – é abolido dos 

programas de formação que, por sua vez, orientam-se no sentido de promover 

apenas uma “semi” formação que garante a manutenção do status quo. Portanto, a 

autodestruição produzida por este pseudo-esclarecimento gerou a alienação das 

condições de vida dos homens e da natureza, uma vez que “a liberdade na 

sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor” (ADORNO & HORKHEIMER, 

1985, p.13) 

Nesse sentido, entende-se o esforço de Adorno e Horkheimer que, ao 

refletirem sobre a dialética do esclarecimento, procuram entender como tal 

esclarecimento pôde conduzir a humanidade à barbárie enquanto o que se pretendia 

era exatamente o contrário. É antagônica, por exemplo, a ideia de que a miséria do 

mundo aumenta concomitantemente com o avanço científico que tem possibilitado o 

surgimento de novas tecnologias capazes de eliminar essa miséria. Por isso, a 

novidade do pensamento adorniano está na denúncia de que a barbárie não é uma 

exclusividade dos regimes totalitários, pois o esclarecimento também produz 

dominação e desumanização em estruturas democráticas consolidadas pelo capital. 

Sendo assim, o fascismo e o nazismo não são reações históricas ao esclarecimento, 

mas uma produção consciente cujos elementos podem ser encontrados em qualquer 

sociedade de consumo, pois são característicos do racionalismo contraditório dos 

modos de produção capitalista, independente da sua forma de manifestação política. 

Portanto, a barbárie está em todos os lugares, esperando apenas uma chance para 

demonstrar todo o seu poder destruidor.  
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Segundo os frankfurtianos, a proposta iluminista (de progresso e libertação 

pelo esclarecimento) radicalizou a função do conhecimento ao idealizá-lo como 

agente implacável, objetivo e neutro na busca pela emancipação humana. Diante do 

sofrimento gerado pelo medo e pela incerteza, o domínio sobre a natureza é 

extremado e se dá através da desconstrução do mito e da construção de verdades 

que garantam ordem e sentido à humanidade. Ao tornar o mundo um lugar 

controlado pela técnica, a razão iluminista identifica conhecimento com poder e, por 

isso, propõe salvar o homem da barbárie estabelecendo parâmetros para que as 

sociedades sejam conduzidas com objetividade e ordenamento. É daí que surge a 

afirmação citada anteriormente, de que “o programa do esclarecimento era o 

desencantamento do mundo”. (Ibid., p.17) 

Apesar de inaugurar o projeto de modernidade, para Adorno e Horkheimer a 

proposta iluminista não é nova. Eles se utilizam de dois polêmicos argumentos para 

justificarem essa afirmação. O primeiro propõe que os mitos antecipam o 

esclarecimento na medida em que trazem consigo o desejo de dominar a natureza, 

mesmo sem os meios eficazes para isso. Diante das intempéries produzidas pela 

natureza, o homem buscava uma proteção ilusória no mito – ilusória porque não 

havia nenhum conhecimento que fosse capaz de produzir tecnologia de controle 

sobre a natureza19. O segundo motivo, igualmente polêmico, sugere que há na 

ciência algo que a une ao mito, que é o caráter de repetição, ou seja, a ciência é 

objetiva porque o conhecimento gerado por ela pode gerar repetição, como acontece 

em experimentos de laboratório, por exemplo. Por outro lado, “a temporalidade 

cíclica do mito pressupõe exatamente essa possibilidade de repetição que é hoje 

considerada típica da ciência moderna” (DUARTE, 2004, p.29).  

A relação entre mito e esclarecimento é desenvolvida no excurso intitulado 

“Ulisses ou mito e esclarecimento”. Nele, os autores apresentam a relação entre a 

Odisseia de Homero e a pré-história da racionalidade burguesa. Para eles, as 

situações vividas por Ulisses caracterizam o ambiente burguês a partir do início da 

Idade Moderna. As aventuras do frágil herói – que usa as forças das entidades 

inimigas contra elas mesmas para quebrar o encanto que antes as envolvia – 

servem de pano de fundo para o estudo sobre as relações entre progresso e 

                                                           
19

 Essa tecnologia só surgiu com a revolução industrial do século XVIII. 
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barbárie, pois desvelam a tendência da civilização ocidental em transformar os 

meios em fim. Um exemplo é o encontro entre Ulisses e o ciclope gigante chamado 

Polifemo20. Para confundir o gigante que tenta devorá-lo, o herói manipula o 

significado das palavras em grego: diz chamar-se “Oudeis”, que se assemelha a seu 

verdadeiro nome “Odysseus”. Depois de convencer o gigante a se embriagar, 

Ulisses escapa com seus homens do cativeiro fatal. Ao acordar, o gigante pede 

ajuda, mas seus companheiros ficam confusos, não entendem como ele pode ter 

sido enganado por “Oudeis” (que significa ninguém). Já em seu barco, o vitorioso 

herói quase põe tudo a perder gritando para Polifemo que foi “Odysseus” o 

responsável pela sua vergonha, e quase é atingido por uma pedra arremessada pelo 

gigante. O arriscado insulto tinha o objetivo de resgatar a identidade perdida diante 

do perigo da morte. 

 

Na verdade, o sujeito Ulisses renega a própria identidade que o 
transforma em sujeito e preserva a vida por uma imitação mimética 
do amorfo(...) O astucioso Ulisses não pode agir de outro modo: ao 
fugir, ainda ao alcance das pedras arremessadas pelo gigante, não 
se contenta em zombar dele, mas revela seu verdadeiro nome e sua 
origem, como se o mundo primitivo, ao qual sempre acaba por 
escapar, ainda tivesse sobre ele um tal poder que, por ter se 
chamado de Ninguém, devesse temer voltar a ser Ninguém, se não 
restaurasse sua própria identidade graças à palavra mágica, que a 
identidade racional acabara de substituir. (ADORNO & 
HORKHEIMER, 1985, p. 63) 

 

Porém, o resgate da identidade que se dá pela palavra denuncia a 

fragilidade dessa mesma palavra diante da força da natureza que ela enganou. Essa 

é a dialética da eloquência que condena os inteligentes à arriscada prolixidade, pois 

somente ela será capaz de manter a delicada vantagem da palavra sobre a força, 

mas com o risco constante de excitar a ação contrária da força temida. Tal dialética 

constitui-se numa espécie de infortúnio do esclarecimento que se perpetua desde os 

primeiros tempos até o advento da sociedade burguesa. 

 

                                                           
20

 Narrado no canto IX da Odisseia. Cf. HOMERO, 2000. 
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A mítica compulsão da palavra nos tempos pré-históricos perpetua-
se na desgraça que a palavra esclarecida atrai para si própria. 
Oudeis, que se dá compulsivamente a conhecer como Ulisses, já 
apresenta os traços característicos do judeu que, mesmo na angústia 
da morte, se gaba da superioridade que dela resulta; e a vingança 
contra o mediador não aparece só ao fim da sociedade burguesa, 
mas já está em seu começo como a utopia negativa à qual toda 
forma de violência sempre tende. (Ibid., p. 64) 

 

A proximidade sugerida entre mito e ciência não impede os autores da 

Dialética do esclarecimento de distinguirem bem o lugar e o papel de cada um. No 

mito, a palavra e o ser estão ligados numa relação de afinidade, fazendo com que a 

linguagem adquira elementos complementares e indissociáveis como, por exemplo, 

o texto, a imagem e o som. Na ciência, há uma separação que gera uma distinção 

essencial entre objeto e pensamento. A palavra se separa da poesia e a linguagem 

se fragmenta ao ponto de isolar seus diversos aspectos particulares na busca de 

especialização. Essa fragmentação resulta no que os autores caracterizam de 

divisão social do trabalho, responsável por todo o progresso material e espiritual da 

sociedade “esclarecida” que se subordina diariamente aos anseios do consumo, 

transformando as potencialidades dos indivíduos em mercadorias intercambiáveis. 

Daí a constatação de que a “socialização radical significa alienação radical” (Ibid., p. 

59). O combate à irracionalidade mítica por meio da razão instrumentalizada 

produziu o isolamento e a perda da sensibilização do gênero humano. O sujeito 

solitário e insensível se torna o homo economicus, dotado de saber, que faz da 

ciência a principal mercadoria da sociedade capitalista contemporânea. Ele prioriza 

a ciência porque é por ela que a técnica se desenvolve, e é pela técnica que a 

natureza é dominada. 

Com essa divisão do trabalho, a ciência passou a desempenhar um papel 

cada vez mais importante por conta de sua utilidade para a autopreservação da 

humanidade. Por outro lado, com o aumento do papel do mercado e a 

desvalorização da natureza na dinâmica social, a arte passou a ser cada vez mais 

menosprezada por causa de sua suposta inutilidade. Há, portanto, uma 

contraposição entre ciência e arte, agravada pela maneira ambígua com que a 

civilização ocidental, sobretudo a europeia, entende a beleza: desnecessária e 

perigosa. Desnecessária, porque não está diretamente ligada à autopreservação da 
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humanidade; perigosa, porque questiona o predomínio do material sobre o espiritual, 

ou seja, da ciência sobre a arte. Assim, a arte e a cultura passam a ser objetos de 

ostentação para poucos consumidores, enquanto que a maioria vive alienada, com 

pequenos fragmentos da beleza, sem ter ideia da sua grandiosidade. Esse estado 

de alienação só será superado a partir do compromisso do esclarecimento com o 

conhecimento emancipador, capaz de criticar o papel do mercado e promover uma 

profunda reconciliação com a natureza. Assim, o esclarecimento se tornará dialético, 

ou seja, consciente de sua relação com aquilo que ele não é21. 

Um esclarecimento que não se compromete com o conhecimento 

emancipador se torna autodestrutivo, pois tende a se valer da coerção para justificar 

a igualdade que pretende oferecer. A dominação produzida por esse tipo de 

esclarecimento coloca o indivíduo diante da realidade imposta pela divisão social do 

trabalho, opressora e desumanizante. 

 

Essa dominação defronta o indivíduo com a razão na realidade 
efetiva. Igualados no logos, o poder de todos os membros da 
sociedade acaba sempre por se agregar em um sentido uniforme, na 
divisão social do trabalho imposta pela instância do mercado, cuja 
racionalidade é mais uma vez reproduzida. E aquilo que ocorre a 
todos pela atuação de poucos se realiza sempre pela aparência de 
subjugação dos indivíduos por muitos. Ou seja, a dominação da 
sociedade tem sempre o caráter da opressão por uma minoria. 
(BORGES, 2011, p. 105) 

 

O isolamento crescente dos indivíduos expressa o esvaziamento dos valores 

humanistas em uma sociedade dominada pela força. Uma das expressões mais 

evidentes dessa dominação pela força é o fascismo, que conseguiu extrapolar os 

limites do mercado, transformando-o num espaço de livre negociação capitalista 

regulado pelo medo da barbárie, que era justamente o que o esclarecimento 

pretendia evitar. Até mesmo a vitória sobre o nazismo e o fascismo na Segunda 

Guerra Mundial e o fenecimento da guerra fria não foram capazes de resgatar o 

humanismo emancipatório. Esse fato reforça a ideia de Adorno e Horkheimer de que 

a barbárie não é uma exclusividade de sistemas de governo totalitários, mas um 

                                                           
21

 Adorno desenvolve essa ideia em sua Teoria Estética, cujo teor será abordado mais adiante. 
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fenômeno presente em todas as formas de poder que se baseiam no 

esclarecimento, uma vez que é exatamente ele que reforça o isolamento dos 

indivíduos e sua dominação pela força. O vazio deixado pelo esclarecimento é, via 

de regra, compensado pelas propostas do mercado, que passa a exercer uma nova 

forma de totalitarismo. A formação humanista libertadora é substituída por uma 

educação de massa que tem como principal objetivo a manutenção do status quo 

dessa sociedade administrada. 

 

Esse vazio acaba sendo preenchido pelos valores de mercado. 
Ocorre, então, um totalitarismo de mercado. Em lugar da formação 
humanista, a educação de massa. Esta não visa formar o espírito, 
como aquela, mas capacitar o indivíduo a viver nessa sociedade 
presidida pela técnica e pelos valores empresariais do lucro, da 
competição e do sucesso profissional. O sujeito só encontra seu 
lugar social quando se converte em consumidor. O fetiche da 
igualdade, comum a todas as sociedades ocidentais, democráticas 
ou não, proporciona um indivíduo tão genérico quanto os produtos 
que ele possa encontrar em um supermercado. Todos são idênticos 
na mediocridade espiritual. E as massas são impotentes nessa 
sociedade dirigida pelo princípio da coerção.  (Ibid., p. 105) 

 

A teoria liberal que norteia as sociedades ocidentais reduziu toda a vida à 

dimensão econômica, transformando a técnica, regulada sobretudo pelo mercado, 

em sua maior expressão prática. Dessa forma, ciência e economia se tornam um 

único bloco, frio, distante e impessoal, cujo poder dita os rumos de toda a sociedade. 

Tal poderio confere autonomia ao mercado ao mesmo tempo em que gera total 

dependência no indivíduo, controlando-o em todas as esferas. Essa é a dinâmica da 

sociedade administrada, que tem no esclarecimento a base de seu poder e o 

fundamento de suas ações totalitárias, mascaradas pela ideologia da igualdade. O 

fenômeno da difusão dessa ideologia pelos meios de comunicação de massa é o 

que Adorno e Horkheimer chamaram de indústria cultural, expressão última do 

controle ideológico e alienante de nossos tempos. 

 

Ramo produtor de mercadorias impregnadas de conteúdos 
simbólicos, os meios se localizam na interseção entre a infraestrutura 
e a superestrutura, promovendo ao mesmo tempo relações materiais 
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de produção e formas ideológicas de dominação. Como indústrias, 
precisam atender a grandes contingentes de forma cada vez mais 
rápida e objetiva. Para isso, suas transmissões devem ser 
imediatamente compreendidas por todos, forçando-os a evitar a 
complexidade e a polissemia. Nesse contexto, essa precária forma 
de educação de massa, que substitui a formação humanista de 
outrora, reforça os elementos de passividade e semelhança, dentro 
de um sistema mais amplo de dominação. A semelhança trabalharia 
em função do consumo, enquanto a passividade em função da 
produção e do consumo. (Ibid., p. 106) 

 

Sendo assim, por conta do elemento de semelhança, a indústria cultural 

tende a uniformizar os indivíduos, satisfazendo-os com bens padronizados, já que 

apresentam as mesmas necessidades. 

 

O facto de que milhões de pessoas participam dessa indústria 
imporia métodos de reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a 
disseminação de bens padronizados para a satisfação de 
necessidades iguais. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 100) 

 

Já o elemento de passividade faz com que os indivíduos se tornem 

totalmente vulneráveis às investidas dos meios de comunicação de massa, que se 

valem da superficialidade para impedir que a formação humanista emancipatória 

aconteça. Assim, a coisificação se torna a realidade das massas incapazes de se 

pensarem no mundo. 

 

A reificação, graças à qual a estrutura de poder, possibilitada 
unicamente pela passividade das massas, aparece às próprias 
massas como uma realidade indestrutível, tornou-se tão densa que 
toda espontaneidade e, mesmo, a simples ideia da verdadeira 
situação tornou-se necessariamente uma utopia extravagante, um 
desvio sectarista. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, pp. 168-169) 

 

Com a utilização de técnicas apuradas, os elementos de semelhança e 

passividade são aplicados para garantir a uniformidade e a apatia necessárias para 

a perpetuação do sistema de controle. A indústria cultural se torna, portanto, a última 
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etapa da dominação. O grande problema é que a uniformidade e a apatia produzem 

indiferença, e essa, por sua vez, produz a neutralidade moral que descompromete a 

razão diante da alienação e da barbárie. A decadência do espírito humano na 

contemporaneidade denuncia o fracasso do esclarecimento que, no lugar da 

liberdade prometida, criou novos modos de dominação, ou seja, em vez de libertar, a 

razão instrumentalizada escravizou o homem, tirando dele o direito ao conhecimento 

que lhe pertencia. Como consequência, mantem-se a reprodução contínua e 

irrefreável dos problemas sociais que geram conflitos étnicos, intolerância religiosa e 

racial, aumento da criminalidade, entre outros.  

 

Igualados pelo estatuto da dominação e homogeneizados pelo 
mercado, os homens não têm espaço para a crítica. Uma sociedade 
alienada abraça um mercado acéfalo. O conhecimento imparcial forja 
a indiferença. Está pavimentado o caminho para a barbárie, e todas 
as suas expressões. (BORGES, 2011, p. 106) 

 

Assim, a indústria cultural é um instrumento a favor do sistema capitalista, 

que a usa para se conservar, submetendo os indivíduos através da manipulação de 

suas consciências. As ferramentas utilizadas para isso são os veículos de 

comunicação, cujos conteúdos são repletos de ideologias. Aliás, eles próprios 

constituem a ideologia opressora, uma vez que produzem técnicas capazes de 

entorpecer as mentes e difundir a ideia de que a única possibilidade de 

sobrevivência é a adaptação passiva diante do mundo. Ou seja, a ideologia imposta 

pela indústria cultural aniquila a consciência em favor da adaptação, transformando 

tudo e todos em mercadoria. Um bom exemplo dessa adaptação passiva é dado 

pelo cinema que, através da rapidez de suas imagens, reduz a capacidade de 

pensar e coloca o expectador numa outra realidade, que ele toma como sendo a 

verdadeira. A diversão passa, então, a ser um processo mecânico, tal qual o que 

acontece nas fábricas. Para se divertir é preciso fazer tudo automaticamente, sem 

pensar em nada, e esperar o resultado almejado: esquecer todo o sofrimento. Em 

última análise, divertir significa assumir a impotência diante da realidade. Para que a 

diversão funcione, a publicidade desempenha um importante papel. Cabe a ela 

embriagar o indivíduo, encobrindo o objeto indicado para o consumo com qualidades 

que o superestimem, mesmo que essas qualidades não representem a realidade do 
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objeto. Dessa forma, o prazer e a felicidade propostos pela publicidade são ilusórios 

e inalcançáveis, o que os tornam fetiches da indústria cultural, objetos de desejo 

perseguidos constantemente, mas nunca alcançados. Essa é uma das facetas da 

alienação que impossibilita a emancipação. 

 

 

2.3 – Dialética negativa e sofrimento 

 

A Dialética Negativa, como já vimos, foi escrita em 1967, ano em que 

Adorno assumiu a diretoria do Instituto de Pesquisa Social. Portanto, a obra é escrita 

no auge de sua maturidade intelectual. Partindo do pressuposto de que a dialética 

precisa se libertar do caráter afirmativo que lhe persegue desde a filosofia clássica, 

ele formula uma espécie de "materialismo filosófico", que é histórico e crítico, mas 

não dogmático. Alternativamente, pode-se descrever o livro como uma metacrítica 

da filosofia idealista, especialmente da filosofia de Kant e Hegel. Adorno elabora sua 

Dialética Negativa com o objetivo de completar o que ele considerava sua tarefa ao 

longo da vida como filósofo: usar a força epistêmica da palavra para romper o 

engano da subjetividade constitutiva. E isso ocorre em quatro etapas. Na primeira, 

elabora uma longa introdução em que trabalha o conceito de experiência filosófica, 

desafiando a distinção que Kant faz entre fenômeno e noumeno e rejeitando a 

construção da dialética positiva de Hegel. Na segunda parte, estabelece uma 

relação entre o seu projeto e as ontologias desenvolvidas na Alemanha, 

principalmente a de Heidegger. A terceira parte apresenta o conceito e as categorias 

da dialética negativa. Por fim, compondo quase a metade do livro, elabora diversos 

modelos filosóficos de dialética negativa a partir de conceitos-chave como a 

liberdade, a filosofia da história e a metafísica. Adorno queria que o modelo final, 

dedicado às questões metafísicas, promovesse, pela auto-reflexão crítica, um giro 

axiológico à revolução copernicana.  

Como Hegel, Adorno critica a distinção de Kant entre fenômeno e noumeno, 

argumentando que as condições transcendentais da experiência não podem ser 
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nem tão puras, nem tão separadas umas das outras como Kant parece afirmar. As 

formas supostamente puras de espaço e tempo, por exemplo, não podem ser 

simplesmente intuições não-conceituais, uma vez que nem mesmo o mais brilhante 

dos filósofos transcendentais teria acesso a elas para além do conceito, ou seja, 

como pura intuição. Por outro lado, as categorias a priori da faculdade de 

entendimento seriam conceitos ininteligíveis se não fossem já sobre algo intuitivo, 

que é não-conceitual. Sendo assim, uma experiência será tanto mais genuína 

quanto mais for capaz de ir além da aplicação de conceitos e intuições a priori, 

superando o alcance do pensamento e da sensibilidade. Adorno chama esse 

princípio de não-identidade. 

O conceito de não-identidade, por sua vez, marca a diferença entre o 

materialismo adorniano e o idealismo hegeliano. Embora compartilhe a ênfase de 

Hegel em uma identidade entre o pensamento especulativo e o ser, entre o sujeito e 

o objeto, e entre a razão e a realidade, Adorno nega que essa identidade seja 

alcançada de forma positiva. Isso porque sua maior parte foi construída 

negativamente, uma vez que, na busca por identidade e unidade, o pensamento 

humano se impõe sobre os objetos, suprimindo ou ignorando suas diferenças e 

diversidades. Dessa forma, ao buscar a universalização pelo princípio de identidade, 

a razão acaba por admitir a miséria do particular, contrapondo-se a este e, 

consequentemente, encurtando o seu campo epistemológico. Por isso, Adorno 

rejeita o caráter afirmativo da dialética de Hegel e se propõe resgatar a razão 

particular, oprimida pela universalidade, através de sua dialética negativa. 

 

Na universalidade da ratio, que ratifica a indigência de todo elemento 
particular, a sua dependência em relação ao todo desdobra-se por 
força do processo de abstração sobre o qual ela repousa a sua 
contradição com o particular. A razão que tudo domina e que se 
instaura sobre um outro também encurta necessariamente a si 
mesma. O princípio da identidade absoluta é em si contraditório. Ele 
perpetua a não-identidade enquanto oprimida e degradada. Um 
rastro desse fato está imerso no esforço hegeliano por absorver a 
não-identidade por meio da filosofia da identidade, sim, a identidade 
por meio da não-identidade. Contudo, ele desfigura o estado de 
coisas na medida em que afirma o idêntico, admite o não-idêntico 
como certamente necessário e desconhece a negatividade do 
universal. Falta-lhe uma simpatia pela utopia do particular, soterrada 
sob o universal, pela não-identidade que só seria se a razão 
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realizada deixasse entrar em si a razão particular do universal. Hegel 
deveria ter respeitado, ao invés de ter censurado e repreendido, a 
consciência da injustiça implicada pelo conceito do universal, e 
exatamente pela universalidade da injustiça. (ADORNO, 2009, pp. 
264-265) 

 

Para Adorno, as atuais condições sociais dificultam o acesso ao não-idêntico 

e, por conta disso, o pensamento só poderá alcançá-lo depois de muito esforço para 

elaborar críticas conceituais de identificações que obscurecem os objetos. Tais 

críticas devem ser determinadas pela negatividade, de tal modo que revelem as 

contradições específicas entre o que o universal reivindica para si e o que ele 

realmente oferece para além do conceito. Ao cumprir essa tarefa, o pensamento 

identifica o não-idêntico e garante que o objeto não seja ofuscado pelo conceito, ou 

seja, garante a distinção entre ideia e realidade. Segundo o frankfurtiano, somente 

esse movimento será capaz de denunciar a pressão que a sociedade 

contemporânea exerce sobre o sujeito através da universalidade.  

 

Porquanto a identidade entre ideia e realidade efetiva é desmentida 
por esta última, é necessário algo assim como um empenho 
particular e devoto da razão para apesar de tudo se assegurar dessa 
identidade; o "afirmativo", a comprovação da reconciliação 
positivamente realizada, é postulado, vangloriado como uma 
performance superior da consciência porque a pura contemplação 
hegeliana não é suficiente para uma tal afirmação. A pressão que a 
afirmação exerce sobre o que resiste a ela, sobre o efetivamente 
real, intensifica incansavelmente aquela pressão real que a 
universalidade impõe ao sujeito como a sua negação. (Ibid, pp. 278-
279) 

 

A pressão a que se refere Adorno é extremamente nociva não só para o 

indivíduo, mas para a própria sociedade que oprime, pois desconsidera o particular, 

no sujeito, enquanto substância do universal. 

 

Quanto mais a sociedade se inclina para a totalidade que se 
reproduz no encanto dos sujeitos, tanto mais profunda se torna 
também a sua tendência para a dissociação. Essa tendência tanto 
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ameaça a vida da espécie, quanto desmente o encanto do todo, a 
falsa identidade entre sujeito e objeto. O universal, que comprime o 
particular como que por meio de um instrumento de tortura até que 
ele se desfaz em pedaços, trabalha contra si mesmo porque tem a 
sua substância na vida do particular; sem ele, o universal se degrada 
à sua forma abstrata, cindida e extinguível. (Ibid, p. 287) 

 

Um dos elementos motivadores da dialética negativa de Adorno é o 

sofrimento humano, que se constitui num inegável fato de irracionalidade. Segundo 

o frankfurtiano, o espírito do mundo está repleto de sofrimento e falhas, e é 

exatamente por isso que experimentá-lo significa experimentar a sua negatividade. 

Por conta do sofrimento e da falibilidade do mundo, ele faz de sua epistemologia um 

discurso materialista voltado para a compreensão do todo, sobretudo a partir das 

partes obscuras, negativas, que não aparecem facilmente por conta da pressão que 

sofrem da afirmação do universal. O sofrimento é a marca corpórea da sociedade e 

do objeto sobre a consciência humana. Sendo assim, por vezes ele se reproduz por 

causa de uma espécie de “pedagogia das sanções físicas”, que faz os homens 

repetirem a brutalidade exercida sobre eles – quem antes era barbarizado, agora 

barbariza. Nesse contexto, o objetivo da nova organização social passou a ser a 

negação do sofrimento. Exatamente por isso, a verdade só é possível a partir da 

escuta atenta do sofrimento, para o qual a objetividade tem grande peso na 

formulação da ideia. Tal escuta se vale de alguns recursos da filosofia, como a 

dimensão mimética da linguagem, que subverte o socialmente sancionado. Na 

filosofia, isto requer uma ênfase na apresentação, na qual o rigor lógico interage 

com a flexibilidade expressiva. Outro recurso encontra-se nas relações espontâneas 

entre os conceitos estabelecidos. Ao tomar tais conceitos fora de seus padrões 

estabelecidos, e reorganizando-os em constelações em torno de um assunto 

específico, a filosofia pode desbloquear alguns da dinâmica histórica escondida 

dentro de objetos cuja identidade excede as classificações que lhes são impostas. 

O que mais claramente distingue a epistemologia materialista adorniana do 

idealismo, seja kantiano ou hegeliano, é a sua insistência na "prioridade do objeto". 

Adorno considera "idealista" qualquer filosofia que afirma uma identidade entre 

sujeito e objeto e, sendo assim, atribui prioridade constitutiva ao sujeito epistêmico. 

Ao insistir sobre a prioridade do objeto, Adorno faz repetidamente três observações. 
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A primeira afirma que o sujeito é, em si, objetivamente constituído pela sociedade a 

que pertence e sem a qual não poderia existir. A segunda alega que nenhum objeto 

pode ser totalmente conhecido de acordo com as regras e procedimentos do 

pensamento identitário. Por último, declara que o objetivo do próprio pensamento, 

mesmo quando sofre pressões sociais para impor identidade aos objetos, é honrar 

estes objetos em sua não-identidade diante de uma racionalidade restrita que 

declara superficialmente o que eles são. Contra o empirismo, ele argumenta que 

nenhum objeto é simplesmente um dado acabado, tanto porque pode ser um objeto 

apenas em relação a um assunto ou porque os objetos são históricos e têm o 

potencial de mudar. 

Nas condições atuais, a única maneira que a filosofia tem para dar 

prioridade ao objeto é a dialética – e não a tradicional, mas a negativa, proposta por 

Adorno. É essa dialética que, durante o seu projeto de identificação conceitual, 

reconhece a não-identidade entre o pensamento e o objeto. Segundo o pensamento 

adorniano, a dialética é a consciência da não-identidade consistente e, 

contraditoriamente, sua categoria central é o não-idêntico sob o aspecto da 

identidade conceitual. Portanto, tudo o que é qualitativamente diferente e que resiste 

à conceptualização irá aparecer como uma contradição. A primazia do princípio da 

contradição dialética testa o heterogêneo acordo com o pensamento unitário. Ao 

colidir com sua própria fronteira, o pensamento unitário se revela como manipulador. 

 

Uma contradição, por exemplo, como aquela entre a determinação 
que o indivíduo reconhece como a sua própria e a que a sociedade 
lhe impinge caso ele queira ganhar sua vida, o seu “papel”, não pode 
ser reconduzida a nenhuma unidade sem manipulação, sem a 
intervenção de míseros conceitos supraordenados que produzem o 
desaparecimento das diferenças essenciais(...). (Ibid, pp. 132-133) 

 

Segundo o entendimento de Adorno, a partir da contradição dialética, a 

sociedade é dividida em antagonismos fundamentais que, de acordo com o princípio 

de troca, são acobertados pelo pensamento identitário. Sendo o princípio de troca o 

fundamento último do princípio de identidade, sua universalização transforma o 

mundo todo no idêntico. A única maneira de expor esses antagonismos e, assim, 
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apontar para a sua possível resolução é pensar contra o pensamento; em outras 

palavras, pensar a partir da contradição. Dessa forma, a contradição passa a ser 

uma categoria de reflexão que permite o confronto entre o conceito e o objeto e a 

consequente revelação das inadequações que existem entre ambos. 

A reflexão sobre as contradições não implica apenas num caráter negativo 

do pensamento, pois traz consigo a possibilidade, ainda que frágil, de um novo 

horizonte transformado, ou seja, de uma sociedade que já não seria dividida por 

antagonismos fundamentais; uma sociedade livre da compulsão de dominar através 

da identificação conceitual, e que permite, assim, o florescimento de determinados 

objetos em sua particularidade. Adorno está convencido de que a sociedade 

contemporânea tem os recursos para aliviar o sofrimento, ainda que este se 

perpetue com tanto vigor – desde os tempos da burguesia se busca atenuar o 

sofrimento através da reconciliação do particular. 

 

A reconciliação com a objetividade, por mais frágil que possa ser, 
transcende o sempre igual. Os instantes nos quais um particular se 
liberta, sem restringir já uma vez mais algum outro por meio da 
própria particularidade, são antecipações da ausência mesma de 
entraves; um tal consolo resplandece desde a mais antiga burguesia 
até a sua época tardia. (ADORNO, 2009, p. 255) 

 

Diante da possibilidade do fim do sofrimento, Adorno entende que sua 

dialética negativa tem uma utopia a alcançar, que é justamente a construção de 

“uma humanidade que, não sendo mais desfigurada, não precisa mais de desfigurar 

o que quer que seja" (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 56). A efetivação do fim 

do sofrimento conduziria à reconciliação entre o homem e a natureza, incluindo a 

natureza que há dentro dos seres humanos, e entre os próprios seres humanos. 

Essa ideia de reconciliação sustentará as reflexões de Adorno sobre a ética e a 

metafísica. 
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2.4 – Teoria estética e autonomia 

 

A publicação da obra intitulada Teoria Estética, de Adorno, aconteceu um 

ano após a sua morte. Porém, os especialistas concordam que o seu conteúdo 

teórico está presente em todo o pensamento maduro do autor. Um bom exemplo 

disso é a afirmação de Duarte: “de certa forma pode-se dizer que a Teoria Estética e 

a Dialética Negativa são como dois lados de uma equação” (DUARTE apud PUCCI, 

2008, p. 95). Em outras obras, como Minima Moralia e Notas de Literatura, também 

se percebe a dimensão estética se articulando com a filosofia. Aliás, os estudos 

filosóficos e sociológicos das artes e da literatura compõem mais da metade das 

obras adornianas reunidas. As suas mais importantes teorias aparecem nesses 

estudos. No entanto, Adorno rejeita a separação dessas teorias, bem como a divisão 

da filosofia em subdisciplinas especializadas, a partir de uma metodologia 

enquadrada que não permita o aprofundamento necessário para a compreensão 

apropriada de cada assunto. Esta é uma razão pela qual especialistas acadêmicos 

consideram seus textos tão desafiadores, não só os musicólogos e críticos literários, 

mas também os epistemólogos e esteticistas. Todos os seus escritos contribuem 

para uma filosofia abrangente e interdisciplinar da sociedade. 

A Teoria Estética assinala o ápice do corpo inacabado e extremamente rico 

de suas reflexões estéticas. Ela lança luz retrospectiva sobre todo o corpo e se 

aproxima do modelo inspirado especialmente por Walter Benjamin, e que Adorno 

considera o mais apropriado para a sua própria filosofia atonal. Implacavelmente 

traçando círculos concêntricos, a Teoria Estética promove uma dialética que 

reconstrói o movimento de arte moderna a partir da perspectiva da estética filosófica. 

Simultaneamente, também reconstrói a estética filosófica, especialmente a de Kant e 

Hegel, a partir da perspectiva da arte moderna. De ambos os lados, Adorno tenta 

extrair o significado sócio-histórico da arte e da filosofia. A articulação entre 

experiência filosófica e experiência estética, além de ter sido uma constante em 

quase toda a vida de Adorno, encontrou nele maneiras produtivas de se 

desenvolver.  
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Para Adorno, porém, filosofia e arte não são a mesma coisa, apesar 
de se aproximarem em seu “conteúdo de verdade”; complementam-
se, em sua práxis sócio-cultural, ao se contraporem e se negarem 
mutuamente. Enquanto atividades separadas, ambas verdadeiras em 
suas próprias particularidades, se convergem. A especificidade de 
uma e de outra é a garantia de possíveis ajudas férteis e recíprocas 
(PUCCI, 2008, p. 96) 

 

A teoria estética adorniana nos mostra que, ao despertar os sentimentos do 

belo e do êxtase, a arte revela a dor, a negação e a esperança. Tal revelação tem o 

poder de abalar os nossos sentidos e pressionar a nossa razão. Diante dessa 

situação, como caminho de entendimento aprofundado da realidade, Adorno propõe 

a existência de um momento mimético para o pensamento racional e um momento 

racional para a arte, mas com o cuidado de não estetizar a filosofia e nem 

transformar a arte numa reflexão filosófica. Para garantir a sanidade dessa relação, 

é preciso entender a especificidade da arte a partir daquilo que Adorno afirma de 

seu movimento e de sua relação com o outro. 

 

A definição do que é a arte é sempre dada previamente pelo que ela 
foi outrora, mas apenas é legitimada por aquilo em que se tornou, 
aberta ao que pretende ser e àquilo em que poderá, talvez tornar-se. 
Enquanto é preciso manter a sua diferença em relação à simples 
empiria, ela modifica-se em si qualitativamente(...). O caráter artístico 
específico que nela existe deve deduzir-se, quanto ao conteúdo, do 
seu Outro; apenas isto bastaria para qualquer exigência de uma 
estética materialista dialética. Ela especifica-se ao separar-se daquilo 
por que tomou forma; a sua lei de movimento constitui a sua própria 
lei formal. Ela unicamente existe na relação ao seu Outro e é o 
processo que a acompanha. (ADORNO, 1992, p. 13) 

 

A caracterização da historicidade e especificidade da arte, marcada por 

descontinuidades e rupturas, só é possível por essa ser ao mesmo tempo, e 

contraditoriamente, fato social e autonomia. É fato social porque é um artefato, 

produto do trabalho social. O artista que produz a arte, não o faz sozinho, pois nele e 

em sua obra há a presença da coletividade, do universal. “O artista que traz em si a 

obra de arte não é o único a produzi-la: por seu trabalho, sua atividade passiva, ele 

se torna o lugar-tenente do sujeito social universal” (ADORNO apud PUCCI, 2008, p. 
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97). Num outro texto, Adorno afirma sobre o sujeito que “a sua coletividade latente 

liberta a obra artística monadológica da contingência da sua individuação. A 

sociedade, a determinante da experiência, constitui as obras como seu verdadeiro 

sujeito(...)” (ADORNO, 1992, p.104). Há ainda outro aspecto da arte enquanto fato 

social da sociedade moderna. A indústria cultural tem submetido o valor de uso da 

arte ao prazer do prestígio, da moda e da mercadoria, transformando-a em utilidade. 

Com o seu valor reduzido, a arte se torna uma não-arte, ou seja, uma coisa a mais a 

serviço da indústria cultural. Como autonomia, a arte contesta a realidade que a quer 

monopolizar, denunciando a opressão velada da realidade social alienante. Sua 

existência já é uma crítica à sociedade e ao status quo mantido por ela. A autonomia 

da arte é fruto de um processo de formação que nega radicalmente a alienação e a 

dominação da sociedade administrada. Seu fundamento está na denúncia e no 

anúncio. Denúncia do reducionismo unívoco, imposto pelo princípio de identidade, e 

do absurdo da violência que rege o mundo. E anúncio de um novo mundo, em que a 

humanidade é emancipada e, ela mesma, autônoma. Essa dimensão de autonomia 

da arte incomoda os sujeitos da indústria cultural, que tentam se manter incólumes 

em sua situação unívoca, fetichizando a arte. 

 

Da autonomia da arte, que suscita a cólera dos consumidores da 
cultura, pelo facto de considerarem as obras algo melhor do que eles 
crêem ser, resta apenas o caracter fetichista das mercadorias, 
regressão ao fetichismo arcaico na origem da arte: nesta medida o 
comportamento contemporâneo perante a arte é regressivo. 
(ADORNO, 1992, p. 29) 

 

A autonomia é esvaziada toda vez que o caráter social da arte predomina 

sobre o seu caráter autônomo. Essa descontinuidade é extremamente nociva à 

história do espírito.  

 

Quando o caráter social da arte leva a melhor sobre o caráter 
autônomo, quando a sua estrutura imanente contradiz 
manifestamente as relações sociais, a autonomia é sacrificada e com 
ela a continuidade; uma das fraquezas da história do espírito é ela 
ignorar isso de modo idealista. Quando a continuidade se rompe, as 
relações de produção vencem quase sempre as forças produtivas; 



61 
 

não há nenhum motivo para admitir um tal triunfo da sociedade. A 
arte é mediatizada pela totalidade social; isso significa: pela estrutura 
social dominante do momento. (Ibid, p.237) 

 

As afirmações de Adorno sobre a arte são, em geral, estabelecidas a partir 

de sua reconstrução do movimento de arte moderna. Ou seja, ao falar de arte ele se 

refere majoritariamente à arte moderna. Em sua Teoria Estética, a preocupação com 

a arte moderna produz duas importantes questões: a primeira, inspirada por Hegel, 

indaga se a arte pode sobreviver no mundo do capitalismo tardio; a outra, inspirada 

no marxismo, investiga se a arte pode contribuir para a transformação deste mundo. 

Ao abordar as duas questões, Adorno conserva de Kant a noção de que a arte 

propriamente dita é caracterizada por uma autonomia formal, somando-lhe a noção 

de importância intelectual da arte, de Hegel, e a de inserção da arte na sociedade 

como um todo, de Marx. O resultado da análise revela, simultaneamente, o caráter 

ilusório da obra de arte e a sua necessária autonomia. Esta é a chave para propor o 

verdadeiro caráter social da arte (moderna), ou seja, o de ser a antítese social da 

sociedade. 

Adorno chama as obras de arte autênticas de mônadas sociais – centro de 

forças e coisas ao mesmo tempo. As tensões inevitáveis dentro e entre elas 

expressa conflitos também inevitáveis do processo sócio-histórico mais amplo, de 

onde derivam e à qual pertencem. Todas as tensões e conflitos são contradições a 

serem trabalhadas e, eventualmente, resolvidas – sua resolução completa, no 

entanto, exigiria uma transformação na sociedade como um todo, que, dada a sua 

teoria social, não parece iminente. Ao revelar suas contradições, a arte, juntamente 

com a filosofia, desempenha um importante papel dentro da estrutura social mantida 

pelo capitalismo tardio. Isso porque, uma vez conhecidas e reveladas as suas 

contradições, também revela as contradições da sociedade que a produz, não sendo 

mais possível ignorá-las. Nesse sentido, a teoria de Adorno estabelece uma ligação 

entre a arte e os problemas da modernidade; e uma conexão entre a estética e a 

filosofia na esfera do espírito absoluto de Hegel, possibilitando uma racionalidade 

efetivamente dialética. 
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Quanto mais compactamente os homens cobriam o que é diferente 
do espírito subjectivo com a rede das categorias, tanto mais 
profundamente se desabituaram da admiração perante esse outro e, 
com familiaridade crescente, se frustraram da estranheza. A arte, 
como que numa gesticulação bem depressa fatigada, procura, 
debilmente, reparar isso. Leva a priori os homens à admiração, como 
outrora Platão exigia da filosofia, que se decidiu pelo contrário. (Ibid, 
p. 147) 

 

A capacidade de exprimir o inexprimível, de dizer o indizível, através da 

objetividade que lhe é característica, faz da arte uma poderosa aliada do 

pensamento filosófico na busca da verdade. Sua força também está no fato de que 

no seu interior se desenvolve dialeticamente a tensão entre mímesis e racionalidade 

– mímesis enquanto momento da expressão, pré-espiritual e não-conceitual; 

racionalidade enquanto momento da experimentação, do espírito e do conceito. 

 

A mimese é na arte o pré-espiritual, o contrário do espírito e, por 
outro lado, aquilo a partir do qual ele se incendeia. Nas obras de arte, 
o espírito tornou-se seu princípio de construção, mas só satisfaz o 
seu telos onde se eleva a partir do que deve ser construído, dos 
impulsos miméticos, e nelas se integra em vez de se lhes impor de 
um modo autoritário(...) A racionalidade das obras de arte só se torna 
espírito ao desaparecer no que lhe é diametralmente oposto. (Ibid, p. 
139) 

 

A dialética entre os momentos de mímesis e racionalidade, na arte, é 

reforçada pela categoria do novo. Segundo Adorno, é o novo que une um momento 

ao outro de modo irreversível. No novo, o que estava alienado e cristalizado se torna 

eloquente e ativo através da participação na expressão e na construção artística. 

Assim, a dialética da arte cria o novo para restituir à filosofia a sua potencialidade de 

interpretação e intervenção no mundo. O caráter criador da arte faz dela uma forma 

razoável de busca da autonomia. Consciente disso, e apoiada pela filosofia, ela 

adquire o poder necessário para subverter o status quo dominante e, assim, 

promover a emancipação do homem e da natureza. 
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2.5 – As categorias críticas de Adorno e a Educação 

  

Diante das três categorias aqui estudadas – esclarecimento, dialética 

negativa e estética – cabe uma questão fundamental para o desdobramento dessa 

pesquisa: a teoria crítica de Adorno pode desvelar as condições de alienação da 

escola e sustentar o debate sobre uma educação para o pensamento crítico que 

promova emancipação? A esse questionamento não se pretende dar respostas 

acabadas, mas tão somente levantar reflexões que poderão nortear um possível 

caminho a ser seguido.  

Ao abordar o tema da formação educacional, Adorno tem presente a 

experiência vivida por Kant. Isso porque, tal como aconteceu com o esclarecimento 

durante o Iluminismo, a formação cultural se tornou um grande problema ao produzir 

o contrário do que ela se propõe. Consciente disso, a teoria adorniana identifica esta 

crise da formação e da educação como sendo a declaração mais contundente da 

crise social. 

 

Adorno se detém na formação educacional por motivação análoga a 
que instigou Kant a se ocupar do esclarecimento da Ilustração. Assim 
como a Ilustração tornara-se problemática no final do século das 
Luzes, a formação converteu-se em problema nesta segunda 
ilustração que se estende desde os inícios do movimento que, 
centrando-se no trabalho social, leva a ciência a se converter em 
força produtiva social. (...) A crise da formação é a expressão mais 
desenvolvida da crise social da sociedade moderna. (MAAR, in 
ADORNO, 2006, pp. 15-16) 

 

Por isso, Adorno desenvolve sua crítica social tendo sempre presente o 

tema da educação. De fato, a teoria crítica de Adorno, enquanto crítica da teoria 

social tradicional, oferece os fundamentos necessários para uma adequada crítica 

da educação e da escola como instituição constituída pela sociedade capitalista. Em 

Dialética do esclarecimento, os autores fazem uma crítica direta à educação, 

apontando o sistema de ensino como um dos responsáveis pela ruína do verdadeiro 
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esclarecimento. Para eles, a escola diminui as categorias de formação e trabalho 

social, o que ajuda a promover a destruição do pensamento e da autonomia, uma 

vez que “a expulsão do pensamento da lógica ratifica na sala de aula a coisificação 

do homem na fábrica e no escritório” (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 37). 

Adorno entende que a escola, enquanto instituição social, reproduz os problemas da 

sociedade em seu interior. Ou seja, as crises da sociedade são as crises da escola, 

e vice-versa. Portanto, a semiformação que degrada a sociedade, restringindo a 

capacidade crítica e cerceando o direito ao esclarecimento emancipatório, que 

liberta da dominação imposta pela sociedade administrada pelo capital, também se 

encontra no interior das escolas como instrumento de alienação. 

 

O que é realidade como educação, que se sedimentou, não apenas 
na Alemanha, é uma forma evidente, utilitarista e negativa de 
formação das pessoas, é resultado do processo social na sociedade 
concreta e é neste processo que deve ser entendida. Essa educação 
não passa de um falso processo de socialização que se transformou, 
em verdade, numa semiformação, numa generalização do espírito de 
alienação” (Adorno, 2003, p. 93). 

 

Em seu texto intitulado Teoria da semiformação, publicado pela primeira vez 

em 1959, portanto já com uma maturidade firmada sobre o tema, Adorno denuncia 

com firmeza o processo que está em curso na sociedade, sustentado pela ideologia 

capitalista, que produz uma nociva alienação do indivíduo de suas reais condições 

de vida. Nessa denúncia está a chave para se entender a crítica que o pensador 

frankfurtiano faz à educação. Segundo ele, a crise da educação é, em última análise, 

a crise da formação cultural da sociedade administrada pelo capital. Para manter a 

dinâmica do modelo de trabalho social vigente, base da produção dos bens de 

consumo, a sociedade industrial capitalista promove uma formação torta, que no 

lugar do esclarecimento gera alienação. Na escola, a educação também se 

transforma em semiformação, e ajuda a diminuir o indivíduo em benefício da massa 

uniforme que anula o sujeito social. Esse movimento aniquila uma das essências do 

ser humano, que é justamente a capacidade de subjetivação diante da realidade. 

Isso é um problema porque a incapacidade de se relacionar de modo subjetivo e 

crítico com a realidade aumenta a possibilidade de adesão inconsciente ao discurso 
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dominante, que quer manter a todo custo o status quo que lhe garante o poder de 

domínio sobre os que se sujeitam a ele. Daí surge outro problema, maior ainda, que 

é a falsa impressão de esclarecimento e emancipação, que faz o sujeito assumir, 

como sendo seu, o discurso dominante. O efeito nefasto dessa alienação é o 

esgotamento da solidariedade, do respeito e da dignidade humana, que tornam 

possível a barbárie, tal como a que aconteceu no holocausto e, mais precisamente, 

nos campos de concentração nazistas. 

 

Caminho tradicional para a autonomia, a formação cultural pode 
conduzir ao contrario da emancipação, a barbárie. O nazismo 
constituiria o exemplo acabado deste componente de dominação da 
educação, resultado necessário e não acidental do processo de 
desenvolvimento da sociedade em suas bases materiais. (MAAR, in 
ADORNO, 2006, p. 15) 

 

A análise adorniana da semiformação na sociedade traz consigo uma 

apreciação sociológica da educação. Ao constatar que a semiformação avançou a 

ponto de ocupar todos os lugares sociais dedicados à formação e à educação, 

Adorno acaba identificando as ideologias que conduzem os variados sistemas 

educacionais e apontando sérios problemas relacionados à formação que esses 

sistemas desenvolvem. Talvez o principal de todos os problemas seja o fato de que 

com a chamada democratização do ensino criou-se uma falsa ideia de igualdade. 

Isso porque, apesar das pessoas terem mais acesso à educação, elas não têm uma 

formação que lhes garanta melhores condições de vida, pois essas dependem de 

outras coisas que não estão disponíveis a todos, como por exemplo, uma boa 

colocação no mercado de trabalho. Em geral, as ideologias que conduzem os 

sistemas educacionais convergem para uma semiformação que deforma a 

consciência e fortalece a dominação dos que detêm o poder. Assim, “tudo aquilo que 

possibilitaria uma reflexão sobre a vida social é descartado no processo 

educacional” (ADORNO, 2003, p. 119). Todavia, a teoria de Adorno também afirma 

que a semiformação não é algo estabelecido definitivamente, insuperável. Ainda que 

a emancipação humana esteja prejudicada pela semiformação imposta pela 

indústria cultural, há uma possibilidade, ainda que restrita, de mudança das relações 

sociais a partir da educação, que deve tomar o indivíduo como sujeito do processo 
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de formação de consciências críticas capazes de identificar as contradições da 

sociedade e os elementos de dominação que geram alienação e, no extremo, a 

barbárie.  

 

Enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si mesma, a 
escola tem apenas condições mínimas de resistir a isto. Mas se a 
barbárie, a terrível sombra sobre a nossa existência, é justamente o 
contrário da formação cultural, então a desbarbarização das pessoas 
individualmente é muito importante. A desbarbarização da 
humanidade é o pressuposto imediato da sobrevivência. Este deve 
ser o objetivo da escola, por mais restritos que sejam seu alcance e 
suas possibilidades. (ADORNO, 2006, pp. 116-117) 

 

É certo que Adorno não tenha se dedicado especificamente à construção de 

uma concepção de educação ou de uma teoria da educação. Até mesmo a 

abordagem que ele faz do tema da emancipação não tem uma intenção pedagógica. 

Porém, ao identificar o papel da escola na dinâmica social, o frankfurtiano também 

identifica o seu valor na construção de um projeto social de emancipação, capaz de 

desalienar e libertar o homem da dominação em que se encontra. Apesar de não ser 

necessariamente um fator de emancipação, como afirma o professor Maar na 

introdução do livro Educação e Emancipação22, a educação deve se tornar uma 

educação para a emancipação – isso, obviamente, se quiser deixar de ser 

instrumento de dominação. Não é tarefa fácil, pois não há uma prática em favor da 

emancipação nos meios educacionais. 

 

Contudo, o que é peculiar no problema da emancipação, na medida 
em que esteja efetivamente centrado no complexo pedagógico, é que 
mesmo na literatura pedagógica não se encontre esta tomada de 
posição decisiva pela educação para a emancipação, como seria de 
se pressupor — o que constitui algo verdadeiramente assustador e 
muito nítido. (ADORNO, 2006, p. 172) 

 

O educar para a emancipação nos remete a uma nova concepção de 

educação, pautada no desenvolvimento da consciência crítica e da subjetividade. O 

                                                           
22

 Cf. in ADORNO, 2006, p. 11. 
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desenvolvimento dessas duas características será a base de libertação do sujeito do 

processo de dominação da consciência promovido pela indústria cultural. Nesse 

sentido, a escola deve trabalhar em favor do desenvolvimento do homem e de sua 

humanização, capacitando-o para a reflexão e para a ação libertadora diante das 

situações de opressão. Para Adorno, a escola exercerá o papel de promotora da 

emancipação na medida em que se mantiver fiel à sua missão maior, que é 

promover reflexão e domínio do conhecimento. É bem certo que a formação não 

ocorre exclusivamente na escola, apesar desse ser um espaço importante no 

processo formativo. Para além dos muros da escola também há formação e, 

consequentemente, semiformação. Em todo o processo produtivo, e também nas 

relações sociais de produção, o processo de formação de desenvolve 

constantemente, de forma consciente ou inconsciente, racional ou intuitiva. Portanto, 

a emancipação também deve ser promovida nestes e por estes outros espaços de 

formação, através de experiências crítico-formativas que ajudem as pessoas a se 

libertarem dos mecanismos de dominação da sociedade administrada pelo capital. 

Outro tema importante para o desenvolvimento do pensamento crítico de 

Adorno é o da negatividade, ou da dialética negativa, enquanto procedimento de 

reflexão da realidade. Aceitar uma ideia sem refletir sobre ela significa aceitá-la 

hermeticamente tal como ela é, com suas impressões e imprecisões que podem 

estar carregadas de ideologias. Carente de criticidade, essa postura degenera a 

consciência diante da realidade. Por outro lado, toda reflexão autêntica deve levar o 

pensamento rumo à negação da ideia que se apresenta. Essa negação é 

responsável por desfazer o fetiche que acompanha tal ideia, desconstruindo-a para 

alcançar um entendimento amplo e profundo de todos os elementos que a 

compõem. Ao realizar o grande esforço de superação do dado imediato que tenta 

impor-lhe submissão, o pensamento ultrapassa as adversidades que inibem a 

contemplação ativa. Desse movimento negativo nasce o seu caráter produtivo, 

criador. Portanto, refletir é negar, é reagir, é opor resistência a tudo que é 

previamente pensado e apresentado como pronto. Em última instância, é educar-se. 

 

(...) o argumento toma o conceito de modo tão fetichista quanto esse 
conceito se expõe ingenuamente no interior de seu domínio, como 
uma totalidade autossuficiente em relação à qual o pensamento 
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filosófico não pode nada. 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 à sua 
formação(...) (ADORNO, 2009, p. 18)  

 

Portanto, o caminho que garantirá segurança e fundamentação à formação 

cultural e à educação é o da dialética negativa. Por este método é possível alcançar 

a profundidade da coisa, fazendo com que ela se torne o que essencialmente é pela 

objeção ao que ela não é. Diante da dominação da razão instrumental, da indústria 

cultural e da semicultura, é preciso evidenciar as divergências, expondo com 

sagacidade o que há de negativo nas coisas, privilegiando a antítese e desvelando 

as tensões existentes na sociedade. Assim, o caminho para a emancipação será 

desbravado ao mesmo tempo em que o conhecimento se aprofunda no real, 

superando os obstáculos impostos pela alienação. 

 

Talvez uma das principais implicações filosófico-educacionais da 
teoria de Adorno refira-se à defesa intransigente de um modo de 
pensar, que não se entrega diante das facilidades de um raciocínio 
condicionado a permanecer na superfície do dado imediato. O 
frankfurtiano defende, pelo contrário, a manutenção de um 
pensamento que ensina a ler as entranhas de cada objeto analisado. 
(PUCCI, 2008, p. 109) 

 

Aplicado dessa forma, o elemento da negatividade passa a ter o poder de 

combater a pedagogia que reproduz a brutalidade que leva os homens a 

barbarizarem da mesma forma com que foram barbarizados. Pela negação, a 

replicação do sofrimento, além de ser revelada, enfraquece e perde as bases que 

sustentam a sua ideologia. Um exemplo disso na escola é o sofrimento que os 

grupos infligem aos indivíduos que querem fazer parte de seu rol através de ritos de 

iniciação que causam humilhação e dor física. Essas práticas que geram sofrimento 

são as precursoras da barbárie. Convencido de que é possível aliviar o sofrimento, 

Adorno evidencia o papel da formação nesse processo de libertação da dor. 

Entende que, conduzida pelo método negativo, a educação poderá levar à 

reconciliação do homem com a natureza, com os outros e consigo mesmo, o que 

significaria a regressão do sofrimento promovido pela barbárie e, o que é o objetivo 
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maior, a regressão da própria barbárie. Nesse caso, experimentar a negatividade 

significa experimentar o próprio espírito do mundo, com tudo o que ele significa para 

o homem que se entende sujeito carente e, ao mesmo tempo, capaz de alcançar a 

emancipação por meio de uma formação crítica que lhe permita olhar em 

profundidade. 

 

Assim como a imanência do destino, o espírito do mundo é embebido 
em sofrimento e em falibilidade. Sua negatividade é banalizada como 
um acidente por meio da instalação da imanência total no nível do 
essencial. Todavia, experimentar o espírito do mundo como um todo 
significa experimentar sua negatividade. (ADORNO, 2009, p. 254) 

 

Ao evidenciar a importância do momento antitético, a dialética negativa não 

permite que o conceito, dado na síntese, obscureça o objeto, o que significa dizer 

que é preciso considerar o objeto do conceito por sob o conceito, sem fazer coincidir 

razão e realidade. Daí brota a dinâmica proposta pelo pensamento adorniano e a 

força de sua reflexão crítica que busca revelar as contradições do social e iluminar a 

realidade. Na escola, uma dessas contradições se dá pela relação que há entre 

poder e conhecimento. Um bom exemplo disso está no modo como as avaliações 

são conduzidas no sentido de privilegiar a memorização em detrimento da reflexão – 

não que essa seja mais importante do que aquela, mas é que uma sem a outra é 

sinal de conhecimento empobrecido, ou seja, avaliar somente a memorização 

significa acostumar-se com um conhecimento passivo e descomprometido com a 

desalienação e com a emancipação. Outro exemplo são as competições esportivas 

que pregam a vitória a qualquer custo, reproduzindo a ideia de que o trabalho em 

equipe e a superação dos próprios limites só têm valor se vierem acompanhados da 

vitória e, se possível, de forma esmagadora – o adversário só é considerado 

enquanto tal, e nunca como parceiro de atividade. Pela lógica da dialética negativa, 

esses dois exemplos, aparentemente e ideologicamente desconexos, devem ser 

analisados conjuntamente, a partir do ambiente escolar, para que se possa 

identificar aquilo que eles não são aparentemente e, daí, identificar o que eles são 

realmente. Procedendo dessa forma, pode-se constatar que, nesse caso, a 

“avaliação e a competição” não são “avaliação e competição”, mas são, na 
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realidade, instrumentos que trabalham a favor de uma ideologia que prega a ideia 

“de que só dois tipos de caráter são devidamente aceitos: os vencedores e os 

perdedores” (PUCCI, 2008, pp. 113-114). Essa análise mostra como Adorno 

contribui com a educação ao estimular a reflexão que a escola deve fazer sobre ela 

mesma. Apesar de entender que sozinha a educação não tem condições de 

transformar a sociedade, ele identifica o caráter insubstituível do processo 

pedagógico, segundo o qual se torna possível criar condições para que a alienação 

seja pelo menos reconhecida por aqueles que conseguem desenvolver a 

capacidade crítico-reflexiva.  

A teoria estética de Adorno também traz grandes contribuições para a 

educação. Por ela é possível entender, por exemplo, o duplo caráter da educação 

dos sentidos: a educação infligida pela indústria cultural, direcionada para a 

adaptação; e a educação que pretende desenvolver a autonomia do sujeito. O 

primeiro gera regressão e o segundo a possibilidade de reeducação dos sentidos. Já 

em Minima Moralia estão presentes alguns axiomas que analisam a regressão dos 

sentidos enquanto fenômeno decorrente do método utilizado pela indústria cultural. 

 

A indústria cultural está moldada pela regressão mimética, pela 
manipulação de impulsos imitativos recalcados. Para tal serve-se do 
método que consiste em antecipar a imitação que dela fazem os 
espectadores, criando a impressão de que o consenso que deseja 
suscitar é algo já existente. (ADORNO, 2001, p. 192) 

 

A teoria adorniana sobre a estética é, portanto, uma dura crítica e um 

contraponto à deseducação dos sentidos perpetrada pela indústria cultural. Também 

é estímulo que conduz para a reeducação dos sentidos através da reflexão filosófica 

aliada à verdadeira arte. Apoiada pela filosofia, a arte têm o poder de resgatar o 

indivíduo e a sociedade, promovendo uma articulação densa entre sentidos e 

reflexão. Ou seja, assim como a indústria cultural cria hábitos que deseducam os 

sentidos, a arte pode, no sentido contrário, criar hábitos que os reeduquem. Aliás, é 

preciso uma boa educação dos sentidos para que se possa desfrutar da arte de 

maneira crítica, superando o caráter imanente que impede a compreensão e a 

reflexão que valorizam o seu componente enigmático. 
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Quem compreende as obras de arte pela imanência da consciência 
nelas, não as compreende verdadeiramente; e quanto mais aumenta 
a compreensão tanto mais se intensifica também o sentimento de 
insuficiência, cegamente inscrito no sortilégio da arte a que se opõe o 
próprio conteúdo de verdade. Se quem sai da obra de arte, ou nela 
não estava, regista de modo hostil o caracter enigmático, desaparece 
enganosamente na experiência artística. 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 tornaria 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. (ADORNO, 1992, p. 142) 

 

É da experiência e da interpretação que se tem os elementos necessários 

para a compreensão de uma obra de arte, e isso se adquire historicamente. Desde a 

revolução burguesa, o mundo se tornou mais coisificado; consequentemente, a 

experiência com a natureza passou a ser conduzida pela relação de troca e passível 

de ser explorada comercialmente. Para Adorno, um bom exemplo desse tipo de 

exploração comercial é o que ele chama de “turismo organizado”, que explora o 

privilégio raro de sentir a natureza e o seu silêncio. No entanto, essa experiência 

mediada pelo capital pode produzir uma falsa impressão de reconciliação com a 

natureza e com a sociedade, já que a redução de tudo à mera mercadoria desfigura 

qualquer tipo de contato com a realidade. 

 

O belo natural permanece alegoria (...), apesar da sua mediação 
através da imanência social. Mas, se esta alegoria for erradamente 
considerada como o estado de reconciliação alcançado, degrada-se 
em meio de emergência para mascarar e justificar o estado 
irreconciliado em que, no entanto, tal beleza é possível. (ADORNO, 
1992, p. 85) 

 

Educar os sentidos significa educar a razão. Por isso a importância de se 

pensar a relação dialética que há entre mímesis e racionalidade. Como momento da 

sensibilidade e da emoção, a mímesis garante a legitimidade da obra de arte, 
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impedindo-a de ser tomada como um mero artefato. Por sua vez, a racionalidade 

constitui-se no momento da construção lógica da experiência, garantindo coerência 

à obra de arte. Assim, a educação estética deve trabalhar a relação mímesis-razão 

de modo a capturar a sensibilidade presente na filosofia e a intelecção presente na 

arte. “Daí a importância da articulação arte-filosofia como uma forma de se resgatar 

um novo olhar crítico, de purificar as coisas da onipresente apropriação capitalista, 

de as tornar ao mesmo tempo coloridas e úteis” (PUCCI, 2008, p. 149). O método 

formativo da arte pode e deve conduzir a reeducação dos sentidos para o 

estranhamento e para a admiração que levam a uma legítima experiência com a 

obra de arte. Essa experiência será a base da consciência que se descobre 

autônoma diante da alienação financiada pela indústria cultural. 

As categorias de esclarecimento, dialética negativa e teoria estética, 

aplicadas à educação, revelam a crise da formação que mantém o homem em 

estado de alienação, sem possibilidade de emancipação. Em Adorno, a crítica feita à 

educação é um compromisso político para com a mesma. Ou seja, criticá-la significa 

propor meios para promover a tão esperada emancipação. A epistemologia 

adorniana sugere uma educação contra toda dominação, uma educação que liberte 

do sofrimento produzido pela alienação e pela barbárie. Para tanto, é necessário 

promover uma profunda reflexão-crítica do mundo e da ordem estabelecida por 

aqueles que o dominam, no intuito de romper com o status quo dominante e propor 

uma nova ordem, mais justa e mais humana, orientada para o bem comum. A 

educação para essa nova ordem exige pessoas que dominam o conhecimento e que 

tenham atitudes sociais solidárias e de respeito. A escola oriunda dessa proposta 

educacional é aquela que promove o domínio pleno do conhecimento e que produz 

uma reflexão profunda acerca do mundo, sem se entregar a modismos que 

banalizam a educação com o discurso falso de inovação pedagógica. Nessa escola, 

o fomento à autonomia, ao pensamento e à ação é uma realidade permanente que 

envolve toda a comunidade. Nela, a educação promove a subjetividade e a 

individualidade como condição para uma vida social autônoma, ativa e saudável, 

livre da dominação opressora e das desigualdades que impedem a efetivação da 

emancipação. 
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Evidentemente a isto corresponde uma instituição escolar em cuja 
estruturação não se perpetuem as desigualdades específicas das 
classes, mas que, partindo cedo de uma superação das barreiras 
classistas das crianças, torna praticamente possível o 
desenvolvimento em direção a emancipação mediante uma 
motivação do aprendizado baseada numa oferta diversificada ao 
extremo. (ADORNO, 2009, p. 170) 

 

Por fim, vale dizer que apesar de Adorno não ter elaborado uma doutrina 

específica sobre educação, sua teoria crítica foi e ainda é uma influência importante 

para os projetos pedagógicos que se pretendem transformadores da sociedade. 

Afinal, a alienação, a dominação e o sofrimento infligido pela barbárie ainda estão 

presentes na sociedade e, consequentemente, na escola. 
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Capítulo III 

Educar para o pensamento crítico e para a emancipação 

 

“(...) 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 contradição e para a resistência23.” 

(Theodor W. Adorno) 

 

 

Tomando por base o estudo realizado no capítulo anterior, sobre as 

categorias críticas adornianas e suas implicações na educação, faremos aqui uma 

análise das principais ideias que foram levantadas durante a pesquisa de campo 

realizada para essa dissertação. Com isso, espera-se alcançar um melhor 

entendimento do ambiente escolar e das ideologias que provocam a alienação e, 

consequentemente, impedem o desenvolvimento de uma educação em favor da 

emancipação. Ficaram muito evidentes, durante a pesquisa, questões como: a 

importância da boa articulação entre formação e trabalho como meio de ascensão 

financeira e social; o desconhecimento do projeto político pedagógico da escola; a 

indisciplina e o desrespeito entre professores e alunos; o autoritarismo como forma 

de exercer o poder. Todas essas questões juntas nos dão uma boa ideia do 

ambiente escolar em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos, e também nos 

mostram que há um olhar crítico e uma vontade de mudança, principalmente por 

parte dos alunos. É certo que essa criticidade dos alunos, na maior parte do tempo, 

parece ser reprimida por uma ideologia que se esconde por detrás da estrutura 

burocrática da escola. Também é certo que o exercício da crítica precisa ser bem 

orientado, caso contrário se torna vazio, sendo um fim em si mesmo. Consciente 

disso, a presente pesquisa se valeu de instrumentos que proporcionaram uma 

reflexão sistematizada dos sujeitos, para que fossem capazes de elaborar suas 

críticas com fundamentação, tomando por base uma análise madura e consciente da 

                                                           
23

 ADORNO, 2006, p. 183. 
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realidade escolar da qual fazem parte. Obviamente, a pesquisa realizada não 

alimentou nenhuma pretensão de mudar ou interferir no ambiente escolar, até 

mesmo porque, além de não ser este o seu foco, não teria condições 

epistemológicas e metodológicas suficientes para tal empreitada. Porém, os 

resultados de sua análise pretendem oferecer bons subsídios de análise da 

realidade escolar, além de servir de orientação para a formulação de uma práxis 

educacional que leve a uma legítima educação para o pensamento crítico. Isso 

porque acredita que essa é a educação que libertará o homem das amarras da 

alienação e o conduzirá à tão esperada emancipação. 

 

 

3.1 – Alienação, formação e trabalho 

 

 Ao propor o esclarecimento pela razão, a modernidade tinha como principal 

objetivo a libertação do homem das condições sócio-culturais repressivas que o 

mantinham nas trevas da história, ou seja, o homem seria capaz de se pensar e de 

pensar o mundo, transformando-o. Porém, a razão foi tomada quase que 

exclusivamente a partir de sua função instrumental. Com isso, o que efetivamente 

conseguiu produzir foi a autodestruição e a alienação das condições de vida, criando 

novas formas de dominação. Com o advento da ciência, a consciência humana foi 

escravizada pela razão técnica do capital que, por sua vez, fragmentou o 

conhecimento e reduziu a formação a uma espécie de semiformação alienante. A 

exaltação da ciência promoveu uma nova configuração do trabalho social, que 

transforma os indivíduos, e suas ideias, em mercadorias de troca vulneráveis aos 

anseios do consumo.  

 

É fácil identificar o lugar da ciência na divisão social do trabalho. Ela 
tem por função estocar factos e conexões funcionais de factos nas 
maiores quantidades possíveis. A ordem do armazenamento deve 
ser clara. Ela deve possibilitar às diversas indústrias descobrir 
prontamente a mercadoria intelectual desejada na especificação 
desejada. Em larga medida, a compilação já é feita em vista de 
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encomendas industriais precisas. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, 
p. 199) 

 

Este é um retrato do cenário de esvaziamento dos valores humanistas da 

sociedade administrada pelo capital, que alimenta continuamente a alienação da 

consciência. Para entender melhor o conceito de alienação, é preciso situar e 

distinguir dois termos hegelianos que se encontram na obra Fenomenologia do 

Espírito24. São eles: Entäusserung e Entfremdung.  

 

Trata-se, em ambos, de uma exteriorização em que o que era 
apenas interior se faz exterior, mas com resultados opostos. Em 
poucas palavras, na Entfremdung (alienação), o sujeito se perde e 
não pode retomar sobre si mesmo: sofre um “desessenciamento”. Ao 
contrário, na Entäusserung (extrusão) ele se encontra, nela se 
reconhece e retoma sobre si mesmo, consigo reconciliado e 
enriquecido com as determinações do ser. (MENESES, 2001, p. 27) 

 

Entfremdung traz consigo a ideia de alheio, tornar-se estranho a si mesmo 

(Fremd, do alemão), ou alienar-se. Expressa uma perda de essência. Para Marx, 

esse é o valor negativo da alienação, pois denuncia a exploração sofrida pelo 

homem, uma vez que os bens culturais e materiais produzidos por ele através do 

trabalho não são todos dele; o excedente fica para o patrão, que o explora, 

alienando-o. Já o termo Entäusserung vem de Ausser, também do alemão, e 

significa extrusão ou vir para fora, sair de si, exteriorizar-se. Nesse sentido, a 

alienação tem uma conotação positiva, uma vez que, pelo trabalho, o homem 

exterioriza, aliena, sua produção cultural, seu conhecimento, em favor da natureza. 

Segundo Dussel, essa ideia de alienação positiva, enquanto extrusão, tem origem 

bíblica25. De fato, a ordem histórico-cultural desses conceitos apresenta primeiro, e 

fundamentalmente, o trabalho que se realiza mediante uma  Entäusserung. Apenas 

sob circunstâncias que atuam como forças contrárias ao desenvolvimento do espírito 

humano é que ocorre a Entfremdung, diante da qual surge a necessidade de uma 

                                                           
24

 Cf. in HEGEL, 2001. 
25

 Ao traduzir a carta aos Filipenses, Lutero teria traduzido a palavra ekénosen (que se referia à 
exteriorização do Verbo divino), do grego antigo, para o alemão Entäusserte. Hegel teve acesso a 
essa tradução pelos seus professores de teologia de Tübingen. Cf. in DUSSEL, 1987, p. 262. 
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restauração (reapropriação) utópica da Entäusserung. Primando pela leitura 

marxista, os teóricos da Escola de Frankfurt trabalham com a ideia de alienação 

enquanto Entfremdung, que é a mais adequada para denunciar a dominação do 

esclarecimento sobre o homem e sobre a natureza. Como o presente trabalho se 

inspira na teoria crítica de Adorno, a ideia de alienação utilizada aqui será a de 

Entfremdung. 

Na educação, a alienação aparece, sobretudo, a partir de duas categorias 

que estão intrinsecamente ligadas: a de formação e a de trabalho. Tendo em vista 

que um dos objetivos é o de identificar elementos de alienação na escola, nada mais 

apropriado do que buscá-los por meio dessas duas importantes categorias, que 

também aparecem nas obras de Adorno e que se interrelacionam intrinsicamente. 

Em ambas, a alienação se dá pela deturpação ou redução do conceito a uma parte 

de seu todo, de tal modo que a compreensão e a real efetivação de sua função 

social se tornam precárias. Desconsiderar a relação dialética que há entre essas 

categorias é uma forma de acirrar a alienação do indivíduo na coletividade. A 

formação é para o trabalho e o trabalho é formador. Porém, a redução do conceito 

de trabalho ao de mercado de trabalho e a deturpação do conceito de formação 

fomentam a universalização do trabalho alienado e deformador. De fato, o conceito 

de mercado de trabalho está muito próximo da ideia de Entfremdung, pois, apesar 

de ter incorporado valores socialistas – como, por exemplo, o direito à previdência e, 

em alguns casos, à participação nos lucros da empresa – ainda traz consigo 

resquícios da lógica capitalista de acúmulo de riquezas e exploração da mão-de-

obra assalariada. Já o conceito de trabalho é mais amplo porque traz consigo a ideia 

de Entäusserung, que vê o homem como um trabalhador em prol do 

desenvolvimento humano e da natureza. Também o conceito de formação deve ser 

melhor entendido, pois não pode significar apenas a aquisição de conteúdos, mas 

também o desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica da realidade estudada 

e da relação dessa realidade com o mundo. Portanto, se for apenas estudo 

conteudista será Entfremdung; se for também pensamento crítico será 

Entäusserung. 

A análise da realidade escolar em que os sujeitos dessa pesquisa estão 

imersos, confirmou a forte reprodução da ordem estabelecida pela sociedade 

administrada. Não há projeto nem interesse em promover uma formação que 
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possibilite uma crítica social profunda, que revele os antagonismos próprios do 

capitalismo tardio. O clima de cansaço e o desinteresse entre os funcionários da 

escola é permanente. O que chamou a atenção foi o fato de que a maioria dos 

profissionais com os quais tive contato fez referência à aposentadoria, mesmo os 

mais jovens, recém empossados. Parece que há uma espécie de senso comum na 

escola que reforça o hábito da espera diária pela aponsentadoria, como se essa 

fosse a única saída possível da situação de exploração e opressão em que se 

encontram. É bem verdade que boa parte desses profissionais trabalha em mais de 

um cargo, muitas vezes em várias escolas, cumprindo longas jornadas de trabalho 

para garantir um salário melhor ao final do mês. Alguns deles chegam a trabalhar 60 

horas por semana em até 3 períodos, o que, segundo eles próprios, diminui o ânimo 

para lidar com as situações cotidianas da sala de aula. Uma outra maneira que 

esses trabalhadores têm de melhorar seus vencimentos é através do plano de 

carreira, principalmente no que se refere à formação. Uma pós-graduação, por 

exemplo, pode significar um aumento de até 15% no salário. A dificuldade é a falta 

de tempo para os estudos e de incentivo financeiro por parte do governo, que 

constantemente cobra a especialização dos professores, mas não oferece condições 

reais para que ela aconteça. Não há, por exemplo, um programa de bolsas de 

estudo para os professores do Estado, nem licença remunerada – o que significa 

que, quem optar por fazer um mestrado e precisar se afastar de algumas aulas, 

além de financiar o próprio estudo ainda ficará com o salário defasado durante esse 

período de formação. Além disso, muitos dos que conseguiram concluir a pós-

graduação aguardam há mais de dois anos a publicação de seus títulos no diário 

oficial do Estado, sem a qual não há aumento salarial. Essa situação denuncia um 

verdadeiro Entfremdung vivido pelos educadores da escola. Neste caso ainda mais 

grave por se tratar de funcionários públicos que, mesmo com o benefício da 

estabilidade no emprego e do plano de carreira, não conseguem construir boas 

condições de trabalho nem converter o esforço extra em ganhos reais. O Estado 

(que é o grande patrão) é quem os explora, alienando-os. 

Voltando aos sujeitos da pesquisa, percebe-se que as respostas dadas ao 

questionário e o registro das conversas coletivas revelam a busca por uma formação 

voltada exclusivamente para o mercado de trabalho, sem perceberem a dimensão 

maior e mais complexa da formação, que poderia ser emancipatória se não se 
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restringisse apenas à dimensão mercadológica que reproduz as condições de vida 

alienada no trabalho. Uma consequência nefasta dessa postura alienada diante da 

formação e do trabalho é que ela deturpa o conceito de cultura, reduzindo o seu 

alcance social. A ideia de prazer, por exemplo, passa a ser tomada como uma 

alternativa ao trabalho burguês, que por vezes a toma como fruto da “cultura”. 

 

Poucas coisas distinguem tão profundamente o modo de vida, que 
corresponderia ao intelectual, do burguês como o facto de que 
aquele não reconhece a alternativa entre o trabalho e o prazer. O 
trabalho que - para ser justo com a realidade - não faz ao sujeito do 
mesmo o mal que depois fará a outro, é prazer ainda no esforço mais 
desesperado. A liberdade por ele intentada é a mesma que a 
sociedade burguesa reserva só para o descanso, ao mesmo tempo 
que, mediante tal regulamentação, a aniquila. Ao invés, para quem 
sabe da liberdade, todo o prazer que esta sociedade tolera é 
insuportável, e fora do seu trabalho, que decerto inclui o que os 
burgueses deixam para o serão sob o nome de "cultura", não pode 
entregar-se a nenhum prazer de substituição. (ADORNO, 1951, p. 
121) 

 

Nesse sentido, a formação é na verdade uma semiformação, e a cultura é 

uma semicultura que tem como função a manutenção do status quo. Exemplo disso 

é o fato de que dos dez entrevistados, cinco trabalham – e destes, quatro na área do 

curso técnico que estão concluindo. Dos cinco que ainda não trabalham, quatro 

pretendem concluir o Ensino Médio e buscar uma formação técnica para garantir um 

bom emprego, a exemplo dos colegas que trabalham, pois entendem que estes já 

estão muito bem encaminhados na vida. O outro que não trabalha pretende cursar 

Ensino Superior com o mesmo objetivo de se colocar bem no mercado de trabalho – 

segundo ele, um diploma superior garantirá melhores oportunidades que as 

pretendidas pelos colegas técnicos. Ou seja, cada um destes está preocupado em 

se formar exclusivamente para o mercado de trabalho, no intuito de conseguir um 

bom emprego, que garanta renda e independência financeira. Sem que percebam, 

correm o risco de serem conduzidos para a roda viva, e opressora, do mercado de 

trabalho. E é exatamente por isso que a formação passa a ser um problema, pois, 

carente de criticidade, não será capaz de oferecer aos seus pupilos as ferramentas 
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necessárias para que entendam e atuem conscientemente no mundo, 

transformando-o, pela força do trabalho, num lugar melhor para todos. 

A ideia de que a formação tem um objetivo específico, e quase exclusivo, de 

garantir uma boa colocação no mercado de trabalho não é um problema em si e 

nem a responsável única pela alienação do sujeito. Afinal, numa sociedade 

capitalista, estar bem preparado tecnicamente para o trabalho deve realmente ser 

um dos objetivos permanentes da formação que assume, assim, o seu caráter de 

adaptação às condições de vida impostas pelo modelo social vigente. O problema 

da alienação surge quando esse caráter de adaptação não é balanceado pelo 

caráter de autonomia, fruto de uma formação crítica e emancipatória do ser humano. 

Quando não há esse equilíbrio em favor da autonomia, a adaptação se sobressai e a 

socialização promovida pelo trabalho reduz o seu conceito e passa a ser, assim, um 

reforço na dominação dos que detêm o poder. O resultado disso é a negação do 

indivíduo enquanto sujeito, diante de uma indústria que tem o poder de determinar o 

senso de realidade. 

 

O senso de realidade, a adaptação ao poder, não é mais resultado 
de um processo dialético entre o sujeito e a realidade, mas é 
imediatamente produzido pela engrenagem da indústria. O processo 
é um processo de liquidação em vez de superação, é um processo 
de negação formal em vez da negação determinada. Não lhe foi 
concedendo a plena satisfação que os colossos desencadeados na 
produção superaram o indivíduo, mas extinguindo-o como sujeito. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 169) 

 

Sem a criticidade, o trabalho se torna alienante, opressor, pois coloca no 

sujeito toda a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso de sua história 

enquanto trabalhador e, por força e consequência da realidade mantida pela 

ideologia capitalista, enquanto sujeito mesmo. Além disso, a formação não-crítica – 

ou seja, a semiformação – é uma formação para a alienação, pois não possibilita a 

emancipação do sujeito e, como se isso não bastasse, ainda a impede. 

Para compreender a busca exclusiva dos sujeitos por uma formação 

meramente mercadológica é preciso resgatar Hegel, através de sua Fenomenologia 
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do espírito. Nela, ele demonstra uma sociedade moderna produzida e reproduzida 

nos termos do trabalho social. Com essa constatação, a formação passou a ser 

pertinente ao objeto e não mais ao sujeito. Sendo assim, o processo formativo se dá 

pela aquisição de conteúdos prontos, sólidos, cristalizados. Portanto, a educação 

passou a se referir a um processo social objetivo, em que os esquemas se 

reproduzem de acordo com os interesses do capital. No mercado, o objetivo maior é 

o lucro; na escola, os resultados – em ambos, o sujeito encontra-se alienado, 

padronizado, coisificado. Nesse sentido, é preciso entender a consciência como 

questão central da relação entre formação e trabalho, uma vez que é a determinante 

do grau de coisificação do sujeito – quanto mais distante da reflexão e do 

pensamento, mais coisificada será a consciência. Adorno e Horkheimer afirmam que 

o fracasso do esclarecimento está justamente em promover a coisificação por meio 

do enrijecimento do pensamento que tende a padronizar o individual.  

 

Com o abandono do pensamento – que, em sua figura coisificada 
como matemática, máquina, organização, se vinga dos homens dele 
esquecidos – o esclarecimento abdicou de sua própria realização. Ao 
disciplinar tudo o que é único e individual, ele permitiu que o todo 
não-compreendido se voltasse, enquanto dominação das coisas, 
contra o ser e a consciência dos homens (ADORNO; HORKHEIMER, 
1985, p.45). 

 

A ideologia imposta pela lógica do mercado de trabalho, que tem a indústria 

cultural como porta-voz, aniquila a consciência crítica, coisificando-a e 

transformando tudo e todos em mercadoria. Uma vez coisificada, essa consciência 

passa a representar uma formação meramente adaptada, incapaz de gerar 

autonomia26. Isso constitui, em última análise, a negação e a degradação da própria 

natureza humana. Além disso, também significa a negação de todos os fins que dão 

sentido à vida. 

 

No instante em que o homem elide a consciência de si mesmo como 
natureza, todos os fins para os quais ele se mantém vivo – o 

                                                           
26

 Antes de Hegel, Kant já trabalhava essa questão. Um bom texto de referência é o artigo que 
escreveu sobre o que é o esclarecimento (KANT, 2005, pp. 63-71). 
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progresso social, o aumento de suas forças materiais e espirituais, 
até mesmo a própria consciência – tornam-se nulos, e a entronização 
do meio como fim, que assume no capitalismo tardio o carácter de 
um manifesto desvario, já é perceptível na proto-história da 
subjectividade (Ibid, pp. 53 e 54). 

 

 

3.2 – Dialética e consciência coisificada 

 

A dialética, enquanto instrumento de interpretação e intervenção no mundo, 

é uma categoria presente na história do conhecimento desde a antiguidade, e o seu 

caráter qualitativo é reconhecido e valorizado desde Platão, que além de incorporá-

lo à sua dialética, também o interpretou como correção de uma quantificação mal 

realizada – Adorno cita a obra Fedro como alegoria da distinção qualitativa dada por 

Platão.  

 

(...) a distinção qualitativa não é apenas incorporada à dialética 
platônica, à sua doutrina do pensamento, mas também interpretada 
como correção da violência de uma quantificação desencadeada. 
Uma alegoria oriunda do Fedro não deixa nenhuma dúvida quanto a 
esse ponto. Nela encontram-se em equilíbrio um pensamento 
retificador e a não-violência. É preciso, assim é dito, invertendo o 
movimento conceitual da síntese, “ser capaz de, na medida em que 
se divide em partes, proceder segundo as articulações, conforme a 
natureza, e não tentar, tal como um mal cozinheiro, romper qualquer 
membro”. Para toda quantificação, este momento qualitativo 
permanece enquanto o substrato daquilo que precisa ser 
quantificado e, segundo a advertência de Platão, não deve ser 
rompido, se é que precisamos evitar a conversão da ratio em irrazão 
enquanto danificação do objeto que procura alcançar (ADORNO, 
2009, pp. 44 e 45). 

 

É a insistência no elemento qualitativo que possibilita  corrigir a falta de 

autorreflexão própria da quantificação. Foi a partir dessa percepção que Hegel pôde 

trabalhar com a ideia de que o quantitativo retorna à qualidade e que, sendo assim, 

esta guarda sua relevância naquele. Daí a razão pela qual a dialética hegeliana 
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entende o elemento qualitativo como síntese positiva do processo que constitui o 

conhecimento. E é por isso que, apesar de entender a negação como momento 

propulsor de sua dialética, pela ideia de Aufhebung – superação, preservação e 

conciliação dos contrários – ele também a entende como ponto de passagem para 

uma síntese. Por outro lado, Adorno entende que o qualitativo está na negação e 

que, portanto, a dialética positiva de Hegel é equivocada. A negatividade torna-se 

então o instrumentro central da reflexão adorniana. Por ela, o filósofo frankfurtiano 

constrói sua Dialética negativa como base teórico-metodológica para refletir e atuar 

sobre a consciência coisificada da sociedade contemporânea. Em termos práticos, a 

coisificação da consciência gera a alienação que impossibilita a emancipação do ser 

humano. Alienado, o homem se torna um reprodutor da ideologia dominante. E o 

que é pior: a difunde inconscientemente, como se fosse o seu próprio pensamento. 

Na escola, a consciência se degenera na medida em que a educação passa a ser 

entendida como um processo automatizado, irrefletido, como mera reprodução de 

conteúdos. Esse tipo de educação geralmente é tradicionalista e conteudista, sem 

vínculo direto com um projeto político pedagógico consistente, em que todos os 

atores envolvidos se reconheçam e reconheçam os outros na missão que lhes é 

própria. Sendo assim, seu único compromisso é com a “cultura” de resultados 

quantificáveis a qualquer custo, o que exige um alto nível de competitividade. Os 

outros passam a ser vistos como concorrentes que precisam ser vencidos – o que 

de fato são, de acordo com a lógica do mercado. 

As conversas em grupo com os sujeitos da pesquisa revelaram o 

estranhamento desses em relação ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 

Apenas uma aluna sabia da existência de tal projeto, e mesmo ela ainda não o tinha 

lido. Os outros não sabiam do que se tratava. Segundo relato da própria diretora, o 

projeto da escola foi elaborado numa reunião em Belo Horizonte (na sede da 

Secretaria Estadual de Educação), da qual participaram a diretora e uma vice-

diretora da escola, juntamente com uma dupla de assessoras da Secretaria de 

Educação – a alegação é que o projeto foi feito dessa forma, num grupo reduzido, 

porque o deveria seguir um padrão específico de formatação, já que a escola 

participa do Projeto Escolas-Referência. Como o projeto não foi pensado e 

elaborado pela comunidade escolar, ninguém se reconhece nele, nem mesmo a 

diretora que participou de sua elaboração – segundo ela, a elaboração do projeto 
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serve apenas como protocolo para a liberação de verbas do governo, e “a pedagogia 

acontece mesmo é no dia-a-dia”. Apesar disso, defendeu a missão definida pelo 

projeto, segundo a qual a escola deve “trabalhar para o desenvolvimento integral de 

seus alunos, preparando-os para o exercício da cidadania a partir da solidariedade, 

cooperação, entusiasmo e, especialmente, da participação efetiva de todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem”27. Um dado interessante do atual 

PPP é o plano de metas específicas para o ano de 2012 que, do ponto de vista da 

gestão, é um elemento importante para o cumprimento dos objetivos propostos28. 

Porém, o capítulo do PPP intitulado Metas para 201229 traz apenas princípios gerais 

que não caracterizam metas, uma vez que não apresentam ações específicas para o 

cumprimento dos objetivos. A nítida impressão que se tem é a de que o capítulo foi 

enxertado no projeto para atender uma exigência de conteúdo e, por isso, não tem 

compromisso com a realização de nenhuma ação específica. Essa falta de um 

planejamento sistematizado, que gera envolvimento dos diversos sujeitos envolvidos 

com a educação, coisifica a consciência na medida em que empobrece a reflexão 

sobre as práticas, as metodologias e as epistemologias que balizam a educação. 

Nesse contexto, a única postura possível aos sujeitos é a de estranhamento. 

O Projeto Escolas-Referência traz para o cotidiano da escola uma prática 

bem valorizada pelos professores e alunos: a dos esportes. Sob a orientação de 

autores como João Batista Freire, os professores de Educação Física da referida 

escola trabalham os conceitos de competição e cooperação. Quatro desses 

professores – são seis nessa área – acreditam que a competição não deve ser 

tratada com preconceito, pois apresenta aspectos positivos e negativos que devem 

ser conhecidos, vivenciados e compreendidos como práticas que prepararam para a 

vida. Os outros dois não hesitam em afirmar que priorizam o aspecto cooperativo, já 

que a escola e a sociedade estão repletas de situações de competição. Essa 

dualidade de posturas evidencia, de certa forma, um dos grandes problemas da 

educação: adaptar-se às exigências da sociedade competitiva ou libertar-se da 

alienação capitalista pela via da cooperação?  

 

                                                           
27

 Texto retirado do PPP da escola pesquisada. A indicação bibliográfica foi omitida para que se 
preservasse o nome da instituição. 
28

 Os objetivos estão descritos no ANEXO 2. 
29

 As metas estão descritas no ANEXO 3. 
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A competição, enquanto estímulo, emulação, bem orientada, pode 
ser realmente um instrumental pedagógico. Porém da maneira como 
usualmente é utilizada nas escolas pode ser um instrumental 
reprodutivo da intensa competição presente na essência do sistema 
capitalista, que transforma os homens em inimigos dos próprios 
homens, privilegiando, na lei da sobrevivência, o domínio dos mais 
fortes, mais ricos, mais cultos, mais amados. Para Adorno, a 
competição é um princípio no fundo contrário a uma educação 
humana. (PUCCI, p. 134) 

 

Apesar do esforço de alguns professores, a escola ainda não tem um projeto 

de educação física escolar global, que trabalhe os conteúdos e práticas da educação 

física com todos os alunos da comunidade escolar. Segundo os sujeitos 

pesquisados, não só a prática esportiva, mas toda a educação física promovida pela 

escola é direcionada exclusivamente aos alunos que demonstram habilidade para os 

esportes. Os outros são excluídos da maior parte das atividades dessa área. Sendo 

assim, mesmo os atletas que têm a cabeça voltada para a cooperação, a tem 

somente em relação aos que fazem parte do seu time, sem se importar com os que 

ficaram de fora por conta da falta de aptidão ou de oportunidade. Mais uma vez a 

consciência se torna coisa diante de uma estrutura opressora de manutenção da 

ordem vigente.  

Ainda em relação à competição, os alunos entendem que, tal como acontece 

nos esportes, também a preparação para os vestibulares e para o ENEM incentiva 

uma disputa acirrada, desumana e desumanizadora entre eles e os seus pares, de 

tal modo que só será reconhecido como alguém de valor aquele que se consagrar 

vitorioso nos exames de selação, mesmo que não tenha nenhuma aptidão para a 

área em que for aprovado. O que importa é a capacidade de usar os conteúdos 

adquiridos para passar nos exames, principalmente nos mais difíceis. A 

coordenação do Ensino Médio aplica mensalmente um simulado do ENEM e premia 

os trinta primeiros colocados com aulas extras no período da tarde – essas aulas 

são chamadas de Classe A. A maioria dos alunos entrevistados afirmaram que só 

estudam determinadas matérias por causa dos simulados e que, depois de realizá-

los, esquecem todo o conteúdo estudado. A exaltação dos mais hábeis e dos mais 

inteligentes corrobora a afirmação de Adorno de que “é exatamente o espírito 
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dominador da natureza que reivindica sempre a superioridade da natureza na 

competição”. (ADORNO, 1985, p. 55) 

O questionário da pesquisa levantou outro importante tema que nos ajuda a 

entender a situação de alienação na qual a consciência se encontra. Quando se 

referem ao lazer, os alunos apontam o futebol, a TV e a internet como 

preferências30. No que se refere à leitura, a preferência da maioria são os romances 

da série Crepúsculo, se bem que apenas duas alunas leram pelo menos um livro da 

série. Ao serem questionados sobre o que os motivou a preferência, apenas três 

souberam apontar com segurança um motivo específico como, por exemplo, o 

prazer de realizar determinada atividade. É fato que se vivessem num país de 

hábitos diferentes teriam outras preferências, pois as influências sociais, políticas e 

culturais determinam a escolha. Um norte coreano, por exemplo, dificilmente leria 

Crepúsculo. A falta de consciência dessas influências também aliena, pois cria uma 

falsa ilusão de liberdade na escolha.  

Esses exemplos de coisificação, que alienam o ser humano a ponto de tirar 

dele a consciência de si mesmo e do mundo, assinalam para a necessidade de uma 

reflexão que possibilite a reconstrução da consciência coisificada, o que em Adorno 

acontece pelo movimento dialético negativo que reconhece e considera o não-

idêntico a partir do idêntico. Sendo assim, nos casos citados aqui, a reconstrução ou 

descoisificação da consciência precisa partir do que é identificável – que são as 

ideias do PPP, as práticas esportivas, a preparação para os exames e a experiência 

de liberdade – para se chegar ao que não é identificável e que, por isso mesmo, 

gera alienação. Como consequência desse movimento, espera-se o surgimento de 

uma nova consciência, repleta de criticidade, capaz de identificar e denunciar os 

elementos de dominação que mantêm a alienação, sobretudo a das classes mais 

oprimidas da sociedade. Portanto, pelo movimento da dialética negativa, a 

consciência coisificada se transforma em consciência crítica, promotora de uma 

legítima formação em favor da emancipação do sujeito alienado. No âmbito da 

educação, uma das principais consequências do fortalecimento da consciência 

crítica é o desvelamento das relações de poder que acontecem no interior da escola. 

A seguir, trataremos melhor esse tema que envolve educação e poder. 

                                                           
30

 Cf. APÊNDICE 2. 
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3.3 – Educação e poder 

 

Uma das ideias centrais da teoria crítica em educação é a noção de poder. Pela 

análise dessa ideia, percebe-se que a educação está profundamente implicada em 

relações de poder que lhe conferem um caráter político. A manifestação do poder 

acontece através das relações sociais em que alguns indivíduos, ou grupos, 

submetem-se à vontade de outros, o que configura verdadeiras relações de poder. 

Ao se manifestar, o poder revela uma espécie de organização social que divide os 

diversos grupos sociais em classes, etnias, gêneros etc. Essa organização em 

castas é, ao mesmo tempo, o agente e o resultado das relações de poder. A 

discussão desse tema, pelos sujeitos da pesquisa, revelou três situações 

interessantes: uma relacionada ao grêmio estudantil, outra às regras de conduta e 

uma terceira relacionada ao papel do professor em sala de aula.  

Há quase dez anos a escola possui um grêmio estudantil legalmente 

organizado por força de estatuto. Foi fundado em 2003, por iniciativa de um ex-

professor de Sociologia da escola, militante social convicto e muito querido pelos 

alunos. Desde sua fundação, o grêmio tem participado ativamente de momentos 

importantes da vida escolar e da história da cidade. Como membro do movimento 

Voto Consciente do município, ajuda a promover conscientização política em 

períodos eleitorais (gerais, municipais e escolares) e participa do Comitê 9840, que 

acompanha a aplicação da Lei Federal 9840 que pune aqueles que cometem crime 

eleitoral. Também é um dos grupos que integra o Conselho Municipal da Juventude, 

um importante conselho paritário do município. Nas campanhas do agasalho, 

organizadas anualmente pela polícia militar estadual, o grêmio ajuda na arrecadação 

e distribuição das peças angariadas nos bairros da cidade. Além dessas, tem 

participado de várias outras ações, como: passeata em prol de uma melhor 

acessibilidade; elaboração de informativos; participação nas reuniões da câmara 

municipal; etc. Apesar do histórico de atuação intensa, nos últimos três anos poucos 

alunos se interessaram em participar de suas atividades e, por isso, as eleições para 
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a renovação do grêmio estudantil aconteceram com apenas uma chapa concorrendo 

aos cargos de diretoria. Segundo os alunos pesquisados, dos quais dois são 

membros da atual gestão do grêmio, a maioria dos colegas alega falta de tempo e 

desinteresse pelas atividades realizadas pelo grêmio. Muitos alegam ainda que não 

estão preparados para uma responsabilidade desse tipo nem para as exigências do 

intenso trabalho. Apesar das dificuldades, os alunos entendem o grêmio estudantil 

como uma importante instância de poder que lhes dá voz e força para realizarem 

projetos que consideram relevantes. Mesmo os outros oito alunos pesquisados, que 

não participam do grêmio, entendem-no dessa forma e se sentem a vontade para 

chamá-lo de “nosso” representante. Ou seja, o ardor revolucionário, que já está 

presente nessa fase final da adolescência, não permite que abram mão dessa 

importante ferramenta de poder. O problema é que, de fato, muitos alunos preferem 

ficar de fora, sem se envolver com nada, pois não estão preparados nem 

devidamente motivados para tomar nas mãos, com maturidade, esse poder que lhes 

pertence. Esse problema é gerado, em boa medida, pela ausência de uma formação 

crítica que conduza à desalienação e à emancipação do sujeito. Sem criticidade, os 

alunos sequer conseguem entender o alcance da atuação de um movimento 

estudantil como esse na vida da sociedade; muito menos os benefícios que essa 

atuação pode trazer para a vida de cada um deles, individualmente, e de todos, 

enquanto membros de uma comunidade ativa e mobilizadora. Somente uma 

consciência crítica bem formada conseguirá libertar da ideologia perversa imposta 

pela indústria cultural, que é a grande responsável pela alienação dos que ainda 

preferem a política do pão e circo, agora atualizada na versão do churrasco e 

futebol.  Na escola, apoiar e fomentar iniciativas como as do grêmio estudantil, 

através de uma formação crítica bem fundamentada, pode ser um bom caminho 

rumo à emancipação. Afinal, “(...) existem dados da sociologia da educação 

indicando que, onde a educação política é levada a sério e não como simples 

obrigação inoportuna, ela provoca um bem maior do que normalmente se supõe” 

(ADORNO, 2006, p. 45). 

Em relação às regras de conduta é preciso, primeiro, compreendê-las como 

parte integrante do currículo escolar que se configura como resultado e elemento 

constituinte das relações de poder na escola. Ao definir tudo o que é considerado 

conhecimento válido e importante, incluindo as normas de convívio, o currículo 
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passa a expressar os interesses das classes dominantes, que têm a prerrogativa 

nessas relações de poder. Dessa forma, pelas relações constituídas no ambiente 

escolar, a educação passa a ser conduzida por princípios que precisam ser 

interpretados, já que podem revelar o uso aplicativo do currículo em benefício de um 

determinado grupo. 

 

Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesse e forças que 
gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto 
que através deles se realizam os fins da educação no ensino 
escolarizado. (...) é uma opção historicamente configurada, que se 
sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social 
e escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é 
preciso decifrar. (SACRISTÁN, 2000, p. 17) 

 

Segundo os sujeitos pesquisados, a maioria das regras de conduta31 é a 

expressão do poder autoritário exercido pelas autoridades escolares (diretora, vice-

diretores, coordenadores e professores)32, que impõem a sua disciplina com o rigor 

que nem mesmo elas seguem, fazendo com que os alunos se sintam 

desrespeitados e oprimidos. Não conseguem entender, por exemplo, porque as 

regras valem somente para eles, já que os professores deveriam ser os primeiros a 

dar o exemplo de boa conduta. Essa situação gera discrepâncias como, por 

exemplo, o fato de que enquanto os alunos não podem usar o celular em sala, os 

professores, sem nenhuma culpa, interrompem a aula para fazer uso do aparelho. 

Coisa parecida acontece em relação ao consumo do cigarro e ao uso do uniforme; 

também em relação aos atrasos e descumprimento do cronograma e prazos 

estabelecidos. Outro motivo de revolta está no fato de que os alunos não são 

cobrados todos da mesma forma, já que os mais rebeldes burlam normas sérias, 

como a que exige zelo pelas instalações da escola, e não recebem as sanções 

previstas, pois todos têm medo deles. Enquanto isso, outros alunos, mais pacatos, 

são repreendidos severamente por ações menores, como olhar as horas no celular. 

Além das regras de conduta, outras formas de controle também são exercidas pela 

escola, como: entrada e saída dos alunos; ocorrências disciplinares; entrega de 

                                                           
31

 Cf. ANEXO 1. 
32

 Dezoito alunos pesquisados apontaram o autoritarismo como uma das situações de alienação na 
escola. Cf. APÊNDICE 4. 
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tarefas e trabalhos escolares; desempenho individual do aluno; entre outros. É certo 

que nem todo controle é um problema, pelo contrário, muitos deles, quando bem 

aplicados, podem resultar em dados importantes, indicativos das ações que 

precisam ser tomadas para se alcançar os objetivos propostos. O problema surge 

quando o controle não gera ações específicas e passa a ter, exclusivamente, um 

caráter informativo. E o que é pior: mesmo a informação dos dados levantados é 

limitada, pois não atinge todos os interessados de maneira global. Sendo assim, o 

controle se torna um fim em si mesmo, sem sentido, burocrático e opressor. 

Segundo os alunos pesquisados, todas essas situações esvaziam o discurso de 

gestão democrática pregado exaustivamente pela direção e coordenação da escola. 

Um olhar mais atento percebe claramente que o clima de conflito presente no recinto 

escolar reproduz o ambiente social no qual a escola está inserida. Por exemplo, 

guardadas as devidas proporções e especificidades, os códigos de postura dos 

municípios representam a mesma coisa que as regras de conduta das escolas e, por 

isso mesmo, também denunciam a forma como os líderes conduzem o poder que 

lhes foi conferido. Outro exemplo que ilustra a analogia aqui proposta são as 

pesquisas populacionais, cujos dados e indicadores são de difícil acesso à maioria 

da população – é bem certo que dessas pesquisas surgem ações específicas. 

Porém, a população, tal e qual os alunos da escola, é tomada mais como objeto do 

que como sujeito partícipe de todo o processo social. Entender as causas que geram 

os conflitos e combatê-las é uma tarefa fundamental para que se instaure um projeto 

político pedagógico participativo e emancipatório, maduro o suficiente para, por 

exemplo, criar democraticamente as regras que nortearão a conduta dos sujeitos 

escolares. É verdade que os gestores têm se esforçado bastante para que a escola 

seja democrática e, sendo assim, exerça um poder a serviço da emancipação de 

seus sujeitos, mas ainda lhes faltam apoio e formação adequada para que esse 

projeto se realize. 

 

Mas a ideia de escolas democráticas está enfrentando tempos 
difíceis. Podemos ver sinais em tudo a nossa volta. As escolas 
públicas são chamadas a educar todas as crianças e, 
simultaneamente, são acusadas pelas disparidades sociais e 
econômicas que reduzem severamente suas chances de sucesso. 
(...) Exige-se a ênfase no pensamento crítico, ao mesmo tempo em 
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que a censura aos programas e materiais escolares aumenta. 
(APPLE & BEANE, 2001, p. 12) 

 

Outra situação narrada pelos alunos pesquisados está relacionada ao poder 

exercido pelo professor em sala de aula. Todos defenderam a ideia de que o poder 

praticado pelo professor está relacionado diretamente com a ordem que ele 

consegue estabelecer em sala de aula. Ou seja, tem mais poder aquele que melhor 

consegue manter a disciplina, seja pela postura enérgica ou pelo domínio pleno e 

encantador que exerce sobre os alunos através dos conteúdos ministrados e outros 

meios retóricos. Essa ideia esconde uma concepção de disciplina mais ligada à 

capacidade de manter o silêncio do que ao exercício da autoridade em favor da 

consciência e do direito de aprender. Ou seja, não considera que ser disciplinado é 

optar conscientemente pela aprendizagem. A ideia de poder implícita na concepção 

dos alunos pesquisados é perigosa, pois o contrário de sua argumentação conduz a 

uma conclusão perversa, que é a seguinte: o professor que não consegue exercer o 

poder de silenciar a sala (mesmo que tenha boa formação e vontade) não serve 

para a docência. É perversa por dois motivos: primeiro, porque, ao favorecer um 

aspecto secundário, desconsidera a essência do ser professor; segundo, porque 

deturpa o modelo de autoridade que deve conduzir a prática docente. A essência do 

ser professor está diretamente ligada à capacidade de promover a aprendizagem do 

aluno. Portanto, o professor é aquele que consegue fazer o aluno aprender 

determinado conteúdo, mesmo que para isso precise fazer uso dos mais variados 

instrumentos, métodos e técnicas. Alguns ensinam com música, outros com o 

computador, outros ainda com o recurso das artes cênicas, outros tantos com a 

criatividade que cria calculadoras de papel e experiências físicas com água e bexiga. 

Ora, esses, mesmo que não mantenham o silêncio da sala de aula, conseguem, em 

meio ao aparente caos, promover a aprendizagem e manter viva a alma de sua 

docência. No que tange a autoridade do professor, não se deve confundi-la com o 

autoritarismo que desconsidera totalmente a consciência e a liberdade dos outros. 

Uma sala em silêncio pode ser mais o resultado de uma coerção desmedida do que 

fruto autêntico de um respeito que brota naturalmente da liderança exercida pelo 

professor. Nesse sentido, a ausência de ruído pode ser muito mais indisciplinada, 
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por não estar aberta à aprendizagem, do que a sala barulhenta que acolhe, do seu 

modo, a proposta elaborada pelo professor. 

 

O professor nunca poderá deixar de ser autoridade ou de ter 
autoridade, pois sem ela é muito difícil modelar a liberdade dos 
alunos. A liberdade precisa de autoridade para se tornar livre (...) A 
questão, para mim, no entanto, é que a autoridade saiba que seu 
fundamento está na liberdade dos outros; e se a autoridade nega 
essa liberdade e corta a relação que a embasa, então deixa de ser 
autoridade e se transforma em autoritarismo. (FREIRE apud 
STRECK, REDIN E ZITKOSKI, 2010, p. 331) 

 

Diante do poder, o pensamento crítico precisa assumir a tarefa de identificar 

e condenar suas manifestações opressoras, desde as mais evidentes até as mais 

sutis. Além disso, deve interpretar sua função social e seus desdobramentos na 

dinâmica dos espaços educacionais. Para tanto, é preciso entender que o poder não 

é um mal em si, mas um fenômeno próprio e necessário da dinâmica social. O 

problema não está no princípio do poder, mas na distribuição, no uso e na forma que 

se dá a ele nas relações de poder. Os donos do poder não medem esforços para 

mantê-lo em suas mãos. O máximo que permitem é que seus pares assumam por 

um tempo o poder que era deles. Dessa maneira, sua classe sempre será 

dominante, enquanto os menos favorecidos ficam apenas com a promessa e com a 

ilusão de poder. O perverso nisso é que os que detêm o poder de decisão usam-no 

para se reforçar cada vez mais, sem se importar com as mazelas que desumanizam 

aqueles que esperam por uma vida melhor. Quando é usado para atender interesses 

pessoais, ou de grupos específicos, geralmente se torna elitista e opressor. Mas 

quando o interesse coletivo, sobretudo o das classes menos favorecidas, se torna o 

seu mote principal, então o poder se manifesta nas relações como um serviço 

prestado em prol da comunidade. No âmbito da educação, a formação sobre o poder 

só será emancipatória se for, também, uma formação crítica para o poder, ou seja, 

se gerar práticas que possibilitem um legítimo exercício do poder enquanto 

ferramenta de transformação social.  Para tanto, é fundamental entender que sem 

poder é impossível promover mudanças, e sem mudanças não há emancipação 

humana.  
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3.4 – O pensamento crítico na Educação 

 

O entendimento e a aplicação da palavra “crítico”, e de seus correlatos, foi 

um acontecimento a parte durante a pesquisa de campo. Etimologicamente, essa 

palavra deriva do termo grego Krínein, que significa “julgar”. Na forma latina, originou 

o adjetivo criticu(m). No cotidiano, é comum o uso do termo como censura ou 

maledicência, tanto que, durante a pesquisa, o seu uso gerou certo receio e 

desconfiança. Isso porque boa parte dos envolvidos trazia consigo uma concepção 

exclusivamente negativa desse conceito. Dois pais de alunos, por exemplo, não 

permitiram que seus filhos participassem da pesquisa por considerarem perigoso o 

fato de que seria sobre “educar para o pensamento crítico”. Ambos alegaram que 

não queriam seus filhos envolvidos com “críticas” à escola. Num outro episódio, 

durante uma das conversas coletivas, os alunos pediram uma explicação sobre o 

significado do termo no título do trabalho. Ficaram surpresos com a aplicação dada 

aqui, por ser diferente do que imaginavam. Antes, entendiam que seria uma espécie 

de censura à escola ou um treinamento para descobrir e acusar os erros da 

educação. Alguns alunos chegaram a afirmar que tal concepção era motivada pelo 

desejo de denunciar as situações que consideram erradas na escola, como o fato de 

se sentirem tolhidos pelos poucos espaços de debate democrático que limitam suas 

participações nas decisões importantes que impactam diretamente em suas vidas 

como, por exemplo, a proibição do celular dentro da escola. Inspirada em Adorno, a 

explicação dada para o uso do termo na pesquisa buscou ampliar o entendimento 

que traziam acerca desse conceito. 

 

Este  (o  entendimento)  imprime  na  coisa  como  qualidade  
objetiva  a  inteligibilidade  que  o  juízo  subjetivo  nela  encontra, 
antes  mesmo  que  ela  penetre  no  ego.  Sem  esse  
esquematismo,  em  suma,  sem  a  intelectualidade  da  
percepção, nenhuma  impressão  se  ajustaria  ao  conceito,  
nenhuma  categoria ao  exemplar,  e  muito  menos  o  
pensamento  teria  qualquer unidade,  para  não  falar  da  unidade  
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do  sistema,  para  a  qual porém  tudo  está  dirigido.  (ADORNO;  
HORKHEIMER,  1985,  p. 72) 

 

Uma crítica bem elaborada segue, basicamente, o itinerário da 

argumentação, por meio do exercício da interlocução contraditória, portanto 

dialética, das ideias na compreensão de determinado fenômeno. A argumentação 

percorre o itinerário que vai da impressão à compreensão, passando pela 

percepção. Esquematicamente, tem-se o seguinte movimento de construção do 

senso comum: 

 

 

IMPRESSÃO 
 

 

PERCEPÇÃO 
 

 

COMPREENSÃO 

Opinião  Opinião mais apurada  Crítica / Juízo 

(Senso Comum)  (Reconhecimento)  (Senso Crítico) 

 

Apesar de manter o sentido etimológico durante sua evolução histórica, o 

termo “crítica” sempre assumiu diversas conotações.  No período da Grécia antiga 

estava ligado aos estudos da Lógica – criticar era essencialmente o ato de 

desenvolver julgamentos corretos. Nesse mesmo período clássico, era utilizado, 

ainda que de maneira velada, no campo da Estética – já existia, por exemplo, o 

papel de crítico literário. Na história mais recente, alguns pensadores foram 

especialmente importantes no desenvolvimento de uma maneira de pensar que 

tomou a crítica como processo fundamental de reflexão e debate epistemológico, 

criando assim o que chamamos de pensamento crítico. Dentre eles, destacam-se: 

Kant, Hegel, Marx, Freud, os frankfurtianos (Horkheimer, Adorno, Benjamin, 

Habermas), Levi Strauus e os fenomenólogos (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty). 

Os últimos séculos marcaram uma amplitude maior do termo, que passou a ter 

diversos significados, tornando-se sinônimo de julgamento, separação, análise, 
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interpretação, comparação, avaliação, qualificação etc. Na medicina, por exemplo, é 

usado para se referir a um estado ou momento em que devem ser tomadas decisões 

radicais (de vida ou morte). O termo também é aplicado ao campo da Economia, da 

Política, da Ciência e, o que nos interessa aqui, ao da Educação.  

 Na educação, vários pensadores contribuíram para o desenvolvimento da 

crítica pedagógica – Bourdieu, Passeron, Baudelot, Young, Apple, Giroux, Althusser, 

Demerval Saviani, Paulo Freire. De um modo geral, a intenção dos educadores 

críticos era tentar explicar como a educação se tornou o que é, descrevendo a 

dinâmica social que a moldou dessa forma. Isso implica não vê-la como resultado de 

um processo social necessário de transmissão de valores, conhecimentos e 

habilidades, em torno dos quais haja um acordo geral, mas como um processo 

constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções 

sociais. No Brasil, o pensamento crítico em educação ganhou projeção a partir de 

1970, juntamente com a presença da concepção analítica e a predominância da 

tendência tecnicista como bases das teorias educacionais vigentes. Naquele 

momento, brotaram diversos estudos com a proposta de desenvolver a crítica da 

educação dominante, evidenciando as funções reais da política educacional que, em 

geral, eram encobertas pelo discurso político-pedagógico oficial. 

Demerval Saviani cunhou um termo para representar o movimento crítico na 

área da educação. Segundo ele, o conjunto dos estudos críticos surgidos nesta 

época poderia ser agrupado sob a denominação de “teorias crítico-reprodutivistas”. 

Tal denominação se justifica porque as teorias que integram esses estudos postulam 

a impossibilidade de se compreender a educação senão a partir dos seus 

condicionantes sociais. Sendo assim, não deixam de ser reprodutivistas, porque 

suas análises chegam invariavelmente à conclusão de que a função básica da 

educação é reproduzir as condições sociais vigentes. Apesar de participarem do 

movimento contra-hegemônico, as teorias crítico-reprodutivistas eram teorias sobre 

a educação e não teorias da educação. Portanto, não se desenvolveram enquanto 

pedagogias e, consequentemente, não formularam diretrizes para orientar a 

atividade educacional.  
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A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar, de 
alguma maneira, o problema da relação educador-educando, de 
modo geral, ou, no caso específico da escola, a relação professor-
aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Assim, não 
se constituem como pedagogia aquelas teorias que analisam a 
educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade não sem o 
objetivo de formular diretrizes que orientem a atividade educativa. Tal 
é, exatamente, o caso das teorias situadas no âmbito da visão 
crítico-reprodutivista. (SAVIANI, 2010, pp. 401-402) 

 

A falta de pedagogias se tornou um problema na década de 1980. Com o 

advento de um novo estado brasileiro, surgiu a necessidade da formulação de 

teorias da educação que articulassem os interesses daqueles menos favorecidos, 

que estavam à margem da sociedade, dominados pelos que detinham o poder. Daí 

a emersão de propostas pedagógicas contra-hegemônicas, como: as pedagogias da 

educação popular, de Mounier; as pedagogias da prática, de Santos, Arroyo e 

Tragtemberg; a pedagogia crítico-social dos conteúdos, de Libâneo; a pedagogia 

histórico-crítica, de Saviani. Com a ascensão dos governos neoliberais na década de 

1990, as pedagogias críticas, ou de esquerda, perderam força – as reformas 

educativas desse período foram caracterizadas, de acordo com alguns analistas, 

como neoconservadoras. Apesar disso, muitos pensadores críticos continuaram 

desenvolvendo suas teorias, o que trouxe para o século XXI um cenário bastante 

promissor, uma vez que os educadores críticos se viram chamados e formados para 

uma atuação político-pedagógica mais engajada. 

 

O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir 
do curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem 
transformar o país. Mas podem demonstrar que é possível mudar. E 
isto reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-
pedagógica. (FREIRE, 1996, p. 43) 

 

Nesse sentido, o pensamento crítico tem o objetivo de fomentar a mudança, 

derrubando os obstáculos que impedem a concretização da emancipação. Para 

tanto, é preciso conhecer a dinâmica social e as transformações que fazem surgir 

novos paradigmas como, por exemplo, o da chamada modernidade líquida33, que 

                                                           
33

 Cf. BAUMAN, 2001. 
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desafia a teoria crítica a se reinventar sem perder a sua essência. Em meio à 

liquidez social, a falsa impressão de conhecimento esvazia o pensamento crítico e 

promove uma satisfação adaptada à lógica da indústria cultural, que continua 

conduzindo, soberanamente, as mentes e os sentimentos das pessoas. Na escola, 

um bom exemplo disso é a adaptação de alguns de seus membros diante de 

problemas educacionais graves, como o do descompasso da escola pública em 

relação à escola particular. Muitos acreditam que, por estarem numa escola pública 

devem se acostumar com resultados inferiores que confirmam a baixa qualidade do 

ensino. As inúmeras propagandas que exaltam as escolas particulares, sobretudo 

em época de matrículas, reforçam implicitamente a ideia nefasta de que a escola 

pública sempre será inferior. A acomodação diante dessa realidade significa aceitar 

passivamente a ineficiência das políticas públicas educacionais que não conseguem, 

pelo menos, igualar os resultados da escola pública com os índices alcançados pelo 

ensino particular. Na pesquisa realizada para essa dissertação de mestrado, o grupo 

de sujeitos pesquisados aceitou passivamente a afirmação de que a escola 

particular sempre será melhor que a pública. Três pesquisados afirmaram que, a 

consciência de inferioridade diante do ensino particular gera, no interior da escola 

pública, uma postura de classe inferior e inculta34. Ou seja, os alunos da escola 

pública não se consideram tão bons quanto os da escola particular, e isso se reflete 

no desinteresse desses alunos, e de alguns de seus professores, diante dos 

estudos. Numa sociedade em que o consumo é um valor altamente cobiçado, talvez 

o motivo do desmerecimento da escola pública seja justamente o fato de não ser 

paga, já que não há uma relação capitalista de consumo diante da educação, o que 

significa que também não há nenhum fetiche criado pela indústria cultural para 

aqueles que a procuram. Aliás, os membros da escola pública são, em grande 

maioria, advindos das classes socialmente inferiores e, portanto, trazem consigo as 

marcas da submissão ideológica promovida pelo capital.  

 

(...) tudo o que Basil Bernstein descobriu acerca do desenvolvimento 
da linguagem na infância em segmentos socialmente inferiores, e o 
que Oevermann adaptou para a Alemanha revelam com toda clareza 
que já no início da socialização podem se colocar condições que 
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 Cf. APÊNDICE 4. 
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impliquem uma ausência de emancipação durante toda a vida. 
(BECKER, 2006, p. 172) 

  

O grande problema nesse caso não é o fato de se reconhecer inferior – o 

que em boa medida reflete a realidade social de exclusão – mas é a imobilidade e a 

alienação diante de uma ideologia que oprime e exclui, com o objetivo de manter o 

domínio dos que detêm o poder. Educar para o pensamento crítico significa educar 

para uma nova ordem social, a partir de uma renovada consciência crítica, 

desalienada e comprometida com a emancipação do sujeito. Nesse sentido, ao 

fomentar o pensamento crítico, a educação se torna caminho para uma vida mais 

digna e melhor para todos. É certo que não é o único caminho, mas se for bem 

cuidada, com certeza será um dos mais bonitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Na linguagem da filosofia poderíamos dizer que na estranheza do povo em relação a 

democracia se reflete a alienação da sociedade em relação a si mesma 35.” 

(Theodor W. Adorno) 

 

Baseado na teoria crítica adorniana, e sustentado por uma pesquisa de 

campo de teor qualitativo-exploratório, o estudo aqui desenvolvido chega ao seu 

termo cumprindo o objetivo de investigar o significado e o alcance do pensamento 

crítico para a emancipação humana, identificando no ambiente educacional 

elementos de alienação que impedem tal emancipação e propondo pistas de 

reflexão para superá-los. A constatação de que somente um pensamento regido 

pela criticidade será capaz de identificar e superar os elementos de alienação 

presentes na sociedade evidencia o importante papel que a educação deve 

desempenhar na construção de uma consciência verdadeiramente emancipada. 

Diante disso, para que possa realizar o esclarecimento que lhe é devido, a educação 

precisa admitir que a emancipação humana se tornou uma exigência diante da 

situação de alienação em que se encontra a sociedade. Portanto, precisará 

desenvolver um pensamento crítico capaz de superar as ideologias impostas pelas 

classes dominantes, sobretudo aquelas disseminadas pela indústria cultural, 

reassumindo o importante compromisso com a reflexão crítica e com o domínio 

sistemático do conhecimento. Somente assim, será protagonista no processo de 

transformação social. Obviamente, a valorização do papel da educação no processo 

de emancipação humana não pode ser entendida como proposta ingênua, que não 

considera o fato de que a educação reproduz, em seus diversos espaços de 

aplicação, o status quo dominante. Antes, é preciso entender que as forças 

envolvidas na reprodução da ordem social não são unívocas, mas dialéticas. 

Portanto, é possível identificar e confrontar tais forças pelas vias da conscientização 

e da formação. Nesse caminho, as ideias de Adorno foram fundamentais para o 

entendimento dos dados levantados pela presente pesquisa. Por elas, pôde-se 
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 ADORNO, 2006, p. 36. 
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perceber que no cotidiano da escola várias forças corroboram a prática de uma 

pedagogia reducionista que entende a educação apenas como sendo uma etapa de 

preparação para o mercado de trabalho. Sob essa pedagogia, mantêm-se a 

consciência alienada que inviabiliza qualquer possibilidade de emancipação. Os 

diversos conflitos que decorrem dessa situação evidenciam a necessidade urgente 

da construção de um pensamento crítico baseado em teorias como as que foram 

elaboradas por Adorno e apresentadas aqui neste trabalho. 

À guisa de conclusão, é preciso considerar que a manutenção da ordem 

dominante, que é essencialmente capitalista, dá-se pelo esforço coletivo 

impulsionado por uma tendência mundial que se manifesta claramente através da 

indústria cultural. Isso significa que não há uma organização conspiratória 

responsável pela alienação das consciências. O que há, de fato, é uma 

convergência global que insiste em reforçar a ideologia capitalista a partir de uma 

organização sócio-econômico-cultural que não permite ao ser humano ser 

consciente e protagonista da própria história. Portanto, o enfrentamento da ideologia 

vigente exige que o pensamento crítico se torne uma práxis desenvolvida em 

diversas esferas e não somente na educação. Dessa forma, será possível propor 

uma nova ordem mundial, mais justa e centrada no ser humano, o que certamente 

exigirá mobilização e atuação política. Para o aprofundamento dessa ideia, muitos 

pensadores deixaram importantes contribuições. Dentre eles, destaco um dos mais 

importantes nomes da educação, que enobrece o programa de pós-graduação ao 

qual essa dissertação está vinculada: Paulo Freire. Segundo ele, a conscientização 

exige o desenvolvimento da criticidade e fundamenta a natureza política da prática 

educativa. O desdobramento natural da consciência crítica exige do sujeito uma 

maior participação nos processos culturais, sociais, econômicos e políticos em que 

está inserido. Desse modo, a consciência assume definitivamente o caráter crítico 

que a potencializa através da profundidade de análise dos problemas e através do 

engajamento sociopolítico de caráter essencialmente democrático. Pela educação, 

essas características precisam ser assumidas e aplicadas na formação do sujeito 

emancipado, capaz de identificar as forças que o alienam e oprimem e de lutar 

contra elas por meio do processo político-democrático. Portanto, quanto mais se 

apropriar da democracia, tanto mais a sociedade será consciente de si mesma e 

senhora da própria história. Nesse sentido, Freire se aproxima de Adorno. Para 
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ambos, a formação só tem sentido se for comprometida com o esclarecimento das 

consciências e se promover mudanças positivas na estrutura social. Baseada 

nessas duas premissas, a formação do pensamento crítico proposto por este 

trabalho dissertativo deve conduzir, necessariamente, a uma práxis política 

consciente e engajada nas causas sociais que defendem e mobilizam a construção 

de um mundo melhor para todos. 
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APÊNDICE 1 – Questionário da pesquisa 

 

Este questionário de pesquisa subsidiará a dissertação de mestrado intitulada “Educar para o pensamento crítico - 

um estudo sobre a possibilidade de emancipação humana em Adorno”, do programa de pós-graduação em 

Educação: Currículo, da PUC-SP. 

 

 

NOME: 

 

IDADE: _____ anos 
 

SÉRIE: _____º ano do Ensino Médio 
 

DATA: _____/_____/2012 

 

1) Qual a escolaridade de seus pais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Qual a profissão de seus pais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) O que você mais gosta de fazer no dia-a-dia? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Que tipo de leitura você mais gosta? E a lê com que frequência? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5) Além dos estudos, você realiza outra atividade? Se sim, qual e com que objetivo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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6) O que é o trabalho para você? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7) Você trabalha? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8) O que pretende fazer quando terminar o ensino médio? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9) O que acontece na escola tem valor e significado para você?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10) Para que serve o Ensino Médio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – Resultados do questionário da pesquisa 

 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 

10 alunos do 3º ano do Ensino Médio 

01 com 16 anos, 08 com 17 anos e 1 com 19 anos 
 

I 
–
 C

O
N

T
E

X
T

O
 F

A
M

IL
IA

R
 

 

1) QUAL A ESCOLARIDADE DE SEUS PAIS? 

 

03 alunos têm, pelo menos, 01 dos pais com Ensino Médio completo. 

01 aluno tem, pelo menos, 01 dos pais com Ensino Técnico completo. 

02 alunos têm, pelo menos, 01 dos pais com Ensino Superior incompleto. 

04 alunos têm, pelo menos, 01 dos pais com Ensino Superior completo. 

 

2) QUAL A PROFISSÃO DE SEUS PAIS? 

 

Todos os alunos têm pais que trabalham fora, como: industriário (04), comerciário, 

comerciante, vendedor (03), eletricista. 

07 alunos têm mães que trabalham fora, como: auxiliar de enfermagem, comerciária 

(03), vendedora (02), industriária (02), professora (02). 

II
 –

 C
O

N
T

E
X

T
O

 S
O

C
IA

L
 

 

3) O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER NO DIA-A-DIA? POR QUÊ? 

 

01 aluno gosta de jogar futebol, por hobby. 

01 aluno gosta de usar o computador (internet), para conhecer novas ideias, e ir para a 

academia. 

01 aluno gosta de assistir TV, porque distrai e descansa.  

01 aluno gosta de jogar futebol, música, sair com amigos, assistir TV e usar o 

computador. 

01 aluno gosta de assistir filmes, porque mostra a realidade junto com ficção. 

01 aluno gosta de coisas diferentes (restaurante novo, aprender violão e línguas). 

02 alunos gostam de ler, internet e música, porque distrai e faz sentir bem. 

02 alunos gostam de ler e ouvir música, porque relaxa e ajuda a adquirir mais 

conhecimento. 
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II
 –

 C
O

N
T

E
X

T
O

 S
O

C
IA

L
 

 

4) QUE TIPO DE LEITURA VOCÊ MAIS GOSTA? E A LÊ COM QUE 

FREQUÊNCIA? 

 

01 aluno gosta de anúncios e noticiários. Lê diariamente. 

01 aluno gosta de livro de histórias. Lê uma vez ou mais por semana. 

01 aluno gosta de livros de ação. Quase não lê. 

01 aluno gosta de suspense e comédia. Quase não lê. 

01 aluno gosta de suspense e aventura. Quase não lê. 

01 aluno gosta de suspense e romance. Lê às vezes. 

02 alunos gostam de romance. Leem às vezes. 

01 aluno gosta de clássicos, ficção e romance. Lê diariamente. 

01 aluno gosta de clássicos e ficção. Lê diariamente. 

 

5) ALÉM DOS ETUDOS, VOCÊ REALIZA OUTRA ATIVIDADE? SE SIM, 

QUAL E COM QUE OBJETIVO? 

 

02 alunos não realizam outra atividade. 

02 alunos trabalham. 01 para ganhar experiência; 01 para ajudar em casa. 

01 aluno frequenta academia, por saúde. 

01 faz curso de inglês, por qualificação. 

04 fazem cursos técnicos, por qualificação e possibilidade de ganhar melhor. 

II
I 

–
 C

O
N

C
E

P
Ç

Ã
O

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

 

 

6) O QUE É O TRABALHO PARA VOCÊ? 

 

05 alunos entendem o trabalho como: objetivo em prol de algo (1); o que nos dá 

prazer (1); maneira de se sentir útil (1); praticar o que se sabe e aprender (1); ter uma 

função na sociedade (1). 

05 alunos entendem o trabalho como: uma atividade remunerada (3); oportunidade de 

ser independente (2). 

 

7) VOCÊ TRABALHA? POR QUÊ? 

 

05 alunos trabalham – 01 para ajudar a família, os outros não responderam o por quê. 

03 não haviam citado o trabalho na questão nº 5. 

05 alunos não trabalham. 
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IV
 –

 C
O

N
C

E
P

Ç
Ã

O
 D

E
 F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
 

 

8) O QUE PRETENDE FAZER QUANDO TERMINAR O ENSINO MÉDIO? POR 

QUÊ? 

 

03 alunos querem fazer curso superior. 

03 alunos querem fazer ou concluir curso técnico e depois, talvez, fazer curso 

superior. 

04 alunos querem fazer ou concluir curso técnico e trabalhar. 

 

9) O QUE ACONTECE NA ESCOLA TEM VALOR E SIGNIFICADO PARA 

VOCÊ?  

 

01 aluno diz que só para preparar para a faculdade. 

01 aluno diz que apenas algumas coisas, pois a vida é mais difícil que a escola. 

08 alunos dizem que sim – por causa dos amigos (06); por causa do crescimento 

pessoal (01); por causa da aprendizagem (01). 

 

10) PARA QUE SERVE O ENSINO MÉDIO? 

 

01 aluno afirma que não serve para nada. 

01 aluno afirma que serve para reforçar o que foi aprendido antes e preparar para o 

vestibular e para o ENEM. 

04 alunos afirmam que serve como preparação: para a vida; para amadurecimento; 

para o mercado de trabalho; para conseguir um bom emprego. 

04 alunos afirmam que serve como preparação: para a faculdade e bom convívio; para 

a faculdade e para a vida; para a faculdade, bom convívio e para o futuro; para a 

faculdade, curso técnico ou trabalho. 
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APÊNDICE 3 – Folha com tema motivador para 1º encontro de conversas 

coletivas 

 

 

Quais são as principais situações de alienação na escola?  

 

Anote cada situação num tópico diferente: 

 

1ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Espaço para anotações dos colegas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – Resultados do 1º encontro de conversas coletivas 

 

 

 

SITUAÇÕES DE ALIENAÇÃO ELENCADAS 
POR “X” 

ALUNOS 

A
L

U
N

O
S

 

Desconhecimento do projeto da escola 9 

Pouca participação no Grêmio Estudantil 8 

Indisciplina e desrespeito dos alunos 7 

Desinteresse dos alunos em relação aos estudos 3 

Postura de classe inferior, inculta 3 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
E

S
 

Desinteresse dos professores em ensinar e manter a disciplina 8 

Autoritarismo  8 

Desconhecimento do projeto da escola 6 

Desrespeito dos professores para com os alunos 5 

G
E

S
T

Ã
O

 D
A

 E
S

C
O

L
A

 Regras autoritárias e injustas 10 

Preparação insuficiente para o ENEM e para o vestibular 6 

Pouca, ou nenhuma, preparação para o mercado de trabalho 6 

Ambiente pouco participativo 4 
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APÊNDICE 5 – Folha com tema motivador para 2º encontro de conversas 

coletivas 

 

 

Apresente 5 ideias importantes relacionadas ao TRABALHO: 

 

1ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Apresente 5 ideias importantes relacionadas à FORMAÇÃO: 

 

1ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5ª) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Espaço para anotações dos colegas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6 – Resultados do 2º encontro de conversas coletivas 

 

 

 

IDEIAS IMPORTANTES POR “X” ALUNOS 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

  

É a melhor maneira de se conseguir um bom emprego. 8 

É um elemento importante para aquisição de respeito. 5 

É o modo de se preparar para determinada atividade. 3 

É o que liberta da alienação. 3 

É a maneira de se adquirir cultura. 2 

T
R

A
B

A
L

H
O

 

É a principal fonte de renda do cidadão. 8 

É o meio pelo qual se consegue reconhecimento. 6 

É a maneira de se tornar independente. 4 

É uma coisa que deveria ser boa, mas não é. 3 

É uma atividade que explora o trabalhador. 3 
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APÊNDICE 7 – Outros dados sobre os sujeitos pesquisados 

 

SUJEITO  

(por idade, em anos) 

CLASSE SOCIAL MORA COM 

17 C Mãe e Padrasto 

17 C Mãe 

16 C Mãe e Pai 

17 C Mãe e Pai 

17 C Mãe e Pai 

17 C Mãe e Padrasto 

19 D Mãe e Pai 

17 D Mãe e Padrasto 

17 D Mãe 

17 E Mãe 

 

 

OBS: dados fornecidos pela coordenadora pedagógica do Ensino Médio da escola 

pesquisada. 
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APÊNDICE 8 – Alguns dados referentes à escola pesquisada 

 

Data de fundação 25/05/1965 

Nº total de alunos 1327 

Modalidades de ensino oferecidas 

 Ensino Fundamental (6º 

ao 9º ano) 

 Ensino Médio 

 Educação de Jovens e 

Adultos 

Nº de alunos no Ensino Fundamental 442 

Nº de alunos no Ensino Médio 717 

Nº de alunos na Educação de Jovens e Adultos 168 

Principais projetos 

 Tempo integral (com 100 

alunos participantes) 

 Aprofundamento de 

estudos (com 40 alunos 

participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: dados fornecidos pela coordenadora pedagógica do Ensino Médio da escola 

pesquisada. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1 –  Regras de conduta da comunidade escolar dos sujeitos 

pesquisados 

ANEXO 2 – Objetivos do Projeto Político Pedagógico da escola pesquisada 

ANEXO 3 – Metas para 2012, propostas no Projeto Político Pedagógico da 

escola pesquisada 

ANEXO 4 – Alguns dados da sondagem realizada pela escola pesquisada para 

levantar informações sobre a composição familiar de seus alunos 
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ANEXO 1 – Regras de conduta da comunidade escolar dos sujeitos 

pesquisados 

 

 
 

REGRAS DE CONDUTA PARA OS ALUNOS DA E.E.(...) 
 
O que o aluno “não” deve fazer 
 fumar dentro da escola, por proibição da Lei Federal n° 9.294 

 ingerir bebida alcoólica na escola 

 usar droga de qualquer espécie, por proibição da lei, sob pena de prisão 

 chegar atrasado para o início das aulas 

 comer ou beber dentro das salas de aula, exceto água em garrafa adequada 

 utilizar celular em sala ou em horário de aula 

 utilizar aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sem autorização do professor 

 descumprir prazos/cronogramas 

 tratar funcionários e colegas com falta de educação e de respeito 

 deixar de usar o uniforme na escola, no período de aulas 

 praticar vendas no ambiente escolar 

 permanecer no colégio fora do horário de aula sem atividade supervisionada 

 entregar trabalhos e atividades fora do prazo 
 
 

O que o aluno “deve” fazer 
 ser estudioso para obter bom aproveitamento do ensino ministrado 

 frequentar as aulas e demais atividades escolares 

 informar a escola, caso esteja impossibilitado de frequentar as aulas 

 estudar, fazer as tarefas, portar todo material escolar solicitado 

 respeitar os professores, funcionários e colegas, tratando-os com educação 

 ser honesto na apresentação das tarefas e na realização de provas 

 respeitar as normas disciplinares, comportando-se adequadamente dentro e fora da 
Escola 

 entregar aos responsáveis a correspondência enviada pela escola, devolvendo-a assinada, 
quando for o caso, no prazo estabelecido 

 cumprir prazos de entrega de trabalhos, horários, lembrando que trabalhos, atividades e 
tarefas entregues fora do prazo perdem o valor, conforme critério do professor 

 zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências, indenizando ou 
reparando o estrago causado ao estabelecimento ou a objetos dos colegas, professores 
e funcionários 

 abster-se de colaborar em faltas coletivas 

 em casos de falta em provas oficiais, entregar atestado médico no prazo de 48horas 
 

 

 

 

 

OBS: texto afixado nos murais da escola pesquisada. 
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ANEXO 2 – Objetivos do Projeto Político Pedagógico da escola pesquisada 

 

4. DOS OBJETIVOS 

Pautada nas finalidades da Educação Nacional e nos objetivos gerais do Ensino, a Escola 

Estadual (nome ocultado por questões éticas) propõe-se a estabelecer e introduzir 

alterações planejadas e compartilhadas, tanto no que se refere ao desenvolvimento 

pedagógico, como no âmbito físico e social, a fim de alcançar os seguintes objetivos 

baseados na missão da escola: 

 Formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade; 

 Possibilitar aos alunos, através da aprendizagem, exercer seus direitos e 

deveres; 

 Ser um espaço de formação e informação; 

 Possibilitar aos alunos o usufruto das manifestações culturais, nacionais e 

universais; 

 Desenvolver a competência e a consciência profissional; 

 Oferecer um ensino de qualidade para formar cidadãos que interfiram 

criticamente na sociedade para transformá-la; 

 Possibilitar o cultivo de bens culturais e sociais; 

 Desenvolver a capacidade do aluno para o exercício da cidadania, na construção 

de uma sociedade democrática e não excludente; 

 Promover o desenvolvimento e a socialização do aluno; 

 Buscar conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais e os 

valores democráticos; 

 Instrumentalizar o aluno para participar da cultura, das relações sociais e 

políticas do país; 

 Possibilitar ao educando oportunidades favoráveis ao desenvolvimento de suas 

potencialidades, tendo em vista o atendimento às diferenças individuais; 

 Manter o intercâmbio comunidade-escola, oportunizando a integração do aluno 

com o meio físico e social. 

 

OBS: texto cedido pela coordenadora pedagógica do Ensino Médio da escola 

pesquisada. 
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ANEXO 3 – Metas para 2012, propostas no Projeto Político Pedagógico da 

escola pesquisada 

 

 

16. METAS PARA 2012 

 

A relação teoria-prática se efetiva na articulação das disciplinas integrantes 

no currículo da escola, através da realização de projetos. Por meio desses projetos 

são promovidas atividades interdisciplinares, envolvendo diversas áreas do 

conhecimento e participação da comunidade escolar, visando tornar a escola um 

espaço de produção de conhecimento, tanto para o aluno quanto para o professor. 

Desse modo, para o ano letivo de 2012, a Escola está empenhada na 

realização de projetos envolvendo toda comunidade escolar, objetivando a 

construção coletiva da aprendizagem, nos quais as propostas de trabalho nele 

contidas contemplam as diferentes áreas do conhecimento, sob o enfoque 

interdisciplinar. 

Entendendo que a leitura e a escrita são pré-requisitos em todas as 

disciplinas, os projetos dizem respeito a estimular os alunos no desenvolvimento de 

competências e habilidades de se comunicar em diferentes gêneros de discursos, 

por meio da linguagem e da reflexão sobre esse uso, considerados essenciais para a 

vida em sociedade, como é o caso da leitura e da escrita. 

Tem como principal objetivo fazer com que o educando da escola atinja um 

nível de letramento que o capacite a compreender, interpretar, ler, refletir e produzir 

com autonomia. Nesse contexto, estão envolvidos ações de leitura, registro, 

pesquisa e tecnologia, em todas as disciplinas curriculares, configurados em 

subprojetos como painéis da Língua Portuguesa e de Arte, festival de poesias, 

exposições literárias, gincanas de conhecimento, etc. 
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Construção e análise de gráficos e tabelas, cálculo de porcentagem, 

probabilidade e inferências estatísticas, jogos didáticos, produção de material 

concreto, uso de dispositivos informáticos e midiáticos permearão as atividades 

propostas, como utensílios primordiais para que o educando desenvolva habilidades e 

competências necessárias para um bom letramento, de modo a possuir maior 

empoderamento, na medida em que possibilita a conquista e o poder de realizar 

ações. 

Destacam-se as ações promovidas pelo GDPEAS e pelo JPPEAS tendo como 

principal objetivo promover a participação efetiva dos educandos, dinamizando ações 

sociais, culturais, políticas, esportivas e de comunicação com a comunidade escolar 

(com ênfase na integração família-escola) para que haja o fortalecimento do papel da 

própria escola, desenvolvendo valores que levem às ações de respeito com o ser 

humano e, o espaço físico que o cerca. 

Por meio da parceria família e escola, pretende-se construir uma intervenção 

planejada e consciente, para que a escola possa criar espaços de reflexão e 

experiências de vida numa comunidade educativa, estabelecendo acima de tudo a 

aproximação entre essas duas instituições (família-escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: texto cedido pela coordenadora pedagógica do Ensino Médio da escola 

pesquisada. 
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ANEXO 4 – Alguns dados da sondagem realizada pela escola pesquisada para 

levantar informações sobre a composição familiar de seus alunos 

 

QUANTAS PESSOAS TÊM A FAMÍLIA (CASA) 

Até 3 pessoas 32% 

Até 5 pessoas 47% 

Mais de 5 pessoas 21% 

 

COM QUAL RESPONSÁVEL O ALUNO MORA 

Com o pai e com a mãe 42% 

Somente com a mãe 31% 

Somente com o pai 15% 

Com outro responsável 12% 

 

QUAL O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS PAIS 

Pai com Superior completo 27% 

Mãe com Superior completo 16% 

Pai com Médio completo 24% 

Mãe com Médio completo 42% 

Pai com fundamental completo 48% 

Mãe com fundamental completo 37% 

Pai analfabeto 1% 

Mãe analfabeta 5% 

 

OS PAIS TRABALHAM 

Pai e mãe trabalham 52% 

Só o pai trabalha 27% 

Só a mãe trabalha 18% 

Pai e mãe desempregados 3% 

 

 

OBS: dados fornecidos pela coordenadora pedagógica do Ensino Médio da escola 

pesquisada. 


